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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

  

کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
بعد از بررســی در کمیســیون امور داخلی و شوراهای 
اســالمی کشــور، در تاریــخ ۱۱ آبــان مــاه بــه تصویــب 
نمایندگان مجلس رسید. مطابق فرایند، این روزها 
مجلس شورای اســالمی پیگیر بحث و بررسی درباره 
جزئیــات اصالح قانــون انتخابات ریاســت جمهوری 

شده است.
نماینــدگان در جلســه روز ۱۳۹۹/۹/۲۵ به دو مبحث 
شــرط ســنی و تابعیــت نامزدهــای انتخابــات ورود 
داشتند و موادی را تصویب کردند. مطابق این مواد 
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری باید بین 
محدوده ســنی ۴۰ تا ۷۰ سال باشند. موضوع دیگری 
که مورد بحــث قرار گرفت مســئله دوتابعیتی بودن 
کاندیداهــا بود کــه از تاریخ تایید ایــن مصوبه نباید 
نامزدها گرین کارت و کارت اقامت کشورهای دیگر را 

داشته باشند.
انتظــار مــی رود در جلســات آینده مجلس شــورای 
اســالمی به ابعــاد دیگــری از اصــل یکصدوپانزدهم 
قانــون اساســی بپردازنــد و تــالش کننــد جنبه های 
مختلف آن اصل را شــفاف ســازند. اما این که در این 

امر تا چه میزان موفق باشند محل سوال شده است.
مطابق اصــل یکصدوپانزدهم، رئيــس جمهور بايد 
از ميان رجال مذهبي و سياســي كه واجد شــرايط زیر 
باشند انتخاب گردد : ايراني االصل ، تابع ايران ، مدير 
و مدبر، داراي حســن ســابقه و امانــت و تقوا، مؤمن 
و معتقــد به مباني جمهوري اســالمي ايران و مذهب 

رسمي كشور.
در حال حاضر بین موافقان و مخالفان اصالح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری صف بندی هایی ایجاد 

شده است. 
موافقان اصــالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری 
بر ایــن اعتقادند کــه در حــال حاضر افراد بســیاری 
در انتخابــات ثبت نــام می کنند. افــرادی که حداقل 
صالحیت هــا را نیز ندارند و ایــن امر مخدوش کننده 
جایگاه مهم این انتخابات است. همچنین اگر قانون 
اصالح شود از میزان انتقاداتی که بعد از اعالم بررسی 
نامزدها نســبت بــه شــورای نگهبان اعالم می شــود 

کاسته خواهد شد ...
ادامه در صفحه دو
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ویروس کرونا
در وضعیت فعلی 

وچشم اندازهای آینده

پیشنهاد پلیس برای 
برای تغییر ساعت 

محدودیت تردد شبانه

سرخط خبرها

سایت های شرط بندی، سایت های شرط بندی، 
درخت سکه ای کهدرخت سکه ای که
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تیتر وار

راهکار عملی 
رفع تحریم ها چیست؟

اتفاق عجیب در اقتصاد 
ورزش ایران

شغلی که اندر خم
 یک کوچه است

"اگــر بتوان تحریــم را رفع کرد، حتی یک ســاعت هم 
نباید تأخیــر کنیم" ؛ اجرای این دســتور رهبر معظم 
انقالب را حتی یک دقیقه هم نباید به تاخیر انداخت، 
علت نیز واضح است: تحریم ها از یک فشار سیاسی 
ســاده به یک مسأله حاد معیشــتی برای مردم ایران 

تبدیل شده است

درحالــی درآمدهــای تبلیغاتی اختصــاص یافته به 
ورزش ایران ناشــی از پخش مســابقات در ســال ۹۹ 
معادل ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است که طبق 
اعــالم مدیرعامل یک باشــگاه، در لیــگ برتر فوتبال 
ایران بازیکن یا بازیکنانی با قرارداد بیش از ۱۰ میلیارد 

تومان فعالیت دارند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره به وضعیت 
کارگران فصلی در شرایط کنونی جامعه، اظهار کرد: طبق 
مکاتباتی صورت گرفته اســت، درج عنوان کارگر فصلی 
در قراردادها یک تخلف محرز محسوب می شود؛ چراکه 
همه اقشار کارگری باید از مزایای کارگری بهره مند شوند 

و از این رو کارگر فصلی و غیرفصلی نداریم
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برای شکستن تحریم ها تاخیر 
یک ساعته هم مجاز نیست

نمایندگان مجلس اعتراضی به 
افزایش بودجه خود نکردند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:رئیس جمهوری :

ســرخاب- انجمن صنفــی مدیران مســئول مطبوعــات اســتان در نامه ای به 
دادســتان آذربایجان شــرقی نســبت بــه مســائل پیرامــون  »روزنامه ســاقی 

آذربایجان« واکنش نشان داد.
انجمــن صنفــی مدیران مســئول مطبوعــات اســتان در نامه ای به دادســتان 
آذربایجان شــرقی نســبت به مســائل پیرامــون  »روزنامه ســاقی آذربایجان« 

واکنش نشان داد.

ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی 
سالم علیکم؛

      احترامــًا ضمــن تقدیر و تشــکر از حمایت هــای آن مقام محترم از رســانه ها و 
مطبوعات اســتانی، معــروض می دارد که در هفته گذشــته تیتــر اول »روزنامه 
ساقی آذربایجان« در خصوص نحوه ترور شهید واالمقام دکتر فخری زاد، باعث 

برخی اظهارنظرها و انتقادات شده است. 
بدیهی است هر شهروندی می تواند نسبت به مطالب منتشره در مطبوعات و 
رسانه ها  نظر مثبت و منفی داشته باشد، یا جوابیه ارسال کند و حتی به مراجع 
قضایی شکایت َبَرد، ولی متاســفانه برخی افراد به بهانه انتقاد، عالوه بر هتک 
حرمت به نشــریه مذکــور در فضای مجــازی، در جلوی دفتر کار آقای مســعود 
برزگر جاللی مدیر مسئول آن روزنامه نیز اقدام به هوچی گری، آبروریزی، تهدید 

و فحاشی نموده اند. 
بی شــک این بدعت ناپسند، نه تنها حرمت دســتگاه قضا را خدشه دار می کند، 
بلکه به هرج  و مرج عمومی نیز دامن زده و عماًل استقالل نشریات را در بازگویی 

مطالب  زیر سوال می برد. 
لذا خواهشــمنديم در صورت صالح دید، ضمن برخورد با متخلفین امر، زمینه 
شفاف ســازی بیش از پیش استقالل رســانه ای و برخورد با متخلفین را مبذول 

فرمایید. 
انجمن صنفی مدیران مسئول مطبوعات استان

نامه انجمن صنفی مطبوعات به رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی

اجازه ندهید هوچی گری، بدعت شود
      

قانونی که باید
 اصالح شود، اما...
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آیا در حال گذارآیا در حال گذار
 به جهان چهار قطبی  به جهان چهار قطبی 

هستیم؟هستیم؟

پایان خشکسالی پایان خشکسالی ۲۵۲۵ ساله ایران  ساله ایران 

بنابر اعالم سازمان هواشناســی در زمستان امسال شاهد 
چند بــارش ســنگین خواهیم بود و به گفتــه متخصصان 
این بارش ها می توانند نشــانه تمام شــدن خشکسالی و 
ورود ایران به دوره ترســالی باشــند. مدت زیــادی بود که 
هرسال زمستانی که از راه می رسید، کم رمق تر از سال قبل 
بود و برفی که روزگاری تا کمر می بارید، داشت به خاطرات 
سال های دور می پیوست و کم کم زمستان حتی زور سرمای 
سابق را هم نداشت اما پیش بینی های هواشناسی امسال 

خبر از اتفاقات دیگری دارند

شنیده اید زمستان پُر برف و بارشی در راه است؟شنیده اید زمستان پُر برف و بارشی در راه است؟

حر ف اول
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ادامه از صفحه یک
و  عبــارات  از  زدایــی  ابهــام  و  توضیــح  واقــع  در   
اصطالحات اصل یکصدوپانزدهم حتما به تسهیل 
تصمیم گیری شــورای نگهبان کمــک خواهد کرد. از 
این دیدگاه عباراتی مانند تابع ایران، مدیر و مدبر، 
دارای حســن ســابقه، مدیر و مدبر و … بسیار مبهم 
هســتند. بنابراین شفاف شــدن چنین عباراتی نه 
تنهــا به شــفافیت کمک خواهــد کرد بلکــه اجماع 
بهتری نیز درباره نتیجه بررسی صالحیت ها حاصل 

خواهد شد.
اما در ســمت مقابــل مخالفان بر ایــن اعتقادند که 
طــرح فعلــی و کال هر طرحــی در این زمینــه، قدرت 
انتخــاب و اختیار مردم را کاهش خواهــد داد. از این 
دیــدگاه تعریف عبــارات اصــل یکصدوپانزدهم در 
نهایت موجب خواهد شد که تعداد زیادی از نامزدها 

توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شوند. همچنین 
طرح فعلــی هرگز نخواهد توانســت ابهامــات این 
قانــون را برطرف ســازد و کال عباراتی ماننــد مدیر و 
مدبــر، مومــن و باتقــوا و … را نمی توان شــفاف کرد 
چرا کــه مفاهیمی کیفی هســتند و هر نــوع تعریف 
و توضیحــی خود موجب تشــتت و اختالف بیشــتر 
خواهد شــد. همچنین ایــن طرح موجــب افزایش 

قدرت شورای نگهبان خواهد شد.
فارغ از این اســتدالل ها،باید گفت گام اخیر مجلس 
شورای اسالمی برای تعریف عبارات و واژه های اصل 
یکصدوپانزدهــم که بســیار کلی و مبهم هســتند و 
تجربه نشــان داده محل اختالفات بسیاری هستند 

حتما قدمی رو به جلو خواهد بود اما بهتر آن اســت 
تا حد امکان تالش شــود اجماع بین وزارت کشــور و 
مجلس شورای اسالمی بوجود آید. چرا که انتخابات 
مهــم ترین تجلــی گاه مردم ســاالری نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی اســت بنابراین تا حد امکان باید 
به محلی برای وحدت و اتحاد تبدیل شــود نه اینکه 
منجر به نادیده گرفتن نظرات و دیدگاه بخش هایی 
از جامعــه و جریانات سیاســی گــردد. بنابراین بهتر 
اســت مجلس شــورای اســالمی نظر و دیدگاه های 
مختلف سیاســی را در اصالح قانــون در نظر گیرد تا 

موادی پایدارتر و باقوام تر به تصویب برسد.
الف

ایلنا- رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار 
داشــت: وقتی خــود نهادهایی کــه از بودجه عمومی 
ارتــزاق می کننــد، ولخرجی کنند فســاد نیز بــه وجود 
می آیــد و عالوه بــر آن تبلیغ یک نــوع زندگی تجمالتی 

نیز است.
مجیدرضــا حریری در مورد بودجــه رفاهی ۱۱۸ میلیارد 
تومانــی مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: این 
مقــدار بودجه رفاهــی مجلس در الیحه بودجه ســال 
آینــده آمده اســت.  زمانی کــه می گوییــم بودجه باید 
مقاومتی نوشــته شــود و از مردم توقع داریم به دلیل 
مشکالتی که ما در حوزه بین المللی داریم با حداقل ها 
زندگی کننــد، الگــوی آن باید قوای حکومتی باشــند. 
از ســال ۹۷ تــا امســال وضعیــت اقتصادی مــردم هر 
ســال بدتر شــده و پیش بینی مــا برای ســال ۱۴۰۰ نیز 

همین گونه است. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: 

شاید در بدو امر خرج کردن هزار میلیارد تومان در سال 
برای مجلس چندان زیاد به نظر نرســد ولی مجلس 
بایــد از خود شــروع کنــد و برای مثــال امســال ۱۰ تا ۲۰ 
درصد کمتر از سال گذشته خرج کند، بعد هم این فشار 
را روی دولت بیاورد تا دفتر آقای رئیس جمهور به جای 
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هر ساله هزینه ها، ۱۰ درصد 
آن را کاهش دهد. باید توجه داشــت که تشریفاتی که 
در  ۱۰ یا ۲۰ ســال اخیر در جلسات حاکم شده تجمالت 
اســت.  وی با انتقاد از برخــی از تجمالتی که می توانند 
منشــأ فساد باشند خاطر نشــان کرد: اینکه وقتی یک 
خبرنگار از طرف یک رسانه به یک وزارتخانه می رود به او 
کارت هدیه داده می شود به معنای فساد است، نطفه 
فساد فقط در سلطان سکه نیست. اینگونه رفتارها نیز 

عادی سازی فساد است.
حریری در ادامه افــزود: افزایش هزینه ها در نهادهای 
حاکمیتی عالوه بر تاثیر ســمبولیک، تاثیــر واقعی نیز 

دارد. در ۲۰ یا ۳۰ سال اخیر طبقه نوکیسه را شاهد بودیم 
که عمومــًا از محل مفســده ثروتمند شــده اند. عالوه 
بر اینکه منشــا این پدیده فساد اســت خود نیز باعث 
ترویج فساد می شود. در حوزه بودجه نیز همین گونه 
است وقتی خود نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق 
می کننــد ولخرجی را ترویج کنند، فســاد نیــز به وجود 
می آید و عالوه بر آن تبلیغ یک نوع ولخرجی و تجمالتی 
زندگــی کــردن نیز اســت.  وی اظهــار کرد: ایــن ترویج 
ولخرجی و زندگی تجمالتی برخالف چیزی اســت که ما 
از مــردم می خواهیــم. از یک طرف آقــای رئیس جمهور 
می گویــد ما در جنگ اقتصادی هســتیم و تحمل کنید 
و از طرف دیگر مثاًل ۴۰ درصد بودجه ریاســت جمهوری 
افزایش پیدا می کند. مجلس با شــعار عدالت خواهی 
روی کار می آید اما نماینــدگان به افزایش بودجه خود 
مجلــس اعتراض می کنند این تبلیــغ یک نوع مصرف 

مسرفانه است که در بودجه وجود دارد.

                  جعفر محمدی 

"اگــر بتــوان تحریم را رفــع کرد، حتی یک ســاعت هم 
نبایــد تأخیر کنیــم" ؛ اجرای این دســتور رهبر معظم 
انقالب را حتی یک دقیقه هم نباید به تاخیر انداخت، 
علت نیز واضح اســت: تحریم ها از یک فشار سیاسی 
ساده به یک مســأله حاد معیشــتی برای مردم ایران 
تبدیل شده اســت و چه کســی بهتر و باالتر از رهبری 

نظام برای تدیبر و تمهید این مشکل ملی؟
 این که ملت ایران ثروتی که در طول میلیون ها ســال 
در ســرزمین شان شــکل گرفته و "نفت" نام دارد را با 
هزینه هــای فراوان اســتخراج کنند و به این ســو و آن 
ســوی دنیا بفروشــند و نتوانند پولش را بگیرند، این 
که مردم ایران نتوانند پول برقی که به همسایه غربی 
)عراق( فروخته اند را دریافت کنند، این که مردم ایران 
پول دارو و واکسن را داشته باشند ولی بانک های دنیا 
از ترس مجازات های تحریمــی، حاضر به همکاری در 
انتقال پول نباشند، این که تولید کننده ایرانی نتواند 
محصول خود را به بازارهای جهانی بفروشد و عماًل از 
چرخــه تجارت بین المللی حذف شــود، این که هیچ 
شرکت خارجی حاضر نباشد ایران سرمایه گذاری کند، 
این کــه ارزش پول ملی ایران در چهار دهه، ۲6۰۰ برابر 
کاهــش یابد و ... ، همه و همه نه به زبان بی زبانی که 
با صدای بلند می گویند: باید با لغو تحریم ها، ایران به 

چرخه اقتصادی دنیا برگردد.
طبق آخرین آمار صندوق بیــن المللی پول اقتصاد 
ایران رتبه ۲۱ جهان در شــاخص مهم تولید ناخالص 
ملی را دارد. این آمار مربوط به ســال گذشــته میالدی 
است که ایران تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته 
است. حال بیندیشــید که اگر ایران نه در شرایط ایده 
آل، که در وضعیت متعارف قرار بگیرد و ظرفیت های 
غیرفعــال و نیمــه فعال آن بــه کار افتنــد، چه تحول 
شــگفت انگیزی در اقتصــاد ملی، تقویــت ارزش پول 
ملــی، کاهــش نــرخ تــورم، فروکش کــردن بیــکاری، 
افزایش درآمد سرانه، ثروتمند شدن مردم، فقرزدایی 
واقعی و  غیر صدقه ای، جهش تولید، رشد صادرات، 
گردش پــول، جــذب ســرمایه گذاری هــای کالن و ... 
رخ خواهــد داد و رتبه اقتصاد ایران به ســرعت بهبود 

خواهد یافت.
 این ها همه شدنی است و در آن چند سالی محدودی 
که قبل از روی کار آمدن ترامپ، تحریم ها نصفه و نیمه 
برداشــته شــده بودند، گوشــه هایی از این روندهای 
مثبت را شاهد بودیم به گونه ای که در سال ۱۳۹۵ رشد 
اقتصادی ایــران به ۸.۳ درصد رســید؛ حال این عدد 
عالی را مقایسه کنید با رشد اقتصادی کنونی که بانک 
مرکــزی برای بهــار ۱۳۹۹، آن را منفــی ۲.۸ درصد اعالم 

کرده است.
پس این که دســتور می رســد برای رفع تحریم ها یک 
ســاعت هم نباید تاخیر کرد، شــعار نیست، راهبردی 

است مبتنی بر محاسبه گری عقالنی.
حذف ترامپ از کاخ سفید و روی کار آمدن "جو بایدن" 
فرصــت مغتنمی بــرای اجرای دســتور رهبــر معظم 

انقالب است. 

تصریح می کنم که نباید خوشــبینانه دچار این توهم 
شــد که بایــدن، دکمه لغو تحریم هــا را می زند و همه 
چیز در ایــران گل و بلبل می شــود. او، رئیس جمهور 
آمریکاست و قاعدتًا حافظ منافع آمریکا و شرکایش. 
پس باید برای لغو تحریم ها، "برنامه، راهبرد و توافق 
در داخل" داشت، به گونه ای که رئیس جمهور جدید 

آمریکا، خود مشتاق لغو تحریم ها باشد.
 اقتصاد آمریکا، هر چند بزرگترین در جهان اســت اما 
در پاندمی کرونا، به شــدت آســیب دیده است. طبق 
اعالم "دویچــه وله" و "بی بی ســی"، از زمان شــیوع 
کرونــا، حــدود ۴۰ میلیون آمریکایی شــغل خــود را از 

دست داده اند.
جــروم پاول، رئیس فــدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( 
هم چندی نسبت به سقوط ۲۰ الی ۳۰ درصدی تولید 

ناخالص ملی آمریکا هشدار داد.
برای کشوری مثل آمریکا که اقتصاد، به معنای واقعی 
کلمه، مورد توجه اســت، ایجاد یک شغل نیز اهمیت 
دارد و حتــی کارنامــه روســای جمهــور نیز بر اســاس 
معیارهای مشخصی مانند تعداد شغل ایجاد شده یا 

از دست رفته سنجیده می شود.
از این سو، حال و روز اقتصاد ایران نیز بر همگان عیان 

است: ضعیف و رنجور اما مستعد قدرت و جهش.
روز گذشــته، وزیــر خارجــه آمریــکا در گفــت و گــو بــا 
"واشــنگتن اگزمینر" نکته ای را گفت که بســیار قابل 
توجه اســت: به برجام برگردیم کــه اروپایی ها با ایران 

تجارت کنند و ما نه؟!
پمپئو به این موضوع اشــاره دارد کــه در دوران برجام 
که آمریکا عضوی از آن بود، همه کشورهای عضو ۵+۱ 
می توانســتند با ایران تجارت کنند و منتفع شوند، به 
جز آمریکا  و لذا هیچ انگیــزه ای برای حضور در برجام 

نداشته است.
بــه نظر می رســد حال کــه آمریــکا، هــم در رأس هرم 
قدرت دچار تحول شده و هم از نظر اقتصادی اوضاع 
مناســبی را تجربه نمی کند و از این سو، اقتصاد ایران 
نیز نیازمند خونی تازه است تا به جایگاه اصلی ارتقاء 
یابد، بهترین فرصت اســت تا با احیــای برجام و لغو 
تحریم ها، تعامالت اقتصادی بین همه اعضای برجام 

را تسهیل کرد. 
اگر تجــارت ایران و آمریــکا در چارچوب برجام شــکل 

بگیرد، ایران به طور قاطع، برنده ماجرا می شود:
- البی های ضد ایرانی، در متقاعد کردن دولت جدید 
آمریکا برای تحریم آمریکا، مشکل خواهند داشت زیرا 
نه تنها بهانه اصلی آمریکا کــه همانا "بی بهره بودن 
از تجارت با ایــران در برجام" دیگر وجــود ندارد بلکه 
در وضعیــت کنونی اقتصاد آمریکا، بــازاری بکر به نام 
ایران می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را نصیب 

دولت جدید آمریکا و مردم این کشور کند.
این وضعیت، یعنی "درگیرســازی منافع اقتصادی"، 
تحریــم را بــرای خود آمریــکا هزینه بر می کنــد. اما در 
شرایط کنونی که آمریکا، دالری در بازار ایران نفع ندارد، 
به راحتــی می تواند تصمیم بگیرد که بقیــه جهان ) و 

مشخصًا رقبای آمریکا( نیز نداشته باشند.
- اگــر آمریکا به بازار ۸۳ میلیونی ایران دســت می یابد 
ولــی پای ایران به بــازار ۳۳۰ میلیون نفــری آمریکا باز 
می شود. اگر امریکا می تواند در چارچوب اقتصاد ۵۰۰ 
میلیــارد دالری ایــران به دنبال نفع اقتصادی باشــد، 
ایران این امــکان را می یابد که در اقتصاد ۲۲ تریلیون 

دالری آمریکا دنبال انتفاع اقتصادی کالن باشد.
- طبق محاســبات کارشناســان، کاالهای ســرمایه ای 
آمریکایــی، هــر چند نســبت بــه مشــابهات چینی و 
اروپایــی بعضًا گران ترنــد، ولی چون عمــر و کیفیت 
بیشتری دارند، در دراز مدت، عماًل ارزان تر و مقرون به 

صرفه تر هستند.
- تاکیــد می کنم که تعامالت اقتصــادی ایران و آمریکا 
نباید بــه معنای تبدیل ایران به بــازار مصرفی آمریکا 
باشد. عقل محاسبه گر حکم می کند که در بخش های 
مولد و زیرساختی از توانایی های صنعتی و اقتصادی 
طــرف مقابل بهره بــرد، ماننــد تکنولوژی های نوین 
آب و تصفیــه فاضــالب، احیــای صنعــت گســترده، 
پراشتغال و تقریبًا ورشکسته نســاجی، بهره مندی از 
فناوری های جدید صنعت نفت و پتروشیمی، بهبود 
وضعیت خودروسازی، نوسازی ناوگان هوایی و بنادر، 
گسترش کشت و صنعت ها، بهینه سازی صنعت دارو، 
انرژی هــای نو، تولید صــادرات محور لــوازم خانگی و 
... و اال اگر راهبرد مشــخصی نداشــته باشیم و در این 
تعامل منفعل باشیم، پول ملت ایران به جای توسعه 
زیرساخت های اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی، 
صرف خرید فســت فودها و نوشــابه ها و لباس های 

آمریکایی می شود.
به عالوه باید در مذاکرات فیمابین، ســهم ایران از بازار 
آمریکا نیز مشــخص شــود و ایــران در حد تــوان خود 
بتواند از این اقتصاد اول جهان کسب سود کند مانند 
فروش فرش)در دوران برجام ســاالنه ۱۰۰ میلیون دالر 
فــرش به آمریــکا فروختیــم(، صنایع دســتی، ، برخی 
محصــوالت معدنی، خوار و بار، محصوالت کشــاورزی 
بسته بندی شده نظیر پسته و زعفران، گردشگری و ... .
بــا این دورنما و اهداف مبتنی بر منافع ملی، مســلم 
است که برای لغو تحریم ها، حتی یک ساعت نیز نباید 

تأخیر کرد.
عصر ایران

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل۲۲

ش

حسن روحانی:

برای شکستن تحریم ها تاخیر 
یک ساعته هم مجاز نیست

ایســنا- رئیس جمهور با بیــان اینکه وظیفه ما بــی اثر کردن و 
شکستن تحریم هاســت گفت: تاخیر یک ســاعته در این مسیر 

برای دولت مجاز نیست.
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی در مراســم بهره 
برداری رســمی از ۹۹ پروژه ملی وزارت کشــور در حــوزه عمران و 
مدیریت شهری با اشاره به توصیه رهبری مبنی بر لزوم وحدت 
ملــی و تالش قوا در این زمینه اظهار کــرد: اگر یک روز از عمر قوا 
بگذرد و سخنی گفته شود که شکاف بین مردم را افزایش دهد، 
خالف شرع، قانون و توصیه رهبری است. زیرا وحدت ملی است 
کــه قدرت ملی را می ســازد و دیگران را وادار می کنــد که در برابر 

حقوق مردم ما تعظیم کنند.
وی ادامــه داد: مقاومت ســه ســاله مــردم ایــران دولت جدید 
آمریــکا را وادار می کند که به تعهدات خــود بازگردد و تحریم ها 
شکسته شود. وظیفه اول ما هم این است که تحریم ها را بی اثر 
کرده و آن را بشــکنیم. یک ســاعت هم نباید در این زمینه تاخیر 
ایجاد شــود. دولت باید همه توان خود را برای شکســته شدن 
تحریم ها بکار گیرد و تاخیر یک ساعته برای دولت مجاز نیست.

رئیس جمهور تاکیــد کرد: دولت در این زمینه همه توان خود را 
بکار می گیرد و به همه مردم اطمینان می دهم که مقاومت آنها 

حتما موجب می شود که دشمن تسلیم شود.
وی با اشــاره به اهمیت حمل و نقل عمومی برای دولت، گفت: 
دولــت همه کمک خــود را برای توســعه حمل و نقــل از جمله 
اتوبوس و مترو انجام می دهد. تصویب تهیه پنج هزار اتوبوس 
از اقدامــات امســال دولــت در حمــل و نقل شــهری بویــژه در 

کالنشهر ها بوده است .

اعضای برجام از اجرای کامل 
این توافق حمایت کردند

فرارو- وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای به محورهای گفت 
و گو در نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام اشاره کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در پی برگزاری نشست دیروز کمیسیون 
مشــترک برجام در بیانیه ای نوشــت که اعضای شرکت کننده در 
این نشســت از بازگشــت به اجــرای توافق هســته ای )برجام( در 

چارچوبی که از اول بر سر آن توافق شده، حمایت کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نمایندگان کشورهای عضو توافق 
به تعهدشان نسبت به تعهدات برجامی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت ســازمان ملل تاکید کرده و از تحقیق متمرکز برای یافتن 
راهکارهــای موثری که موجب بازگشــت ســریع به اجــرای جامع 
توافق در چارچوبی که در ابتدا توافق شده است، حمایت کردند.

وزارت امــور خارجــه روســیه همچنین مطــرح کرد کــه اعضای 
نشست تحلیلی مفصل درباره امور جاری در روند اجرای توافق 

هسته ای با توجه به چالش های موجود انجام دادند.
بــا توجــه به ایــن که دولــت آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ به طــور یک 
جانبه از توافق هسته ای خارج شــد و تحریم های متعددی را بر 
ایران اعمــال کرد، در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت که 
اقدامات آمریکا بــا هدف »ایجاد موانع در اجــرای کامل توافق 

هسته ای« از بزرگ ترین چالش ها است.
بر اســاس این گزارش،  نشســت کمیسیون مشــترک برجام روز 

گذشته در سطح معاونان برگزار شد.
نشست کمیسیون در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو 

برجام در تاریخ ۲۱ دسامبر )۱ دی ( برگزار می شود.

پیشنهاد پلیس برای برای
 تغییر ساعت محدودیت تردد شبانه

ایرنا- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خواستار تغییر 
ساعت آغاز محدودیت های تردد شبانه از ساعت ۲۱ به ۲۲ شد.

 ســردار محمدحســین حمیدی دربــاره پیشــنهادی که چندی 
پیش از ســوی رییس پلیس راهور ناجا پیرامون تغییر ســاعت 
آغاز محدودیت تردد شــبانه در تهران از ســاعت ۲۱ به ۲۲ مطرح 
شده بود، گفت: همانطور که رییس پلیس راهور ناجا نیز اعالم 
کردنــد طــرح محدودیت تــردد بر اســاس مصوبه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا اجرا می شــود، اما بهتر است که ساعت آغاز آن از 
۲۱ به ۲۲ تغییر کند، چرا که ما شاهد حجم باالی تردد در ساعات 

نزدیک به آغاز محدودیت های تردد هستیم.
وی با بیان اینکه پیشــنهاد ســاعت تغییر آغاز محدودیت های 
ترافیکی از سوی پلیس به ســتادملی مقابله با کرونا ارائه شده 
اســت، گفت: این پیشــنهاد بــا هدف پرهیــز از عجله و شــتاب 
راننــدگان در دقایــق پایانی آغــاز محدودیت هــا و جلوگیری از 
جریمــه شــدن خودروهایی کــه ممکن اســت در طول مســیر 

باشند، اتخاذ شده است.
از طرفی دیگر نیز با توجه به اینکه در فصل زمســتان هســتیم، 
ممکن اســت بارش نزوالت آســمانی جریان ترافیــک را پرحجم 
یا ســنگین کنــد که به تمــام این دالیل بهتر اســت ســاعت آغاز 

محدودیت ها به ۲۲ تغییر کند.
 بــه گفته رییس پلیس راهور تهران بــزرگ در صورت موافقت با 
این تصمیم، پلیــس  بهتر می تواند ترافیــک را مدیریت کرده و 
شــهروندان نیز می توانند در تصمیم گیریهــای خود بهتر عمل 
کنند در نتیجه از حجم ترافیکی که در این ساعات در تهران ایجاد 

می شود نیز کاسته خواهد شد. 
حمیدی دربــاره زمان پایان محدودیت ها نیز گفت: زمان پایان 
محدودیت ها زمان مناسبی است و پیشنهادی در این خصوص 

ارائه نشده است.

درباره این دستور رهبر معظم انقالب که در رفع تحریم ها، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم

راهکار عملی رفع تحریم ها چیست؟ با آمریکا چه کنیم؟
اخبارنظر

آیا در حال گذار 
به جهان چهار قطبی هستیم؟

قانونی که باید اصالح شود، اما...

نمایندگان مجلس اعتراضی به افزایش بودجه خود نکردند

الگوی بودجه مقاومتی، نهادهای حاکمیتی باشد

 Daron Acemoglu رویداد2۴- آیا در حال گذار به جهان چهار قطبی هستیم؟ 
استاد اقتصاد در MIT در »پراجکت سیندیکیت« نوشت: مشخصه قرن بیست و 
یکم تغییر نظم بین الملل از دوران هژمونی آمریکا به عصر رقابت پکن و واشنگتن 
اســت، اما یک نظم بین المللــی دو قطبی در حال حاضر بــه هیچ روی مطلوب 

نیست و ما باید به فکر نظمی جایگزین باشیم.
 ریاست جمهوری دونالد ترامپ با کاهش نقش جهانی آمریکا در مقابل نفوذ رو 
به رشد چین، نمایانگر آخرین سال های یک جهان تک قطبی بود، با این حال در 
حالی که بســیاری تصور می کنند جهان تک قطبی پس از جنگ سرد جای خود را 
به نظم بین المللی دو قطبی تحت ســلطه آمریکا و چین داده، این نتیجه گیری 
صحیح و مطلوب نیســت. درعوض به دالیلی که وجــود دارد می توان به جهانی 
امیــدوار بود و برای آن تالش کرد که در آن اروپا و اقتصاد های در حال ظهور نقش 

قاطع تری داشته باشند.
مطمئنًا، چین به عنوان موفق ترین دیکتاتور توســعه یافته شــناخته می شــود، 
این کشــور قباًل به نفوذ ژئوپلیتیکی قابل توجهی در آسیا و فراتر از آن دست یافته 
اســت. در طی دو بحران اخیر جهانی یعنی ســقوط مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کرونا 
امروز حزب کمونیست چین به سرعت اقتصاد سیاسی کشور را در واکنش به تغییر 
شــرایط بازیابی و بدین ترتیب قدرت خــود را تثبیت کرد. از آنجا که کشــور هایی 
هســتند که نمی خواهند از سیاســت های آمریکا پیروی کنند، معمواًل برای جلب 
حمایت مادی به چین متوسل می شوند، با این اوصاف چه چیزی طبیعی تر از آن 

است که چین به عنوان یکی از دو قطب جهانی ظاهر شود؟
در حقیقت، یک جهان دو قطبی عمیقا ناپایــدار خواهد بود. طبق "نظریه دام" 
توســیدید ظهور چنیــن نظامی خطر درگیری خشــونت آمیــز را افزایش و باعث 
می شود یافتن راه حل هایی برای مشکالت جهانی کاماًل وابسته به منافع ملی دو 
قدرت حاکم باشد. با ایجاد نظام دو قطبی سه مورد از بزرگترین چالش های پیش 

روی بشریت یا نادیده گرفته و یا حتی تشدید می شوند.
اولین چالش پیرامون حوزه تکنولوژی های برتر مثل هوش مصنوعی اســت. در 
حالی که از حوزه فناوری اغلب به عنوان محور اصلی رقابت آمریکا و چین نامبرده 
می شود، همخوانی قابل توجهی بین دو کشور در این زمینه وجود دارد به طوری 
که هر دو به دنبال تسلط الگوریتمی بر انسان هستند. پکن و واشنگتن هر دو به 
دنبال دستیابی به سیستم عامل های دیجیتال و هوش مصنوعی )AI( به عنوان 

ابزاری توسط دولت و شرکت ها برای نظارت و کنترل شهروندان هستند.
البتــه که اختالفاتی بیــن دو طرف وجــود دارد. در حالی که دولت آمریکا چشــم 
انداز تکنولوژی های برتر را در پیش گرفته و آن را مطیع صنعت ساخته، غول های 
فناوری چینی همچنان در سیطره دولت باقی مانده و باید دستور کار مشخصی 
را رعایت کنند. به عنوان مثال، تحقیقات اخیر نشــان می دهد که تقاضای دولت 
بــرای فناوری های نظارتی چگونه تحقیق و توســعه ســازندگان هوش مصنوعی 
چینی را تحت الشــعاع قرار داده است. در هر صورت، هیچ یک از دو کشور احتمااًل 
اســتاندارد های حفظ حریم خصوصی و ســایر حقــوق حمایتی از مــردم عادی را 
تقویت نکرده و کمتر کاری می کننــد تا مزایای این تحقیقات بدون ابهام و به طور 

گسترده به اشتراک گذاشته شود.
به همین ترتیب، حمایت از حقوق بشــر و دموکراســی در دنیای دو قطبی دارای 
اولویت کمتری خواهد بود. تعهد اصولی آمریکا به دموکراسی و حقوق بشر بسیار 
ناچیز اســت و به طور کلی جدی گرفته نمی شود. از این گذشته، آمریکا تا به حال 
چندیــن دولت منتخب دموکراتیک در آمریکای التین، آســیا و آفریقا را ســرنگون 
کرده و هنگامی هم که از دموکراســی در کشــور هایی مانند اوکراین حمایت کرده 

عمومًا انگیزه ای پنهانی مانند مقابله یا تضعیف روسیه را در نظر داشته است.
سومین مســئله بزرگی که احتمااًل در دنیای دو قطبی چین-آمریکا نادیده گرفته 
می شود، بحث تغییرات آب و هوایی است. در سال های اخیر، چین بیش از آمریکا 
از موافقت نامه های بین المللی با هدف کاهش انتشار گاز های گلخانه ای حمایت 
کرده، اما این دو ابرقدرت فقط دو بزرگترین صادر کننده جهان نیستند. آن ها هر 
دو از مدل های اقتصادی پر مصرف انرژی پیروی می کنند. چین همچنان به رشد 
تولید وابسته خواهد بود، در حالی که همزمان مصرف کنندگان و صنایع تقاضای 
بــاالی انرژی در آمریکا هم بــه کار خود ادامه می دهند. می توان انتظار داشــت که 
عالقه کوتاه مدت هر دو طرف به برتری اقتصادی حرکت به سوی انرژی های پاک 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
البتــه همه ایــن مشــکالت در دنیایی بــا دو قطــب اضافی، کــه اتحادیــه اروپا و 
کنسرســیومی از اقتصاد های در حال ظهور، شاید در یک سازمان جدید با حضور 
مکزیــک، برزیل، هند، اندونزی، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و ســایر کشــور ها 
باشند هم محتمل اســت. از سویی چنین دنیای چهارقطبی برای یک جنگ سرد 
جدید کمتر مساعد خواهد بود و صدا های متنوع تری را برای حکومت جهانی به 

دنبال خواهد داشت.
اتحادیه اروپا در حال حاضر به عنوان یک حامل استاندارد برای حفاظت از حریم 
خصوصی و تنظیم تکنولوژی ظاهر شــده و از موقعیت مطلوبی برخوردار است. 
حتی اگر این شــرکت های آمریکایی و چینی باشــند که نگرانی های زیادی راجع به 
نقض حریم خصوصی، دســتکاری مصرف کننده و هوش مصنوعی درباره شــان 
وجود داشته باشد، باز هم بازار اروپا آنقدر بزرگ و مهم است که می تواند زمین بازی 

خودش را تعیین کند.
اگر هوش مصنوعی پا بگیرد، اقتصاد های نوظهــور بزرگترین بازنده آن خواهند 
بود، زیرا مزیت نســبی آن ها در داشــتن نیروی انســانی فراوان است. در مجموع 
بســیار مهم است که آن ها در بحث های نوین جهانی صدایی ارائه دهند که نحوه 

طراحی و بکارگیری فناوری های جدید را تعیین کند.
اروپا و جهان در حال ظهور همچنین می توانند یک حوزه قدرتمند در برابر انتشار 
سوخت های فسیلی تشکیل دهند. در حالی که اتحادیه اروپا به یک رهبر جهانی 
در زمینه کربن زدایی تبدیل شــده، اقتصاد های در حال ظهور عالقه شدیدی به 
اقداماتــی برای مقابله با ایــن موضوع دارند، زیرا آن ها به طور نامتناســبی از گرم 

شدن کره زمین رنج خواهند برد.
به طور حتم، یک دنیای چهار قطبی درمانی برای همه مشکالت نیست. با امکان 
ایجاد ائتالف های فرصت طلبانه تر، مدیریت مشــکالت حتی بســیار دشــوارتر از 
دنیای تک قطبی گذشــته اســت. با وجود حضور برزیل، مکزیک، هند و ترکیه که 
همگی تحت حکومت رهبرانی اقتدارگرایا هســتند که قصد دارند مخالفان خود، 
رســانه های مســتقل و جامعه مدنی را ســاکت کنند، اروپا در حوزه حقوق بشــر و 

دموکراسی ناگزیر با این بلوک در تضاد است.
با این حال، شرایط یک دنیای چهار قطبی امیدوار کننده تر از گزینه دو قطبی دارد. 
آوردن این کشــور ها به میز بین المللی ممکن اســت آن ها را ترغیب به مخالفت 
در داخــل کند. عالوه بر ایــن، اقتصاد های نوظهور تنها در صورت کنار گذاشــتن 
رفتار های اقتدارگرایانه، ملی گرایانه و مخرب خود، می توانند به عنوان یک جبهه 
متحد با اروپا همکاری کنند. در کل شکل گیری یک دنیای چهارقطبی ممکن است 

سود غیر منتظره ای به همراه داشته باشد.
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سرخاب- افزایش ۳۲ برابری میزان صادرات شرکت های 
مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

رئیــس پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی از افزایش 
۳۲ برابری میزان صادرات شــرکت های مســتقر در پارک 

علم و فناوری در سال گذشته خبر داد.
دکتر عبدالرضا واعظی گفت: در سال گذشته با برگزاری   
۲۳۰۰ نفرســاعت دوره آموزشــی تخصصــی  و بیش ۱۲۰۰ 
و  بازاریابی،مالــی  زمینه هــای  در  مشــاوره   نفرســاعت 
حقوقــی، شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و فناوری 
آذربایجــان شــرقی توانســته اند محصــوالت و خدمات 
خــود را بــه ارزش بیــش از ۹  میلیون و هشــتاد هزار دالر  

صادر کنند.
وی افزود: شــرکت های مســتقر در پارک علــم و فناوری 
توانســته اند در ســالجاری محصوالت و خدمات خود را 

بــه ارزش ۸۳۹ میلیارد ریــال در داخل کشــور به فروش 
برســانند و گردش مالی این شرکت ها  در سال ۹۸،بیش 
از ۲۴6۹ میلیارد ریال بوده اســت  که نسبت به سال ۹۷، 

۴۳۴ درصد رشد داشته است.
دکتر واعظی  با اشــاره به تصویــب  افزایش ۵۰ درصدی 
حمایت های مالی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 
از شرکت های فناور مستقر در مراکز رشد وابسته در نیمه 
دوم سالجاری گفت: در  هشت ماه سالجاری ۳۲  میلیارد 

ریال  از ایده های فناورانه حمایت  به عمل آمده است.
به گفتــه رئیس پارک علــم و فناوری آذربایجان شــرقی، 
تعداد طرح ها و ایده های ثبت شــده در سامانه پذیرش 
آنالین پارک ،  در ســال ۹۸  با افزایش ۵ برابری نسبت به 
سال ۹۷، به ۷۵۰ مورد رسیده و در ۷ ماهه سالجاری ۴۳۴ 

طرح جدید در این سامانه ثبت شده است. 

رییس  پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی با اشاره به 
افزایش تعداد شــرکتهای دانش بنیان اســتان در ســال  
گذشته عنوان کرد: تعداد شرکتهای دانش بنیان استان،  
از۹۲ شــرکت در سال ۱۳۹۷  به ۱6۲ شــرکت در سال جاری 
رسیده اســت و از این تعداد، ۴۴ شرکت دانش بنیان در 

پارک علم و فناوری استان مستقر هستند.
وی یادآور شــد: از  ســال ۸۱ تــا ۹۸  در مجمــوع حدود ۷۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از 6۴۴ شــرکت توســط 
پارک پرداخت شده و ۳۵۹ فناوری جدید با اشتغال زایی 
برای ۴۱۵۵ نفر ایجاد شده است و هم اکنون ۳۲۰  شرکت 
و موسســه فنــاور و دانــش بنیــان  در ۱۰ مرکز رشــد و 6 
مرکزنوآوری پارک در حال فعالیت هســتند و ۱۱۴۰  نفر به 

صورت مستقیم در این شرکتها مشغول به کار هستند.

فــارس- معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
از  یکــی  آذربایجان شــرقی  گفــت:  آذربایجان شــرقی، 
اســتان هایی اســت کــه جمعیت قابــل توجهــی از آن در 
حدود ۵۰۰ هزار نفر در شــهر تبریز و برخی شهرهای بزرگ 

در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.
علیــار راســتگو در جلســه کارگــروه اجتماعــی، فرهنگی، 
صــورت  بــه  کــه  اســتان  خانــواده  و  زنــان  ســالمت، 
ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد بــر ضــرورت توجــه جدی 
دستگاه های اجرایی استان به ساماندهی سکونتگاه های 
غیررســمی تاکید کرد و اظهار داشــت: بر اســاس مصوبه 
هیــات دولــت، ۳۰ درصد بودجــه دســتگاه های اجرایی 
باید برای ســاماندهی و تقویت زیرســاخت های عمرانی 
و خدماتــی ایــن مناطــق هزینه شــود کــه الزم اســت در 

تخصیص بودجه این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی افــزود: آذربایجان شــرقی یکی از اســتان هایی اســت 
که جمعیــت قابل توجهــی از آن در حــدود ۵۰۰ هزار نفر 
در شــهر تبریز و برخی شــهرهای بزرگ در سکونتگاه های 

غیررسمی زندگی می کنند.
اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون   
آذربایجان شــرقی، گفــت: به منظور بهره مندی ســاکنان 
این مناطق از خدمات عمومی باید نســبت به بهســازی 
فضاهای آموزشــی، درمانی، فرهنگی و هنری و همچنین 

گســترش مســیرهای دسترســی به ایــن محــالت توجه 
ویژه ای صورت گیرد.

 راســتگو همچنیــن وجــود فضــای تعامــل و همــکاری 
مطلــوب میان دســتگاه های اجرایی و مردم را زمینه ســاز 
ارتقای شــاخص های زندگی مطلوب در فضاهای شهری 
و روســتایی اســتان قلمداد کرد و گفت: تجربه تاســیس 
دفاتر تســهیل گری توسط وزارت کشور نشان می دهد که 
هر کجا توانســته ایم اعتماد و همراهی مردم را نســبت به 
اجرای پروژه های مختلف جلب کنیم با کمترین هزینه به 

دستاوردهای درخشانی دست یافته ایم.
طبــق  تبریــز  شــهرداری  اســت،  الزم  کــرد:  اضافــه  وی   
تفاهم نامه ای که با ســازمان امور اجتماعی کشور منعقد 
کرده است، نسبت به راه اندازی دفاتر جدید تسهیل گری 

اقدام کند.
 راســتگو تأکید کرد: توزیع خدمات و فضاهای فرهنگی و 
اجتماعی در ســطح شــهرها و روستاهای اســتان باید به 
صــورت عادالنه و متــوازن صورت گیرد تا شــاهد کاهش 

ضریب حاشیه نشینی در استان باشیم.

               الهه صالحی

بنابر اعالم ســازمان هواشناسی در زمســتان امسال شاهد 
چند بارش ســنگین خواهیم بود و به گفته متخصصان این 
بارش ها می توانند نشــانه تمام شــدن خشکســالی و ورود 

ایران به دوره ترسالی باشند.
 مدت زیادی بود که هرســال زمستانی که از راه می رسید، کم 
رمق تر از ســال قبل بود و برفی کــه روزگاری تا کمر می بارید، 
داشــت بــه خاطــرات ســال های دور می پیوســت و کــم کم 
زمســتان حتی زور ســرمای ســابق را هم نداشــت اما پیش 

بینی های هواشناسی امسال خبر از اتفاقات دیگری دارند.
چند روز پیش ســحر تاجبخش، رییس سازمان هواشناسی 
کشــور اعالم کرد که در زمستان امســال چند بارش سنگین 
بــرف را شــاهد خواهیــم بــود و ایــن وضــع در کل کشــور 

پیش بینی می شود.
دوره  بــه  ورود  هــم  متخصصــان  برخــی  دیگــر  طرفــی  از 
خشکســالی را دلیل کــم شــدن بارش ها در زمســتان های 
ســال های گذشــته می دانند و معتقد اند که ایــن بارش ها 

می تواند آغازی برای ورود به دوره ترسالی باشد.
زمستان پربرف در انتظار ایران

می گویند در علم هواشناســی هرگز قطعیت صد در صدی 
وجود ندارد و خطا همواره حتی با پیشرفته ترین دستگاه ها 

جز ثابت پیش بینی های هواشناسی است.
صــادق ضیاییــان، مدیــرکل پیش بینی و هشــدار ســریع 
سازمان هواشناسی با تاکید بر این موضوع می گوید: پیش 
بینی های هواشناسی صد در صد صادق نیستند؛ چرا که اگر 
اینطور بود هیچ خســارت ناشی از این سیل، طوفان و ... در 
اروپا و آمریکا دیده نمی شد. اما موضوع حائز اهمیت میزان 
خطاست که در فصول مختلف سال متفاوت است. به طور 

مثال در ایران بیش ترین میزان خطا در پیش بینی های هوا 
شناسی متعلق به تابستان و بهار است.

به گفته وی عالوه بر فصل، خطا به ابعاد پدیده هم بستگی 
دارد و پدیده هایــی کــه از نظر بعد زمانــی و مکانی کوچک 
هستند میزان خطای بیشتری نسبت به پدیده های فراگیر 
دارنــد. از طرفــی دیگر خطــای پدیده های مختلــف هم با 
یکدیگر متفاوت است مثال دما پیش بینی پذیری خوبی دارد 

در حالی که پیش بینی بارش تگرگ سخت تر است.
معموال پیش بینی های هواشناسی با فاصله های مختلفی 
انجام می شــود که یکــی از این فواصل، پیــش بینی فصلی 
اســت. به طور مثال در اواخر تابستان پیش بینی شده بود 
که امســال پاییــز بارندگی زیر میانگین اســت امــا بارندگی 
زمستان باالی میانگین خواهد بود؛ اما وقتی از سه ماه قبل 
پیش بینی انجام می شــود نمی توان گفت که احتمال وقوع 
آن صــد در صدی اســت. ضیاییان معتقد اســت اعتبار این 
پیش بینی فصلــی را در بهترین حالت و با پیشــرفته ترین 

دستگاه ها در حدود 6۵ الی ۷۰ درصد است.
امــا هرچقدر فاصله زمانی کم می شــود پیش بینی دقیق تر 
می شــود به طــوری که متخصصــان می گوینــد پیش بینی 
می شــود که میانگین میزان بارندگی زمستان امسال بیشتر 
از ســال های قبل است و با توجه به ســرمای هوا این بارش 

عمدتا برف خواهد بود.
 بهلــول علیجانی، اســتاد علم اقلیــم شناســی در این باره 
می گویــد: در حــال حاضــر کــه در حــال نزدیــک شــدن به 
زمســتان هستیم، با ۷۰ درصد اطمینان پیش بینی می کنیم 
که زمستان بارش زیاد و به صورت برف خواهد بود و بارش 
اگر به صورت برف باشد سودش از باران بیشتر است، چرا که 
روی زمین می ماند و آرام آرام ذوب می شــود و برخالف بارش 

سنگین باران، سیالب ایجاد نخواهد کرد.
زمستان امسال پایانی بر یک خشکسالی 2۵ ساله؟

خشکســالی بــه دلیــل گــردش عمومــی اتمســفر ایجــاد 
می شــود و هر بارشــی که ما در ســطح زمین داریــم مربوط 
به بادهایی اســت کــه در ارتفاعات ۵۰۰۰ متــری می وزند که 
به آنها گــردش عمومی اتمســفر گفته می شــود. وزش این 
بادها به گرمای کلی کره زمین وابســته است و زمانی که کره 
زمیــن گرم می شــود این بادهــا به عقب و به ســمت قطب 

رانده می شــوند و ســرزمین هایی مانند ایــران از این بادها 
محروم و خشکســالی ایجاد می شود. این بادها که از دریای 
مدیترانه می آیند حامل رطوبت اند و عمده بارندگی های ما 

رطوبت شان را از دریای مدیترانه دارند.
کم آبی و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی از اصلی ترین 
پیامدهــای این دوره خشکســالی اســت و بارش هــای زیاد 
جرقــه امیــدی برای حــل این معضــل در دل مردم اســت. 
متخصصــان در این بــاره معتقد انــد که امســال اگر بارش 
زیــادی داشــته باشــیم و به زمین نفــوذ کند قطعــا اثر گذار 
خواهد بود و چنان چه این بارش به صورت برف باشــد این 

امیدواری بیشتر خواهد بود.
علیجانی در این رابطه می گوید: ما تقریبا از سال ۱۳۷۴ وارد 
خشکســالی شدیم و تا پایان سال ۹۷ این خشکسالی واقعا 

شدید بود اما از فروردین ۹۸ بارندگی ها باال رفت.
امــا کم شــدن بارش ها و گرم تر شــدن زمســتان ها تنها به جز 
گردش عمومی اتمسفر و خشکسالی مربوط نیست. گرمایش 
اتمســفر و کره زمین دلیل عمده تری است که تمام نقاط دنیا 
را در بر می گیرد. متخصصان می گویند که در ۱۵۰ سال گذشته 
دمای زمین چیزی در حدود ۱.۱ درجه گرم تر شــده و این باعث 
شــده که بادهای باران آور از عرض های کشــور مــا خارج و به 

سمت شمال بروند و نام این اتفاق تغییر اقلیم است.
 به گفتــه اســتاد اقلیم شناســی،  تغییر اقلیــم ضمن اینکه 

باعث خشکســالی در منطقه خاورمیانه و کشــور ما شــده، 
بی نظمی هایی را هم ایجاد کرده اســت؛ یعنی گاهی شاهد 
بارش هــای شــدید و ناگهانی ای هســتیم که ســیالب ایجاد 
می کنــد در صورتــی که بقیه روزهای ســال خشــک خشــک 
اســت و به همین دلیل ممکن است یک سال پرباران باشد 
و ســال های دیگر خشــک. اما اگر پر بارانی ها ادامه پیدا کند 
در آن زمان می توان امیدوار بود که از دوره خشکســالی عبور 

کرده و وارد ترسالی شده ایم.
مردم به پیش بینی های هواشناسی بی اعتماد اند؟

با وجود اینکه هنوز زمســتان از راه نرسیده، پیش بینی های 
هواشناســی خبر از بارش های ســنگین می دهند، هســتند 
مردمی که به این پیش بینی ها بی اعتماد اند. نمونه بارز آن 
گیر کردن صدها خودرو زیر برف سنگین جاده رشت بود، در 
حالی که از چند روز قبل سازمان هواشناسی نسبت به بارش 

برفی سنگین هشدار داده بود.
اما مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
بــی اعتمادی را دلیــل توجه نکــردن مردم به هشــدارهای 
هواشناســی نمی داند. او معتقد است: در حال حاضر که در 
شرایط کرونا هســتیم و با اینکه به طور مرتب اعالم می شود 
که نباید ســفر رفت، مردم همچنان سفر می روند. بنابراین 
بحث اعتماد به پیش بینی های هواشناسی نیست و مسئله 
فرهنــگ اجتماعی اســت کــه چقدر ریســک پذیــری دارد و 

مدیریت ریسک چطور انجام می شود.
ضیاییان ادامه می دهد: ما به طور مثال می گوییم که احتماال 
پدیده ای مانند بارش سنگین در حال وقوع است و افراد بنا 
به فعالیتی که قصد دارند انجام  بدهند باید تصمیم بگیرند 
ریســک را قبول کنند یا نه؛ به طور مثال فردی ممکن اســت 
بخواهــد رخــت روی بند پهن کنــد و اگر باران ببارد ریســک 
زیــادی انجــام نداده اما بعضــی فعالیت ها در این شــرایط 
ممکن است جان افراد را به خطر بیاندازد یا هزینه سنگینی 

داشته باشد به طور مثال سفر برود و در راه گیر کند.
اگر چه ممکن است پیش بینی صد در صد وقوع نیابد چون 
بحث احتماالت و مدیریت ریسک است اما مدیریت ریسک 
یعنی فعالیتی که ریسک پذیری فعالیت شما چقدر باالست 

و با چه قیمتی می خواهید آن را انجام بدهید.       
خبرآنالین

ایســنا- دبیــر اجرایــی خانــه کارگر اســتان زنجــان بر 
ضرورت ایجاد تناسب بین دستمزد کارگران با نرخ تورم 

اعالم شده از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
اصغــر نجــاری، با اشــاره به وضعیــت کارگــران فصلی 
در شــرایط کنونی جامعــه، اظهار کرد: طبــق مکاتبه ای 
کــه با شــهرداری و اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان صورت گرفته اســت، درج عنوان کارگر فصلی در 
قراردادها یک تخلف محرز محســوب می شــود؛ چراکه 
همــه اقشــار کارگری بایــد از مزایــای کارگــری بهره مند 

شوند و از این رو کارگر فصلی و غیرفصلی نداریم.
وی با بیان اینکه با اســتناد به ماده ۱، ۴، ۱۰ و ۲۱، همه به 
 نوعی کارگر به حســاب می آییم که کارفرما طبق قرارداد 
و زمــان تعیین شــده موظف به پرداخــت حقوق کارگر 
اســت، تصریــح کرد: می تــوان به طور قطــع گفت که از 
عنوان کارگران فصلی سوءاســتفاده شــده اســت؛ چرا 
که کارگرانی که در فصل زمســتان و تابســتان مشغول 
فعالیــت هســتند، بعــد از اتمــام کار، تمدیــد قــرارداد 
مجدد صورت نمی گیرد و از این رو این قشر از کارگران از 

مزایای بیمه بیکاری هیچ بهره ای نمی گیرند.

این مســئول بــا بیان اینکــه باید تصمیــم جامع و کلی 
بــرای همه کارگران در نظر گرفته شــود که شــامل همه 
کارگران مثل کارگران رســتوران ها و کارگران ساختمانی 
شــود، افزود: با این اقدام جامعه هدف مورد نظر نیز از 
مزایایی بیمه کارگری بهره مند می شوند. در این شرایط 
کنونی و شیوع بیماری همه گیر، بسیاری از کارگران بیکار 
شده اند و این قشــر هیچ درآمدی ندارد که رفع مشکل 

این افراد نیاز به توجه بیش از پیش مسئوالن دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان با تاکید بر اینکه دستمزد 
کارگران را باید متناســب با نرخ تورمی که از سوی بانک 
مرکزی اعالم می شــود ســنجید، افزود: در ابتدای سال، 
نرخ تورم اعالم شــده توســط بانک مرکزی ۴۱.۵ درصد 
بود که بعــد از پی گیری های متعدد، دســتمزد کارگران 

۲6 درصــد افزایش پیدا کرد؛ این در حالی اســت که ۳۰ 
درصد از نرخ تورم اعالم شــده عقب هستیم و متاسفانه 

چندان توجهی به این موضوع نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه حداقل دســتمزد کارگران باید به 
نرخ تورم نزدیک باشــد، افزود: متاســفانه شــاهد عقد 
قراردادهــای ســفید امضــا در بیــن کارگران هســتیم؛ 
چراکه قشر کارگر برای تامین مخارج خانواده در چنین 
شــرایط اقتصادی، تن به قرارداد ســفید امضا می دهد 
و بــرای این نــوع از کارگران نیز هیچ نــوع بیمه ای تعلق 

نمی گیرد.
این مسئول با اشاره به حمایت های انجام شده توسط 
مســئوالن ذی ربــط، اظهار کــرد: بــرای کارگرانــی که در 
شرایط کنونی فرصت شــغلی خود را از دست داده اند، 

ســامانه ای با عنوان کارگران آسیب دیده از کرونا توسط 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی راه اندازی شــده که 
بیش از 6 میلیون نفر در کشــور در این سامانه ثبت نام 
کرده اند که با بررسی های صورت گرفته، از این تعداد به 

تعدادی کمک معیشت واریز شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگران اســتان زنجان خاطرنشــان 
کرد: بیش از ۵۲ درصد از جمعیت کشــور را قشــر کارگر 
تشــکیل داده اســت، از ایــن رو باید همــه ظرفیت ها و 
توانمندی های این قشــر از جامعه هــدف به کار گرفته 
شــود؛ چراکه از کارگران به عنوان خط تولید در  جامعه 
یاد می شود؛ این در حالی اســت که  امروز هیچ قانونی 
برای کارگری که بعد از اتمام قراردادش مجدد بر سرکار 

حضور یابد، پیش بینی  نشده است.

رشد شاخص های عملکردی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در یک سال 

زندگی نیم میلیون آذربایجانی در سکونتگاه های غیررسمی

پایان خشکسالی ۲۵ ساله ایران
شنیده اید زمستان ُپر برف و بارشی در راه است؟

شغلی که اندر خم یک کوچه است

روزگار فصلی کارگران فصلی در زنجان
ش

توسعه خدمات فوریت های 
پزشکی در مراغه

دانشــکده  ایجــاد  و  هوایــی  اورژانــس  انــدازی  راه  ســرخاب- 
فوریت های پزشکی مراغه در دست مطالعه است.

رئیس ســازمان اورژانس کشور در دیدار با رئیس دانشکده علوم 
پزشــکی مراغه گفــت: راه انــدازی اورژانــس هوایی و دانشــکده 
فوریت های پزشکی در مراغه از برنامه های این سازمان می باشد.

در ایــن دیدار که با حضور دکتر تنومند، رئیس دانشــکده و دکتر 
شــریفی، رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی دانشــکده، با دکتر 
پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، برگزار گردید، 
مســائل و نیازمندی های اورژانس ۱۱۵ مراغه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
در ایــن دیدار، دکتر کولیوند  بر لزوم توســعه خدمــات فوریت هاى 

پزشكى از جمله خدمات ٢٤٧ و ٧٢٤ به هموطنان تاكيد كرد.
وی بــه موضوع رفع كمبود نيروى انســانى، پروژه هــاى عمرانى، 
اعتبارات، توســعه ناوگان عملياتــى و افزايش تعــداد پايگاه ها 
اشــاره کرد و گفت: ایجاد زیرساخت های الزم در دانشکده های در 
حال توسعه برای راه اندازی امکانات به روز از اولویت های سازمان 

اورژانس کشور است.
رئیس دانشــکده نیــز ضمن ارائــه ی گزارشــی از اقدامــات اداره 
حــوادث و فوریت هــای پیــش بیمارســتانی دانشــکده گفــت: 
دانشکده علوم پزشکی مراغه آمادگی دارد تا تمام زیرساخت های 

مورد نیاز را مطابق استانداردهای کشوری فراهم نماید.
دکتر تنومند ضمن قدردانی از توجه رئیس سازمان اورژانس کشور 
و تخصیــص یک میلیارد و پانصــد میلیون ریال بــه اداره حوادث 
شهرســتان گفت: مســاعدت در تامین نیروی انســانی پایگاه های 
اورژانس در سهمیه استخدامی پیمانی و مساعدت در تامین اعتبار 
تجهیز و مکانیزه کردن پایگاه ها از جمله مواردی است که امیدواریم 
با توجه بیشتر سازمان اورژانس کشــوری بتواند برخی از مشکالت 

موجود را مرتفع سازد.
رئیس اداره حوادث و فوریت های دانشــکده نیز با اشــاره به نقش 
مهم اداره اورژانــس در بحران های طبیعــی و غیرطبیعی گفت: در 
ایام مبارزه با کرونا اورژانس شهرســتان مراغه ظرفیت باالی خود را 
نشــان داد و امیدواریم با حمایت ســازمان کیفیت این خدمات به 
طور قابل قبولی افزایش یابد. دکتر هوشــنگ شــریفی ادامه داد: 
طی سال های اخیر احداث پایگاه های شهری و جاده ای و همچنین 
تجهیز ناوگان اورژانس ۱۱۵ شهرســتان از اقدامات مهم بوده اســت 
اما واقعیت این اســت که با توجه به موقعیــت جغرافیایی خاص 

شهرستان مراغه انتظار می رود توجه بیشتری به این منطقه شود

پیام مدیر اداره آموزش و 
پرورش مراغه به مناسبت 

هفته پژوهش
ســرخاب- یکی از ارکان رشــد و توسعه هر کشــوری، نگاه جامع 
و کاربــردی به مقولــه “پژوهش” و “تحقیق” اســت که می تواند 
زمینه ســاز جهش علمی و کلید پیشرفت یک کشــور باشد. این 
مقوله اساســی از ارکان اصلی جوامع بشــری است که اگر بخوبی 
بــر آن “تمرکز” و ” برنامه ریزی” کنیــم به نتایج مثبتی در جامعه 
دست پیدا خواهیم کرد.حوزه پژوهشی، بستر مناسبی برای بروز 
و ظهور  خالقیت  ها در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارایه 
راهکارهای مناســب برای بهبــود و تعالی فراهــم می کند. ارتقاء 
کمی و کیفی فعالیت های پژوهشــی در زمینه گســترش فرهنگ 
پژوهش و  هدفمند کردن تحقیقات، منجر خواهد شــد تا نسل 
شــهید احمدی روشــن ها ، فخری زاده ها و دیگر دانشــمندان در 
هرزمینــه ای ادامــه پیدا کرده و فــروغ دوباره ای به جــان جوانان 

ایرانی بدهد.
ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش به اساتید، دانشجویان 
و فرهنگیــان شهرســتان ویژه مراغــه، توفیق روز افــزون فعاالن 
و تالشــگران ایــن عرصــه  را  در جهت تحقق اهــداف بلند تعلیم 

وتربیت را از خداوند منان خواستارم .
ومن هللا توفیق
رضا آسیابی- مدیر اداره آموزش و پرورش مراغه

چرا ایران درخواستی برای خرید 
واکسن کرونا فایزر ندارد؟

ایسنا- رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
بــه برخی اظهارات درباره زنجیره ســرد مورد لزوم واکســن کرونا 

فایزر و چرایی عدم درخواست ایران برای آن، پاسخ داد.
دکتــر کیانــوش جهانپــور، دربــاره اظهــارات رییــس ســازمان 
هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه "دو ایرالین ایرانی آماده واردات 
هر نــوع واکســنی از جمله فایزر هســتند"، گفت: زنجیره ســرد، 
فقط انتقال از مبدا به فرودگاه مقصد نیســت بلکه زنجیره سرد 
کل مســیر تلقیح واکســن به گروه هدف تا یک شــهر و روســتای 
دورافتاده را شــامل می شود. وی با اشــاره به زنجیره سرد منهای 
۷۰ درجه مورد لزوم در واکســن کرونا فایزر، افزود: مشخص است 
کــه تزریق در فرودگاه و پای هواپیما انجام نمی شــود و یک روز و 

یکساعت هم نیست.
سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: زنجیره ســرد مورد نیاز برای 
این واکســن باید برای همه روزهای ورود، توزیع و تلقیح رعایت 
شــود و دمای منهای ۷۰ درجه سلســیوس، از منظر زنجیره ســرد 
نگهــداری و توزیع، یک ضعف فناوری اســت.جهانپور تاکید کرد: 
قطعا واکســن های تایید شــده با دمای نگهداری باالتر و شرایط 

زنجیره سرد سهل تر و در دسترس، مزیت نسبی دارند.

اخبار
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            علی نعیمی

مصطفــی فتاحــی درباره ســاخت مســتندی دربــاره یکــی از مهمترین 
نهادهــای انقالبــی گفت: برای ســاخت مســتند هیــچ دسترســی  به ما 
نمی دهند اما می بینیم که همان اســناد از بی بی ســی ســردرمی آورد. کار 
به جایی رســیده که وقتی سراغ چپی ها می رویم باید بگوییم می خواهیم 
فالن جریان را بزنیم و وقتی پیِش راستی ها می رویم باید بگوییم آن یکی 

جریان را می خواهیم بزنیم.
مستند ســینمایی »کمیته« به کارگردانی عبدالحسین بدرلو با موضوع 
فعالیت های کمیته های انقالب اســالمی برای اولین بار در چهاردهمین 

جشنواره سینماحقیقت رونمایی شد. 
کمیتــه انقالب اســالمی یا کمیته هــای انقالب اســالمی، اولین ســازمان 
نظامی راه اندازی شــده، پس از انقالب اســالمی در ســال ۱۳۵۷ بود که در 
تاریــخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ با پیام امام خمینی )ره( تأســیس شــد و در ســال 
۱۳۷۰ پس از تصویب قانون تشــکیل نیروی انتظامــی، منحل و با ادغام 
ســازمان آن با شــهربانی و ژاندارمری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران تأســیس شد. مســتند »کمیته« ساخته شــد تا همین سیر تحولی 
از آغــاز تا پایان را روایت کنــد. کارگردانی این اثر را عبدالحســین بدرلو و 
تهیه کنندگی آن را مصطفی فتاحی برعهده داشــته اند. مستند »کمیته« 
عالوه بر یک تک قســمت ســینمایی در چهــار قســمت ۴۰ دقیقه ای نیز 
تولید شــده و قرار اســت اولیــن نمایــِش تلویزیونی آن در ســالروز ایام 

تأسیس کمیته ها باشد. 
با مصطفی فتاحی، تهیه کننده این مستند درباره چگونگی ساخت اثر و 
ماجراهایی که در طول ساخت مستند با آن روبرو بوده، گفتگو کرده ایم.

چرا کمیته انقالب اســالمی؟ بر اســاس چه داشته هایی تصمیم 
گرفتید این مستند را بسازید؟ 

بــه دلیل اینکــه پدر خــودم عضو کمیتــه انقالب اســالمی بــود، همواره 
شــکل گیری و نحــوه فعالیــت ایــن نهــاد جــزو دغدغه هایم بــود. چند 
ســال پیش فیلمــی را درباره تشــییع امــام خمینــی )ره( ســاختم با نام 
»تشــییع بزرگ« که به خلبان هایی که پیکر حضرت امام را حمل کردند، 
می پرداخت. در زمان ســاخت همان مســتند، موضــوع کمیته هم برایم 
جدی تر شــد و با مشــورت ها و پژوهش هایی که کردم، تصمیم گرفتم به 
سراغ ساخت این مســتند بروم. به نظرم تصویری که تا امروز از کمیته در 
سینمای ایران دیده شده فقط در فیلم های طنز بوده و ذهنیت جامعه 
و نسل امروز از کمیته یک هیوالی بی سر و دم و خشن است، برای همین 
تصمیم گرفتیم ســراغ واقعیت های تشــکیل و فعالیت این نهاد بروم. از 
ســال ۹6 تصویربــرداری کار را آغاز کردیم و از آقای بدرلو خواســتیم که به 

عنوان کارگردان این اثر را تولید کند. 

آرشــیوی که در فیلم اســتفاده می کنید برای اولین بار اســت که 
منتشــر می شــود. در بخــش پژوهش از چــه منابعی اســتفاده 
کردید و چقدر زمان گذاشــتید تا بتوانید به همه ابعاد »کمیته« 

بپردازید؟ 
به واســطه اینکــه هیچ منبــع خاصــی در رابطه بــا این موضــوع وجود 
نداشــت یعنی جای خاصی تمام منابع را جمع آوری نکرده بود، ما ســراغ 
خیلی جاها برای تکمیل منابع پژوهشــی رفتیم. بخشی از این اطالعات 
نقل ســینه به سینه از آدم هایی اســت که پیدایشان کرده بودیم. بخشی 
از اطالعــات هم بچه های قدیمی کمیته در اختیار ما گذاشــتند. پروســه 
تحقیــق و پژوهــش ایــن کار حدود یک ســال و نیم زمان بــرد و از همان 
روزهــای اول ســعی کردیم آرشــیو را جمــع آوری کنیم. بخشــی از تصاویر 
را از عکاســان و فیلمبردارانــی کــه در آن دوران در کمیتــه کار می کردند و 
فیلــم و عکس تهیــه می کردند، گرفتیم و بخشــی را هم از صداوســیما را 
با ســختی ها و مصیبت های زیادی به دســت آوردیم چون به بســیاری از 
تصاویر اجازه ی دسترســی نمی دادند و برخی از تصاویر هم باید تبدیل 
می شد تا بتوان از آنها استفاده کرد. آخرین تصاویری که توانستیم به آنها 
دسترســی پیدا کنیم، اوایل امســال بود. یعنی از ســال ۹6 تا سال ۹۹ و تا 
آخرین لحظات ساخت مســتند؛ به دنبال تصاویر آرشیوی بودیم. البته 
یک زمانی به ســراغ برخی موضوعات می رویم که هنوز ظهور و بروزشــان 
را در جامعه می توانیم شــاهد باشــید اما ســازمان کمیته انقالب اسالمی 
دیگر وجود ندارد پس هیچ آرشــیو منظمی هم از آن در دسترس نیست 
و این کار را برای ما ســخت می کرد. آرشــیوهایی که وجود دارند هیچیک 
نظم خوبی ندارند و از یک شــلختگی رنج می برند که کار را برای ســاخت 

مستند سخت می کنند. 

شما درباره جریانی صحبت می کنید که از تمام طیف های فکری 
و سیاســی در آن حضــور داشــتند؛ از اصالح طلب تــا اصولگرای 
امــروزی همگی در شــکل گیری کمیته حضور داشــتند و شــما با 
همه آن ها صحبت کردید، اما ســراغ یک بخش مهم نرفتید و آن 
هم چهره های ملی - مذهبی بودند که اوایل انقالب عالقه زیادی 
برای اداره ی کمیته انقالب داشتند که این اتفاق نیفتاد. از لحاظ 
نگاه سیاســی چقدر ســعی کردید به موضــوع کمیته فراجناحی 

نگاه کنید؟ 
اینکــه بگوییــم فیلمســاز نگاه سیاســی ندارد کــه یک دروغ اســت. هیچ 
فیلمســازی نیست که فیلمی را شــروع کند و نسبت به آن نظری نداشته 
باشــد. ولی ما جدای از این سعی کردیم وسط ماجرا بایستیم و به سمت 
یــک جریان فکری نرویم. شــاهد این ماجــرا هم دوســتانی بودند که در 
پروسه ی ساخت همراهی کردند و دیدند که ما سراغ تمامی جریان های 
سیاســی رفتیم. یعنی ما به ســراغ برخــی از اعضای دولــت موقت که در 
قید حیات هســتند هــم رفتیم تا کاری کنیم که هــم موافقان کمیته و هم 
مخالفــان بتوانند حرف بزنند. در واقع ســعی کردیم خوب و بد کمیته را 
بگوییم. کمیتــه را در چهار مرحلــه تصویر کردیم که یــک مجموعه چهار 
قســمتی شــد که از قبل از انقالب کــه کمیته های مردمــی و مبارزاتی بود 

تــا کمیته اســتقبال از حضرت امام )ره( و بعد از انقــالب که کمیته انقالب 
اسالمی شکل گرفت، را سعی کردیم درباره اش صحبت کنیم. در قسمت 
سینمایی »کمیته« به سراغ بعد از انقالب رفتیم که از ۲۳ بهمن ۵۷ شروع 
می شــود و امام خمینی )ره( دستور تشکیل کمیته انقالب را می دهند. در 
شــکل گیری کمیته تمامی افراد موثــر در انقالب حضور داشــتند و چون 
مهم ترین و اولین نهــاد انقالبی بود، گروه های مختلفی ازجمله نهضت 
آزادی هم دوســت داشــتند آن را به نام خودشــان ثبت کننــد که در فیلم 
بــه آن اشــاره کردیم اما شــهید مطهری با حضــور به موقع؛ ایــن اجازه را 
نمی دهنــد و اتفاق هــای دیگری رقم می خــورد. ما تــالش کردیم در این 
فیلم کامــال بی طرفانه به قضیه نــگاه کنیم. هم حســن های »کمیته« را 
بگوییم هم اشــتباهاتش مطرح کردیم. حتی نگاه های مردمی را در فیلم 

می بینیم و به تمام زوایای این نهاد انقالبی می پردازیم. 

ســوالی که در مستند شــما مطرح می شــود اینکه چرا »کمیته« 
ادامه پیدا نکرد. چه دالیلی باعث شد این نهاد منحل شود؟ 

یک قصه ی سیاســی پشــت ایــن ماجرا هســت که همــه از گفتــن آن ابا 
دارند. حتــی درون فیلم هم عده ای از افرادی که با آن ها مصاحبه کردیم 
از اینکــه درباره اش حــرف بزنند، طفــره می روند و می گوینــد ولش کن 
صالح نیســت حاال یک چیزی بوده و تمام شده. یعنی اگر تا فصل ادغام 
و تاســیس همه پــای کار بودنــد و صحبت کردند، در موضــوع انحالل و 
ادغام کمیته تقریبا کمیت همه آن هایی که در آن جریان حضور داشتند، 
لنگ می زند و االن ابا دارند از گفتن اســم های افرادی که در پشت پرده در 

انحالل کمیته نقش داشتند.
ماجــرای ادغام کمیتــه یک ماجرای ســه ضلعی بــود. قرار بــوده کمیته 
انقــالب اســالمی در شــهربانی ژاندارمــری، جهــاد کشــاورزی در وزارت 
کشاورزی و سپاه و ارتش در همدیگر ادغام شوند. به قول یکی از افرادی 
که در فیلم هم حضور دارد ایــن ادغام ها را طوری آرایش کرده بودند که 
منطقی جلوه داده شود. استداللشان هم این بود که کمیته و شهربانی 
و ژاندارمری تقریبا یک کار را انجام می دهند پس این سه تا نهاد را تبدیل 
بــه یک ارگان کنیم که این ارگان واحــد کارهایش را هدفمند انجام دهد. 
وزارت کشــاورزی و جهاد ســازندگی می توانند ادغام شــوند و حتی سپاه 
و ارتــش هم با همیــن منطق می خواســتند ادغــام کنند که ایــن اتفاق 
برای جهاد ســازندگی و کمیته می افتد که دچار تزلزل می شوند. باالخره 
افرادی که در این دو نهاد بودند و به قول آقای مهدوی کنی نوع تفکرات 
این بچه ها با کسانی که می خواستند انقالب را حفظ کنند، متفاوت بوده 
و هضم اینها در یکدیگر یک امر محال بود. به خاطر همین تا سال ها یک 
بحران در این نیرو به وجود آمد که خیلی آسیب زده. یعنی بیشتر هزینه 
تراشیده برای نظام تا اینکه بخواهد به واسطه ادغام هزینه کمتری برای 
نظام ایجاد شــود. همین آسیب ها هم باعث شد که ادغام سپاه و ارتش 
منتفی شود و امروز هر کدام از این نهادها جداگانه کار خودشان را انجام 
می دهند. دلیل دیگری که باعث ادغام نشــدن ســپاه و ارتش شــد، این 
اســت که ســپاه در قانون اساسی تصویب شــده ولی کمیته ها در قانون 
اساسی نبودند و یک نهاد موقت انقالبی بود که بعد از مدتی هم منحل 
شــد. البته که یک جریان سیاســی هم پشــت ماجرا بر روند ادغام کمیته 
بی تاثیر نبوده اســت که از تفکرات دولت سازندگی و اطرافیان آن دولت 

در این ماجرا ریشه می گرفت. 

چرا شــما به دنبال کند و کاو این موضــوع نرفتید که چرا جریان 
ســازندگی در ادغام این نهاد تاثیر گذاشــته است؟ آیا واقعا این 
افراد در فیلــم صحبت نکردند، آیا شــما پــای صحبت های آنها 
نشستید؟ آیا ســراغ راستی آزمایی نرفتید یا مالحظاتی در تولید 

داشتید؟ 
قطعا هم من و هم آقای بدرلو یکســری مالحظات را در نظر گرفتیم. این 
موضوع آنقدر حساســیت برانگیز و مهم اســت که اگر دست هر فیلمساز 
دیگری بود خیلی بیشــتر از این می توانست جنجال ایجاد کند. ذهنیتی 
که از کمیته در بین جوانان امروز هســت؛ این اســت کــه کمیته یک نهاد 
خشن انقالبی بود که در خیابان راه می رفت و پونز تو پیشونی خانم های 
بی حجاب فرو می کرد، ولی واقعا اینجوری نبوده اســت. ممکن است اگر 
گروه های دیگر مستندســازی به ســراغ این موضوع می رفتند با این نوع 
نگاه ها در فیلم مواجه می شــدیم، ولی ما سعی کردم سراغ واقعیت های 
کمیتــه برویم. دلیل بعــدی برای اینکه خیلی به ســمت موضوع ادغام و 

نیت های جریان های سیاســی نرفتیم این بود که شاید من خودم بدانم 
چه اتفاقاتی پشــت پرده رخ داده اســت ولی این اتفــاق را باید آدم های 
معتبر روایت کنند که این حرف ها ســند به حســاب بیاید. یعنی اگر من 
می خواســتم با گفتار متنی این موضوع را بگویم سند معتبری به حساب 
نمی آمــد. برای همین مــا تالش کردیم از افراد همســو بــا جریان ادغام 
کمیته دعوت کنیم و تقریبا همه آن ها از حضور در فیلم مخالفت کردند. 
حتــی افــرادی کــه در مقطعــی از فرماندهان ارشــد کمیته بودنــد امروز 
منکر حضور خودشــان در کمیته می شــوند و می گویند ما اصال در کمیته 
نبودیــم. یعنی در این حــد از صحبت کردن جلوی دوربین ابا داشــتند. 
البته موافق ها از روی موضوع رد می شــدند و اشاره ای به آن نمی کردند. 
ما تا جایی که دســتمان باز بود و می توانســتیم مستند را روایت کنیم هر 

چه در توانمان بود، انجام دادیم. 

پس نقش حقیقت یابی در این مســتند کجاست؟ در کشورهای 
دیگر وقتــی از یک اتفاقی چند دهه می گــذرد خیلی راحت راجع 
به آن صحبت می کنند و تمامی اسناد محرمانه منتشر می شود. 
ولی ما شاهد هســتیم در موضوع »کمیته« حتی بعد از بیش از 
ســه دهه از ادغام و انحالل آن بازهم یکسری از حرف ها هنوز هم 
گفتنش جزو خطوط قرمز اســت. در این سیســتم ما چقدر و کی 
می توانیم به اســناد محرمانه دسترسی پیدا کنیم و تا چه اندازه 

راجع به وقایع گذشته اجازه صحبت داریم؟ 
در کشــور ما این اتفاق سخت و نشدنی اســت کمااینکه برای دست پیدا 
کردن به یک تصویر آرشــیوی که می دانیم در کجا نگهداری می شــود هم 
باید ســال ها بدویم تا بتوانیم به آن دسترســی پیدا کنیم. متاسفانه تیم 
رسانه ای داخل ایران دســت به دست هم نمی دهند تا یک اتفاق خوبی 
بــرای یک موضوع بیفتد. مثال وقتی قرار اســت یکبار به ســراغ موضوعی 
ماننــد کمیته هــای انقالب اســالمی برویم و آن را بســازیم کــه بعدها به 
عنــوان یک رفرنس تاریخی بتــوان به اطالعات و تصاویــر فیلم مراجعه 
کرد، متاســفانه نهادهــای داخلی خیلی همراهی نمی کننــد. کار تصویر 
بــا پژوهش هــای کتابی فــرق می کنــد و در زمینه تصویر اصــال همراهی 
خوبی صورت نمی گیرد. ما به آرشیو صداوسیما هم رفتیم و سعی کردیم 
تمامــی صحبت هــای مقام معظــم رهبری که دربــاره کمیته بــود را جدا 
کنیم و در فیلم اســتفاده کنیم اما آرشیو صداوســیما تمامی این تصاویر 
را حــذف کــرد و گفت ما اجــازه نمی دهیم از این تصاویر اســتفاده کنید. 
خــب این یعنــی اینکه هنوز ترســی وجود دارد که اســتفاده نادرســتی از 
تصاویر شــود و برای همین در اختیار گروه های فیلمسازی نمی گذارند. 
یا مثال مرکــز پژوهش های ناجا کــه کمیته تبدیل به ناجا شــد، همکاری 
صفری با ما داشته است در حالی که وقتی این ادغام صورت گرفته است 
حتما اســنادی در اختیار ناجا هســت. ولی متاســفانه این دسترســی ها 
را به مــا نمی دهند و نمی دانــم می خواهند این اســناد و تصاویر را برای 
چــه زمانی نگــه دارند؟ احتمــاال برای زمانی که یک کشــوری یا شــبکه ای 
مثــل BBC کاری را انجام دهد و بعد بــرای اینکه بخواهند جواب BBC را 
بدهند آرشــیو را در اختیار مستندسازان داخلی می گذارند! ما هنوز به آن 
هوشــمندی نرســیدیم که کاری را تولید کنیم و نگذاریم دیگران چیزهای 
دیگری بگوینــد. وقتی واقعیــت را از زبان خودمان بگوییم دیگر دســت 
آن ها برای مانور دادن روی موضوعات بســته می شود. اینکه بنشینیم تا 
BBC فارسی مستندی درباره سپاه بسازد و بعد تازه در مقام پاسخگویی 
بربیاییم و فیلمی تولید کنیم اصال درست نیست. وقتی خودمان شفاف 

موضوعی را مطرح کنیم دیگر فضایی به آن ها نمی دهیم. 

واقعا چطور می شــود که آرشــیوها به دســت مستندســازهای 
داخلــی نمی رســد اما بــه راحتی از "مــن و تو" و "بی بی ســی" 

سردرمی آورد؟!
دقیقا؛ متاســفانه مشــکل از همین جا نشــات می گیرد. االن یک آرشــیو 
عظیم و منحصربفرد در صداوســیما وجــود دارد که ورود بــه آن تقریبا 
محــال اســت. باورتان نمی شــود وقتی من خواســتم این تصاویــر را که 
تازه امنیتی هم نیســت اســتفاده کنم بیش از سه ســال زمان گذاشتم تا 
بتوانم به آن دسترسی پیدا کنم. مگر یک مستندساز چقدر می تواند برای 
ساخت یک اثر زمان بگذارد؟ دیگر از یک جایی به بعد آدم خسته می شود 
و انگیــزه اش را از دســت می دهد. اگر به این موضــوع و کاری که می کنیم 

عالقه نداشته باشیم که خیلی زود این کار را رها می کنیم و می رویم. 

در مســتند »کمیته« تصاویــری از چهره های مطــرح جناح های 
مختلــف سیاســی وجــود دارد؛ از مرحــوم آیت هللا هاشــمی و 
آیــت هللا مهدوی کنی تا دیگر مســئوالن نظــام. از نحوه انتخاب 
و چینش چهره هــا و هماهنگی هــا و نوع پرســش ها بگویید که 
چه راهکارهایی برای همراهی مســئوالن رده باالی نظام در نظر 

گرفتید تا بتوانید به پاسخ تمام سئواالت تان برسید؟ 
پروسه هماهنگی با مســئوالن کشــور و راضی کردن آن ها برای نشستن 
جلوی دوربین بســیار کار ســختی اســت. مثال اگر بخواهیم یکی از آقایان 
را بــرای گفتگــو هماهنگ کنیــم مراحل مختلــف را باید طــی کنیم. اول 
مواجه می شــویم با این مشــکل که چطور با این افراد ارتباط برقرار کنیم 
و از چــه کانالــی به آن ها دســت پیدا کنیم. حــاال وقتی از طریــق راه های 
مختلف ارتباط گرفتیم درباره ســئوال هایی که می خواهیم مطرح کنیم، 
می پرســند. هر کدام از این آقایان را باید با یک روش متفاوت جلو ببریم. 
مثال اگر ســمِت چپی ها می رویم باید بگوییم می خواهیم در این موضوع 
فالن جریــان را بزنیــم و وقتی پیِش راســتی ها می رویم بایــد بگوییم آن 
یکی جریــان را می خواهیم بزنیــم. باید این ترفندها را اســتفاده کنیم تا 
برســیم به آن لحظه مصاحبه و حال البالی صحبت ها و ســوال هایی که 
قبال برایشان فرســتادیم بتوانیم چهار تا سوال دیگر هم بپرسیم که کمی 
به آن چیــزی که می خواهیم نزدیک شــویم. نه تنها دسترســی به آقایان 
بســیار سخت است که گاهی پیش آمده مثال به سراغ یکی از آقایان رفتیم 
و بعد از دو ســاعت گفتگو وقتی خواستیم بیرون بیاییم اطرافیان تمامی 
رم دوربیــن و صداها را از ما گرفتند و از دو ســاعت گفتگو چهل دقیقه به 

ما تحویل دادند. 

یعنی سانسور در محل انجام می دهند؟! 
یک جوری باالی ســرت می ایســتند و در گفتگو دست می برند تا حقیقتی 
کــه می خواهیم بیــان کنیم، کمرنگ شــود. وقتــی افرادی کــه تاثیرگذار 
بودند حتــی حاضر به همراهی و صحبت نمی شــدند خود به خود روی 
خروجی کار تاثیر می گذارد. این موضوع تنها مختص به »کمیته« نیست 
و در خیلی از موضوعات با این مشکالت روبرو هستیم. موضوعات داغ و 
جذابی که شــاید از بس گفته نشده است جور دیگری برداشت می شود. 
مثــال همین »کمیته« را در فیلم های ســینمایی فقــط این طور می بینید 
که به افــراد گیر می دهد ولــی در واقعیــت کمیته ها حتی بارانــداز مواد 
مخدر را از بین بردند. قبل از انقالب؛ سیســتان بلوچستان تولیدکننده 
مــواد مخدر بود و کمیتــه کاری می کند که ایــن افراد از ایــران بروند و در 
افغانســتان مشغول کشت مواد مخدر بشــوند. یا مثال رفتن منافقین از 
ایران و طرح شناســایی خانه به خانه منافقیــن کار بچه های کمیته بود، 
در حالــی که آقای مهدویــان وقتی فیلم »ماجرای نیمروز« را می ســازد و 
در فیلم خانه موســی خیابانی را می گیرند اصال اســمی از بچه های کمیته 
و تالشــی که برای کشــف و انهــدام خانه موســی خیابانی کردنــد، برده 
نمی شود. در حالی که ۱۴ نفر به خانه موسی خیابانی حمله می کنند که ۷ 
نفرشان از بچه های کمیته هستند و کسی که چهره ها را شناسایی می کند 
و بچه مســعود رجوی را شناســایی می کند هم از نیروهای کمیته اســت. 
مقصر این گمنامی هم خودشان هستند که با صحبت نکردن درباره این 

اتفاقات باعث شدند ماجراها و وقایع طور دیگری بازگو شود. 
شــما به عنــوان فیلمســاز وقتــی ســراغ ســوژه ای می روید که بــه دلیل 
کارشــکنی ها و عدم همراهی افراد آگاه خروجی اثرتان ضعیف می شــود 
یک آســیب بزرگ به مستندســازی هم وارد می شــود اینکه دیگر کسی به 

سراغ آن سوژه نمی رود و در واقع سوژه می سوزد. 
بله؛ دقیقا همینطور اســت. موضوع ســاخت تاریخ شفاهی در سینمای 
مســتند این مشــکالت را دارد و کال همیشــه افرادی هســتند که در طول 
ساخت یک موضوع همراهی نکنند و بخشی از تاریخ ناگفته باقی بماند. 

فکر می کنید با همه این مشــکالت و نشدن ها، مستند »کمیته« 
توانســته حق مطلب را نســبت به موضوعی که مطرح کرده ادا 
کنــد؟ چقدر از خروجی کار راضی هســتید و چقدر به اهدافی که 

مدنظر داشتید رسیدید؟ 
فکر می کنــم بیــش از ۹۰ درصد به آن چیزی که می خواســتیم رســیدیم. 
مســتند »کمیته« توانســته اســت روایت کاملــی از این نهــاد را ارائه کند 
و حتــی اشــکاالت و ضعف ها و قوت هــای این ارگان را مطــرح کردیم. در 
مواردی هم که از حضور برخی افراد در جلوی دوربین محروم شــدیم و از 
همکاری سر باز زدند، با تصاویر آرشیوی این خال را پر کردیم. فکر می کنم 
در زمینــه خلــق تاریخ شــفاهی کمیته با ســاخت این مســتند یک منبع 
خوبی ایجاد شــده اســت که در آینده هم می توان بــه آن مراجعه کرد. از 
جریان های مختلف سیاسی وقتی فیلم را دیدند جامع بودن آن را تایید 
کردند و حتی افرادی که مخالف کمیته بودند و ذهنیت اشتباهی نسبت 

به کمیته داشتند با دیدن این مستند نگاهشان تغییر کرد. 

مخاطب ســینمای مســتند در ســال های اخیر رشــد کــرده و بر 
عالقمنــدان به این جنس از ســینما افزوده شــده. بــرای عرضه 
محصول تــان آیــا به بــازاری غیــر از تلویزیــون یــا نمایش های 

جشنواره ای فکر کردید؟ 
مخاطــب امــروز به دنبال حقیقت اســت و حقیقت در ســینمای مســتند 
دســت یافتنی اســت. بله؛ مخاطب ســینمای مســتند در ســال های اخیر 
رشــد خوبی داشته است. در دهه نود شاهد رشد تولیدات از نظر کیفی در 
سینمای مستند هستیم و با تاسیس شبکه مستند شاهد هستیم که این 
شــبکه جزو کانال های محبوب تلویزیون است که نشان می دهد مردم به 
مســتند عالقمند هســتند. یکی از بازارهایی که بــرای فیلم هایی از جنس 
»کمیته« وجود دارد اکران های دانشــگاهی اســت و نمایــش دادن فیلم 
برای افرادی که نســبت به این موضوعات دغدغــه دارند. ولی باتوجه به 
شرایط کشور به خاطر شیوع کرونا بهترین فضا در حال حاضر پلتفرم های 
VOD اســت که مردم به آن ها دسترســی دارند که می تــوان از این ظرفیت 

استفاده کرد.                                                                                                                                          ایلنا 

فرماندهان ارشد کمیته امروز منکر حضورشان در سازمان هستند

صداوسیما تمام صحبت های رهبری درباره کمیته را حذف کرد
عده ای فکر می کنند کار کمیته فقط پونز زدن به پیشانی زنان بود
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چکیده: 
در پایان ســال ۲۰۱۹ یک ویروس جدید ، بصورت سندرم تنفسی حاد 
به نام ســارس کوییــدSARS-CoV ۲-۲((، باعث گســترش ســندرم 
حاد تنفســی در ســطح جهانی از ووهان ، چین شــد. در مارس ۲۰۲۰ 
ســازمان بهداشــت جهانی ویروس ســارس کویید ۲را به عنوان یک 
بیمــاری همه گیــر جهانی اعالم کــرد. در این مقاله ما یــک مرور کلی 
برای توصیف ادبیات موجود درمورد بیماری ویروس کرونا از جمله 
اپیدمیولوژی ، پاتوفیزیولوژی ، تشخیص ، مدیریت و چشم انداز آن 

درآینده انجام دادیم.

1.معرفی ویروس
در پایان ســال ۲۰۱۹ ، یک ســری موارد ذات الریه با علت نامشــخص 
در ووهــان ظاهر شــد )هوبئــی ،چین(. چنــد هفته بعــد ، در ژانویه 
۲۰۲۰ ، بــا تجزیه و تحلیــل توالی ژنومی از دســتگاه تنفســی تحتانی 
نمونه ها ، کرونا ویروس ۲ را شناســایی کردند که عامل ایجاد کننده 
آن خوشه ذات الریه اســت. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۰ ، مدیر کل سازمان 
بهداشــت جهانی WHO((، دکتر تدروس آدانوم گبریزوس ، بیماری 
ایجاد شــده توســط  ســارس کویید ۲ را باعنوان "کویید۱۹"نام برد، 
تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ تعداد کشــورهای درگیر۱۱۴ عــدد ، با بیش از ۱۱۸،۰۰۰ 
مورد مثبــت و بیش از ۴۰۰۰ مرگ ، بود بنابراین ســازمان بهداشــت 
 )۱۹-COVID( جهانی وضعیــت همه گیری را اعالم کرد.کرونا ویروس
دارای مــاده ژنتیکی اســید ریبو نوکلیک اســید )RNA ( اســت ، که در 
زیر میکروســکوپ الکترونی با ظاهری تــاج مانند،که به دلیل وجود 
خوشه های گلیکوپروتئین )پروتین و قند( روی خود دیده می شود. 
بــرای اولین بار نیســت کــه ویروس کرونــا باعث ایجاد یــک بیماری 
همه گیر شــده اســت بنابراین ایــن ویروس یک تهدیــد قابل توجه 
برای ســالمت جهانی است: در نوامبر ۲۰۱۹ ، ویروس سارس با سندرم 
تنفســی حاد در اســتان گوانگدونگ چین و در ســپتامبر ۲۰۱۲ سندرم 

تنفسی خاورمیانه یا مرس در عربستان سعودی ظاهر شد.
کرونا ویــروس خانواده بزرگی از ویروس ها اســت که به چهار جنس 

تقسیم شده است:
۱. آلفا-کرونا ویروس

۲. بتا-کرونا ویروس)احتمااًل در خفاش ها و جوندگان وجود دارد(
۳. سیگما-کرونا ویروس

۴. گاما-کرونا ویروس ) احتمااًل درپرندگان وجود دارد(
منشــأ ویروس مشــترک بین انســان و دام اســت: دو ســناریویی که 
به طــور منطقی می توانند منشــا ســارس-کویید۲را توضیح دهند ، 

عبارتند از :
• انتخــاب طبیعی در میزبــان حیوانات قبل از انتقال مشــترک بین 

انسان و دام
• انتخاب طبیعی در انسان به دنبال انتقال درانسان و دام

ویژگی های بالینی و عوامل خطر در این ویروس بسیار متغیر است ، 
و باعث می شود شدت بالینی از بدون عالمت تا کشنده باشد.

1/1اپیدمولوژی یا همه گیری:
اپیدمــی کوویــد-۱۹ در اوایــل دســامبر از ووهان ، که هفتمین شــهر 
پرجمعیت کشور چین است گســترش یافت، سپس در سراسر چین 
و به تعداد بیشــتری از کشورها صادر شــد. اولیین مورد تایید شده 
کوییــد-۱۹در خارج از چیــن در ۱۳ ژانویــه ۲۰۲۰ در بانکــوک )پایتخت 
تایلنــد( تشــخیص داده شــد. در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۰ ، 6۷ ســرزمین 
خــارج از ســرزمین اصلی چین ۸۵6۵ مــورد تایید شــده از کووید-۱۹ 
بــا ۱۳۲ مرگ ، را گــزارش کردنــد و همچنین انتقال قابــل توجهی در 
چندین کشــور جهان ،اتفاق افتاد، ، از جمله ایران و ایتالیا.بنابراین 
سازمان بهداشــت جهانی )WHO(  در یازدهم مارس ۲۰۲۰ اعالم کرد 
دچار همه گیری شــده اند. تعداد موارد تایید شــده بــه طور مداوم 
در سراســر جهــان در حال افزایش اســت و بعد از مناطق آســیایی و 
اروپایی ، درحال حاضر یک افزایش شــدید در کشــورهای کم درآمد 
مشــاهده شــده اســت. اندازه گیری دقیق این پاندمی مســئله ساز 
اســت الزم اســت همه مــوارد از جملــه مــوارد شــدید و دارای عالیم 
بالینی،تا موارد خفیف نیز شــمارش شــود. متأســفانه ، تا به امروز ، 
هیــچ واکنش جهانی و اســتانداردی به این بیمــاری همه گیر وجود 
نداشــته و هر کشــوری بر اســاس امکانات ، تخصــص و فرضیه های 
خود با بحران روبروشده است. بنابراین ، معیارهای انجام آزمایش ، 
بستری شدن در بیمارستان و تخمین افراد مبتال به اپیدمی متفاوت 
اســت که محاســبه تعــداد دقیق آنهــا را دشــوار می کند. بر اســاس 
داده هایــی کــه تاکنون داریم ، میــزان مرگ و میر مــورد تخمین زده 
شده در میان بیماران مراجعه کننده به پزشکی تقریبًا ۲٪ است ، اما 

در این مورد نیز ممکن است نسبت واقعی مشخص نباشد.
تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۰ ، بر اســاس گزارش ســازمان بهداشت جهانی 
)WHO(، در سراســر جهــان 6۹۳،۲۲۴ مــورد تأییــد و ۳۳۱۰6 مــرگ 

داریم، که به شرح زیر توزیع شده است:
• منطقه اقیانوس آرام غربی ۱۰۳،۷۷۵ مورد و ۳6۴۹ مرگ.

• منطقه اروپا ۳۹۲،۷۵۷ مورد و ۲۹،۹6۲ مرگ.
• منطقه جنوب شرق آسیا ۴۰۸۴ مورد و ۱۵۸ مرگ.

• منطقه مدیترانه شرقی ۴6۳۲۹ مورد و ۲۸۱۳ مورد مرگ .
• منطقه قاره آمریکا ۱۴۲،۰۸۱ مورد و ۲۴۵۷ مرگ.

• در منطقه آفریقا ۳۴۸6 مورد و 6۰ مرگ.

1/2پاتوفیزیولوژی)تغییــر مکانیســم های نظارتــی به دلیل 
بیماری( و تظاهرات بالینی:

بــرای پرداختــن بــه مکانیســم های بیمــاری زایی ســارس-کووید۲، 

ســاختار ویروســی و ژنوم آن باید در نظر گرفته شــود. ویروس کرونا 
یک ویروس رشــته ای و دارای ماده ژنتیکی اســید ریبو نوکلیک اسید 

)RNA(هستند.
به نظر می رســد مکانیســم بیماری زایــی که باعث تولیــد ذات الریه 
می شــود خیلــی پیچیــده اســت. داده های موجــود تاکنون نشــان 
می دهــد که عفونت ویروســی قــادر به تولیــد بیش از حــد واکنش 
ایمنی در میزبان است. در برخی موارد ، واکنشی اتفاق می افتد که به 
عنوان "طوفان سیتوکین" است،)سیتوکنین:مولکول های پروتئنی 
که محلول در آب هستندکه از یاخته های گوناگون و بیشتر در پاسخ 
بــه یک تحریک ترشــح می شــود.( این اثر آســیب گســترده به بافت 
می رســاند. قهرمان اصلی این طوفــان اینترلوکین 6 )از گلبول های 
سفید ترشح میشــوند و در پاســخ های التهابی و ایمنی نقش دارد( 
است که توسط لکوســیتهای فعال )گلبول های ســفید( تولید شده 
و بــر تعداد زیادی ســلول و بافت تأثیر می گــذارد. این ماده قادر به 
ایجــاد تمایز در لنفوســیت های B )در مقابل عوامــل بیماری زا مثل 
ویروس ها پادتن ترشح می کنند.( است ، باعث رشد برخی از گروه ها 
می شــود ، و از رشد برخی سلولها جلوگیری می کند وهمچنین تولید 
پروتئین های فاز حاد را تحریک می کند و نقش مهمی در تنظیم دما 
، نگهداری اســتخوان و عملکرد سیســتم عصبی مرکــزی دارد. اگرچه 
نقش اصلی اینترکولین-6 پیش التهاب اســت ، امــا می تواند اثرات 
ضد التهابی هم داشــته باشــد. به نوبه خود ، اینترکولین-6 در طی 
بیماری هــای التهابی ، عفونت ها ،اختالالت خود ایمنی ، بیماری های 

قلبی عروقی و برخی از انواع سرطان ها نقش دارد.
ویروس ممکن اســت از غشــاهای مخاطــی ، به ویژه مخــاط بینی و 
حنجره عبور کند و از طریق دســتگاه تنفسی وارد ریه ها شود. سپس 
ویــروس بــه اندام های هــدف حمله می کنــد و آنزیم تبدیــل کننده 
آنژیوتانســین ۲ را مثــال در ریه ها ، قلب ، سیســتم کلیوی و دســتگاه 
گــوارش بیــان می کند. ویــروس حملــه دوم را آغاز می کنــد و باعث 
می شــود وضعیت بیمار حدود ۷ تا ۱۴ روز پس از شــروع تشدید پیدا 
کند. کاهش لنفوســیت B ممکن است در اوایل بیماری رخ دهد ،که 
ممکن است بر تولید آنتی بادی در بیمار تأثیر بگذارد. عالوه بر این ، 
عوامل التهابی مرتبط با بیماری های عمدتا حاوی اینترکولین-6 به 
طور قابل توجهی افزایش یافته اســت ، که حــدود ۲ تا ۱۰ روز پس از 

شروع بیماری به وخیم شدن حال بیمار کمک می کند.
طیــف بالینی کووید-۱۹ از اشــکال بدون عالمت یــا عالئم مختلف تا 
متفاوت است ولی از شــرایط بالینی مشخص شده نارسایی تنفسی 
شدید اســت که تهویه مکانیکی و پشــتیبانی در بخش مراقبت های 
ویــژه )ICU ( را ضــروری می کنــد.از عالئــم دیگرعفونت هــای بدون 
عالمت نیز گزارش شده اســت ، اما فرکانس آنها ناشناخته است. به 
نظر می رســد ذات الریه شــایعترین تظاهرات جدی عفونت اســت 
کــه در درجــه اول با تــب ، ســرفه ، تنگی نفــس و نفــوذ دو طرفه در 
تصویربرداری از قفســه ســینه مشخص می شــود.هیچ مورد بالینی 
خاصــی وجود ندارد،ویژگی کــه هنوز می توانند کوویــد-۱۹ را به طور 
قابــل توجهی از ســایر عفونت های تنفســی ویروســی متمایز کنند. 
عالوه بر عالئم تنفســی، می توان به عالئم گوارشــی )به عنوان مثال ، 
حالت تهوع و اسهال(، و عالئمی با درصد کمتر مثل سردرد ، گلودرد 
و رینوره )نشــت مایع مغزی نخاعی از بینی( اشــاره کرد،که در برخی 
بیمــاران گزارش شــده اســت. انتقال قطرات تنفســی مســیر اصلی 
سرایت این ویروس است وکه می تواند از طریق تماس های شخص 

به شخص توسط حامل های بدون عالمت منتقل شود. 
عالئم اصلی مرتبط با کووید۱۹:

• تب
• سرفه

• تنگی نفس
• سردرد

• گلو درد
• رینوره)نشت مایع مغزی نخاعی از بینی(

ســی تی اســکن قفســه ســینه در بیماران مبتال به کوویــد-۱۹ معمواًل 
کــدر یا بدون ناهنجاری های تلفیقــی ، مطابق با  ویروس ذات الریه 
را نشــان می دهد. ناهنجاری های ســی تی اســکن قفســه ســینه به 
احتمــال زیــاد دو طرفه هســتند ، توزیع محیطی دارنــد و لوب های 

تحتانی را درگیر می کنند. ســی تی اســکن قفسه ســینه ممکن است 
در تشــخيص کووید -۱۹مفيد باشــد ، امــا هيچ يافتــه اي نمي تواند 
بــه طور كامل احتمال وجود آن را رد کنــد. احتمال ابتال به کووید-۱۹ 
در درجــه اول بایــد در بیمارانی باشــد کــه  تب و / یا عالئم دســتگاه 
تنفسی در آنها شــروع جدیدی دارند. )به عنوان مثال ، سرفه ، تنگی 
نفس( همچنین باید در نظر گرفته شــود در بیماران شدید دستگاه 
تنفســی تحتانی )بین نای و شــش (بدون هیچ دلیل مشــخصی در 
گیر می شــود. گرچه این عالئم می تواند با ســایر بیماری های تنفسی 
ویروسی رخ دهند ، اما در صورت ابتال به کووید-۱۹ افزایش می یابد.

دوره  شــروع عالئــم کووید-۱۹ تا زمــان مرگ بصــورت تقریبی 6 تا ۴۱ 
روز اســت که متوسط این میزان ۱۴ روزاســت. این دوره به سن بیمار 
و وضعیت بیمار و سیســتم ایمنی آن بســتگی دارد. نکته قابل توجه 
در مــورد مدت زمان این دوره این اســت که، در بین بیماران با ســن 
بیشــتر از ۷۰ ســال این مــدت زمان در مقایســه با افراد زیر ۷۰ ســال 
کوتاه تر اســت.)میزان مرگ در افراد باالی ۷۰ ســال بیشــتر اســت.( 
شــایعترین عالئم در شــروع بیماری کویید-۱۹ تب ، سرفه و خستگی 
است در حالی که عالئم دیگر شامل تولید خلط ، سردرد ، هموپتیزی 
)خلط خونی( ، اســهال ، تنگی نفس و لنفوپنی )پایین بودن ســطح 

سلول های خونی( نیز گزارش شده است.
ســازمان بهداشت جهانی یک دوره انکوباســیون )مدت زمان آلوده 
شــدن افــراد به انــواع ویروســها تا بــروز عالئــم را می گوینــد.( برای 
کووید-۱۹ را بین ۲ تا ۱۰ روز گزارش کرده اســت. بــا این حال، برخی از 
گزارش ها نشــان می دهد که دوره کمــون می تواند بیش از دو هفته 
طول بکشــد ، که این دوره کمون بسیار طوالنی می تواند قرار گرفتن 
در معرض ویروس را  دو برابر کند. با این حال بســیاری از مطالعات  
دوره مشاهده پزشکی برای افرادی که در معرض پاتوژن )بیماری زا( 
هستند را  ۱۴  روز پشتیبانی می کند. به نظر می رسد شدت بروز عالئم 
بالینی با ســن افراد )< ۷۰ سال( ، بیماری هایی مثل : دیابت ، بیماری 
ریوی ، فشــار خون باال ، چاقی و جنســیت مرد در ارتباط باشد،اما در 

حال حاضر از نظر علمی معتبر نیست.

2.تشخیص بیماری 
بــرای بیمــاران مشــکوک بــه عفونــت ، از تکنیک های تشــخیص زیر 
  RT-PCR( استفاده می شود: اجرا کردن فلورسانس در زمان واقعی
(برای تشخیص اسید نوکلئیک مثبت سارس-کووید۲ در خلط ، گلو 
و ترشحات نمونه های دستگاه تنفســی تحتانی. در بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ ، تعداد سلول های ســفید خونی می تواند متفاوت باشد. 
لکوپنــی )کاهــش تعــداد گلبول های ســفید (، لکوســیتوز )افزایش 
تعــداد گلبول های ســفید( و لنفوپنی )کاهش تعداد لنفوســیت ها 
)نوعی گلبول ســفید(در گردش خون گزارش شــده اســت که از این 
بین لنفوپنی شــایع ترین اســت. هنگام پذیرش ، بسیاری از بیماران 
دارای سطح پروکلسیتونین طبیعی هســتند. اما ، در افرادی که نیاز 
بــه مراقبــت در  ICU دارند ، به احتمال زیاد ســطح آن بــاال می رود. 
ســطح بــاالی دی-دایمــر و لنفوپنی با مــرگ و میر در ارتباط اســت. 
یافته های تصویربرداری - توموگرافی کامپیوتری قفســه سینه)ســی 
تی اســکن( در بیمــاران مبتال بــه کووید-۱۹، ریــه افــراد از مایعات پر 
شــده و به صورت لکه های سفید به نام "کدورت شیشه مات"نشان 
می دهــد کــه در بیمــاران مبتال بــه ذات الریــه نیز ایــن ویژگی دیده 
می شود. مطالعات دیگر نشــان داده اند که ناهنجاری قفسه سینه  
در کووید-۱۹ بیشــتر اســت و احتمااًل دو طرفه باشد ، توزیع محیطی 
داشــته و لوب های تحتانی را درگیر کند.ســی تی اسکن قفسه  سینه 
ممکن است در تشخیص مفید باشد، اما هیچ یافته ای نمی تواند به 

طور کامل احتمال کووید-۱۹ را رد کند. 

3. مدیریت
هیچ درمان ضد ویروســی خاصی برای کووید-۱۹ توصیه نمی شــود 
و در حــال حاضر هیچ واکســنی در دســترس وجود ندارد. اکســیژن 
درمانی عمده ترین درمان را نشــان می دهد. بســته به شدت بیمار 
می تــوان از اســتراتژی های مختلــف اســتفاده کرد.مدیریــت چنین 
بیمارانی باید بر پیشــگیری از انتقال به دیگران و نظارت بر وضعیت 
بالینــی با بســتری ســریع در صــورت نیــاز متمرکــز باشــد. بیماران 

ســرپایی مبتال به کوویــد-۱۹ باید در خانه بمانند و ســعی کنند خود 
را از افراد دیگــر خانوار جدا کنند. آنها هنــگام حضور در یک اتاق )یا 
وســیله نقلیه( بــا افراد دیگر باید از ماســک صورت اســتفاده کنند. 
ضد عفونی ســطوح که اغلب لمس می شــوند نیز مهم است. مدت 
زمان مطلوب انزوا در خانه نامشــخص اســت ، اما با توجه به دوره 
کمــون در حــدود۱۴ روز بــرای پایــان دادن به انــزوا در خانــه کافی 

شناخته می شود.
برخی از بیماران کووید-۱۹ عالئم شدیدی دارند که مراقبت از آنها در 
بیمارستان اجباری اســت. مدیریت چنین بیمارانی شامل اطمینان 
از کنترل مناســب عفونــت ومراقبت های حمایتی اســت. بیماران با 
عالئم شــدید اغلب به پشتیبانی اکسیژن رسانی نیاز دارند. اکسیژن 
بــا جریان بــاال و از تهویه فشــار مثبت غیرتهاجمی اســتفاده شــده 
اســت. در بعضی از بیماران که دارای ســندرم تنفسی حاد هستند از 

لوله گذاری با تهویه مکانیکی استفاده می شود.

3.1 جلوگیری:
تــا کنون ، پیشــگیری بهترین روش بــرای کاهش تأثیــر کووید-۱۹ با 
توجــه به عــدم درمان موثر اســت.  در حــال حاضر ، هیچ واکســنی 
در دســترس نیست و بهترین پیشگیری این اســت که از قرار گرفتن 
در معــرض ویروس جلوگیــری کنیم. برای دســتیابی به این هدف ، 

اقدامات اصلی باید انجام شود:
• استفاده از ماسک های صورت

• جلوگیری از پخش عطســه و سرفه به محیط به کمک یک دستمال 
• مرتبًا دســتهای خود را با صابون شســته و یا از ضــد عفونی کننده 

دست حاوی حداقل 6۰٪ الکل استفاده کنیم.
• جلوگیری از تماس با افراد مبتال

• حفظ فاصله اجتماعی مناسب از مردم
• خودداری از دســت زدن به چشــم  ها ، بینی و دهان با دســت های 

شسته نشده.
سازمان بهداشت جهانی یکسری جزئیاتی را صادر کرد از جمله:

• دســتان خــود را به طور منظم با مالش دســتها  بر پایــه الکل تمیز 
کنید یا آنها را با آب و صابون بشویید.

• از لمس چشم ، بینی و دهان خودداری کنید.
• تنفس خوب را تمرین کنید.

• اگــر تــب ،ســرفه و دشــواری در تنفــس داریــد ، زودتــر بــه دنبال 
مراقبت های پزشکی باشید.

• در جریان اخبار ها باشــید و از توصیه های ارائه شــده مراقبت های 
بهداشتی پیروی کنید.

• حداقل ۱ متر )۳ فوت( فاصله بین خودتان و هر کســی که سرفه یا 
عطسه می کند را حفظ کنید.

3.2 چشم انداز آینده:
شــیوع کووید-۱۹ ثابت کرده اســت که یک فاجعه بی ســابقه اســت ، 
بخصوص در مصیبت بارترین کشورها از جمله چین ، ایتالیا ، ایران 
و ایاالت متحده آمریکا در همه جنبه ها ، به ویژه بهداشت ، اجتماعی 
و اقتصــادی. بنابرایــن برای پیش بینی هر ســناریوی واقــع گرایانه 
خیلی زود اســت ، اما تأثیر زیادی در سراســر جهان خواهد داشــت. 
اگر درآمد کشــوری باال باشد ، تحت تأثیر این شیوع قرار گرفته باشد، 
با یک دیدگاه فاجعه بار روبرو هســتند ،ولی در کشورهای کم درآمد 
دو ســناریو وجــود دارد. در بدتریــن حالت ســناریو ، هنگام شــیوع 
کووید-۱۹ ، اکثر کشــورها با کمترین میزان ، آمادگی منابع اختصاص 
یافته بــرای مواقع اضطراری ویروســی بودند که عواقــب آن فاجعه 
بار خواهد بود. به طور مثال شــیوع جهانی ســارس-کووید در سال 
۲۰۰۳ ، و همچنین کوویــد-۱۹  آفریقا یا آمریکای جنوبی را کمتر تحت 
تأثیــر قرار  و این نشــان می دهد که ویروس های تنفســی بیشــتر به 
طور موثر در زمســتان گســترش می یابند بنابرایــن ، نیمکره جنوبی 
در اواخر ســال تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و باید آمادگی های الزم 
انجام شــود . این امــر می تواند تفاوت های فرهنگــی خاص اقلیمی 
)زندگــی بیشــتر در فضای بــاز( را نیز در پی داشــته باشــد تفاوت در 
محیــط زندگی ، اثر نور مــاورا بنفش بر زنده مانــدن ویروس بر روی 
ســطوح مختلف، دمای باالتر.اگر اقدامات پیشگیری انجام شود ، ما 
می توانیم بیماری های مرتبط با بهداشــت که هنوز هم از علل اصلی 

مرگ هستند بروز کمتری را ثبت کنیم.

۴.نتیجه گیری
این بررسی بینشی از وضعیت کووید-۱۹ را فراهم می کند و تصویری از 
وضعیت فعلی آن از نظر تأثیر بر بهداشــت عمومی ، پاتوفیزیولوژی 
و تظاهرات بالینی ،تشــخیص ، مدیریت  در مورد واکنش اضطراری 
و آمادگی را نشــان می دهد. ویروس به ســرعت در حال رشــد است، 
با توجــه به اطالعات موجــود در این رابطه امیدواریــم که در یافتن 
یک واکســن موثر کمک کند. پــس از پایان این همه گیــری ، قادر به 
ارزیابی تأثیرات بهداشــتی ، اجتماعی و اقتصادی این فاجعه جهانی 
خواهیــم بــود و بایــد از نظر بهداشــت عمومی و جهانــی برای همه 

گیرهای مشابه در آینده درس بگیریم.
منابع:

مجله بین المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی.
 Di Gennaro F, Pizzol D, Marotta C, Antunes M,
 Racalbuto V, Veronese N, Smith L. Coronavirus
 current status and future  )۱۹-diseases )COVID
 perspectives: a narrative review. International
 journal of environmental research and public

.۲6۹۰:)۸(۱۷;Jan ۲۰۲۰ .health
 با تشــکر ویژه از اســتاد گرانقدرم دکتر حبیب مطیع قادر که در ارائه 

این مقاله کمک شایانی کردند.

ویروس کرونا؛ در وضعیت فعلی وچشم اندازهای آینده
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فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون  ایســنا- 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز از قرار گرفتن 
در  دانشــگاه  ایــن  پژوهشــگر   ۲۸ اســامی 
لیست دو درصد دانشــمندان برتر جهان، 

خبر داد.
محمد ســمیعی با بیان این مطلب، اظهار 
کــرد: بــر اســاس آخریــن ارزیابــی انجــام 
گرفته توســط محققان دانشگاه استنفورد 
بــر اســاس داده هــای پایــگاه اســکوپوس 
)single calendar year ۲019( در ســال 
۲019، ۲۷ هیــات علمــی و یــک دانشــجوی 
دکتــری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز در 
بین دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار 

گرفتند.
دانشــگاه  از  پــس  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
علوم پزشــکی تهران با ۴1 پژوهشــگر برتر، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دومیــن 
علــوم  دانشــگاه های  بیــن  در  دانشــگاه 
پزشکی کشــور اســت که بیشــترین تعداد 
دانشــمندان برتر جهان را دارا بوده و پس 

از تبریز نیز به ترتیب دانشگاه های مشهد، 
بقیه هللا و شهید بهشتی قرار گرفته اند.

وی از موفقیت اعضای هیات علمی جوان و 
جدید دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در این 
رتبه بنــدی خبــر داد و گفت: خوشــبختانه 
تعــداد زیــادی از ایــن ۲۸ محقــق، هیــات 
علمی های جدید دانشــگاه هســتند که در 

پنج الی 10 سال  گذشته جذب شده اند.
ســمیعی اظهــار کرد: ســه نفــر از اســاتید 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز شامل دکتر 
یدالــه امیدی، دکتــر ابولقاســم جویبان و 
دکتر علی نخودچی بر اســاس طبقه بندی 
کلی جــزو محققان برتر بــا باالترین میزان 
ارجاع بــه مقــاالت، قــرار گرفتند، این ســه 
محقق بــه عنــوان پژوهشــگران مطرح در 

زمینه ی تحقیقات معرفی شده اند.
وی گفت: 11۵۳ دانشــمند ایرانــی در جمع 
1۶1۴۴1 دو درصــد دانشــمندان برتر جهان 
حضور دارند که ۲۸ محقق از دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز در لیست جهانی منتشر شده 

توسط دانشگاه استنفورد قرار گرفته اند.
وی متذکــر شــد: طبــق داده هــای پایگاه 
اســکوپوس در ســال۲019 در این فهرست؛ 

علــی  دکتــر  جویبــان،  ابوالقاســم  دکتــر 
نخودچی، دکتر ابولفضــل اکبر زاده، دکتر 
یــدهللا امیدی، دکتر ســعید صفیری، دکتر 

محمــد حســن زاده محلــه، دکتــر حامــد 
همیشــه کار، دکتر جعفــر عزتی نژاد دولت 
آبــادی، دکتــر ســودابه داوران، ،دکتر ژاله 

بــرار، دکتــر بهــزاد بــرادران، دکتــر اصغــر 
مصباحی، دکتر ســولماز ملکی دیزج، دکتر 
عزیز همایونــی راد، دکتر فرهــاد جدیدی 
 ، کفیــل،  صمــدی  حســین  دکتــر  نیــارق، 
دکتر بهمن یوســفی، دکتــر محمد اصغری 
جعفر آبــادی، دکتــر محمد برزگــر جاللی، 
دکتر خســرو ادیــب کیا، دکتــر نصرت هللا 
ضرغامــی، دکتر هادی ولی زاده، دکتر احد 
مختــار زاده، دکتــر رویا صالحــی قره ورن، 
دکتــر پروین ذاکــری میالنــی، دکتــر لیلی 
عاقبتــی ملکی، دکتر مرتضی اســکندانی و 
بهــزاد منصــوری در جمع دانشــمندان دو 

درصد برتر جهان قرار گرفتند.
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
علوم پزشــکی تبریز، گفــت: در انتخاب دو 
درصد دانشــمندان برتر جهــان طبق این 
گــزارش، به معیارهای کیفــی مانند کیفیت 
و زمینه های مقاالت، میــزان تاثیرگذاری بر 
دانــش روز و تعــداد ارجاعات توجه شــده 

است.

۲۸ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان

 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزيابی كيفی 
» نوبت دوم « 

مديریت بانك كشــاورزي اســتان آ. شــرقي در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با 
ارزیابي كيفي )فشــرده(، موضوع خرید و راه اندازی ۳ دستگاه دیگ آبگرم چگالشی برای ساختمان درحال 
احداث مدیریت اســتان آذربایجان شرقی بشرح مشــخصات فنی در اسناد مناقصه را به پیمانکاران واجد 

صالحیت که داراي سوابق كاري قابل قبول پیرامون موضوع مناقصه می باشند واگذار نمايد :
1- نام و نشــاني مناقصه گزار : بانك كشاورزي به نشاني تبریز – خيابان خاقاني – خيابان مدرس – روبروي 

آتش نشاني- شماره تماس 0۴1۳۵۲۵۵11۸- مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی.
۲- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 

 ارایه فیش واریزی به مبلغ ۸00/000/000 ریال )هشــتصد ميليون ریال(به حســاب ســپرده عمومی تحت 
شماره ۶۶0۸۷1۷۶0 به نام )بانک کشاورزی( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی و یا یک فقره ضمانت 
نامه بانکی غیر از بانک کشاورزی معادل مبلغ مذکور به نام مدیریت بانک کشاورزی استان با اعتبار سه ماهه.
۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ 99/09/۲۵ 
لغايت ســاعت 1۴ روز پنجشــنبه مورخ 99/10/0۴ جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره مناقصه ۲0990011۷0000009 مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.
۴- محل، زمان  و مهلت تحويل پیشنهادها : متقاضیان پس از تکمیل اسناد مناقصه می باید از ساعت 1۴:01 
روز پنجشنبه مورخ 99/10/0۴  لغايت ساعت 1۴ روز يكشنبه مورخ 99/10/1۴ نسبت به بارگذاری و ثبت اسناد 

مذکور در سامانه یاد شده مبادرت نمایند.
۵- تاریخ و محل برگزاري جلسه بازگشايي پاكتها :  بازگشائی اسناد ارزیابي كيفي ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/10/1۵ در همان محل صورت خواهد یافت. بدیهی اســت در صورت عدم امکان تشکیل جلسه در 
موعد مقرره، تاریخ جدیدی تعیین و به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. ضمنًا حضور نماینده شرکت 
در جلسه بازگشائی پاکات با ارائه معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد. بازگشايي اسناد پاكات الف،ب و ج 

منوط به كسب امتياز قابل قبول در ارزیابي كيفي مناقصه مي باشد . 
۶- ضمنًا کلیه مدارک مربوط به اســناد مناقصه شــامل پاكت ارزیابي كيفي و پاکات الف و ب بایستی پس 
از بارگذاری در ســامانه به صورت فیزیکی نیز در مهلت تعیین شده در بند ۴ تحویل دبیرخانه مدیریت به 
نشــانی فوق گردد. درغیر این صورت پیشنهادات واصله از طریق ســامانه از فرآیند مناقصه کنار گذاشته 

شده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
۷- مدارك الزم جهت دریافت اسناد : 

       فيش واریزي از بابت خرید اسناد مناقصه به مبلغ یک میلیون ریال به نام بانک کشاورزی قابل واریز به 
حساب فوق الذکر.

۸- هزینه های مربوط به انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
مديريت بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1061228

تاریخ انتشار نوبت اول:  1۳99/09/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/09/۲9

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت گروه صنعتی بيرليك بروانان ) سهامی خاص(

ثبت شده به  شماره ثبت 38 و شناسه 10860338424

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه صنعتي بیرليك بروانان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز پنجشنبه مورخه 1۳99/10/11 راس ساعت 10 صبح   که در محل قانونی شرکت 
واقع در استان آذربایجانشرقی ، شهرستان میانه ، بخش ترکمانچای  ، دهستان بروانان شرقی ، روستای چناقبالغ 

،کوچه بهرامی ، پالک 0 ، طبقه همکف  کد پستی  ۵۳۳۵1۸۴۴9۳  برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران )صدور سهام جدید(  
۲-سایر مواردی که در صالحت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 هیئت مدیره 

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار:  1۳99/09/۲9

دانشــگاه  بیماریهای  گــروه  مدیــر  مهــر- 
بــه  اشــاره  بــا  کرمانشــاه  پزشــکی  علــوم 
انتقــال  قــدرت  برابــری  چنــد  افزایــش 
ویــروس کرونا، گفت: با پنــج دقیقه حرف 
زدن یک فرد مبتال بــه کرونا، امکان الوده 
شــدن ســایر افراد وجــود دارد، بنابراین 
دورهمی شــب یلــدا می تواند زمینه ســاز 

ابتالی بسیاری افراد به کرونا شود.
دکتر ســارا شاه آبادی، با اشاره به درپیش 
بودن شــب یلدا گفت: رســم هرســاله در 
این شب برگزاری دورهمی است، اما مردم 
بایــد بدانند که امســال شــرایط متفاوت 
اســت و بــه دلیــل وجــود کرونــا امــکان 
برگزاری دورهمی شــب یلدا وجود ندارد.
ایــن  در  دورهمــی  برگــزاری  افــزود:  وی 
شــرایط می تواند اپیدمی کرونا را تشدید 
کــرده و مــوج چهــارم کرونا را در کشــور و 
اســتان به راه بینــدازد، بنابرایــن از مردم 
مــی خواهیــم بــرای حفظ ســالمت و جان 
خودشــان از برگزاری دورهمی و حضور در 
مراسم این شب به طور جد اجتناب کنند.
شــاه آبادی تصریح کرد: موج ســوم کرونا 
که در آن به ســر می بریم، خانوادگی است 
و عمده افراد به دلیل قدرت انتقال باالی 
آلــوده می  ویــروس در محیــط خانــواده 
شــوند و همین امر موجب شــده تا بیشتر 
هــای  دورهمــی  در  مــوج  ایــن  مبتالیــان 

شوند. آلوده  خانوادگی 
برگــزاری  شــرایط  ایــن  در  افــزود:  وی 
دورهمــی شــب یلــدا مــی توانــد بســیار 
خطرنــاک بــوده و مــوج دیگر کرونــا را در 

راه بیندازد. کشور به 
مراسم  برگزاری  خصوص  در  مســئول  این 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  دورهمی 

نیز گفت: چنین چیزی امکان پذیر نیســت 
و حضور ســه تا چهار نفر در فضای بســته 
کمتــر از 1۸ متــر می تواند احتمــال انتقال 
ویــروس را تــا چنــد برابــر افزایــش دهد 
و بایــد به ایــن نکتــه توجه داشــت که در 
شــب یلدا امکان ایجاد تهویــه هوا ممکن 
نیســت و حضور افراد قطعا بیشتر از سه، 

بود. خواهد  نفر  چهار 
شــاه آبادی تصریح کرد: برای اینکه افراد 
متوجه خطر دورهمی شــب یلدا باشــند، 
بایــد بداننــد کــه اگــر یک فــرد آلــوده در 
دورهمــی آنهــا حضور داشــته باشــد تنها 
بــا پنــج دقیقه حــرف زدن مــی تواند فرد 

کند. مبتال  را  خود  مقابل 
علــوم  دانشــگاه  بیماریهــای  مدیرگــروه 
پزشــکی کرمانشــاه افزود: یک فــرد مبتال 
در هــر دقیقه حرف زدن ۲00 ویروس وارد 

فضــا می کنــد و اگر پنــج دقیقــه صحبت 
کنــد، حدود هزار ویروس وارد فضا شــده 
و به بدن فرد شــنونده منتقل می شــود و 
بــا ورود این تعداد ویروس، به کرونا مبتال 

می شود.
بنابرایــن  کــرد:  تصریــح  آبــادی  شــاه 
دورهمی در این شــرایط بســیار خطرناک 
اســت، چرا کــه دورهمی ها با گــپ و گفت 
و نزدیک هم نشســتن و مصــرف خوراکی 
ها و ... همراه اســت و قطعا انتقال کرونا 
در ایــن شــرایط تشــدید خواهد شــد و با 
موج مبتالیان بعد از شــب یلدا مواجه می 

شویم.
از  جــد  طــور  بــه  خواســت  مــردم  از  وی  
برگــزاری دورهمــی یلــدا اجتنــاب کرده و 
برای لذت یک شــب دورهمی جان خود و 

نیندازند. خطر  به  را  عزیزانشان 

پنج دقیقه حرف زدن در "شِب یلدا"، کار دستتان می دهد!

ایسنا- در حالیکه رییس کمیته علمی ستاد 
مقابلــه بــا کرونــا اعالم کــرده بود بــه دلیل 
نداشــتن امکانات و شرایط الزم، هواپیماها و 
سیستم حمل و نقل ایران نمی تواند واکسن 
فایــزر کرونــا را وارد کند و به همیــن دلیل از 
دریافت آن انصراف داده ایم، رییس سازمان 
هواپیمایــی کشــوری این مســئله را رد کرد و 
گفت: هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و دو 
ایرالین ایرانی آماده واردات هر نوع واکسنی از 

جمله فایزر هستند.
آغاز واکسیناسیون فایزر در انگلستان مسلما 
تاریــخ جدیــدی را برای دنیــا رقــم زد چرا که 
مردم چشــم به این واکســن به عنوان ناجی 
خود دوختند امــا به نظر می رســد واردات و 
تزریــق ان در ایــران داســتان پر پیــچ و خمی 
دارد. چرا کــه چندی پیش مصطفی قانعی - 
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا- در 
برنامه ای تلویزیونی گفت: رایران در اتحادیه 

جهانی واکسن کرونا )کووکس( اعالم کرده که 
واکسن فایزر را نمی خواهد چرا که این واکسن 
به شرایط و الزاماتی مانند زنجیره سرد منفی 
۷0 درجه نیاز دارد و این امکانات در هواپیماها 
و سیســتم حمــل و نقــل مــا وجود نــدارد.
ایــن اظهــارات در حالــی صــورت گرفــت که  
شــهرام آدم نــژاد - معاون حمــل و نقل وزیر 
راه و شهرســازی-  پیــش از ایــن اعــالم کرده 
بود: سیستم حمل و نقل هوایی ایران آماده 
واردات واکســن کرونا اســت و شــرایط اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی را دارد.
همچنین تورج دهقان زنگنه - رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری- روی همین مسئله تاکید 
کرد کــه هیچ مشــکلی برای واردات واکســن 

کرونا از انواع مختلف آن نداریم.
این مقام مســئول اظهار کرد: در حال حاضر 
دو شــرکت هواپیمایــی ایــران ایــر و ماهان 

شــرایط الزم برای واردات انواع واکســن کرونا 
را دارنــد و ســازمان هواپیمایی کشــوری نیز 
طی بررســی ها و ارزیابی هایی که انجام داده 
به این نتیجه رســیده است که این دو ایرالین 
هیچ مشــکلی بــرای واردات انواع واکســن از 

جمله فایز را ندارند.
وی افزود: بررسی های صورت گرفته نشان می 
دهد که برای واردات واکسن کرونا هواپیماهای 
ایران ایر و ماهان آمادگی الزم را دارند و می توانند 
با اســتفاده از یخ خشــک دمای مورد نیاز برای 
واردات هر نوع واکسنی از جمله فایز را که نیاز به 

دمای منفی ۷0 درجه دارد، تامین کنند.
با وجود اینکه به نظر می رســد صنعت حمل 
و نقــل هوایــی ایران آمــاده واردات واکســن 
کروناســت، مشــخص نیســت چرا ایــران در 
کووکس از دریافت واکســن فایزر که اولین و 
یکی از موثرترین واکسن های کرونا تولید شده 
در جهان به شمار می رود، انصراف داده است.

هواپیماهای ایرانی عامل رد کردن واکسن فایزر نبودند
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 ایرنــا- کارشــناس و ســرمربی اســبق تیــم 
فوتبال ماشین ســازی تبریز گفت: نوع بازی 
این تیم در لیگ برتر باشگاه های کشور باید 
تغییــر یابد تا بلکــه از شــرایط کنونی خارج 

شود.
اصغــر اعتبــاری، افــزود: هر چند ماشــین 
ســازی در حــال حاضــر شــرایط بحرانی را 
ســپری می کند، اما با توجه به ظرفیت ها و 
نفــرات کنونی تیم می توان بــا انجام برخی 
تغییــرات در تمرینات و نیز نحوه بازی و به 
کارگیری بازیکنان به آینده این تیم امیدوار 

بود.
وی برگشت ماشین سازی به جدول و رهایی 
از قعــر جــدول را ممکــن دانســت و اظهــار 
داشــت: تیم ماشین ســازی پتانسیل باالیی 
دارد و از دیــدگاه من می تــوان روی تک تک 
بازیکنــان حاضر تمرکز کرد تا به نتایج قابل 
قبول دســت یافت، زیرا وجود نفراتی چون 
پیمان بابایی، آرزوی هر تیمی اســت که باید 

از او به بهترین شکل ممکن بهره برد.
اعتباری، شرایط تهاجمی تیم ماشین سازی 
را بســیار بهتر از تراکتور دانست و ادامه داد: 
بایــد روی روند کار تهاجمی تیم برنامه ریزی 
شــود تا تیم بــا مجموعــه ای از تاکتیک های 
معمول به گل برســد و من قول می دهم با 
همین نفرات و ترکیب تیمی، ماشین سازی 
توانایی کســب رتبه های بین نهم تا یازدهم 

جدول را دارد.
وی با تمجیــد از نوع بازی پیمــان بابایی در 
ماشین ســازی، اظهار داشــت: بدون تردید 
شــک  و  اوســت  انتظــار  در  روشــنی  آینــده 
نکنید کــه بابایی تبدیل به یکی از مهاجمان 
کالسیک ایران خواهد شد و حتی به تیم ملی 

هــم راه خواهد یافت، اما اینکه چرا ماشــین 
ســازی با وجود این بازیکــن در قعر جدول 

است، جای تامل و سئوال از کادر فنی دارد.
اعتباری، ادامه روند کنونی در ماشین سازی 

را بســیار خطرنــاک خواند و اضافــه کرد: در 
ابتدای فصل مدیران باشــگاه دچار اشتباه 
شده و یک سرمربی جوان، بی تجربه و فاقد 
توانایی های الزم در لیگ برتر را به کار گرفتند 
که از همان اول مشــخص بــود نتیجه ای در 

پی نخواهد داشت.
وی زمان تغییرات صورت گرفته در ماشــین 
ســازی را مناســب توصیف کرد و افزود: هم 
اکنون باید ســران باشگاه نسبت به انتخاب 
ســرمربی جدید اقــدام فوری انجــام داده و 
در ســریع ترین زمان تیم را از بالتکلیفی فنی 
رها کنند تا در ادامه لیگ برتر تیم به شــرایط 

معمول بازگردد.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال ماشــین ســازی 
تبریز هم اکنون با ۱ امتیاز حاصل از تساوی ۱ 
بر ۱ مقابل ذوب آهن ۱۰ نفره در تبریز، در قعر 

جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.
این تیم در هفته هفتم لیــگ فردا / جمعه/  

در تهران به مصاف سایپا می رود.

ایرنــا- تیــم فوتبــال پرســپولیس ایــران در 
تازه ترین رده بندی باشــگاه های جهان، با ۴ 

پله سقوط در رتبه ۹۰ قرار گرفت.
بــر اســاس تازه تریــن رده بنــدی تیم هــای 
باشــگاهی فوتبال جهان که امــروز )۲۵ آذر( 
از ســوی ســایت »فوتبال دیتابیــس« اعالم 
شد، تیم فوتبال پرسپولیس در رتبه نخست 

باشگاه های ایران قرار گرفت.
قهرمــان فصل گذشــته لیــگ برتــر فوتبال 
ایران بــا ۱6۲۲ امتیاز، مانند هفته گذشــته در 
رتبه چهارم قاره کهن ایســتاده است؛ این در 
حالی است که با تیم سوم آسیا تنها یک امتیاز 
اختالف دارد، اما این تیم در ســطح جهانی و 
در مقایسه با هفته گذشته با ۴ پله سقوط در 

رتبه ۹۰ جهان قرار گرفت.
اســتقالل با ۱۵۳۲ امتیاز مانند هفته گذشته 
در رتبــه دوم فوتبال باشــگاهی ایــران جای 

گرفته، اما نسبت به هفته قبل در آسیا ۲ پله 
صعود کرده و در رتبه ۱۴ ایســتاده است، این 
تیم در ســطح جهانی نیز بــا ۵ پله صعود در 

رده ۲۲۴ قرار گرفت.
سپاهان اصفهان با ۱۴6۵ امتیاز بدون تغییر 
نســبت به رده بندی قبلی، سومین تیم برتر 
فوتبال ایران اســت. جایگاه این تیم نسبت 
بــه هفتــه گذشــته در آســیا تغییر نکــرده و 
همچنان در رتبه بیســت و پنجــم قرار گرفته 
اســت. ســپاهان با ۱۳ پله صعود در ســطح 

جهانی در رتبه ۳۷۴ قرار دارد.
در ایــن رده بنــدی تیم های تراکتــور، فوالد و 
شــهرخودرو به ترتیب در رتبه هــای چهارم تا 

ششــم فوتبال ایران جای گرفته اند. صنعت 
نفــت آبــادان و ذوب آهن هم بــه ترتیب در 
رتبه هفتم و هشــتم فوتبال باشگاهی ایران 

قرار دارند.
بر اســاس این رده بندی در قاره آسیا جایگاه 
۵ تیم نخســت نســبت به رده بندی پیشین 
تغییــری نداشــته و تیم الهالل عربســتان با 

۱6۸۰ امتیاز همچنان صدرنشین است.
تیــم چئونبوک موتــورز کره جنوبــی با ۱6۳۰ 
امتیاز در جایــگاه دوم و کاوازاکــی فرونتاله 
ژاپن با ۱6۲۳ امتیاز در رتبه ســوم قرار دارند. 
تیــم  چهارمــی،  رده  پرســپولیس  از  پــس 
اولســان هیوندای کره جنوبی با ۱6۱6 امتیاز 

در رتبه پنجم قاره کهن جای گرفته است.
در رده بنــدی جهانــی نیز جایــگاه ۲ تیم اول 
جدول تغییری نداشته است و بایرن مونیخ، 
قهرمان فصل گذشــته لیگ قهرمانان اروپا، 
بــا ۲۰۸۵ امتیاز مانند هفته گذشــته در صدر 
جدول ایســتاده اســت. پس از سرخپوشان 
آلمانــی، لیورپول با ۱۹۳۸ امتیــاز در رتبه دوم 

گرفته جای گرفته است.
منچسترسیتی ۱۹۲6 امتیازی به رتبه سوم صعود 
کرده اســت و پاری ســن ژرمن بــا ۱۹۱۵ امتیاز با 
یک پله سقوط در رتبه چهارم قرار گرفته است. 
اتلتیکــو مادرید هم با ۱۹۰۷ امتیــاز مانند هفته 

گذشته پنجمین تیم برتر جهان است.

از نــکات قابل توجه در ایــن رده بندی این 
اســت که یوونتوس به رتبه هشتم فوتبال 
باشــگاهی جهــان صعــود کــرده و پس از 
مــدت طوالنی بــه جمع ۱۰ تیــم برتر جهان 
بازگشــته، اما بارســا بــه رتبه دهم ســقوط 

کرده است.
1۰ تیم برتر فوتبال باشگاهی جهان:

بایرن مونیخ
لیورپول

منچسترسیتی
پاری سن ژرمن
اتلتیکو مادرید

رئال مادرید
اینتر میالن

یوونتوس
الیپزیگ

بارسلونا
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تلویزیون 
و باز هم ترویج ریاکاری

 گفتگو

           رسول بهروش

 در آســتانه فینال لیگ قهرمانان آسیا، گزارشگر شبکه ورزش 
راهــی محــل تمرین اســتقاللی ها شــده و بــا زور و زحمت از 
بازیکنــان و مربیــان ایــن تیم به ســود پرســپولیس »آرزوی 
موفقیــت« گرفته اســت. ایــن یعنــی او، آدم ها را طــوری در 
رودربایســتی و معذورات اخالقی قــرار می دهد که جمله ای 
برخالف میل باطنی شــان به زبان بیاورنــد. به زبان عامیانه 
یعنــی »دروغ« بگویند؛ مثال ســیاوش یزدانــی جلوی همین 
دوربین آرزو کرده پرسپولیس قهرمان آسیا شود؛ یعنی شما 
فکر می کنید بازیکنی که در ۲سال گذشته بیشترین کری ها را 
با هواداران پرسپولیس داشته، واقعا این حرف را از ته دلش 
زده؟ یزدانی زمان حضورش در سپاهان برای پرسپولیسی ها 
خط و نشــان کشــید که اگــر در اصفهان به ورزشــگاه بروند، 
خون شان پای خودشان است؛ بعد چطور دوربین تلویزیون 
دولتــی ایــران از او چهره ای چنیــن معصــوم و عالقه مند به 
رقیب می ســازد؟ اصال این همه اصرار بــه اینکه آدم ها نقش 

بازی کنند و دست به تظاهر بزنند، از کجا می آید؟
هیچ کجای دنیا تیم های ملی و باشــگاهی را یکی نمی گیرند. 
همانقدر که هواداران پرسپولیس از شکست 6بر یک استقالل 
برابر العین امارات مشعوف شدند، استقاللی ها هم حق دارند 
منتظر ناکامی آسیایی پرسپولیس باشند. رسم بقیه دنیا هم 
همین است. شب شکست ۸بر ۲بارسلونا برابر بایرن، قطعا 
شهر مادرید شادمان تر از مونیخ بود. حاال اگر این وسط کسی 
دلش بخواهد در میادیــن بین المللی برای تیم رقیب آرزوی 
موفقیــت کند، این به میــل خودش بســتگی دارد و نظرش 
هــم کامال محترم اســت، اما قاطبــه فوتبال دوســتان جهان 
نگرشی متفاوت دارند. در همین مراحل قبلی دیدید که بعد 
از حذف النصر عربســتان برابر پرسپولیس، هواداران الهالل 
چطور خوشــحالی می کردند. جالب تریــن و خنده دارترین 
طرح ها هم بعد از آن بازی، از سوی الهاللی ها با هدف تمسخر 
النصر و مخصوصا مدیر گریان این باشگاه خلق شد. االن هم 
آرزوی موفقیت استقاللی ها برای پرسپولیس، نه جدی گرفته 

می شود و نه به سرخپوشان روحیه می دهد.
با این همه انگار سیاســتگذاران صداوســیمای ایران به طور 
کلــی در یک جهان دیگر زندگی می کننــد و قصد هم ندارند 
پای شــان را روی زمین بگذارند. آنچه در این سال ها به وفور 
از ایــن رســانه دیده ایــم، تبلیغ همیــن دســت تظاهرها و 
ریاکاری ها بوده اســت. در فضای مجــازی هزار کلیپ وجود 
دارد کــه پشــت صحنــه مصاحبه هــای مردمــی را نشــان 
می دهــد؛ همان کــه عوامل پشــت دوربین یــک تکه کاغذ 
جلوی مصاحبه شونده گرفته اند و طرف دارد آن را روخوانی 
می کنــد. ایــن دیکته ها چقــدر مؤثر بوده؟ ایــن همه نطق 
خشک دستوری در مورد اینکه »باید آدم های خوبی باشیم« 
در مصاحبه ها و ســریال ها و میزگردهای تلویزیونی چقدر 
ثمربخــش بــوده و تا چه انــدازه با واقعیات جامعــه ایرانی 
همسوست؟ تلویزیون ایران فرسنگ ها از فضای اجتماعی 
کشــور دور افتاده، اما کاش آقایان به فوتبال رحم کنند و آن 
را از این قبیل مناســبات کاذب و کلیشــه ای معــاف بدارند. 
بگذارید الاقل اینجا مردم راستگو باشند و احساسات واقعی 
و درونــی خودشــان را نشــان بدهنــد. خیلی از ایــن آدم ها 
ممکن است در میدان آسیایی منتظر شکست حریف سنتی 
باشــند، اما وقتی ضایعه درگذشــت ناصر حجازی یا هادی 
نوروزی رخ می دهد، تمام قد کنار هواداران رقیب می ایستند 

و ادای احترام می کنند. همه  چیز را با هم قاطی نکنید.
آی اسپورت

ماجرای شکایت باشگاه تراکتور از بازیکن استقالل

دوباره پای فسخ قرارداد 
غیر قانونی در میان است

باشــگاه خبرنگاران جوان- هوشــنگ نصیــرزاده معاون 
ورزشی باشــگاه تراکتور اعالم کرده که این باشگاه از سبحان 

خاقانی بازیکن استقالل شکایت کرده است.
 باشــگاه تراکتــور از ســبحان خاقانــی بازیکن تیــم فوتبال 
اســتقالل به علت فســخ قرارداد غیر قانونی با سرخپوشان 

تبریزی به کمیته انضباطی شکایت کرده است.  
هوشنگ نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه تراکتور ضمن تایید 
ایــن مطلب در گفــت و گو با خبرنــگار ما اظهار کــرد: بله ما از 
خاقانی به علت فسخ قرارداد غیر قانونی شکایت کردیم و قرار 

است پرونده این بازیکن در کمیته انضباطی رسیدگی شود.  
نصیــرزاده درباره اینکه باشــگاه اســتقالل مدعی اســت که 
خاقانی پایین تر از ۱۰ درصد برای تراکتور بازی کرده و فســخ 
قــراردادش با این تیم تبریزی قانونی بوده اســت، گفت: ما 
هم استدالل هایی داریم که فسخ قرارداد خاقانی غیرقانونی 

است و منجر به محرومیتش می شود.  
این اولین بار نیســت که برخی از بازیکنان تراکتور به صورت 
یک طرفــه قراردادشــان را فســخ می کنند و به تیــم دیگری 
می پیوندنــد و باشــگاه تراکتــور مدتــی پیــش هم از رشــید 
مظاهری و  رضا شــکاری به علت فســخ قــرارداد یک طرفه 

شکایت کرده بود و به نتیجه دلخواه خود دست نیافت. 

تبلیغاتــی  درآمدهــای  درحالــی  ایســنا- 
اختصــاص یافته بــه ورزش ایران ناشــی از 
پخــش مســابقات در ســال ۹۹ معــادل ۱۵ 
میلیارد تومان تعیین شــده اســت که طبق 
اعــالم مدیرعامل یک باشــگاه، در لیگ برتر 
فوتبال ایران بازیکن یا بازیکنانی با قرارداد 

بیش از ۱۰ میلیارد تومان فعالیت دارند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص 
شد که به استناد بند )پ( ماده )۹۲( قانون 
برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان 
و سازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی 
ایــران مکلف شــدند درآمدهــای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف 
درآمدی شــماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل  
کشــور واریز نمایند. وجــوه واریزی از محل 
جــدول  در  منــدرج   ۵۳۰۰۰۰-۴۹ ردیــف  
شــماره )۹( این قانون به نسبت سی درصد 
۳۰ درصد در اختیــار وزارت ورزش و جوانان 
)بــرای کمک به فدراســیون های مربوطه( و 
۷۰ درصد  در اختیار ســازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد.

درآمــد حاصــل از تبلیغات ناشــی از پخش 
مســابقات ورزشــی در قانون بودجه ســال 
نظــر  در  تومــان  میلیــارد   ۵۰ معــادل   ۹۹
گرفتــه شــده اســت و در صــورت پرداخت 
ســهم درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش 
مســابقات ورزشــی از سوی ســازمان صدا و 
ســیما بــه وزارت ورزش معــادل ۱۵ میلیارد 

تومان بــه ایــن وزارتخانه در ســال ۹۹ باید 
پرداخت شــود؛ رقمی کــه مربوط بــه تمام 
رشته های ورزشی اســت که سهمی از پخش 

در صدا و سیما دارند.
به تازگی اما مدیرعامل پدیده شــهر خودرو 
مدعی شــد که در لیــگ برتر فوتبــال ایران 
بازیکنانی وجود دارند که رقم قرارداد آن ها 

بیــش از ۱۰ میلیارد تومان اســت. این یعنی 
برخی تیم های لیگ برتری شاید بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تومان هزینه کرده باشــند و شاهد 
جابجایی اعداد و رشــد صورت حساب های 
مالی فوتبال ایران در فصل جاری هســتیم 
و ایــن مســاله صرفا به این رشــته ورزشــی 
خالصه نمی شــود هرچند که نسبت بسیار 
باالتــری را در قیــاس بــا ســایرین بــه خود 

اختصاص داده است.
در عین حال میزان هزینه کرد باشــگاه های 
ورزشــی در رشــته های مختلــف به ویــژه در 
حوزه فوتبال که نســبت به سایر رشته اعدام 
و ارقــام درشــت تــری در آن جابجا می شــود 
مشــخص نیســت اما اگر بخواهیــم در مورد 
این رشته ورزشی که بیشترین میزان از پخش 
در صدا و ســیما را به خود اختصاص داده و 
بیشــترین توجهــات بــه آن معطوف اســت 
صحبت کنیم، باید بگوییم ســهم درآمدهای 
تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشی 
بسیار عجیب است، آن هم در شرایطی که به 
طور مثال تیمی همچون شهر خودرو مشهد 

بــا رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان بســته 
شــده و به گفته مدیرعاملــش از نظر هزینه 
کرد با برخــی تیم های فاصله بســیار زیادی 
دارد و نمــی تواند با تیم هــای دولتی در این 
زمینه رقابت کند. ایــن یعنی برخی تیم های 
ممکــن اســت تا ۲ یا ســه بــرای تیمــی نظیر 

شهرخودرو هزینه کرده باشند.
تبلیغاتی  درآمدهــای  درآمدهــای  ماجرای 
اختصــاص یافته بــه ورزش ایران ناشــی از 
پخش مسابقات در ســال ۹۹ که معادل ۱۵ 
میلیــارد تومان تعیین شــده اســت زمانی 
عجیب تر به نظر می رســد که بخواهیم این 
رقم را نه تنها با هزینه کرد یک تیم در رشــته 
فوتبــال بلکــه با دیگــر تیم ها و رشــته های 
ورزشی از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال، 
هندبــال و... مقایســه کنیــم. اینکــه عــدد 
۱۵ میلیــاردی تعییــن شــده با چــه توجیه 
اقتصــادی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت و تا 
چه حد تامین کننده بخشــی از هزینه های 
ایــران  ورزش  اقتصــاد  در  گرفتــه  صــورت 

است؟

اتفاق عجیب در اقتصاد ورزش ایران؛

حق پخش مسابقات ورزشی ۱۵ میلیارد، قرارداد یک فوتبالیست ۱۰ میلیارد!

عصر ایران- داوود رفعتی بــا ارائه توضیحاتی، تصریح 
کرد که چــرا بر خــالف برنامه های ریخته شــده، فوتبال 
ایران نتوانست در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم از سیستم 

کمک داور ویدیویی بهره مند شود.
ابتدای لیگ نوزدهم قول هایی از ســوی مسووالن داوری 
برای بهره وری از سیستم VAR در نیم فصل دوم لیگ برتر 
داده شــد که این وعده ها عملی نشد. حسین عسگری، 
پیشکســوت داوری چند روز پیش انتقاداتی از مسووالن 
داوری وقــت بــرای عملی نشــدن این وعــده انجام داد 
داوری  دپارتمــان  پیشــین  رییــس  رفعتــی،  داوود  کــه 

توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
رفعتی در گفت وگو با ایســنا درباره عملی نشدن حضور 
سیستم VAR در فوتبال ایران گفت: ما برنامه ای را به فیفا 
ارائه داده بودیم که طبــق آن، کارهای الزمه برای آموزش 
و استفاده از سیســتم کمک داور ویدیویی در ایران تا آذر 
ماه ســال گذشته به پایان می رســید و ما می توانستیم از 
نیم  فصل دوم لیگ نوزدهم این سیســتم را در لیگ برتر 

داشته باشیم.
او ادامــه داد: دانیــال مــرادی که اکنون عضــو دپارتمان 
داوری اســت، ســال گذشــته با من به کالس هــای برگزار 
شــده در قطر آمد و در زمان ابراهیم شــکوری، سرپرست 
دبیرکلــی وقت کارهای ارئه برنامــه VAR به فیفا صورت 
گرفــت. طبــق ایــن برنامه مــا عکــس محــل قرارگیری 
دوربین ها را به باشــگاه ها و ورزشــگاه ها ارسال کردیم و 
زمانی که من به لهستان رفته بودم با یک شرکت خارجی 
برای خرید ۱6 دستگاه به توافق رسیدیم؛ ۱۵ دستگاه برای 
ورزشگاه های تیم های لیگ برتری و یک دستگاه هم برای 

مرکز ملی فوتبال برای آموزش داوران.
 رییس پیشــین دپارتمان داوری درباره برنامه ارائه شده 

به فیفا بــرای راه اندازی سیســتم VAR در ورزشــگاه های 
کشــور گفت: ما برای این که در زمــان صرفه جویی کنیم، 
حداقــل تعــداد داور یعنــی ۲۴ داور را که شــامل ۳ داور 
برای اتاق VAR برای ۸ بازی در یک هفته را انتخاب کردیم 
که 6 مــاه آموزش آن ها زمــان می برد. طیــق این برنامه 

بایــد هــر هفتــه داوران را طبق قانــون فیفــا، ۹۰ دقیقه 
آموزش می دادیم و فیلم های گرفته شده از این جلسات 
آموزشــی هفتگی را برای تایید به فیفا ارســال می کردیم. 
هم زمان نیــز از مرکز نوآوری فیفا برای بازدید از سیســتم 
و ورزشــگاه های ما به ایــران می آمدند و رونــد کار بدین 

شکل پیش می رفت و حتی مهدی تاج و ابراهیم شکوری 
نیــز در جریان آن بودند و مطمئنا از نیم  فصل دوم لیگ 

نوزدهم، می تواسنتیم VAR  داشته باشیم.
او دربــاره هزینه هــای کمــک داور ویدیویی گفــت: ما در 
این باره با باشــگاه ها جلســه گذاشــته بودیم و قرار بود 
هزینه های آن را با یوروهای نیمایی و به کمک فدراسیون 
فوتبال تامین کنیم. قیمت هر دستگاه ۴۵ هزار یورو بود 
که ما با صحبت با این شــرکت خارجی، برای ۱6 دستگاه، 
۱۵ درصد تخفیف گرفتیم تا هر دســتگاه بــرای ما چیزی 
حدود ۳6 هزار یورو در بیاید. خوبی این سیستم پرتابل 
بودن آن بود و می توانســت از ورزشــگاه تیم های سقوط 
کرده به ورزشــگاه های تیم های صعود کرده به لیگ برتر 

انتقال پیدا کند.
رفعتــی در پایــان گفت: بــا وجود صحبت های حســین 
عســگری، کارها و وعده های ما تبلیغاتی نبودند. به هر 
حال مــن چیزهای زیــادی از او یــاد گرفتــه ام و به نوعی 
اســتاد مــن اســت امــا او اطالعــات کافــی را در زمینه ی 
VAR ندارد. اگــر تیم VAR کمیتــه داوران تغییر نمی کرد 
و یک ســری عــزل و نصب هــا اتفــاق نمی افتــاد، اکنون 
می توانســتیم در ایران از سیســتم کمــک داور ویدیویی 
بهره ببریم. امیدوارم انتخابات هر چه زودتر برگزار شود 
و تکلیف این قضیه هم روشــن شود تا ضرر فوتبال ما از 

اشتباه های داوری کم تر شود.

چه چیزی مانع از حضور VAR در ایران شد؟ 

 باز هم پای انتخابات در میان است

کارشناس فوتبال:

نوع بازی ماشین سازی باید تغییر کند

تازه ترین رنکینگ جهانی فوتبال باشگاهی
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روزانهم

ترجمان صبح- معــاون هنری و ســینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت: 
سی و دومین جشنواره تئاتر استان متاثر از ویروس 

کرونا برگزار می شود.
علــی محرمی گفت: در ســال جهش تولید انجمن 
هنرهای نمایشی آذربایجان شــرقی، با همکاری و 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
و مرکز هنرهای نمایشــی، در راستای سیاست های 
کشــف  منظــور  هنری،بــه  و  فرهنگــی  کالن 
اســتعدادهای خــالق، اشــاعه هنر تئاتــر و تقویت 
آن، هدایت و حمایــت از گروه های تئاتری با هدف 
و تجربه های نوین در عرصه هنرهای نمایشــی، و 
نگاه خالق و مبتنی بر اصول علمی به هنر نمایش، 
ســی و دومین جشــنواره تئاتر اســتان را بــا توجه 
بــه وضعیــت موجود جامعــه که متاثــر از ویروس 
کروناســت، بــا شــیوه اجرایــی متفــاوت در بخش 
صحنه ای بــرای انتخاب آثار برتــر جهت معرفی به 

دبیرخانه فجر برگزار می کند.
وی محور های جشــنواره را شــامل ؛ فرهنگ و سنن 
بومــی و محلــی؛ جهــش تولید)تولید و اشــتغال 
بــا کاالی ایرانــی(، کرونــا و مقابله بــا آن) زندگی در 
شــرایط بحرانی و مقابله با آن_ کرونا و آسیب های 
اجتماعــی(، فرهنــگ ایثار و شــهادت، آســیب های 
اجتماعی)اعتیاد،طالق،کــودکان کار و خیابان و…( 
و جهانی عاری از جنگ و تروریسم و موضوعات آزاد 

عنوان کرد.
محرمی با اشــاره بــه شــرایط و مقررات جشــنواره 
تصریح کــرد: هر کارگــردان با یک اثــر می تواند در 
این بخش شرکت کند و متون اورجینال و فولکلور 
برگرفته شــده از ادبیــات ملی و فرهنگ و ســنن و 
آداب و رســوم بومی-مذهبی،جهــش تولید، دفاع 

مقــدس و انقالب اســالمی ،کرونا و مقابلــه با آن و 
نیز توجه به مضامین اجتماعی فرهنگی و انسانی 
از اولویــت برخــوردار خواهنــد بــود. وی افــزود: 
متون شــرکت کننده کــه برگزیده آن بــه دبیرخانه 
جشــنواره فجر معرفی خواهد شد، بایستی ایرانی 
بــوده و انتخــاب موضــوع آزاد می باشــد و متــون 
اقتباسی )آداپته شده ایرانی(می تواند با ذکر دقیق 
مشخصات صاحب اثر و تشخیص هیئت انتخاب 
آثار در بخش رقابتی شرکت کند. وی گفت: با توجه 
بــه وضعیت موجود جامعه و شــیوع بیماری کرونا 
اجرای عمومی گروه ها با تعهد به بعد از جشــنواره 
موکول خواهد شــد و بازبینــی و داوری آثار صرفًا از 

طریق مشاهده فیلم ارسالی صورت می گیرد.
محرمی گفت: به علت شــرایط موجــود جامعه که 
متاثر از شــیوع بیماری کرونا اســت و عــدم برگزاری 
جشــنواره به صــورت حضــوری بنا به نظــر هیئت 
داوران بــه گروه های منتخب تا ســقف ۸۰ میلیون 

ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.
براســاس این گزارش مدارک مورد نیاز برای شرکت 
شــامل ؛ فــرم تکمیــل شــده تقاضــای حضــور در 
 ،dvd جشنواره،  ۳نســخه با کیفیت از اثر در قالب
 ،a۴ خالصه ســوابق هنری کارگردان در یک صفحه
یک قطعه عکس پرســنلی کارگردان و  *ارائه مجوز 
کتبی نویســنده  می باشد و آخرین مهلت دریافت 
آثار ۲۷ آذر ۹۹ و اعالم نتایج ارزیابی آثار ۲ دی ماه ۹۹ 

خواهد بود.
عالقمنــدان می تواننــد آثار خــود را تــا مهلت یاد 
کل  اداره  در  واقــع  دبیرخانــه  آدرس  بــه   شــده 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان شرقی، طبقه 
ســوم اتاق امور هنری  ارســال نموده و یا با  شماره 

۰۹۳۵۳۹۳۴۸۴۲ تماس حاصل نمایند.
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سخن روزسخن روز
و پیش از آن که خواهشها و دگرگونى هاى دنیا به تو هجوم آورند، و پذیرش و اطاعت مشکل گردد
 زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود

پس در تربیت تو شتاب کردم، پیش از آنکه دل تو سخت شود، و عقل تو به چیز دیگرى مشغول گردد
 تا به استقبال کارهایى بروى که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیده اند

امام علی )ع(  – نهج البالغه

            مهسا بهادری

پینوکیوی ســاده دل تمام پول توجیبی ای که پدر ژپتوی 
مهربــان داده را در جیــب دارد. روبــاه مــکار و دوســت 
حقه بــازش این موضــوع را می داننــد و از میزان ســاده 
بودن پینوکیو هم اطــالع دارند. پیشنهادشــان برای به 
دست آوردن ســکه های توی جیب پینوکیو ساده است. 
ســکه هایت را در این زمیــن بکار تا صبح فــردا با درخت 
ســکه  جادویــی ثروتمند شــوی. بقیــه داســتان هم که 
مشــخص اســت. پول های پینوکیو، حاصل زحمت پدر 
ژپتوی مهربــان خیلــی زود نصیب دو موجــود حیله گر 

قصه می شود و پینوکیو می ماند و یک دنیا شرمندگی!
قصه سایت های شرط بندی که این روزها زیاد درباره آنها 
می شنویم هم چیزی شبیه به همین کارتون خاطره انگیز 

دوران کودکی است. 
چگونه همکار سایت های شرط بندی شویم؟!

پاسخ به این ســوال این روزها روشن تر از همیشه است. 
کافــی اســت از آبرویتــان دســت بشــویید و در صفحــه 
اینســتاگرامتان کاری کنیــد کــه دیــده شــوید. کاری که 
صفحــه شــما را بر ســر زبان هــا بیندازد. شــالی بــه دور 
گردنتــان بیندازید و به خاطر پســری کــه رهایتان کرده 
جلوی دوربین ادای خودکشی دربیاورید، دعوای زرگری 
راه بیندازیــد. یا مثال یکی دو آهنــگ بخوانید، بعد راهی 
آن ســوی آب ها شــوید! آنجا هم هر جا دیدید فالورهای 
صفحه تان در حال ریزش است یک حاشیه جدید تولید 
کنید. با دوســت دخترتان به هــم بزنیــد در کمتر از یک 
هفته جایگزین او را که او هم تصادفا اینفلوئنســر است، 
به مخاطبان معرفی کنید یا مثال شبیه به یک فوتبالیست 
معروف باشــید. بازی در نقش خبرنگار افشــاگر هم این 

روزها خوب جواب داده است! 
البتــه متاســفانه در ماههــای اخیــر افرادی کــه گاهی با 
دالیلــی معقول تــر معروف شــده اند و پیــج پربازدیدی 
داشــته اند هم در دام این ســایت ها افتاده اند؛ شادمهر 
عقیلی، مهراد جم و ریحانه پارسا از این موارد هستند که 

همکاری آنها با این سایت ها حسابی خبرساز شد.
رویای طی کردن یک شبه ره صدساله!

فلســفه قمار همین یک جمله اســت؛ طی کــردن راهی 
طوالنــی در زمانــی کــم و پولــدار شــدن بــدون زحمت. 
این همــان اتفاقی اســت که پیشــینه قمــار و قماربازی 
را بــه صدها ســال قبــل برمی گردانــد. رویایــی که حاال 
به ســادگی می توان آن را هــر روز جلوی چشــم مردم به 
نمایش گذاشت و آنها را برای ورود به گرداب سایت های 

شرط بندی وسوسه کرد. 

یک صفحــه اینســتاگرامی نیاز اســت و فردی کــه آماده 
است با هر نوع حاشــیه  و حرکت محیرالعقولی خودش 
را بــر ســر زبان ها بینــدازد و صفحــه اش را پربازدید کند 
و تعــدادی فالــور عمومــا ۱۸ تا ۳۰ســاله که با مشــکالت 
اقتصــادی عجیب و غریب دســت و پنجه نــرم می کنند؛ 
حاال همه چیز برای رویافروشی آماده است. اینفلوئنسر 
مــورد نظر هــر روز و هــر روز نوعــی از زندگــی الکچری را 
پیــش روی مخاطبش بــه نمایش می گذارد تا وسوســه 
ثروتمند شدن را در او پررنگ تر کند و پس از آن، این زمین 
حاصلخیز سایت های شــرط بندی است که برای کاشت 

سکه های این جوانان آماده است!
رونمایی خواننده محبوب از سایت شرط بندی

شــادمهر عقیلی از سایت شرط بندی خود رونمایی کرد. 
یک کازینوی آنالین که بخش مربوط به شــرط بندی هم 
دارد. ایــن کار این خواننده مطرح که طرفــداران خود را 
دارد شوکی برای طرفدارانش بود. آنها که منطقی تر فکر 
می کنند و این سایت های شرط بندی را راهی برای خالی 
کــردن جیب مــردم می داننــد، در شــبکه های اجتماعی 
واکنش هــای تندی به این اتفاق داشــتند. موضوعی که 
قطعا فردی مانند شــادمهر پیــش از ورود بــه این کار از 
آن اطالع داشته اما وعده گردانندگان بساط مدرن قمار 
آن قدر چرب بوده که این خواننده کم حاشــیه را با خود 

همراه کرده است. 
این خواننده حاال یکی از محبوب ترین افرادی است که با 
این سایت ها دست همکاری داده و حاضر شده از باخت 
مردم درآمد کسب کند. این اتفاق در هفته گذشته باعث 
شد انتقادها از فعالیت سایت های شــرط بندی وارد فاز 
تازه ای شــود.  مهران محرمیان معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی از شناســایی هوشــمند درگاه هــای مرتبط 

با قمار و شــرط بندی و مسدودســازی خــودکار آنها خبر 
داد و معــاون فنی پلیس فتا از انجــام اقدامات الزم برای 
مسدودسازی سایت های شرط بندی و بسته شدن بیش 
از ۵هزار ســایت مرتبط با کســب و کار شــرط بندی گفت 
و ســرهنگ داود معظمی گــودرزی رئیس پلیس فتا هم 
درباره افرادی که با این سایت ها همکاری می کنند گفت: 
با اقدام پلیس فتا تهران، طی چند روز گذشته بیش از ۳۰ 
نفر از افرادی که در حوزه قمار و شرط بندی فعال بودند، 
دســتگیر شــدند و آن هــا را در اختیار مرجــع قضایی قرار 
دادیم. قالب این اشــخاص کسانی هستند که در فضای 
مجازی تبلیغات سایت های شرط بندی را انجام دادند و 

در قبال این تبلیغات هم وجوهاتی را اخذ کردند.
جیزَگرهای مدرن!

جیزگر در لغت نامه دهخدا کاســه کوزه دار معنی شــده 
است. آن کس که بســاط قمار راه می اندازد در ازای حقی 
که از قماربازان می ستاند. در ایام قدیم جیزگرها افرادی 
بودنــد که مردم را برای نشســتن پای میز قمار وسوســه 
می کردند. آنها همیشــه پــای ثابت میز قمــار بودند اما 
هیــچ گاه خودشــان قمــار نمی کردنــد. در کمیــن افراد 
ســاده دل می نشســتند، برای قمار کردن وسوسه شــان 
می کردنــد و اگــر فرد مورد نظر پول نداشــت بــه او پول 

قرض می دادند و بعد چند برابرش را پس می گرفتند.
مبلغان ســایت های شــرط بندی امروزه کارکــرد همان 
جیزگرهــای قدیــم را دارند با ایــن تفاوت کــه آنها پولی 
به کســی قرض نمی دهند بلکــه از باخت افــرادی که با 
وسوسه شان پای میز قمار نشسته اند پولدار می شوند. 
هر چقدر تعداد کاربرانی که از طریق صفحات این افراد 
بدبخت می شوند بیشتر باشد میزان درآمد آنها بیشتر و 
درصد قراردادشان بیشتر!                                                  خبر آنالین

 فرهنگ

کاله گشاد شاخ های مجازی بر سر مخاطب

سایت های شرط بندی، درخت سکه ای که بار نمی دهد!

عکس:   مهر- مینا نوعی

منظر

تداوم آلودگی
 هوای شهر تبریز

میانگین شاخص آلودگی هوای شهر تبریز در شبانه روز گذشته برابر ۱۴۱ است که برای گروه های 
حساس ناسالم محسوب می شود .

در این وضعیت توصیه می شود افراد مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی, زنان باردار, سالمندان 
و کودکان از فعالیت طوالنی و سنگین در محیط های باز خودداری کنند.

 تلویزیون

سی و دومین جشنواره  »تئاتر« 
آذربایجان شرقی برگزار می شود

مهر- نقد منصفانه و پرهیــز از چانه زنی، راه را بــرای تداوم تولید 
سریال محبوب شبکه یک باز خواهد کرد.

محســن تنابنده طراح و بازیگر نقش اصلی مجموعه »پایتخت« 
در پستی اینستاگرامی، به طور رسمی انصراف خود را از تولید این 
پروژه برای نوروز ۱۴۰۰ اعالم و ســاخت فصل هفتم این سریال را به 
فرصتــی دیگر موکول کــرد. البته از قبل هم مشــخص بود امکان 
ساخت »پایتخت ۷« برای پخش در نوروز سال آینده وجود ندارد. 
عواملی از جمله مشــغله فراوان مهران احمــدی و احمد مهرانفر 
بازیگران نقش های »بهبود« و »ارسطو«، جدایی فیلم نامه نویس 
سری قبل و از همه مهم تر، نبود فرصت کافی برای نگارش و تولید 
تا نوروز ۱۴۰۰، مهم ترین دالیلی است که امکان رساندن »پایتخت« 

را به آنتن نوروزی به صفر می رساند.
تکرار حواشی مالی سری پنجم

اما در هفته جاری »پایتخت« برای دومین بار درگیر حواشــی مالی 
شد. ارقام نسبتًا باالی ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت فصل هفتم 
و ۵ میلیارد تومان برای محســن تنابنده در رســانه ها مطرح شــد 
که درســتی آن ها روشن نیســت. ســابقه طرح مباحث مالی برای 
»پایتخت« به ســری پنجــم این مجموعــه بازمی گــردد، جایی که 
نامه ای منتسب به رئیس سازمان هنری-رسانه ای اوج منتشر و در 
آن دستمزد محسن تنابنده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ذکر  
و در زمانی کوتاه نیز تکذیب شد. رقم جدید ۵ میلیاردی در روزهای 
اخیر بسیار دست به دست شــد و تنابنده نیز آن را تأیید یا تکذیب 

نکرد، تا این که در نهایت از ساخت نوروزی سریال انصراف داد.
ارقام نیازمند تفسیر

اگرچه ارقام میلیاردی یادشــده به نســبت اغلــب مجموعه های 
ســیما باالســت، اما به نظر می رســد طرح هزینه های یک سریال 
تلویزیونــی در فضــای رســانه ای، در شــرایطی کــه هزینــه دیگر 
ســریال ها اعالم نمی شــود، چندان راهگشا نیســت و به گمراهی 
مخاطــب می انجامد. به نظر می رســد تــا زمانی که رونــدی برای 
اعالم مخارج یک سریال معمولی تلویزیونی وجود نداشته باشد، 
جای بحث درباره هزینه های هر ســریال، در مباحث کارشناسی و 
نه فضای عمومی اســت. اگرچه همچنان طلب شــفافیت از همه 
پروژه های تلویزیونی، مطالبه ای به حق و به جاســت، اما انتشــار 
هزینه تنها یک سریال بدون توجه به میزان مخاطب جذب شده 
و رضایت ایجادشــده، اقدام چندان مفیدی نیست. این سخن به 
آن معنا نیست که به صرف پرمخاطب بودن »پایتخت«، پرداخت 
هر مبلغ گزافی برای آن درســت اســت، اما به هر حال رســانه باید 
با ســنجش هزینه و فایده، بــه تصمیم گیری اقدام کنــد و در این 
راه از شــفافیت نیز غافل نشــود. نوع واکنشــی که بدون توجه به 
نکات یادشده، در هفته گذشته به این مجموعه نشان داده شد، 
شائبه برخورد سیاسی را به وجود آورد. به هر حال نباید از یاد برد 
کــه »پایتخت« اغلب مــورد رضایت مخاطب بــوده؛ اگرچه فراز و 

فرودهایی به خصوص در سری ششم داشته است.
قصه خداحافظی های مکرر

از ســوی دیگر رفتار محســن تنابنــده نیز در این میــان قابل نقد 
اســت. قهر و آشتی های چندین باره او در تمام این سال ها، شائبه 
امتیازگیری را در محافل ســینمایی و حتی مخاطبان عام به وجود 
آورده اســت. تنابنــده همچنین در جوابیه اینســتاگرامی خود که 
سه شنبه شب منتشر شد، مدعی شــده عده ای »برای انتقام گیری  
از جناح مخالف« به طرح مســئله دســتمزد وی پرداخته و در این 
راه این ســریال را »دســتاویز و ملعبه« قرار داده اند. برای محسن 
تنابنده، بهترین کار این است که از سویی برای تداوم »پایتخت«، 
خداحافظی های مکرر را کنار بگذارد  و از سوی دیگر پای ماجراهای 
سیاســی را از سمت خود، به »پایتخت« باز نکند. آن چه به روشنی 
پیداست، این است که گره خوردن با دعواهای سیاسی، گره تولید 

»پایتخت« را باز نخواهد کرد، بلکه کور خواهد کرد.
»پایتخت« چگونه ادامه می یابد؟

تردیدی نیست که هم سازندگان »پایتخت« و هم اغلب منتقدان 
آن ها، عالقه مند تماشــای یک ســریال باکیفیت، شیرین و جذاب 
هستند. بنابراین برای ادامه حیات یک مجموعه پرطرفدار، رعایت 
انصــاف از هر دو ســوی ماجرا الزم اســت. از طرفــی نقد منصفانه 
زمانی ممکن اســت که هزینــه و فایده »پایتخــت« توأمان دیده 
شــود و از طرف دیگر دلســوزی برای این سریال محبوب، با قهر و 
آشــتی های مداوم سازگار نیست. اگر هر دو ســوی ماجرا خواهان 
ادامــه مجموعه ای هســتند که خاطــرات خوبی بــرای مخاطبان 
ســاخته، چــاره ای ندارند جــز این کــه از سیاســی کاری و چانه زنی 

اجتناب کنند.

گره »پایتخت« 
بازشدنی است؟

تئاتر

کتاب

ایرنــا- چــاپ نخســت مجموعــه داســتان نوجــوان »ســالم آقــای 
همینگوی« تألیف عبدالمجید نجفی از سوی انتشارات سروش روانه 

بازار نشر شد.
مجموعــه داســتان نوجــوان ســالم آقــای همینگــوی تازه تریــن اثر 

عبدالمجید نجفی منتشر و روانه بازار کتاب شد.
مولــف اثر بــا اشــاره به موضــوع ایــن مجموعه داســتان گفــت: در 
داســتان های مجموعه ســالم آقای همینگــوی، با ترســیم فضاهای 
روحی، چالش ها و تالش های شــخصیت نوجــوان برای غلبه بر این 
ســختی ها برآن بوده ام آینــه ای دراماتیک برابر نوجوان هــم روزگارم 
بگذارم تا از ســویی با خواندن داستان لذت ببرد و هم برغنای تجربه 
زیســتی او اندکــی عالوه شــود. وی افــزود: ایــن کتــاب در بردارنده 
مضامین اجتماعی، مشــکالت و ســختی های دوران نوجوانی اســت 
که به زبان داســتان بیان می شود. نوجوانی برهه حساسی در زندگی 
هر انسان است. از سویی کودک نیست. جهان فکری حسی و شرایط 
روحی و نیازهای وی با کودک متفاوت است. از سوی دیگر تجربه یک 

انسان بزرگسال را ندارد.
نجفــی بــا بیــان اینکــه مخاطــب مجموعــه داســتان ســالم آقــای 
همینگــوی نوجوانــان هســتند، افــزود: داســتان کوتــاه فنی ترین 
گونه ادبی نوشتاری اســت، ادبیات داستانی بزرگســال و تا حدودی 
کــودکان جایگاه و تعریف مشــخصی دارد اما اگر ادبیــات نوجوان را 
مظلوم ترین بنامم، پر بیراه نگفته ام. وی با اشاره به ترجمه روزافزون 
آثار در حوزه کودک و نوجوان گفت: مخالف ترجمه مناســب نیستم 
امــا نســبت آن با کتاب های تألیفی باید معین و مشــخص شــود که 
نمی شود. نتیجه آنکه کفه تألیف برابر ترجمه کم می آورد و این خوب 
نیست. نویسنده کتاب روزگار مه آلود جابر در پاسخ به این سوال که 
چرا با وجود نویسنده های خوب در دهه 6۰ تا به امروز، ترجمه فزونی 
یافته است، ادامه داد: پاسخ تا حدودی در پرسش شما مستتر است. 
حمایت جّدی و سازمان یافته از جریان تألیف صورت نگرفته است و 

همچنین متوجه جایگاه مهم و اساسی »نقد ادبی« نبوده ایم.
وی افزود: کنار مشــکالت فرهنگی-آموزشــی و عنایت بیش از حد به 
جزوه محوری و هوش ابزاری، از دیگر وجوه و ابعاد آموزشی-فرهنگی 
مثل آموزش مهارت های زندگی غفلت کرده و رشد متوازن شخصیتی 
در نوجوانان را مــورد مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی قــرار نداده ایم. 
نتیجه همین کتاب سازی ها و ترجمه های ضعیفی است که شاهدش 
هستیم. نجفی آینده قوی و هوشمندانه را منوط به پرورش مناسب و 
متوازن نســل کودک و نوجوان امروز دانست و تأکید کرد: آینده قوی 
و هوشــمندانه توام با قداســت، لذت کار، تالش و نیل به آرمان های 
اخالقی-انسانی منوط است به پرورش مناسب و متوازن نسل کودک 
و نوجوان امروز کشــور؛ نســلی که از سختی ها نهراســد. مهارت های 
زندگی را فراگیــرد. از کمک به دیگری لذت ببرد و ارزش های انســانی 
را پاس بــدارد. در این فرآینــد، ادبیات و هنــر کودک-نوجوان نقش 
بی بدیلی را بازی می کند. این کتاب شش داستان با عناوین »درخت 
و بچه مردم«، »افراها نمی میرند«، »دسته گل«، »کلمه های نازنین«، 

»النگوی لیالی ویالن«  و »سالم آقای همینگوی« در بردارد.

سالِم آقای همینگوی
 به بازار نشر

   


