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تصمیمگیری مهم درباره بازگشایی مدارس

کالس اول و دوم ابتدایی حضوری میشوند؟

2

مخالفت مجلس با

2

کارگران است
3

ایافسی فارسی

بازگشــایی مدارس برای پایههای اول و دوم

ابتدایی در شــهرهای نارنجی و زرد خبر داد و

حر ف اول

چه میکنه
این عادل فردوسیپور!
محمد فاضلی

َنه!!!!! تماشاگران عزیزِ ،ی میلیون نفر رو عادل
به صفحه ِای ِاف ســی فارسی اضافه کرده!! چه

میکنه این عادل فردوسیپور!!!

تماشاگران عزیز ،عادل دو دهه تو لیگ داخلی

بازی میکرد و میشــد حــدس زد حاال که لژیونر
شــده چه نمایشــی رو کنــار زمین ازش شــاهد

باشیم ،و میبینید که چه میکنه این عادل!!
تفسیر بازی توسط کارشناس

میــره ی همچین
شــما ببینیــد ،اینکــه عــادل
ُ

نمایشــی میــده ،حاصــل کار تیمیــهِ .ی تیمی

دو دهه زحمت کشــیدن تا ایــن جوون خودی
نشــون بــده ،ســرمایه بشــه .البتــه خــودش

اســتعداد داشــت ،خــاک زمین خــورد .بعد ی
تیمی شبانهروز کار کردن تا این سرمایه بسوزه
و ایــن جــوون لژیونــر بشــه و بــرا ِای ِاف ســی

فارسی ،ی تیم خارجی ،بازی کنه.

اگه امــروز عادل میتونه ظرف دو روز ی میلیون

نفــر رو از مدار داخل خارج کنــه و به مدار خارج

داخــل کنــه ،بــه صفحــه ِای ِاف ســی فارســی
بفرســته ،یعنی هــر دو تیــم کارشــون رو خوب

انجــام دادن .اینا اتفاقی به دس نمیاد .زحمت

داره ،برنامهریزی میخواد.

نتیجه سیاستی :رسانهبانی بهتر از رسانهداری

یادداشــت «بانــی» بهتــر از «داری» اســت را
کــه یادتان هســت؟ نوشــتم ،پســوند «داری»
در کلمات شــهرداری ،جنــگلداری ،بچهداری،

بیمــارداری ،مزرعــهداری ،دامداری ،بانکداری،

صنــدوقداری ،بــه معنــای عمــل نگاهبانــی،
حفاظت ،صیانت و مراقبت کردن است.

پســوند «داری» اما در این کشور معنای مالک

شــدن و مال خــود کــردن یافته اســت .گویی

بانکدار ،بانک را صیانــت و حفاظت نمیکند،

بلکه مال خود میکند؛ ...

ادامه در صفحه دو

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

شماره تماس021- 66 56 77 67-9 :
0912 183 8537

کروناریههایتئاتر را
از کار انداخت

این خصوص تصمیمگیری خواهد شد

صفحه 3

بحران ارزشیابی دانش آموزان در پساکرونا
صفحه 5

گل به خودی تلویزیون در هجده قدم سیاست !
فینــال لیگ قهرمانان آســیا برگزار و به طور

رویــداد ملی انســجام آور موجبات اختالف

فوتبــال آســیا پخش شــد .آنچه ایــن بازی

تامل در شــرایطی که منتهی بــه این ماجرا

مســتقیم از حســاب فارســی کنفدراسیون

را از حالــت یــک رقابت ورزشــی خــارج کرد
دعوت کنفدراســیون فوتبال آســیا از عادل

حــاال صد هــزار ،دویســت هــزار ،ســیصد هزار!

4

گفت :این بحث مخالفان و موافقانی دارد که در

عکس :مهر

7

عضو مرکــز تحقیقات علوم رفتاری دانشــگاه علوم
پزشکی شــهید بهشــتی با اشــاره به پدیده «شوگر
ریلیشنشیپ»هابهعنوانیکرابطهخارجاز عرفو
معاملهای،تاکیدکرد:سیاستهایافزایشجمعیت
بــدون در نظــر گرفتــن بســترهای الزم فرهنگــی،
اجتماعیواقتصادیباشکستمواجهمیشود

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از پیشنهاد

و درسی که به مدیران
تلویزیون داد

در حالی برخی از مخالفــان دولت عامدانه برای
زیر ســوال بردن برجام ،در صدد ضعیف نشــان
دادن کشــور در فضای پســابرجام از ســال ۲۰۱۵
تا کنون شــدهاند که نگاهی هــر چند اجمالی به
گوشــهای از توانمنــدی و دســتاوردهای ایران در
حوزه سیاست خارجی از اهمیت توافق هستهای
پرده بر می دارد

معامله تلخ
شوگرها

نظامیان در انتخابات»

توهین به شعور

ایران قبل
حال و روزهای ِ
و بعد از ۲۰۱۵
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«ممنوع شدن ثبتنام

الیحه بودجه ۱۴۰۰

تیتر وار

فردوســیپور برای گزارش فینال در حساب
رســمی اینســتاگرامیاش بــود .آن هــم در

حالی که گزارشگران رســمی معرفی شده از

سوی ایران اجازه حضور در قطر را نیافتند.

در جامعه را ایجاد می کند؟

شــده نشــان می دهد که مدیریت حاکم بر
صدا وسیما ،دســتکم در روش ،نیازمند یک

بازنگری جدی اســت .شــاید اختــاف نظر

درباره برخورد یا تشــویق عادل فردوســی
پور به عنوان کارمند رســمی این سازمان به

جایی نرســد .عده ای معتقدند او نباید به

خبر گــزارش بــازی فینــال لیــگ قهرمانان

عنــوان کارمند رســمی ســازمان وارد برخی

اینســتاگرام فارســی  AFCباعث شــد که در

جریان سیاســی خاصی شود .از این نظر او

توســط عــادل فردوســی پــور در صفحــه

کمتــر از  ۴۸ســاعت تعــداد دنبالکنندگان

این صفحــه از  ۲۰۰هزار به مرز  ۲میلیون نفر
برسد.

جهــت گیری های سیاســی به ســود یا ضرر

باید مانند همه مجریان حرفهای دنیا تابع
ضوابط و قواعدی باشــد که در ســازمانش
بدان ها متعهد شــده و از تصمیمات فردی

آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز روز گذشته

و ناهماهنــگ نیــز بپرهیزد و چــون چنین

ایران خواســت برای پرهیز از بروز مشکل در

الزم صــورت بگیــرد .عده دیگــری بر عکس

قبــل از آغــاز بــازی از کاربــران اینترنــت در
پخش اینستاگرامی فینال جام باشگاههای

آســیا ،اســتفاده غیرضــروری از اینترنــت را

هنگام پخش این مسابقه متوقف کنند.

تردیدی در رویکرد سیاســی ای اف ســی در
دعوت از عادل فردوســی پور بــرای گزارش
بازی فینال باشــگاه های آسیا نیست .هیچ

ناظــر صاحــب تشــخیصی نمــی توانــد با
توجه بــه نفوذ برخــی کشــورهای عربی در

فدراسیون آســیا این حقیقت را کتمان کند.
امــا تکرار و تاکید بر ایــن حقیقت که از قضا

مورد پذیرش بســیاری از اهالی فوتبال اعم
از مســووالن و عمــوم هوادارن ایــن ورزش

اســت دســتکم در این هنــگام بــی فایده و
است چه بسا که از اثرگذاری این حقیقت در

افکار عمومی بکاهد.

نکرد به همین دلیل نیــز باید با او برخورد

معتقدنــد او فرزنــد تلویزیــون اســت و به
عنــوان تولید کننده یکــی از پربیننده ترین
برنامه های ورزشــی تاریــخ تلویزیون باید

تشــویق هم بشــود .حتی اگــر خطایی هم
وجود داشــته باشــد نباید منجــر به حذف
و طــرد یکــی از بهترین مجریــان تلویزیون
گردد .هر دو طرف برای ادعای خود دالیلی
دارند کــه کم و بیش قابل تامل اســت .اما

فــرض کنیم کــه اراده این ســازمان برخورد
بــا تخلف یکــی از کارمندان خود اســت .آیا

نباید نحوه اجرای این تصمیم با ســنجش
هزینــه و فایده صــورت بگیرد؟ آیــا آنچه تا

کنــون اتفاق افتاده بهترین راهی اســت که

میشده طی کرد؟

اندک آشــنایی بــا مدیریت رســانه از پیش

پرســش مهمتر و مســوولیت آور این است

گویــای آن بود کــه اجرای چنیــن تصمیمی

در خــط حمله علیه ایران بــه همین راحتی

نخواهــد داشــت بلکه بــا هر مقیــاس و در

که چــرا بایــد بــه بازیکنان همیشــه حاضر
پــاس گل داد؟! چگونه و با چه ســاز و کاری

چنیــن مســیری بــرای ضربه زدن بــه ایران

هموار می شــود؟! چرا یک بازی ورزشــی در
چنین سطحی به جای تبدیل شدن به یک

آن هــم بــه این شــکل نــه تنهــا فایــده ای
هــر مختصاتی کــه بنگریــم ( در سیاســت،

تلویزیــون و در جامعــه) هزینــه زا خواهد

بود.

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

الف
پایگاه خبری-تحلیلی

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

با شیوع ویروس کرونا نیز مشکالت دیگری سد راه
تئاتر شده و با کم رونق شدن و بی توجهی به این
هنر ،برخــی از هنرمندان که تنها از ایــن راه ،روزگار
خود را میگذرانند حاال برای تأمین معیشت خود،
به ناچار به شغلهای دیگری روی آوردهاند
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مخالفت مجلس با

تحلیل

ایران قبل
حال و روزهای
ِ
و بعد از ۲۰۱۵

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

اخبار

«ممنوع شدن ثبتنام نظامیان در انتخابات»

انتخــاب -نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی

ش

رهبر انقالب :

استخدامپرستارانتوسط
مسئوالن دنبال شود

در نشســت علنــی قــوه مقننــه و در جریان بررســی

ســرخاب-رهبر معظــم انقــاب اســامی در ســخنان زنــده و

پیشــنهاد حذف زیرجــزء (خ) جــزء  ۱۰بنــد ب ماده

و روز پرســتار ،ضمن تبریک این روز به همه پرســتاران ،پرســتار را

توانمنــدی و دســتاوردهای ایران در حوزه سیاســت خارجــی از اهمیت

نیروهای مســلح با جایگاه سرلشــگری و باالتر برای

کرونایی و در شــرایطی بسیار دشــوارتر و پراضطرابتر از شرایط

با شکســت ترامپ و پیــروزی بایدن به عنوان رئیــس جمهوری منتخبی

مخالف ۲۵ ،رأی موافق و  ۵رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶

حقیقتا اعجابانگیز است.
را به نمایش گذاشتند که
ً

روحانی در ایران تالش برای بیهوده جلوه دادن توافق هســته ای به کار

غالمرضــا نــوری قزلجــه نماینــده بســتان آبــاد در

پرســتار خود را در شرایط کرونا از دست دادهاند ،تسلیت گفتند و

به تصویر بکشند و فضای عمومی را به سمت ناامیدی نسبت به احیای

بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

روحانی» روز چهارشــنبه  ۲۶آذرماه در جلســه هیات دولت با اشــاره به

عنوان کرد :اهمیت کار نظامیان و ســرداران سرافراز

ضدایران ســخنانی در رابطه با برجام و تفاوت شــرایط امروز با شــرایط

نیســت .دفاع از تمامیت ارضی و جان و مال ملت به

ایرنا -در حالی برخی از مخالفان دولت عامدانه برای زیر ســوال بردن

طرح اصــاح قانون انتخابــات ریاســت جمهوری با

تلویزیونی به مناسبت میالد حضرت زینب کبری سال مهللاعلیها

ســال  ۲۰۱۵تا کنون شــدهاند که نگاهــی هر چند اجمالی به گوشــهای از

 ۱این طــرح مبنی بــر امــکان ورود فرماندهان عالی

فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند :پرستاران عزیز ما در دوران

توافق هستهای پرده بر می دارد.

کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهــوری با  ۲۰۷رأی

معمولی ،کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنهها و فعالیتهایی

برجــام ،در صــدد ضعیف نشــان دادن کشــور در فضای پســابرجام از

کــه قصد بازگردانــدن آمریکا را به برجــام دارد ،برخــی مخالفان دولت

نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

بسته اند .آنها در صددند تا ایرانی تضعیف شده را در فضای پسابرجام

مجلس پیشــنهاد حذف این زیرجــزء را مطرح کرده

با اشاره به نقش پرســتار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار،

توافق سوق دهند .در همین ارتباط حجتاالسالم والمسلمین «حسن

«غالمرضا نوری قزلجه» در تشــریح پیشــنهاد خود

پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود

اینکــه برخــی از رســانههای داخلی تحت تاثیــر رســانههای ماهوارهای

به حدی زیاد اســت که قابل مقایسه با امور سیاسی

رهبــر انقالب اســامی خاطر نشــان کردند :پرســتار از نظر کمک

یقینا شــرایط امروز با شــرایط سال ۲۰۱۵
ســال  ۹۴بیان میکنند ،گفت:
ً

عهده این عزیران اســت و نبایــد از جایگاه این افراد

شمشیر شکسته قطعنامه ها

نماینــده مردم بســتان آباد گفت :با بنــد خ و حضور

متفاوت است.

غافل شویم.

یکــی از تفاوت های آشــکار قبل از برجام و پســابرجام به قطعنامه های

نظامیــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری مخالفم

خود اشــاره کــرد «در ســال  ۲۰۱۵که دربــاره برجــام مذاکــره میکردیم

سرلشــکری بسنده شــده است .در کشــور به تعداد

شمشــیر شکســته اســت» ،ذکر چند نکته الزم اســت .تا قبــل از برجام،

دارنــد چــرا درجــه ســرتیپ و ســرهنگی نمیتوانند

بود .پنج قطعنامه ی شــورای امنیت به شماره های ،۱۷۴۷ ،۱۷۳۷ ،۱۶۹۶

محدودیت است.

در قالب قطعنامه  ۱۹۲۹که بر اســاس فصل هفتم منشور سازمان ملل

انتخابات ریاســت جمهوری قانون نوشــته میشود

تبدیل شد ،با تصویب قطعنامه تازه به شماره  ۲۲۳۱لغو شد؛ قطعنامه

سیاسی اســت .الجرم فرد باید در گروههای سیاسی

شــورای امنیت برمی گردد .همان گونه کــه رئیس جمهوری در اظهارات

و تقاضــای حــذف ایــن بنــد را دارم .چــرا بــه درجه

شمشــیری به نام شــش قطعنامه باالی ســر ما قرار داشــت و امروز این

انگشــتان دســت ،افرادی داریم که درجه سرلشکری

اجماعــی جهانــی برای اعمال فشــار و تحریــم علیه ایران شــکل گرفته

مدیریت اداره کشــور را در دســت بگیرنــد .این طرح

 ۱۸۳۵ ، ۱۸۰۳به ویژه ســخت ترین و جدی ترین مصوبه شــورای امنیت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت:برای

به مبنایی برای اعمال فشــار و تحریم های دیگر ســازمان ها و کشورها

و کســی کــه وارد این عرصه می شــود یــک فعالیت

ای که برخالف قبلی ها جنبه تنبیهی نداشــت و تیم هســته ای ایران نیز

قرار بگیرد و در قانونی که نوشته میشود باز جایگاه

ضمن اینکه بعد از توافق هســته ای ۱۲ ،قطعنامه شــورای حکام آژانس

برنامههایشــان را از طریــق احــزاب بیان کننــد .اگر

موضــوع اجرای پادمان با ایران و از جمله مطالعات ادعایی علیه ایران

فرد ذکر شــده و این نشــان میدهد کــه این یک کار

بــر پایه همیــن قطعنامه جدیــد  ۲۲۳۱بود کــه مهرماه امســال تحریم

نوری قزلجه با اشاره به بیانات حضرت امام در مورد

شــد و تالش آمریکا برای تداوم این تحریم راه به جایی نبرد .اینک ایران

حضرت امام(ره) ضمن اشــاره به مسئولیت سنگین

در تدوین آن تاثیر گذاشتند.

بین المللی انرژی اتمی نیز که طی ســال های  ۲۰۰۳تــا  ۲۰۱۲در رابطه با
تصویب شده بودند ،لغو شد.

احزاب نادیده گرفته شــده و می نویســد کاندیداها

احــزاب نامزدهــا را معرفی کننــد معافیتهای برای
سیاسی است.

تســلیحاتی ایران پس از گذشــت دوره محدودیت پنجســاله برداشته

نهی نظامیان در حضور فعالیتهای سیاسی افزود:

در شــرایط کنونی به صورت کامال قانونی می تواند با کشــورهای جهان

نظامیــان ،ایــن بزرگــواران را از ورود بــه جریانــات

معامالت تسلیحاتی داشته باشد.

تفــاوت دیگر شــرایط امروز بــا قبــل از  ۲۰۱۵و انعقاد برجــام به فصل ۷

منشور ملل متحد ارتباط می یابد؛ فصلی تحت عنوان «اقدام در موارد

نظامی توجیه قانونی می یابد .ب

یا فروپاشــی از ذیل آن خارج شــده اند ،ایران با مذاکره به این موفقیت
دست یافت .بی تردید در شرایط کنونی ،آمریکا و دشمنان منطقه ای و

فرامنطقه ای ایران قادر نخواهند بود از این فصل از منشور ملل متحد

برای فشار بر ایران بهره گیرند.

یکــی از مهمتریــن چالش هایی که بعد از برجام برطرف شــد و دســت

دشــمنان را بــرای توطئــه گری علیــه ایران بســت ،پایان یابــی پرونده

« »PMDیــا ابعاد نظامــی احتمالی برنامه هســته ای ایــران در آذرماه

 ۱۳۹۴بــود .در همیــن پیونــد روحانی چنــد روز پیش در جلســه هیات
دولت تاکید کرد که «در آن روز شمشــیر دومیبه نــام پی.ام.دی باالی

ســرمان بود و امروز این شمشیر شکسته و وجود ندارد» .با اصرار ایران
و تغییر  PMDبه «( »PPIموضوعات گذشــته و حال) دیگر دشمنان در

فضای پسابرجام نتوانســتند ادعاهای دروغین همیشگی خود را مبنی

بر اینکه ایران همواره در پی فعالیت های غیرصلح آمیز هسته ای بوده،

مطرح کنند.

اثبات تعهد پذیری ایران

برخالف دوره قبل از توافق هســته ای ،برگ برنده دیگر ایران در فضای

پســابرجام موضوع تعهدپزیری اســت .در همین ارتبــاط بود که رئیس

جمهــوری اشــاره کرد «در شــرایط ســال  ۲۰۱۵افــکار عمومــی جهان به
گونــهای شــکل گرفته بود که اگر ایــران تعهدی انجام دهــد به آن عمل

نخواهد کــرد اما در برجــام ثابت کردهایــم که متعهدترین کشــور دنیا

هســتیم .به ســختی و وســواس مذاکره میکنیم اما اگر امضا کردیم به

عهدمــان وفادار خواهیم ماند .این در حالی اســت که حتی کشــورهای

 ۴+۱هــم نتوانســتند به تعهــدات خود عمل کننــد ».ایــن اعتمادزایی
نتیجــه  ۱۷گزارش مثبت «یوکیا آمانو» مدیر کل فقید آژانس بود و اینک

نیــز در دوره «رافائل گروســی» مدیــر آرژانتینــی این نهاد راســتی آزما،

همکاری تهران و آژانس ادامه دارد.

شکست آمریکا در متقاعد کردن اروپا برای خروج از برجام

مهمتریــن تفــاوت و تمایز شــرایط ایران قبــل و بعــد از  ۲۰۱۵به کیفیت

رویارویی ایــران با آمریکا برمی گردد .در حالی کــه آمریکا قبل از برجام،

سیاســی و احزاب و گروهها که الزمه همین انتخابات
ریاست جمهوری است ،بر حذر داشته است و هشدار

دادنــد که توجه به این موضوعــات افراد نظامی را از
وظایف اصلی خود غافل میکند.

نماینده بســتان آباد در ادامه بخشــی از فرمایشات
امام خمینــی(ره) را قرائت کرد که در آن آمده اســت:
«مــن به همه این قــوا و فرماندهان قــوا که در هیچ

یک از این جریانات سیاســی وارد نشوند اگر ارتش و
یا سایر قوای مسلح در حزب وارد شود آن روز فاتحه

آن ارتش را خواند در حزب وارد نشــوید اصال تکلیف
الهی همه شما این است که یا بروید حزب و یا بروید

ارتش.

وی در ادامه با اشــاره به جلد  ۱۹صحیفه نور ،صحفه
 ۱۱و  ۱۲بیان داشــت :حضرت امــام می فرمایند «همه

دنیــا به دنبــال این هســتند کــه ارتششــان در امور
سیاســی کنار باشــند آنها یــک چیــزی میفهمند که
میگوینــد ایــن را مــا که مــی خواهیم ســپاه و ارتش

جندهللا باشــند و دســته بندی نباشــند و جریانات
سیاســی را کنــار بگذارند و اگر مناقشــات سیاســی را

در ســپاه و ارتــش رفت ،بایــد فاتحه ارتش و ســپاه
را بخوانیــم بــاز ایشــان میفرمایند برای ســپاه جایز
نیســت که وارد دســتهبندی شــود و آن یکی طرفدار

دیگری به شــما چــه ربطــی دارد کــه در مجلس چه
میگذرد در امر انتخابات به من اطالع دادند که بین

سپاهیان صحبت است انتخابات جریان خود را دارد

فضای پسابرجام وضعیت کامال دگرگون شد .آمریکای ترامپ نتوانست
ایــران و حتی اروپــا را از برجام خارج کند و در شــورای امنیت نیز اعضای
دایــم و غیردایــم ،نماینــده امریکا را بــرای صدور قطعنامــه ضدایرانی

همراهی نکردند.

کار افکارسیاسی وارد ســپاه شود جهات نظامی آن از

در دوران کرونــا بدلیــل احتمال ابتــاء و خطر واگیــری ،گفتند:

جنگنده خدمتگزار مردم بدانند».

مردم ،عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد.

ســعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر

ایشــان با اشاره به ســختتر و پراضطرابتر شــدن کار پرستاران

بین می رود به سپاه سفارش کنید که خودشان را یک

مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند ،آنها را در چشم

محمد باقرقالیباف در واکنش به پیشــنهاد نماینده

رهبر انقالب اسالمی در ادامه ســخنان خود به وظایف و تکالیف

اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت نام

پرداختند و افزودند :یکی از کارهای الزمی که به من گزارش شــده

وی در پاســخ بــه یکــی دیگــر از نماینــدگان مبنی بر

پرستاران اســت که مدتها قبل تصویب شده اما هنوز اجرا نشده

وقتــی آقای شــمخانی در دولت گذشــته وزیــر بود،

حضرت آیتهللا خامنهای افزودند :همچنین استخدام پرستاران

مسلح باشند ،عضو دستگاههای امنیتی باشند ،می

دنبال شود تا وضع پرستاران بهگونهای باشد که با خیال راحت به

بحث دخالت در مسائل سیاسی و نامزد شدن برای

خاطر جمع باشند.

بســتانآباد گفت :در قانون اساسی اجازه داده همه

مســئوالن در قبــال زحمــات و از خودگذشــتگیهای پرســتاران

کنند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

و مسئوالن باید انجام دهند ،اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات

اینکه در کــدام قانون این موضوع ذکر شــده ،گفت:

است.

مانع در مشــارکت برای انتخابــات که عضو نیروهای

یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت

توانند .بنابراین این بحث شــفاف و روشــن اســت.

کار خود بپردازند و خانوادههای آنها هم نســبت به وضعیت آنها

انتخابات دو موضوع متفاوت است.

وی همچنین در پاســخ به اخطار یکــی از نمایندگان
درباره احتمال سوء استفاده نظامیان گفت :نکته ای

که میگویید از امکانات سوء استفاده میکنند کشور

ضوابــط و مقــررات دارد مگــر دســتگاههای نظارتی
نیســتند .نبایــد بحثی که حــدس و گمــان خودتان
است از تریبون بیان کنید.این اخطار وارد نیست.

ایســنا -یک عضو شــورای هماهنگــی جبهه اصالحــات گفت :با

عالی سیاست گذاری از بین می رود.

کرد :این تشــکیالت شــاید در ظاهر شبیه شــورای عالی سیاست

گــذاری باشــد ،اما در مقطعی که شــورای عالی فعالیــت می کرد،
شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات هم وجود داشــت اما احزاب

ایلنــا -رئیــس مجمــع عمومــی ســازمان نظام

فایدهای ندارد و بنابراین باید به شکلی واکسن

اجتماعــی" بــر "ایمنی گلــهای" با اجــرای طرح

باشد.

وی ادامــه داد :اوایــل اپیدمــی کرونــا ،آمریــکا،

پزشــکی با اشــاره به غلبــه تفکــر "فاصلهگذاری

قاسم سلیمانی در کشــور بر لزوم واکسیناسیون

 ۲۰تــا  ۲۵میلیــون نفر برای ضربه زدن به شــدت

اپیدمی کرونا تاکید کرد.

«عباس آقازاده» رئیس مجمع عمومی ســازمان
نظام پزشــکی در رابطه بــا تاثیر تزریق واکســن
کرونا بر کنترل اپیدمی در کشــور بیان کرد :هیچ
چیزی یک باره ایجاد نمیشــود و از بین نمیرود

و به طور حتم بعد از توزیع واکسن هم یک دفعه

اپیدمی از بین نمیرود.

را تهیه کنیم که تمام جوانب آن ســنجیده شــده

نتیجه مثبتی نداده است

بایــد در زمــان توزیــع واکســن کرونــا ،پروتــکل

انگلستان ،ایتالیا و بخشهایی از استکهلم خیلی

آقــازاده در مــورد چگونگــی توزیــع واکســن در

بــه ویروس مبتال شــوند و گزارشهایی داریم که

یــک پروتــکل درســتی را در پیــش بگیریــم تــا

مقابله نمیشــد که منجــر به فوت هــزاران هزار

درستی را در پیش بگیریم

کشــور بیان کــرد :بایــد در زمان توزیع واکســن
واکسیناســیون منظمی در کشور داشته باشیم و

حتمــا باید طبق اولویت بندی این اتفاق بیفتد،

به عنوان مثال اول کارکنان بهداشــتی و درمانی

تزریــق کنند ،چــون این افراد در معرض بیشــتر

بر کنترل ویروس ســخت نگرفتند تا بخشهایی
در مراکز نگهداری ســالمندان به عمد با ویروس
انسان شده است ،اما هرگز با وجود فوت هزاران
هزار انســان نتیجــه مثبتی نداده اســت و اگر در

تمــام دنیا یــک تجربــهی موفــق ایمنــی گلهای
وجود داشته باشد خوشحال میشوم تا در مورد

آن بدانم.

وی ادامه داد :در رابطه با واکسن هم به تازگی در

بیمــاری قرار دارنــد و همچون حلقه واســطهای

خواهــش کردیــم ،مســئلهی تامین واکســن در

وی ادامــه داد :در نظــر بگیریــد کادر درمانی در

مالتــوس دارد که یــک جمعیتشــناس در قرن

بعد از ترخیص یک بیمــار ،بیمار دیگر جایگزین

شــد ،وی بر این بــاور بود که در دنیــا به اندازهی

نامهای به معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری

اولویــت قــرار گیــرد ،چــون موضــوع بــه حیات

انسانی مربوط است ،در حال حاضر باید تهیهی

واکســن مهمتــر از هــر موضــوع و طــرح دیگری

باشد.

هستند.

بیمارستان از تختی به تخت دیگر میرود و هر روز
آن میشــود و در واقــع یکــی از حلقههای پخش
ویروس محســوب میشــود که باید ایــن حلقه

مجمع عمومی ســازمان نظام پزشــکی افزود :ما

محدود شود ،اگر در کشور  ۲۰الی  ۲۵میلیون نفر

که همهی جوانب در نظر گرفته شــده باشــد در

به وسعت و شــدت اپیدمی ضربه خواهد خورد

طرفدار این هســتیم که واکسن از مسیر مناسب
کشــور توزیع شــود ،حتما مراحل کامل آزمایش
انســانی را گذرانده باشد و توســط سازمانهای

بین المللی بهداشــتی نیز تاییدیه گرفته باشــد
و ضمنــا از نظر اقتصادی و حمل و نقل شــرایط
مناسبی داشته باشد ،چون ما نمیتوانیم شرایط

دمایــی منهــای  ۷۰درجه را داشــته باشــیم ،برای
همین نگهداری و حمل واکسن با مشکل مواجه
میشود.

وی ادامه داد :اگر دمای واکســن مناسب نباشد،
بــه آب مقطر تبدیل میشــود که اســتفاده از آن

مطابق یک برنامهی هوشــمند واکسینه شوند،

و قادر خواهیم بود تا به آن غلبه کنیم.

آقازاده افــزود :این ایمنــی ریشــههایی در تفکر
نوزدهــم بــود و این مســائل از طــرف او مطرح
رشــد جمعیت ،غذا وجود ندارد و بنابراین باید
از بالیــای طبیعــی و جنگهــا اســتقبال کنیــم تا

باشــد که غذا وجــود دارد ،حال ریشــهی ایمنی
گلــهای از چنین تفکر خطرناک اجتماعی ریشــه
میگیرد.

آقــازاده با اشــاره بــه مکانیــزم ایمنی گلــهای در

ایمنی جمعی یک نوع سیاســت بهداشــتی است

هوشــمند" وجود داشــت کــه به نظر میرســد،

که معتقد اســت ،در قبال ایــن اپیدمیها اگر ۶۲
درصد افراد یک جامعه مبتال شــوند بعد از آن به

طور کلی آن جامعه بر این اپیدمی غلبه میکند،

اما در ایــن رابطه افــرادی در ســیر ایمنی گلهای
تلف میشــوند و این تئوری خیلی موفق نبوده

است.

شــورای هماهنگی و شــورای عالی کننــد و پس از تشــکیل جبهه

جدید ،دیگر نه شورای هماهنگی خواهیم داشت نه شورای عالی
سیاست گذاری  .در واقع با ایجاد جبهه جدید دو تشکیالت قبلی
از بین می رود.

وی در ادامــه افزود :اصــاح طلبان به این نتیجه رســبیدند برای
ایجاد اجماع بین خود یک جبهه جدیدی داشته باشیم که ترکیبی

باشد از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات و اشخاص
اصــاح طلب حقیقی که وجهه سیاســی وتاثیر گــذاری اجتماعی

داشته باشد و قرار نیست اشخاص حقیقی احزاب را تحت الشعاع

قــرار دهند.رویکرد اصالح طلبان اســتفاده از همــه ظرفیت این
جریان اســت و اشخاص و احزاب تکمیل کننده یکدیگر هستند و

قرار نیست یکی بر دیگری برتری داشته باشد.

ایــن فعال سیاســی اصالح طلب دربــاره ی مدت زمــان فعالیت

جبهــه جدید اصالح طلبان خاطر نشــان کرد :فعال فقط تصمیم
گرفته شــده اســت که این جبهه تشــکیل شــود و درباره ی ادامه

فعالیت آن بعدا تصمیم گیری می شــود .این جبهه هم مســائل
اصــاح طلبان و احــزاب را دنبال می کند و هم مســاله انتخابات
پیش رو را.

جمعیت تقلیل یابد و فقط جمعیت تا اندازهای

وی ادامــه داد :در دولــت ایــران هــر دو تفکــر

کنترل اپیدمــی کرونا بیان کرد :ایمنــی گلهای یا

اصــاح طلــب تصمیم گرفتنــد تشــکیالت جدیــدی را جایگزین

"ایمنــی گلــهای" و "سیاســت فاصلهگــذاری
سیاســت فاصلهگــذاری اجتماعــی در مجموعه

حاکمیت پذیرفته شده است .در حال حاضر هم

طرح محله محوری و خانهمحوری مبارزه با کرونا
با عنوان طرح قاســم ســلیمانی اجرا میشــود و

سیاست فاصلهگذاری اجتماعی بر ایمنی گلهای

غلبه کرده است.

نماینده عراقی:

ضعف دولت دلیل سکوت در
برابر ترور سردار سلیمانی است
فرارو -نماینــده ائتالف فتح عراق با اشــاره به اینکــه ملت عراق

جنایت ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط آمریکا

ف دولتعراق و نبود
را فراموش نخواهند کرد ،تاکید کرد که ضع 
امکانات دلیل سکوت در برابر این جنایت است.

مختار الموسوی ،نماینده ائتالف فتح عراق در گفت وگو با پایگاه

خبــری المعلومــه تاکیــد کرد :دولــت آمریکا بعــد از ترور ســردار

ســلیمانی و ابومهدی المهنــدس وارد یک تنگنا شــد زیرا ترامپ
تمام قوانین و عرف بین المللی را نقض کرد.

ادامه از صفحه یک
جنــگلداری بــرای صیانت و حفاظت نیســت،

برای مال خود کردن جنگل و منافع آن است.

موارد اشــاره شــده تنها بخشــی از تفاوت های قبل و بعد از سال  ۲۰۱۵و
غیرقابــل انکاری که به قول روحانی باعث شــده «امروز مــا با آن روزها

صندوقبانی ،بانکبانی؛ عین مرزبانی که کارش

کامال متفاوت» باشد.

تشکیالتجدیداصالحطلبان
برای انتخابات۱۴۰۰

جواد امــام ،درباره ایجاد تشــکیالت جدید اصــاح طلبان اظهار

ایمنی گلــهای با وجود مرگ هزاران هزار انســان

پیشــنهاد کــردم بــه جــای «داری» از «بانــی»

گوشــه ای از دســتاورد توافق هسته ای برای ایران اســت؛ دستاوردهای

غمگســار و روحیهبخش بیمار اســت و این ،یکی از ارزشهای واالی

اسالمی است.

نقش کلیدی در اجماع ســازی علیه ایران داشــت و همه قطعنامه های
شــورای امنیت و حــکام با مدیریت واشــنگتن انجام مــی گرفت ولی در

روحی نیز با یک لبخند و یا یک حرکت و سخن مهربانانه در واقع

و سپاه چه کار دارد که آنها هم اختالف پیدا کنند باید

واکسن کرونا در دمای نامناسب به آب مقطر تبدیل میشود

تهدیــد علیه صلــح ،نقض صلح و اعمــال تجاوز» که ایــران را تهدیدی

برخالف کشــورهایی کــه ذیل این فصل قرار داشــته و تنها بعد از جنگ

پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند.

غلبه تفکر "فاصلهگذاری اجتماعی" بر "ایمنی گلهای

فعالیت های هسته ای ایران

قــرار بگیرد طبق بندهــای  ۴۱و  ۴۲به ترتیب اســتفاده از تحریم و گزینه

افزودند :در زمینه بهبود جســمی بیمار ،پرســتار شریک و مددکار

ایجاد جبهه جدید شــورای هماهنگی جبهه اصالحات و شــورای

ناتوانی در طرح ادعاهایی مبنی بر غیر صلح آمیز بودن

برای امنیت منطقه و جهان معرفی می کرد .اگر کشوری ذیل این فصل

حضرت آیــتهللا خامنهای بــه خانوادههــای گرامی کــه عزیزان

اســتفاده کنیــم مثــل شــهربانی ،جنگلبانــی،
حفاظت و نه مال خود کردن مرز است.

برخی هــم رســانهداری میکنند نه رســانهبانی،

وی گفت :نباید نســبت به تروریســم آمریکایی و هدف قرار دادن

چه میکنه این عادل فردوسیپور!
حافظ و نگاهبان رســانه عمومی نیستند ،مالک

عراق و تــرور فرماندهــان پیروزی بی تفــاوت بود اما متاســفانه

ضعــف امکانــات دلیل ســکوت در برابــر این جنایت اســت و اگر
همین اتفاق در روســیه و یا کشــور دیگری رخ می داد پاسخ کامال

نتیجه اخالقی

متفاوت بود.

آن شدهاند .این کار را در دنیایی انجام میدهند

مدیران رســانه را بــرای صیانت از رســانه ،حفظ

الموســوی خاطرنشــان کرد :دولت عــراق ضعیف اســت و اگر از

و بدون چند هزار میلیــارد بودجه از بیتالمال،

برای مال خود کردن و ســوق دادن چند میلیون

پاسخ می داد.

که مدیر یک کانال تبلیغاتــی با صد هزار فالوئر

بیشــتر به حفظ مخاطبانش حســاس اســت و

بیشتر رسانهبانی میکند تا رسانهداری.

مخاطــب و جلب اعتماد عمومــی میگمارند نه
شهروند به داخل مدار خارج.

خبرآنالین

قدرت برخوردار بود به جنایت آمریکا در ترور فرماندهان پیروزی
این نماینــده عراقی تاکید کرد :ملت عراق جنایت ترور نمادهای

کشور و فرماندهان پیروزی توسط آمریکا را فراموش نخواهد کرد.
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ضرورت توجه به نهضت سواد آموزی
برای ریشه کنی بیسوادی در جامعه

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

در کنار نهضت ســواد آموزی باشــند .وی با تاکید بر اینکه

اخبار

باید شرایط مناســب خواندن و نوشــتن برای همه افراد

آمادگیآذربایجانشرقی

جامعه فراهم شــود ،گفــت :به برکت انقالب و با توســعه

آموزشهای نهضت سواد آموزی برای ریشه کنی بیسوادی

افــراد محــروم از خوانــدن و نوشــتن بــه دانشــگاهها راه
یافتهاند از این رو باید این مسیر دوام و قوام داشته باشد.

حجت االسالم والمسلمین آل هاشم از بین رفتن اعتماد

به نفس افراد جامعه را آســیب بزرگ بیســوادی دانست

ش

برای مشارکت در بازسازی مناطق
آزادشده قرهباغ

نصر -نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت :برای

و گفت :برای داشتن کشــوری آباد و توسعه یافته نیازمند

همه ما وظیفه داریم و باید در این راه نهضت سواد آموزی

در ابتدای این دیدار پاشــایی مدیرکل آمــوزش و پرورش

ســرخاب -استاندار آذربایجان شــرقی با بیان اینکه مسئولیت توسعه روابط با

حجت االســام والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشم

آموزی و ریشه کنی بیســوادی با میانگین کشوری فاصله

مشــارکت در بازسازی مناطق آزادشــده قرهباغ و توســعه مراودات اقتصادی با

در ســالهای گذشــته رشد چشــمگیری داشــته است اما

محمدرضا پورمحمدی در شصت و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و

میانگین کشــوری فاصله دارد .وی افزود :برای رسیدن به

فعال در توسعه مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای هممرز با استان ،اهتمام

همراهی و همکاری تمامی دستگاه هستیم.

وی از برگــزاری دیدارهــای مجــازی بــا مســئوالن و فعــاالن اقتصادی دو کشــور

ریشه کنی بی سوادی و اجرای برنامههای مناسب آموزشی
را همراهی کنیم.

عصــر امــروز بــه مناســبت هفته نهضــت ســودآموزی و
ســالروز تأســیس این نهاد در دیدار با مدیــران آموزش و

پرورش و نهضت ســواد آموزی استان؛ بی سوادی جامعه
را یک خســارت دانست ،گفت :مبارزان بی سوادی با بردن
تعلیم و تعلم به اقصی نقاط کشــور بی سوادها را با سواد

میکنند ،دو امتیاز برجسته که بخش عظیمی از جامعه را
با محیط پیرامونی خود آشنا و تطبیق میدهد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه زیر بنای توســعه هر کشور

آموزش و ســواد است ،اضافه کرد :برای رسیدن به اهداف

نظــام اســامی و اســتمرار امر ســواد آموزی از همــه آحاد
جامعه و دستگاههای اجرایی انتظار میرود مثل گذشته

تعلیم و تعلم با همت همگانی هستیم.

اســتان بــا بیــان اینکــه آذربایجــان شــرقی در امر ســواد

کشورهای همجوار به آذربایجان شرقی سپرده شده است ،آمادگی استان را برای

دارد ،گفــت :هــر چند آموزشهــای نهضت ســواد آموزی

کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعالم کرد.

بــر اســاس سرشــماریها؛ اســتان مــا در این موضــوع از

بخش خصوصی اســتان ،با اشاره به پایان مناقشــه قرهباغ و ضرورت مشارکت

شــاخصهای مطلوب در موضوع ســواد آموزی نیازمند

جدی بخش خصوصی استان را در این زمینه خواستار شد.

صادقی معاون ســوادآموزی اســتان هم با ارائه گزارشی از

جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در هفته آتی خبــر داد و گفت :در این دیدارها،

نهضت در بازه ســنی  ۱۰تا  ۴۹سال تعریف شده است و با

وی همچنیــن از اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تبریز خواســت تا با

فعالیت و دســتاوردهای این معاونت گفت :مســئولیت

طرحهای آموزشــی ،علمی و فرهنگی در این راستا حرکت
میکنیم.

ظرفیتهای خود را معرفی و نیازهای طرفهای مقابل را بررسی خواهیم کرد.

اعزام هیأتی از فعاالن اقتصادی اســتان ،زمینههای همکاری و ســرمایهگذاری در
دو کشور همسایه را به صورت عملی ارزیابی و برای نحوه مشارکت استان در این

زمینه راهکار عملیاتی ارائه کند.
رویــداد - ۲۴علیرضــا رئیســی ســخنگوی ســتاد ملی

تصمیمگیری مهم درباره بازگشایی مدارس

مبــارزه با کرونــا از پیشــنهاد بازگشــایی مــدارس برای

کالس اول و دوم ابتدایی حضوری میشوند؟

پایههــای اول و دوم ابتدایی در شــهرهای نارنجی و زرد
خبر داد و گفت :این بحث مخالفان و موافقانی دارد که

در این خصوص تصمیمگیری خواهد شد.

رئیســی شــنبه شــب بــا حضــور در یــک برنامــه زنده

تلویزیونی به بررســی آخرین تدابیر بــرای کنترل کرونا

پرداخــت و افــزود :خوشــبختانه به دنبال اقــدام های
انجام شــده در ســطح کشــور ،اکنون هیچ شــهر قرمزی
نداریم.

رئیســی همچنین با بیــان اینکه در حــال رایزنی

خواهد شد.

رئیســی در ادامــه بــه موضوع

هســتیم تا واکســن مورد تایید و استاندارد برای

و افــزود :تــا  ٢هفتــه آینــده در

هیــچ واکســنی در طــول تاریــخ اثربخشــی ١٠٠

گروههای حســاس وارد کشور شــود ،ادامه داد:

بازگشــایی مدارس اشــاره کرد

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تنها دو درصد از بازار جمهوری آذربایجان

در اختیار ایران است ،افزود :توسعه اقتصادی بدون صادرات قابل تحقق نیست
و با توجه به تمایل باالی کشــورهای همسایه به همکاری با ایران ،باید به شکل
موثر در این عرصه وارد شویم.

وی بــا تأکید بــر اینکه در تقســیم کار ملی برای توســعه مناســبات اقتصادی با

کشورهای همســایه ،نقش آذربایجان شرقی آنطور که باید جدی نبوده است،

گفت :با پیشــنهاد و پیگیریهای صورتگرفته ،مســئولیت این کار به استان ما

سپرده شده است و طرحی در این خصوص در وزارت صمت در حال تهیه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تالشهای فعاالن عرصه تولید در استان

قدردانی کرد و گفت :بهرغم تمامی مشکالت و نامالیمات ،رشد اقتصادی کشور و

همچنین تراز مالی استان در سال جاری مثبت است و عملکرد منطقه آزاد ارس

او ادامه داد :اکنون  ۲۰۵شهر در وضعیت نارنجی و ۲۴۳

خصــوص بازگشــایی مدارس

وضعیــت مطلــوب اســت و امیدواریــم این  ۲۰۵شــهر

او ادامــه داد :همچنیــن

آن هســتیم که گروههای آســیب پذیر را واکسینه

بــرای پایههــای اول و دوم

وی در ادامــه با تاکید براینکه بیشــترین هدف از

اســتان در ســال پایانی دولت با سالهای گذشته در دســتور کار مدیریت ارشد

بیمــاری کروناســت ،افــزود :ممنوعیت تــردد از

وی تأکید کرد :شــورای گفتوگو بــرای رفع موانع تولید بــه صورت جدی تالش

شــهر در وضعیــت زرد قرار دارنــد و این نشــان دهنده

نارنجی هــم تبدیل به زرد و زردها هم تبدیل به ســفید
شوند.

علوم پزشــکی در این زمینه توصیههــای الزم ارائه داده

آمــوزان بتواننــد حضــوری در

در کرمان و آمل و گلوگاه در مازندران هســتند بنابراین
این چهار شهر نیازمند توجه بسیار ویژه هستند چرا که

میتوانند در آستانه قرمز شدن ،باشند.

زرد مطرح شــد که ایــن دانش

کالسهــای درس شــرکت کننــد ،این بحــث مخالفین
و موافقینــی دارد کــه در ایــن خصــوص تصمیمگیــری

خواهد شد.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونــا در ادامه گفت:

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در ادامه با اشاره

برگــزاری هــر آزمونی بــرای شــیوه نامهها نیــاز به مجوز

قبــا دو بار به تعویق افتاده
کرونا در کشــور ،این آزمون
ً

ما نیست و هیچ مجوزی از طرف ستاد ملی کرونا نبوده

بــه برگــزاری آزمون اســتخدامی گفت :به دلیل شــرایط
بــود ،صد هــزار نفر بعــد از برگــزاری این آزمــون جذب
مراکز دولتی خواهند شــد لذا به همیــن دلیل با توجه

به وضعیت آرامش نســبی که ایجاد شده ،این آزمون در
بیــش از  ۲۷۰۰حــوزه امتحانی و با رعایت شــیوه نامهها

و حداقــل جمعیت در موعــد مقرر و در دی مــاه برگزار

کنیم.

پیشــنهاد بازگشــایی مــدارس

وی افــزود :در این میان چهار شــهر نیازمند توجه ویژه

شــد ،این چهار شهر شــامل کردکوی در گلستان ،بافت

تولید انبــوه میشــود و در این مدت بــه دنبال

تعیین تکلیف میشود.

ابتدایی در شــهرهای نارنجی و

هستند و امروز هم به استانداران و رؤسای دانشگاههای

درصدی نداشــته اســت ،تــا اواخر بهار واکســن

دارد ،همچنیــن تعطیلی آموزش مجازی جزو مصوبات

است.

رئیســی در ادامه با بیــان اینکه افزایش شــیوع بیماری
در اروپا به دلیل ســرد شدن هوا و بازشدن مراکز شبانه

است ،ادامه داد :روند بیماری در گیالن نزولی است ،لذا
 ۶شهرستان زرد و  ١٠شهرستان نارنجی است.

اجرای طرح شــهید سلیمانی تداوم روند کاهش

نیز رشد قابل توجهی داشته است.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه در ســال پایانی دولت نباید شاهد کمکاری از سوی

دستگاههای اجرایی باشیم ،افزود :مقایسه عملکرد مدیران اجرایی و بانکهای
استان است.

وی با اشــاره به اینکه اگر دورهمیها و شــیوه نامههای

ســاعت  ٢١تا  ۴صبح در شــهرهای نارنجی تداوم

هفتــه آینده شــاهد خیز بیمــاری خواهیم بــود ،افزود:

اســت ،همچنین تردد بین اســتانی هم  ٢۶تا  ٣٢درصد

درصــد شــیوع بیمــاری بــر اثــر دورهمیهــا و در درجه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :برای روز  ۲۹و

ملی ایران ،گفت :کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان ایــن تصمیم را در

زدن به تنهایی کافی نیســت و فاصله گذاری و شســتن

شب و تعطیلی همه مشاغل به جز گروه شغلی یک از ۶

اســتاندار آذربایجانشرقی با اشاره به برخی از پروژههای مهم و زیربنایی استان

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در ادامه با اشاره

مجددا منع
وی در پایــان افزود :پس از شــب یلدا هــم
ً

مشارکت بانک ملی ایران در اجرا و تأمین منابع مالی این پروژهها تأکید کرد.

تولید انبوه میشــود ،گفت :واکســن تولید داخل وارد

پیدا میکند ،همچنین منع تردد بین اســتانی و استانی

تسهیالت این حوزه از طریق افزایش شرکتهای حملونقل در استان تأکید کرد

آزمایشهای خود را طی کند.

وجود دارد و تخلف از آن مشمول جریمه خواهد شد.

بهداشــتی مورد توجه قــرار نگیرد ،بدون شــک یکی دو

دارد و تردد شــبانه بین شهری  ٨٠درصد کاهش داشته

براســاس بررســیهای انجام شــده در ایران بیش از ۵٠

کاهش یافته است.

بعدی حمل و نقل عمومی بوده است ،بنابراین ماسک

 ۳۰آذرماه بحث منع ترددهای درون شــهری از ساعت ۸

دستها هم باید مورد توجه باشد.

بعدازظهر تصویب شد.

بــه اینکه تا اواخر بهار واکســن مورد تایید و اســتاندارد

ترددها در شهرهای نارنجی از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح ادامه

فاز یک میشــود ،هر فاز براســاس تعریفی که دارد باید

مطابق قانون مربوط به شــهرهای در وضعیت نارنجی

میکند و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.

وی ،بــر افزایش اختیــارات واحدهای اســتانی بانکها تأکید کرد و با اشــاره به

تفویــض برخی از اختیــارات بانک ملی ایران به اســتان و حــذف محدودیت در
اعطای تســهیالت تبصره  18از ســوی این بانک ،ضمن قدردانی از مدیران بانک

بررسی مشکالت بانکی تولیدکنندگان مورد توجه قرار دهد.

نظیــر ایســتگاه راهآهن خــاوران ،انتقــال آب ارس و متــروی تبریز ،بــر افزایش
وی درخصوص مشــکالت حوزه حملونقل جادهای نیز بر پیگیری اســتفاده از

و تشکیل کمیته ویژهای را درخصوص بررسی و رفع مشکالت این بخش خواستار

شد.

بــه نقل از روابــط عمومی اســتانداری آذربایجانشــرقی ،در این جلســه دالیل

مهر -عضو هیئت امنای تأمین اجتماعــی با بیان اینکه

چند بند از بودجه  ۱۴۰۰توهین به شــعور کارگران اســت،
گفــت :در این الیحه به صراحت اعالم شــده بیمه حدود

 ۶۰۰هزار نفر از کارگران ،رانندگان و ...حذف شود.

الیحه بودجه  ۱۴۰۰توهین به شعور کارگران است
حذف بیمه  ۶۰۰هزار نفر

اکبر شــوکت در خصــوص الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰دولت و

مشــکالتی که این الیحه دارد ،گفــت :در برخی از بندهای

شد.

کامال وقیحانه بوده است.
برای کارگران
ً
وی تأکیــد کــرد :در برخــی از بندهــا مــواردی مشــاهده

عضــو هیئــت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اظهار

داشــت :دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نه به فکر رانندگان،

واقعا دولت بــه دنبال
میشــود که متوجــه نمیشــویم
ً

نــه کارگران و نــه بازنشســتگان تأمین اجتماعــی بوده،

چــه بوده و اینطور به نظر میرســد که قصد آشــوب در

چرا که بر اساس قانون ســاختار رفاه و تأمین اجتماعی،

مملکت را دارد.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سود آن باید

عضــو هیئت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی افزود:

محاسبه شود در حالی که در الیحه بودجه این گونه ذکر

کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه ماهیانه حقوق

نشده است.

زیــادی را دریافــت میکنند اما هیچکــدام از بندهایی که

شــوکت ادامــه داد :مــا حاضریم دولت هر ســال بدهی

آنهــا برای تأمیــن اجتماعی و کارگران در نظــر گرفتهاند،

جاری خود را تسویه کند و یا اینکه بدهیها را به نرخ حق

کارشناسانه نیست.

بیمه سال  ۹۹محاسبه و پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده بیش از  ۲۲هزار

وی افــزود :دیــوان عدالــت اداری نیــز بر اســاس همان

میلیارد تومان برای حق بیمههای رانندگان ،قالیبافان،

قانــون ســاختار نظام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعی،

باربــران و … بایــد پرداخت میکرد ،گفــت :درحالیکه در

پرداخــت بدهی با ســود را تائیــد کرده اســت و در اینجا

الیحــه بودجه  ۱۴۰۰فقــط  ۸,۵۰۰میلیــارد تومان در نظر

گرفته شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد :با

باید از دولت و ســازمان برنامه و بودجه سوال کرد که با

بیمهای هم داشتهایم.

افراد را نــدارد ،چرا آن را از کارفرمایان آنها که صاحبان بار

علنا اعالم شــده که دو سوم این افراد حذف
این بودجه ً
اصال
موضوع
این
که
ی
درحال
شود
قطع
آنها
شوند و بیمه
ً
انصاف نیســت چرا که هر کدام از آنها خانوادهای را اداره

عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعــی بیان کرد:

هستند ،تأمین نمیکند.

میکنــد که برای ســال آینده بیمه حــدود  ۶۰۰هزار نفر از

ظلمی است که در حقشان شده چرا که بر اساس قانون،

از پوشــش خــارج میشــوند و بالطبع مشــکالت زیادی

شوکت گفت :اگر دولت پول ندارد که برای بیمه این افراد

ســوی کارفرما تأمین شود درحالیکه خود دولت ،یکی از

شوکت با اشاره به اینکه حذف بیمه رانندگان ،قالیبافان

و این نشاندهنده بیکفایتی مسئوالن است ،درحالیکه

موضوع وجود دارد ،باعث میشــود که هم در حق کارگر

گفت :مشخص نیســت درحالیکه میدانند بیش از دو

جامعه میداند.

میکنند و با اجرای این بند ،تعداد زیادی از بیمهشدگان
برایشان ایجاد خواهد شد.

و …  ۱۰درصد از جمعیت بیمهای کشــور را شامل میشود،

میلیون نفر با قانونی که  ۱۵ســال قبل مجلس تصویب
کرده بــه جمعیــت تأمین اجتماعــی اضافه شــدهاند و

ماهیانــه دولت باید ســهم حــق بیمه کارفرمایــی آنها را
پرداخت کند ،اما در بودجه یکســوم آن اختصاص پیدا
کرده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه طی دو سال گذشته حتی
یک نفــر راننده جدید تحت پوشــش بیمه قــرار نگرفته
اســت ،اظهار داشت :در خصوص قالیبافان حتی ریزش

دولــت در ایــن بنــد از الیحه بودجــه به صراحــت اعالم

کارگران ،قالیبافان و… باید حذف شود.

هزینه کند ،چرا در سالهای قبل این قانون تصویب شد

اصــل  ۲۹قانون اساســی ،بیمــه را حقی بــرای همه افراد
وی ادامــه داد :چطور عنوان میکننــد که بیمه رانندگان

حذف شود درحالیکه این افراد ساعتها پشت ماشین

مینشینند و بار حمل و نقل کشور را به دوش میکشند.
عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی با اشــاره به
اینکه رانندگی یکی از ســختترین مشــاغل دنیا اســت،

گفت :کارگران ســاختمانی و معدن و همچنین رانندگان

جزو سه شغل سخت دنیا به حساب میآیند.

به گفته شــوکت ،اگر دولت توان پرداخت حق بیمه این

وی گفــت :پرداخــت  ۱۳.۵درصد حق بیمه توســط آنها
این افراد باید فقط  ۷درصــد را پرداخت کنند و مابقی از

کارفرمایان آنها به حساب میآید و مافیایی که پشت این
ظلم شود و هم حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند.

وی همچنین در خصــوص وضعیت بیمه قالیبافان نیز

گفت :قرار بود از صنعت فرش و قالیبافی حمایت شــود

درحالیکه دولت اعالم کــرده اگر فرد قالیبافی حتی یک

روز بیمهاش عقب بیفتد ،تأمین اجتماعی بیمه این فرد
را قطــع کند .این در شــرایطی اســت که اگر کســی قصد
سوءاســتفاده داشــته باشــد ،به طور حتم بیمه خود را
زودتر پرداخت میکند و تأخیر در پرداخت ،فقط شــامل

قالیبافان ناتوانی اســت کــه پول ندارنــد .هماکنون نیز

به همین دلیل بیمه تعدادی از آنها قطع شــده اســت و

پتروشیمی واحدهای تولیدی استان از بورس کاال مورد بررسی قرار گرفت.

بررســی ظرفیتهــا و چالشهــای مناطــق مــرزی اســتان و ارائــه راهکارهــای

پیشــنهادی برای توســعه روابط تجاری استان با کشــورهای همجوار مهمترین

دستور این جلسه بود که برخی از مدیران و فعاالن بخش خصوصی دیدگاههای
خود را در این خصوص بیان کردند.

اینگونــه صنعت فرش به خاک ســیاه نشــانده خواهد

این الیحه عدالت رعایت نشــده و بندهایی از این الیحه

افزایش هزینههای حملونقل جادهای و همچنین مشکالت تأمین مواد اولیه

چــه دلیلی ،خالف قانــون رفتار کــرده و در الیحه بودجه
آوردهاند که میزان پرداخت بدهیها هر طور که سازمان

برنامه و بودجه میگوید ،باید محاسبه شود.

وی تصریح کــرد :از نمایندگان مجلــس انتظار داریم در
چنــد بنــد از الیحه بودجه کــه توهین به شــعور کارگران

( ۵۰میلیون نفر از افراد جامعه را شامل میشوند) است،
اصالحــات و تغییراتــی انجام شــود چــرا کــه در غیر این
صورت ،اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد.

عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی یادآور شد:

نمایندگانــی که در حــال حاضر در مجلس هســتند ،با

رأی همین کارگران به مجلس راه یافتند به همین دلیل
انتظــار مــیرود کمیســیونهای اجتماعــی ،بهداشــت،

عمــران و … بتوانند در راســتای احقاق حقــوق کارگران و
بازنشستگان اقداماتی انجام دهند.

شوکت گفت :جلسهای با نمایندگان تشکلهای کارگری
و بازنشســتگی داشــتیم و قــرار شــد آنهــا از نمایندگان
مجلس ،این مــوارد را پیگیری کننــد و اجازه ندهند حق
کارگران و بازنشستگان پایمال شود.

راه اندازی سرویس مشاوره رایگان

تلفنیدادگستریآذربایجانشرقی
ایســنا -معاون آمار و فناوری اطالعات دادگســتری آذربایجان شــرقی گفت:

ب ه منظور رفع مشــکالت و پاسخ به ســؤاالت حقوقی مردم ،سرویس مشاوره
رایــگان تلفنی با همکاری کانونهای وکال و مشــاوران حقوقی قوه قضائیه در

دادگستری استان راهاندازی شده است.
مجید فراهانی اظهار کرد :بر
اساس مکاتبه مرکز مشاوران

و کارشناسان قوه قضائیه با

رئیس قــوه قضائیه مبنی بر
راه اندازی ســرویس مشاوره
بــرای مــردم ،بــه این شــکل

کــه ،اجراکننده دادگســتری
و خدمــات دهنــده کانــون
وکالی رســمی و مشــاوران
قوه قضائیه باشد ،سرویس

مشــاوره تلفنی دادگســتری

استان راهاندازی شده است.

وی افــزود :در ایــن راســتا

بــا توجــه بــه آمادهســازی

م زمان آماده ارائه خدمات
مقدمات طرح ،ســر شــماره  51265000با  30خط ه 

به مردم در راستای ارشاد و معاضدت حقوقی آنها بهصورت رایگان است.

ب رجوع به وکیلی که در صف جوابگویی
وی ادامه داد :طی این سیستم ،اربا 
در انتظار بوده است ،وصل شده و گفتوگو ضبط و ثبت میشود.

به نقــل از روابط عمومی دادگســتری آذربایجان شــرقی ،فراهانی اظهار کرد:
اســتفاده از ســرویس ،از ابتدای دی ماه ســال جاری مــورد بهره بــرداری قرار

خواهــد گرفت و شــهروندان میتوانند طی ایام کاری از ســاعت  9:30صبح تا
ساعت  14با سر شماره  51265000تماس گرفته و مشکالت خود را مطرح کنند؛

سرویس به شکلی خواهد بود که وکال میتوانند در هر کجا که حضور دارند به
ارباب رجوع پاسخ دهند.
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فرهنگ کروناپالس  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

دنیای مجازی و بحران اخالق جنسی

شیفیا زلوم

ترجمۀ :محمد مالعباسی
ِشــیفیا زلوم ،نیویورکتایمز— گزارشی تازه دربارۀ ویدیوهای
سوءاســتفادۀ جنســی از کــودکان در وبســایت پورنهاب،

دنیای مجازی و بحران اخالق جنسی

شاید پدر و مادرها را به این فکر فرو برده باشد که آیا بچههای
خودشان هم به پورنهاب یا دیگر وبسایتهای هرزهنگاری
سر میزنند؟ ای بسا دیگرانی به وحشت افتاده باشند که نکند

میافتد،

اصال
آنها خواسته باشد سلفیهای جنسی برهنه بفرستند ،یا ً
خودشان چنین عکسهایی را فرستاده باشند که میتواند در

اجــرا کنند ،بنابراین کارهایشــان بهخاطر قراردادی اســت که

بچههایشان ویدئوهایی از آزار یا تجاوز دیده باشند ،یا کسی از

ایــن مدلها را اســتخدام کردهاند تــا چنیــن نمایشهایی را

حرف زد ،تمام تالشتان را بکنید که بر خودتان مسلط باشید و

بســتهاند ،نه به خاطــر اینکه انجامدادن این کارها را دوســت

را از خودتان دور کنید .میتوانید بگویید «خوشحالم که پیش

نهایت ســر از شــبکههای اجتماعی یا ســایتهای هرزهنگاری

دارند

همۀ بچهها بــه صورت تصادفی بــا محتواهــای هرزهنگارانه

اساسیای را که الزم است دربارۀ پورن و روابط سالم میدانی».

درآورد؟

بــه همین خاطــر میخواهم مطمئن باشــم که تــو اطالعات

مکــررا بــه دنبــال آنها
مواجــه میشــوند ،و برخــی از آنهــا
ً
معمــوال ایــن اتفاق در ســنینی پایینتــر از آنچه
میگردنــد ،و
ً

اگر بچهتــان دربارۀ فرســتادن یــک عکس برهنــه از خودش
وسوسۀ استنطاقکردن ،خجالتزدهکردن یا سرزنشکردنش
من آمدی تــا حرفت را بزنی» .تمرکزتــان را بگذارید روی اینکه
بفهمید چه کسی از اعتماد بچۀ شما سوءاستفاده کرده و دارد
عکسها را منتشر میکند یا به اشتراک میگذارد.

وقتی عکسهای برهنۀ آدمها ،بدون رضایتشــان ،به صورت

واقعا الزم است بچههایمان چه چیزهایی را بدانند؟
ً
توگویتان ،حتــی اگر مکالمهای یکســویه
مهم اســت کــه گف 

واقعا به آنها تعرض شده باشد .میتواند بهشدت
اســت که
ً

هرزهنگاری چیزی اســت که از فانتزیهای ذهنی آدمهای دیگر

چیزهایی به اشتراک بگذارد .به یاد داشته باشید که آزار جنسی

حــرف زدهام .بهندرت پیــش میآید که نوجوانــی تا حاال هیچ

واقعــی قریب به اتفــاق آدمهــا نیســت .همچنانکه
جنســی
ِ

ســر گذارندهاند ،احســاس کنند آنقدر خودمختاری دارند که

اینجا چند نکتۀ راهنما میگویم که میتوانید هنگام حرفزدن

هرزهنگاری نوعی صنعت نمایشــی اســت و مسئلۀ اصلیاش

انتظــار دارید رخ میدهد .این فکر را کــه «برای بچۀ من پیش
معلم مسائل جنسی
نخواهد آمد» کنار بگذارید .من بهعنوان
ِ

است ،شامل این پیامها باشد:

مشاور رابطه و رضایت در سطح ملی ،تجربۀ فراوانی در این
و
ِ
زمینه داشــتهام و با بچههای بســیاری دربارۀ مســائل جنسی

بازتــاب زندگی
تخیــل تو بیــرون نیامده و
ســاخته شــده ،و از
ِ
ِ

محتوای بیپردۀ جنسیای ندیده باشد.
ِ

دربارۀ این موضوع لحاظ کنید:

چطور سر صحبت را باز کنیم؟

تصویر درستی از روابط جنسی سالم نمیدهد.

مشــخصا صمیمیت و محبت میان
درســتی از رابطۀ جنسی و
ً

قبــل از اینکه صحبتکردن با فرزندتان را شــروع کنید ،به این

انســانها ارائه نمیدهد .بــه دانشآموزانــم میگویم «گاهی

چطور فکر کند ،چه بیاموزد ،و چه چیزهایی بداند.

رابطۀ جنسی چیزهای بیشتری بیاموزند ،اما این کار مثل این

فکر کنید که میخواهید دربارۀ مســائل جنســی و صمیمیت

وقتها آدمها پورن میبینند چون دلشــان میخواهد دربارۀ

به این فکــر کنید که پیامهایــی که میخواهید بــه او بدهید،

اســت که فیلمهای ’ســریع و خشــمگین‘ را ببینید برای اینکه

«احتماال ممکن است که از
که آقای کریســتوف نوشــته اســت
ً

خشمیگن‘ را میبینیم و دربارۀ موضوعاتی از این قبیل بحث

دربــارۀ هرزهنگاری اســت یا دربــارۀ رابطۀ جنســی .همانطور

پورنهاب بد بگویید ،بیاینکه رابطۀ جنسی را نادرست جلوه
دهید».

توگوهــا در نظر بگیرید،
ایــن را نقطۀ آغاز مجموعــهای از گف 

رانندگیکــردن یــاد بگیرید» بعد یکــی از تریلرهای ’ســریع و

میکنیم که چه کسی تحت تأثیر رانندگیها قرار گرفته؟ نتیجۀ
اینجور رانندگی چیســت؟ چرا دیدن این فیلم سرگرمکننده

این است که چه چیزهایی بیشــتر میفروشد و سود بیشتری
دارد.

ســخنرانی بدون تکرار .به ســؤالهای نیمهبــازی که با
نــه یک
ِ
«چطوری» و «چه چیزی» شروع میشوند بچسبید ،مثال« :به

به این شکل دربیاید.

نظرت پورن چطور روی رابطۀ انسانها در دنیای واقعی تأثیر

اجــرا کنند ،بنابراین کارهایشــان بهخاطر قراردادی اســت که

خودشــان باشــند و به جای اینکه شــما دربارۀ تجــارب آنها

دارند.

معموال با عملهای جراحی تغییر میکند تا
بدن این بازیگران
ً

دربارۀ هرزهنگاری حرف بزنید ،خودشــان شروع به حرفزدن

در هرزهنگاری هیچ حریم خصوصیای وجود ندارد ،اما حریم
آنچیزی کــه میبینی ،تــا حد خیلــی زیادی ،واقعی نیســت.

باشــند و هم فیزیکی؛ و نقطۀ اتصال ایــن دو ،عالقۀ دو طرف

کنند دربارۀ آنچیزی که دیدهاند و آنچیزی که دربارهاش فکر

خصوصی بخشی از یک رابطۀ جنسی سالم است.

اگر بچهمان خجالتزده شد چه کنیم؟

بــرای مثال ،یک تکــۀ  ۱۰دقیقهای از این فیلمها ،ممکن اســت

ســریع و خشــمگین با رانندگی میکنــد ،و اینکــه تجربههای

مسائل جنســی داشته باشــد .باوجوداین ،مهم است که این

اگر صحنهای درست همانطور که دلشان میخواهد درنیاید،

دربارۀ مسئله اطالعات اساسیای که به آن نیاز دارد را میداند،

خاصی را درست میکند.

لزوما به معنی این نیســت که حرفتان
اگر جوابی نمیدهــد،
ً

اگر بچههایمــان از خودشــان عکس برهنه فرســتاده

رافمــن پیشــنهاد میکند بــا بچههایتان دربــارۀ «بغلکردن

احســاس فوقالعــادهای کــه بــه مــا میدهد حــرف بزنید،
و
ِ

بــه آنها کمک کنیــد تا عاطفۀ انســانی را امــن ،محبتآمیز و

محافظتشده درک کنند .و به آنها بگویید که روابط فیزیکی

طفره میرونــد؛ همینطور دربارۀ هــر موضوعی که ربطی به

موضوعات را پیش بکشــید و مطمئن شــوید که بچههایتان

تــاش کنید بــا روی گشــاده و صادقانــه بــا نوجوانتان حرف

بدون
بــدون خجالتزدهکردنــش و
بزنید ،بــدون قضاوت،
ِ
ِ
تهدیــد و ارعاب .زمانی را انتخــاب کنید که محیطی خصوصی

حتی اگر به نظر میرسد که نمیخواهد چیزی بشنود.

مثال توی
فراهــم باشــد و در حال انجــام کاری روزمره باشــیدً ،

را گوش نمیدهد .برای مثــال ،میتوانید بگویید «چندوقتی

مختلف اســتفاده میکنند تا بتوانند چنیــن کارهایی بکنند.

دوبــاره تکــرارش میکنند .و تدویــن این ویدئوهــا بازنمایی

باشند ،چه کنیم؟

درعینحال ،مهم اســت کــه پدر و مادر ســطحی از کنترل را در

ماشین (هنگام رانندگی احساس نزدیکی شدیدی نمیکنید،
چون چشــمها به جلو متمرکز اســت ،نــه روی همدیگر) یا در

واقعا
اســت میخواهــم دربارۀ پورن باهــم حرف بزنیم ،ولــی
ً
هنــوز فرصتی پیش نیامده ،پس من فقط یکســری حرفها

خودشــان عکسهای برهنــه بگیرند یــا بفرســتند ،یا چنین

بچههــا از مواجهــۀ تصادفی با محتواهــای مخرب محافظت

دیروقت شب ،بعد از تماشای یک فیلم
نقش را ایفا میکند) یا
ِ

مقاومت میکند ،میتوانید اینطور ادامه بدهید «میدانم که

جدی برایشان داشته باشد .دولت فدرال این کار را هرزهنگاری

است .بهعالوه ،میدانم که این حرفها ممکن است ربطی به

باشید و فرستاده باشید .بنابراین دربارۀ قوانین بخوانید و از

در بستر هرزهنگاری خالف عواطف انسانی است».

اســتفاده از وســائل دیجیتال داشته باشــند ،تا کمک کنند که
شوند.

های متوســطۀ اول ،من مجموعهای از اســتعارهها
بــرای بچه ِ
را آمــاده کــردهام تا بــه آنها بفهمانــم که هرزهنــگاری تصویر

حال قــدمزدن و پیــادهروی (چــون فعالیــت و حرکت همان
خانوادگی (بچهها باهوشــند ،و میدانند پدر و مادرها در این

ســاعات خســتهاند و کمتر تمایل به حرفزدن دارند و بیشتر

گوش میدهند).

مترجم :آوا گودرزی

به همدیگر است.

اگــر راهنمایــی بزرگترها نباشــد دربــارۀ اینکه رابطۀ جنســی

چطــور باید باشــد ،یا چــه معنــا و احساســی دارد ،بچهها با
بازنماییهایــی کــه در اســکرینها میبیننــد جلــو میروند.

مطمئــن شــوید که اطالعاتــی که دربارۀ مســائل جنســی در
اختیارشان میگذارید ،مناسب سنشان و از نظر پزشکی دقیق

اســت ،و راهنماییشان کنید که این اطالعات را چطور باید به

کار بگیرند .کودکانتان را تشــویق کنید تا جنسیت خودشان را
بشناسند ،و از کلیشــههایی که ممکن است رفتارشان را شکل

را که به نظرم میرســد مهم است بدانی ،میگویم» .اگر دیدید

درخواستی ازشان بشــود ،اما این کار ممکن است پیامدهایی

این کار عجیبغریب و ســخت است .برای من هم همینطور

کودکان قلمداد میکند ،حتی اگر شما از خودتان عکس گرفته

تو نداشته باشــد ،اما این اتفاقی که در اوضاع فرهنگی ما زیاد

آنها آگاه باشید.

ایســنا -عضو مرکز تحقیقــات علوم رفتاری دانشــگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشــاره به پدیده «شوگر

ریلیشنشــیپ»ها بهعنوان یک رابطه خارج از عرف و
معاملهای ،تاکید کرد :سیاســتهای افزایش جمعیت

پارانوئیــد و مرد کالهی عالئم اختــال دو قطبی و (PTSDاختالل

بدون در نظر گرفتن بسترهای الزم فرهنگی ،اجتماعی

آلیس در ســرزمین عجایب تا جایی با بیماریهای روانی آغشــته

دکتــر بیــژن پیرنیــا  ،اظهــار کــرد :در ســالهای اخیــر

استرس پس از حادثه) را نشان میدهند.

مسائل جنسی آگاه و شجاع باشند.

بهخوبی و به شــکلی خوشایند کشف شــود .و مهمتر از همه،

تأکیــد کنید کــه رابطۀ جنســی نوعــی نمایش نیســت ،بلکه
تجربهای احساسی است.

ترجمان

معامله تلخ شوگرها

و اقتصادی با شکست مواجه میشود.

اگرچه رســانههای مشــهور اغلب به دلیل ایجاد سوتعبیر درباره
بیماریهــای روانی مــورد انتقاد قرار میگیرند ،کارتونها نقشــی

داشــتهاند :ســندرم آلیــس در ســرزمین عجایــب (حالتــی که در

دستکم گرفته شده اما مهم در برچسبزدایی از مسائل مختلف

آن درک انــدازه اشــیاء ناممکن میشــود ).و ســندرم مرد کالهی

شده است .این سیاستها از وعدههایی مانند اهدای

بهداشت روانی در میان قشر جوان دارند.

(مترادف با مسمومیت مزمن با جیوه).

یک میلیون تومان به ازای هر فرزند شــروع شــده و به

اگرچه رسانههای مشــهور اغلب به دلیل ایجاد سوتعبیر درباره

هرچنــد کمپلکسهــای روانــی بــه طــور ضمنــی از طریــق

تمهیــدات دیگری مانند تغییــر درس تنظیم خانواده،

بیماریهــای روانی مورد انتقاد قرار میگیرند ،کارتونها نقشــی

شــخصیتهای اصلی داســتان به تصویر کشــیده شــدهاند ،اما

محدود کردن و یا حذف خدمات پیشــگیری از بارداری

دســتکم گرفته شــده امــا مهــم در برچســبزدایی از مســائل

مخاطب شخصیتها را به عنوان بیمارهای روانی نمیبیند ،بلکه

مختلف بهداشــت روانی در میان قشــر جوان دارنــد .به تصویر

انبوهی از افراد متفاوت با رفتارهای متفاوت را تجربه میکند.

وجود ابراز نگرانی مسئوالن از کاهش جمعیت جوان و

کشــیدن شــخصیتهای متحــرک همیشــه جذاب بوده اســت؛

بــرای مثــال ،گفتگــوی مرد کالهــی و آلیس شــامل نوعــی از فهم

زیــرا ورود کــودکان بــه دنیــای ســاختگی حیوانــات ســخنگو و

بهداشت روانی در داستان است:

 ۲۰۱۹نشــان میدهد این سیاســتها آنچنــان که باید

طبیعتا،
اتفاقهــای ناممکن ،قوه تخیل آنها را تحریک میکند.
ً

-مرد کالهی« :آیا من دیوانه شدهام؟»

این روانشــناس بالینــی افزود  :در ســال  ۲۰۱۹جمعیت

و تشویق به فرزندآوری در رسانهها ختم شده است .با
اتخاذ سیاستهای افزایش جمعیت ،بررسی آمار سال

موثر نبود ه است.

-آلیــس« :راســتش بایــد بگم که بــه طور دقیــق بله ،شــما کامال

ایران به حــدود  ۸۳میلیون نفر رســیده که رشــد ۱٬۲۴

را نشــان میدهد .بررســیها نشــان میدهند عوامل

این دو-ایجاد دنیای ســاختگی بدون تعهــد به واقعیت بصری-

دیوانهاید؛ اما بگذارید رازی را به شــما بگویم ،همه آدمهای خفن

با هم سبب میشــوند که کارتونها عاملی مناسب برای تشویق

دیوانهاند».

درصدی نســبت بــه جمعیــت  ۸۰میلیونی ســال ۲۰۱۶

کودکان به صحبت کردن درباره بهداشت روانی باشند .انتخاب

در اینجا ،آلیس مردم را -بدون در نظر گرفتن وضعیت بهداشت

متحرک-غالبــا حیوانــات -به عنــوان مهرههای
شــخصیتهای
ً

روانی -همانطوری که هســتند ،به مخاطب میشناســاند و این

متعــددی مانند بیکاری جوانان ،مشــکالت اقتصادی،

پیام را بــه شــیوهای ماهران ه بــه مخاطبانش که بیشــتر کودکان

ناامیــدی نســبت به آینــده و تغییر ارزشــها و ســاختار

مســائل بهداشــت روانی را از طریق دیالوگ شــخصیتها درک

هســتند منتقل میکند( .مترجــم :اختالالت روانی نــه تنها ربطی

جامعه به دلیل مدرنیزاسیون بر کاهش رشد جمعیت

کنــد ،نه از روی شــکل ظاهری آنها .شــخصیتها در هر شــکل

بــه قومیت و جنســیت و وضع اقتصــادی افراد ندارنــد ،بلکه هر

مؤثر بودهاند.

و اندازهای که باشــند میتوانند مســائل مختلف روانشــناختی

انســانی ممکن اســت اختاللی متفاوت داشته باشــد ،چونان که

به گفته پیرنیا ،در ادامه به شــکل مشخص به موضوع

را نشــان دهند ،بدون اینکه بــا عوامل پیچیدهتــری مثل نژاد،

فروید اســتاد برجسته روانشناســی اختالالت روانی را در دستهی

نوپدید شوگرها پرداخت و گفت  :شوگر ریلیشنشیپ

وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،ســن و قومیت درگیر باشند .چرا

نوروزها قرار میدهد و اضافه میکند که تمامی انسانهای جهان

یــک رابطه معاملهای اســت کــه در ســالهای اخیر در

که بهداشــت روانــی مثل هر حالت انســانی دیگری فــارغ از این
عوامل است.

شکلی از ِنوروز را دارند .برای مطالعه بیشتر درباره نوروز مراجعه

شود به واژگان فروید ترجمه کرامت موللی نشر نی .)۱۳۸۶

یک شــریک پیر و ثروتمند (شــوگر ددی/مامی) در ازای

وقتی به آلیس در ســرزمین عجایب لوئیس کارول نگاه میکنیم،

انواع اختالالت روانشناختی در شــخصیتهای مختلف آلیس در

اکثر شــخصیتها به نوعی عالئم اختالالت روانشــناختی مختلف

ســرزمین عجایب وجــود دارد :انســانها ،خرگوشهــا ،کرمهای

از عرف خود را به یک پارتنر بســیار جوان (شوگر بیبی/

را در خود نشــان میدهند .برای مثال ،وســواس خرگوش سفید

ابریشم ،گربهها ،موشها و غیره.

شوگر بوی) ارائه می دهد.

در مــورد فــرز بــودن و در نتیجــه تــرس و پارانویــای او در ارتباط

گرچه رسانهها نقش مهمی در بدنامسازی اختالالت روانشناختی

بــا زمان ،بــا اختاللــی مرتبط با اســترس مانند اختــال اضطراب

دارنــد و گاهــی آنها را به شــکل یک نقصان در شــخص نشــان

مبتنی بر جهانبینی مادی ،اساس الگوی روابط جنسی

عمومی ارتباط دارد .کرم ابریشــم که همیشه قلیان میکشید ،در

میدهند؛ اما این نمونههای کلیدی مثل شخصیتهای داستان

و روانشــناختی در عصر حاضر است .پیشینه پژوهشی

افاضاتــش به آرامی و مانند پیامبران صحبت میکند ،گویی که او

آلیــس ،نشــان میدهند کــه چگونــه کارتونها توانایی آســانتر

نشــان میدهد دختران جوانی که درگیر روابط خارج از

برتر از آلیس اســت ،که از ویژگیهای توهم خود بزرگبینی-GD-

ساختن روند صحبت کردن ،برای درک بهتر کمپلکسهای روانی

عرف معاملهای میشــوند ،بهطور معنــاداری حمایت

اســت (اختاللی که در آن ،فرد فکر میکند انســانی بزرگ ،مشهور،

در سنین نوجوانی را دارند.

مالی کمتری از خانــواده دریافت میکنند ،دراگ ( دارو

میدان

ومواد ) بیشــتری مصرف میکنند و نمره پائینتری در

"شاخص موافقت یا رضایت از ارتباط" نسبت به دیگر

یا قادری مطلق اســت) .عالوه بر این ،آلیس عالئم اســکیزوفرنی

صمیمیت عاطفی داشته
کنید که روابط جنسی میتوانند هم
ِ

بــه آنها یادآوری کنید که این مســائل باید بین هر دو طرف،

شده اســت که هر دو این شخصیتها ،ســندرمهایی به نام خود

اصلی داستان ،به مخاطب این امکان را میدهد تا هسته اصلی

احترام متقابل چگونه اســت ،و در بستر مســائل جنسی ،چه

بیــن بچههــای زیر هجدهســال ،تا حــدودی رایج اســت که از

سیاستهای افزایش جمعیت در ایران در پیش گرفته

انیمیشنها ســعی در بازتولید بصری دقیقی از واقعیت ندارند.

شما بهعنوان پدر و مادر ،ارزشهایی را در تمام جوانب زندگی

دهد ،پرهیز کنند و در موقعیتهای اجتماعی و در مواجهه با

انگ زدن عجوالنه به بیماریهای روانی
کاترینا میکال

خودشان تصمیم بگیرند.

معنایی و چه احساســی دارد .مهم است که بر این نکته تأکید

فهم بچهها از مســائل جنسی به موضوع عاطفه
میخواهیم ِ

رفتارهای فیزیکی بروز میکند».

مشــاور یا گزارش به مراجع قضایی ،بــه آنها قدرت بدهید تا

متخصص تجربههای
میگذارد؟» اجازه بدهید تا خودشــان
ِ

ســاعتها طول بکشد تا ســاخته شــود .بازیگران از داروهای

بزنیــم که چطــور صمیمت هــم به شــکل احساســی و هم در

مثل رفتن پیش
که احســاس راحتی کنند .با ارائۀ گزینههایی ِ

بســتهاند ،نه به خاطــر اینکه انجامدادن این کارها را دوســت

هرزهنگاری تصویری بهشــدت نمایشــی و حتی کاریکاتوری از

واقعی زندگی چه بسا خیلی متفاوت باشد.

توگو طوری پیش برود
پایان باز بپرسید و اجازه بدهید تا گف 

بچههایتــان به آنهــا آموختهاید .دربارۀ این حــرف بزنید که

احتماال نوجوانهایتان از حرفزدن با شــما دربارۀ هرزهنگاری
ً

و محبت میان انســانها پیوند بخــورد ،باید دربارۀ این حرف

میتوانند دربارۀ مسیر پیش رویشان حرف بزنند .سواالتی با

ایــن مدلها را اســتخدام کردهاند تــا چنیــن نمایشهایی را

دبورا رافمن ،نویســندۀ کتاب اول با من حــرف بزن ۱میگوید

رابطۀ جنســی ارائه میدهد ،درســت مثــل کاری که فیلمهای

تجربهای ناتوانکننده اســت؛ ما میخواهیم کسانی که آن را از

چه کمکی از دستمان ساخته است؟

است؟ چه تفاوتی با زندگی واقعی دارد؟

در برخــورد با بچههای کوچکتــر ،یعنی زیر دهســالهها« ،اگر

مخرب باشــد .از بچهتان بپرســید کــه دلــش میخواهد چه

نظرت نوجوانهــا پورن را برای چه چیــزی میبینند؟» یا «به

میکنند.

توگوها به دانشآموزانــم کمک میکند تا بفهمند که
این گف 

آنالین منتشر میشود ،تجربهای که از سر میگذرانند شبیه این

جوامع مختلف از جمله ایران رواج یافته اســت و در آن
جبران خسارت مادی ،پیشنهاد همسری و روابط خارج

بــه گفته وی  ،این نگــرش منفعتطلبانه ،خطرپذیر و

شرکت کنندگان اخذ می کنند.

و انحرافــی تلقــی می شــود و نوزاد حاصــل این رابطه

این عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشــگاه علوم

نامشروع و فاقد هویت شــناخته می شود .طبق ماده

منجــر به عواقب منفــی از جمله بزهدیدگی جســمی و

جنایی (غیر درمانی) محکوم به پرداخت دیه و مجازات

پزشــکی شــهید بهشــتی افزود :چنین روابطــی اغلب

عاطفی ،مشــکالت رفتاری ،مصرف مــواد ،عفونتهای

انتقالی جنســی (اســتیآیاس) و حاملگی می شــوند .از

ایــن رو در غرب از اصطالح تجاوز قانونی برای توصیف

این رابطه استفاده می شود.

 ۳۰۶قانون مجازات اســامی ،فرد مرتکب سقط جنین
تعزیری اســت .در مــاده  ۶۲۴قانون مجازات اســامی،

مجــازات حبس برای پزشــکان یا ســایر افــرادی که به
صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین میکنند ،در نظر
گرفته شده است.

این روانشــناس بالینی گفت :شــوگر بیبیهــا با وجود

این عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشــگاه علوم

در پشــت پرده با یــک فرد جوان نیز در رابطه هســتند

عنــوان کرد :گرچه آمار دقیق و رســمی در مــورد میزان

تظاهــر به رضایــت از رابطه با یک فرد مســن ،همواره
و غالبــا چندیــن رابطه را بــه صورت مــوازی دنبال می

کنند و این موضوع باعث افزایــش عفونتهای انتقالی
جنســی (اســتیآیاس) می شــود .بــا گســترش پدیده
شــوگرددی ،میــزان ســقط جنین هــم افزایــش یافته
است زیرا شوگرددی و شوگرمامیها به دالیل مختلف

حاضر به داشتن فرزند در روابط خود نیستند.

پیرنیــا بــا بیان اینکه شــوگر ریلیشنشــیپ در بیشــتر

کشــورها منــع قانونــی نــدارد در عیــن حــال گفــت:
بیشــترین بحــث حقوقی در کشــورهایی وجــود دارد
که در آن شــوگر ریلیشــن شــیپ نوعی فحشــا در نظر

گرفته می شــود و در ایــران نیز این پدیــده غیرقانونی

پزشــکی شــهید بهشــتی با اشــاره به آمار ثبــت احوال
سقط جنین غیرقانونی ناشــی از روابط خارج از ازدواج

در ایران وجود ندارد ،اما با توجه به افزایش فقر ،تغییر
الگوهای ســاختاری در جامعه ،کاهش ازدواج و نگرش

مبتنــی بر جهانبینی مادی در نســل جــوان ،می توان

تعداد ســقط جنیــن ناشــی از روابط خــارج از ازدواج را
معنادار تلقی کرد.

پیرنیــا در انتهــا تصریــح کرد :بــه نظر میآیــد جامعه
ایران تا گذار از فقر و اصالح الگوهای فکری و ساختاری
جامعه ،راه درازی در پیش دارد و سیاستهای افزایش

جمعیت بدون در نظر گرفتن بســترهای الزم فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی با شکست مواجه شود.
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پدر علم ژنتیک ایران:

فرهنگ کروناپالس  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

گزارش

بعضی گروههای خونی به راحتی گرفتار کرونا نمیشوند
همشــهری آنالیــن  -پروفســور فرهــود همچنــان

هر کشوی متفاوت بوده است .جهشهای این ویروس

استاد هستند .مقاالت متعدد علمی مینویسد و مدت

اســت ،به همین جهت به دفعات و کرات این داســتان

این اشــتباه بیندازد که ما ژنتیک خوبــی داریم و به این

مجازی در سراسر دنیا توزیع میشود .در این سنوسال

بیماری دچار نمیشویم.

بیش از  ۱۵ساعت کار میکند و خستگیناپذیر است.

فرهود این روزها ســرگرم مطالعه درباره کرونا اســت و

نکته مهــم این اســت که تنها خــود فرد مهم نیســت و

موضوعــی اســت کــه او آن را دنبال میکنــد .البته نه با

زیرا این ویــروس به گونهای خودش را نشــان میدهد

ســامت همه اقشــار جامعه باید مــد نظر قــرار گیرد،

اینکــه این بیماری چقــدر به ژنتیک افراد بســتگی دارد،

کــه ممکن اســت از فردی که درگیر این ویروس شــده و

اخبار و شــبکههای مجازی .ایــن متخصص علم ژنتیک

عالیمی ندارد ،به افراد دیگر منتقل شود.

نخســتین مقاالتــی را کــه دربــاره کرونا در دنیا منتشــر

نکته مثبت کرونا :رعایت بهداشت عمومی

میشــود ،مطالعه میکند و به این وسیله اطالعات روز

هر بحرانی محاسنی هم دارد ،کرونا اولین موردی است

دنیا درباره این بیماری را دارد.

کــه تمام مــردم دنیــا را به خــودش مشــغول و بیش از

او مهمتریــن اصل در درمــان کرونا را احتــرام به قانون

فرهــود میگویــد کــه زیرســاختهای بدنــی افــراد به

نکتــه منفی دارد و آن هم این اســت کــه این تخمینها

هشــت میلیارد جمعیت جهان را به خط کرده است .در

وضع میکنند .وقتی مردم شفافیت ،اعتماد و همدلی

اســت ،در واقــع ویــروس در هــر فــردی عکسالعمل

که کمتر در معرض ابتال قرار دارد ،خودش را رها میکند

پیدا کرد ،مهمترین اصول بهداشتی بود که هیچ دولتی

این اعتماد وجود نداشــته باشــد ،فکر میکنند قانون
حقوقی اســت که دولت از آنهــا میخواهد ،در حالی که
اینطور نیســت ،قوانیــن را دولتها وضــع میکنند تا

ســهم مشــترکی به آحاد ملت برســد و ملت به یکدیگر
ســهم مشــترک بدهند ،در واقع مرزبندی بین مردم با

دولت نیست ،بین مردم و مردم است.

هیچ کســی حــق ندارد بگویــد من هرطــوری که خودم

بخواهــم زندگی میکنــم و جانم دســت خودم اســت،
بلکــه زندگی همه مــا به هم مربوط اســت و هر جامعه
یک سرمایه اجتماعی است که همه ابعاد زندگیاش در

دســت خودش قرار ندارد ،زیرا از روزی که فردی به دنیا

میآیــد ،کلی هزینه از ســوی دولت برای بزرگشــدن او
مصرف شده است ،مدرسه رفته ،دانشگاه ،راه ،امکانات

شهری و غیره امتیازاتی است که به او تعلق گرفته است
و بــه همین دلیــل بایــد در وقتی کــه تــوان آن را دارد،

محافظ جان و مال دیگران نیز باشد.

هر شغلی پروتکلهای خودش را دارد

او ادامــه میدهد نکتهای کــه در این میــان قابل تأمل
است اینکه درست است که باید نکات مختلف در مبارزه

با کرونا رعایت شود ،اما این نکته بسیار اهمیت دارد که

نکاتی که هر شغل باید به آن توجه کند نسبت به سایر
مشــاغل متفاوت اســت .نباید به حــرف در این بخش
اکتفا کــرد و باید به صورت عملی ایــن آموزشها داده

شود .به طور مثال درخصوص مترو وقتی گفته میشود

که بایــد فاصلههــا رعایت شــود ،به این معناســت که
همانطور که مردم رعایت میکنند ،مسئوالن نیز تعداد
واگنها را زیاد کنند تا مشکالت کمتر شود.

تأثیر ژنها بر میزان ابتال به کرونا

هر انســانی یک ژن به خصوص دارد و به این معناست

که کرونــا در همه افراد به یک شــیوه خودش را نشــان

نمیدهد و در هر فردی نوع بروزش متفاوت است.

واکسن خواهد رسید

صحبت از ژنتیک میشــود نباید علم بــه ژنتیک ما را به

پزشــکی بوده اســت ،ایــن مجلــه همچنــان بهصورت

را در مســئوالن میبینند ،قانــون را رعایت میکنند و اگر

از خود مراقبت کنیم،

جهش کرونا ادامه خواهد داشــت .به هر صورت وقتی

 ٤٢ســال بهصورت پیوســته ســردبیر مجلــه تخصصی

میداند و میگوید« :قانون آن چیزی است که دولتها

اگر چند ماه هم بهخوبی

در هندوســتان یا کشوری مانند ســیبری کامال متفاوت

دانشــجوهایی دارد که حس پرسشگریشان را مدیون

احترام به قانون ،اصل اول مقابله با کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

گونهای اســت که نوع بروز بیماری در هر فردی متفاوت
متفاوتی نشــان میدهد ،البته خود ویــروس نیز مدام
در حال موتاسیون و تغییر است و جهشهای جدیدی
ایجاد میکند.

درصدی اســت و فردی که با آزمایش مشخص میشود

واقع نکات بهداشــتی که به خاطر کرونا بین مردم رواج

و بــه همیــن دلیــل میتواند ســبب ابتالی دیگــران به

نمیتوانست آن را به این خوبی به مردم آموزش دهد ،از
ُ
بعد دیگر هم میشود به این ماجرا نگاه کرد.

بیماری شود.

این متخصــص ژنتیک توضیح میدهد که از  ٧٤کشــور

ســازشپذیری زن و شــوهر مســأله بزرگی اســت که در

و بــه ایــن نتیجــه رســیدند که خاصیــت ایــن ژنها در

کرونا و باال رفتن تنشها در خانوادهها نشــان داد این

مردم ایران از ژنهایی است که زیاد خطرناک نیست.

این آموزشها مشهود است.

ایــن ویروس تــا به حال جهشهــای متفاوتــی از خود

دنیا همه اطالعات گروهی از مــردم را جمعآوری کردند

مدارس و دانشگاها کمتر آموزش داده میشود و دوران

متفــاوت باشــد .در ایران نیــز وضع به همیــن صورت

کشورهای مختلف ،متفاوت است ،نکته جالب اینکه ژن

موضوع تا چه میزان میتواند مهم باشد و چقدر فقدان

این در حالی اســت که آزمایشها در ســه کشور ایتالیا،

یک ویروس ناشناخته

پروفســور فرهــود توضیــح داد کــه تحقیقــات نشــان

مناطق به شــدت با این بیماری درگیر میشود و به این

نیســت ،بــه همیــن دلیــل آنتیبیوتیــک روی آن اثــر

از اســتقامت بیشــتری برخوردارند ،یعنی بــه این زودی

مهمــی در درگیــری با ایــن بیمــاری دارد ،ایــن در مورد

خودش را دارد و موتاســیون و جهشهــای متفاوتی را

اینطور نیســت که اگر ویروســی آمد ،بالفاصله فرد به

و ریه میتواند اثر زیادی داشــته باشــد و به ســرعت به

در کشــورهایی کــه گــروه خونــی  oدر آنها زیاد اســت،

باال برود .بدن ساختار پیچیدهای دارد که باید بر اساس

مختلف بدن میکند ،به طور مثال قسمتی از ریه را از کار

بیماریها نیز باال میرود ،اما شاخصههای دیگری نیز در

درگیری بدن با ویروس مورد توجه قرار گیرد.

اما نکته اینجاســت که این ویروس سبک زندگی ما را به

نشــان داده و سبب شــده عالئم بالینی این بیماریها

بــوده و از قاعده کلی جهانی مســتثنی نبوده و شــاهد

جهشهای متفاوتی از این ویروس بودهایم.
گروه خونی و کرونا

میدهــد برخی از گروههای خونــی در برابر این بیماری
گرفتار نمیشوند و اگر گرفتار شوند ،به راحتی میتوانند

از کرونا عبور کنند .به طور مثال گروه خونی  oمقاومت

بیشتری در برابر این بیماری از خودش نشان میدهد.

میبینیم کــه مقاومت بدن مردم این کشــورها در برابر
بدن انسان هست ،آنزیمهای گلبول قرمز که در حدود

 ٢٥عدد است هم جزو شاخصههایی است که میتواند
تأثیرات این بیماری را در افراد تغییر دهد.

اسپانیا و فرانســه حاکی از این است که ژن مردم در این

معناست که زیرســاختهای ژنتیکی بدن انسان نقش

نمیگــذارد ،امــا میگوید کــه با وجــود ایــن ،دیانای

بیماریهای قلبی و عروقی نیز صدق میکند.

نیز تجربــه میکند .وقتــی وارد بدن میشــود در خون

بیماری دچار شود و درصد درگیری بدن با این ویروس

تکثیر میرسد و این تکثیر شروع به اثرگذاری در جاهای

آن بیماری تعریف شــود و همه فاکتورهای مورد نیاز در

میاندازد.

اینکه میگویند فالن کشــور فالن آمار ابتــا و مرگومیر

شــدت تغییر داده ،بســیاری از مشــاغل را دچار اختالل
شــدید کرده و مشــاغل جدیدی نیر از کنار این ویروس

را دارد ،دقیق نیســت ،زیرا آمارها باید براســاس میزان

نمایان شده است.

شــاخصههای مهمی در بدن به شــمار میروند و کم یا

بحرین نسبت به هند بسیار کمتر است ،باید بر اساس

واکســن کرونا به یکی از مهمتریــن دغدغههای جامعه

تأثیرگذار اســت ،به این معنا که اگر ایــن پروتیینها در

در واقع مــا نمیتوانیم عدد محض بدهیــم و باید این

واکسیناســیون به این صورت اســت که یــک ویروس را

آنها فــوت کردهاند .این فوتکردهها دو علت میتواند

صــورت خفیف میگیــرد ،امــا در عوض تولیــد پادتن

چه میزان اســت و آیا خودشــان به بیمارستان مراجعه

اینجاســت که کرونا مــا را در برابر کــدام جهش مصون

فرهــود معتقــد اســت کــه ویتامیــن  dو  cنیــز از

زیاد بودن آن نیز در شــدت یا کمرنگبودن این بیماری
بدن زیاد باشــد ،ایمنی بدن باال مــیرود .روی دیانای

آن چند مورد را میتوانند مشخص کنند ،از روی این ژن
مشــخص میکنند که فرد چطور به ایــن بیماری مبتال

میشود و اگر دچار شود ،نوع سخت میگیرد یا گذرا و آیا
خطر مرگ برای او وجود دارد یا نه.

او میگویــد :ایــن آزمایــش در حال حاضر در کشــور ما
انجام میشود ،اما نکته اینجاســت که این آزمایش یک

جمعیت آن کشورها سنجیده شود.

واکسیناسیون چقدر اثر دارد

پزشــکی در کل دنیــا تبدیــل شــده اســت .مکانیــزم

عدد تقســیم بر میلیون شود ،بعد میگوییم چند نفر از

ضعیــف و داخــل بدن میکنــد ،بدن این بیمــاری را به

داشــته باشــد ،اول آنکه خدمات درمانی بیمارستانها

میکنــد و آنتیبــادی در بــدن بــاال مــیرود .امــا نکتــه

کردهاند یا نه.

میدارد و به واکسیناســیون در برابر ویروســی که مدام

جهش کرونا در هر کشوری متفاوت است

جهشهایی که ویروس کرونا داشــته ،بر اساس شرایط

آمده و تزریق میشود ،باید در بین خانوادههای خود و تمام مردم جامعه این
امیــد را ایجاد کنیم که اگر چند ماه هم بهخوبی از خود مراقبت کنند ،واکســن

خواهد رسید.

محمدحسین صومی  ،در مراسم گرامیداشت والدت حضرت زینب(س) و روز

پرســتار که به صورت وبینار و بــا حضور جمعی از پرســتاران نمونه واحدهای
درمانی تبریز برگزار شد ،اظهار کرد :معتقدم این مراسم با شکوهتر از سالهای
قبل است ،چراکه مراسم از طریق گیرندهها در گسترهی کل استان برگزار شده

و پرســتاران عزیز در محل کار یا در منازل خود کنار اعضای خانواده شــاهد آن

هستند.

وی با بیان اینکه کار در نظام ســامت نشــان دهنده متعالی بودن و اهمیت

این حرفه اســت ،افزود :شــما پرســتاران ،با تالشهای خود این حرفه را معنا
کردید و در بالین بیمارانی حاضر شدید که خانوادهها نه تنها از نزدیک شدن
به آنجا ،بلکه حتی از شنیدن خبر ابتالی عزیزانشان به این ویروس نیز هراس
داشتند.

وی بــا بیــان اینکه خوشــبختانه کمتریــن میزان شــهادت در بیــن جامعهی
پرســتاری به وقوع پیوسته است ،گفت :درســت است که هر خانهی بهداشت،

مطب پزشــکان ،بیمارســتانها و درمانگاهها محل حضور بیمــاران کرونایی

در حال تغییر و جهش اســت ،نمیتوان زیاد دل خوش

کرد.

است.

وی در رابطه با اقدامات انجام شــده در خصوص بحث جذب نیروهای جدید

پرستاری و پرداخت معوقات مالی پرستاران نیز خاطرنشان کرد :این اقدامات
وظیفهی ما بوده و از فروردین ماه ســال ۹۷تالش کردیــم تا کارانه همه مراکز

یکسان و متمرکز باشد ،بهطوریکه هر ماه حداقل یک کارانه داد ه و کارانههای

پرستاران را نیز تا شهریور ماه پرداخت کردهایم.

صومی متذکر شــد :همهی مســئوالن با آگاهی از ابهت رشــته پرســتاری ،برای
جذب نیروی انســانی کافی و پرداخت مطالبات پرستاران هم قسم شدهاند و
نیازی به برگزاری تجمع و تظاهرات برای دفاع از حق پرستاران وجود ندارد.

وی در ادامــهی ســخنان خــود ضمــن ســفارش همهی پرســتاران بــه بحث

خودمراقبتــی ،اظهــار کــرد :بعــد از گذشــت  ۱۰ماه مبــارزه با ویــروس کرونا،
پرستاران باید خودمراقبتی را سرلوحهی کار خود قرار دهند ،چراکه تنها بحث

ابتال مطرح نیســت ،بلکه جنبهی روحی و روانی نیز حائز اهمیت بوده و نباید

خانوادهی این قشــر تحت تاثیر قــرار گیرند .وی تاکید کــرد :البته باید توجه

داشــته باشــیم که این ویروس ،به صورت ۱۰۰درصد ریشــه کن نخواهد شد و
تنها حالت همه گیری آن از بین خواهد رفت و ویروس به صورت تک گیر باقی
مانده و تنها میزان تلفات کم خواهد شد.

صومــی در پایان اظهــار کرد :از همــهی یــاوران و حامیان ســامت که حضور

و حمایــت آنهــا به ما نیــرو داد تا بتوانیم بــا ویروس کرونا بجنگیــم و از ائمه
محترم جمعه ،فرماندهان ســپاه و ســایر مســئوالنی که در طرح شهید قاسم
ســلیمانی روند کار را مدیریت میکنند ،صمیمانه سپاسگزارم و از همه رؤسای

بیمارســتانها(دولتی و غیــر دولتــی) میخواهــم بــه هیچ عنوان احســاس
خستگی نکنند ،چراکه روز ظفر نزدیک است.

گفتنی اســت ،در پایان این مراســم تعدادی از پرســتاران نمونــهی واحد های

درمانی تبریز و شهرستان ها تجلیل به عمل آمد.

برای ارزشیابی دانش آموزان در پساکرونا چه کنیم؟

اثرات کرونا در غیاب سیاستهای حمایتی

نرخ خودکشی از نرخ کلی
گ و میر پیشی گرفت
مر 

جمعیت محاسبه شــود ،به عنوان مثال جمعیت کشور

کرونــا بیان کــرد :با توجه به اینکه در بعضی از کشــورها واکســن کرونا به بازار

اســت ،اما اجر کســانی که مســتقیما در این موضوع خدمت میکنند ،بیشتر

فرهود بــه این نکته اشــاره میکند که ویــروس جاندار

آمارها باید درست مشخص شود

نصر -رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص توزیع و تزریق واکسن

ایسنا -یک استاد دانشــگاه فرهنگیان ،مشکالت و مسائل

ارزشــیابی در شــرایط پســاکرونا را تببین کرد و راهکارهایی

انتقال و حفظ مطالب درسی را نداشته باشیم و

گیرد.

این اســتاد دانشــگاه فرهنگیان دربــاره علت

برای دانش آموزان فشار روانی و اضطراب ایجاد

میدان-دادههایمرکز آمار نشانمیدهدتعدادواقعیقربانیانویروسکرونا

محمد فقیری  ،در این باره اظهار کرد :شــاید بتوان گفت که

توضیح داد و گفت :فکر می کنم معضل اصلی

وی افزود :اگر کمی تأمل کنیم ،متوجه می شویم

فوتشدگان در بهار  ۹۹نســبت به بهار  ۹۸حکایت از افزایشی  ۲۰درصدی دارد؛

است فرهنگی که غایت محور باشد ،به نتیجه بیش از فرایند

استعداد ،توانایی و مهارت را در جنبه ها و انواع

طبق دادههای بخش جمعیت این گزارش ،در بهار امسال ۱۱۰هزار و  ۳۵۰نفر از

آموزش حافظه محور ،حجم گــرا و کمیت محور را فراهم می

را نیمه دوم زمستان سال گذشته اعالم کرد ،اما نرخ مرگ در پاییز همان سال نیز

وی افزود :اینکه ارزشیابی از آموزش مهم تر باشد یک قضیه

اصوال نمــی توانیــم تحلیل و ترکیب مناســبی
ً

با پاییز ســال  ۹۷حدود ۱۰درصد افزایش پیدا کرده بود .در زمستان  ۹۸تعداد

آموزش و پرورش و آموزش عالی نگران این هستند که نکند

کنیم .هوش زبانی همان قدرت پردازش و تفکر

داشته و در بهار  ۹۹نرخ رشد فوتشدگان به  ۲۰درصد میرسد؛ در حالیکه رشد

نیاورند.

همین دادهها نشــان میدهند شــیوع ویروس کرونا در زمانی که دولت هم

بیشــتر یک گرایش روانشناختی اســت تا رویکردی علمی و

و جان آدمها به شــکلهای دیگری نیز تاثیر گذاشــته اســت؛ در بهار امســال

تأملی و با مقوله هایی مانند ترس از مانع در آمیخته اســت

بیش از آن چیزیست که تاکنون بهطور رسمی اعالم شده است؛ مقایسه تعداد

نرخ خودکشی اما از آن هم فراتر رفته و افزایشی  ۲۹درصدی را نشان میدهد.

پیرامون رفع این مشکالت ارائه داد.

ارزشیابی در ایران از خود آموزش مهمتر بوده است .طبیعی

می اندیشــد ،به آمــوزش مکانیکی می نگرد و کــم کم زمینه

عدم وقوع این موضوع در سیســتم آموزشی ما

اوج گرفته بود؛ بهطوری که تعداد فوتشــدگان پاییز سال گذشته در مقایسه

فوتشــدگان رشد  ۵/۴درصدی در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از خود

دانش آموزان و دانشجویان نمره و بسندگی الزم را به دست

آمار فوتشدگان بهار  ۹۸نسبت به بهار  ۹۷حدود ۱درصد بوده است.

این اســتاد دانشــگاه فرهنگیان بــا بیان اینکه ایــن رویکرد

اساســا زبانی و
زبانی اســت .بســیاری از مسائل و معضالت
ً

خود را ناتوان از اعمال سیاســتهای حمایتی و جبرانی اعالم کرده ،بر زندگی

برخاسته از مسائل هوش هیجانی است تا هوش تحلیلی و

دارنــد .باید فرهنگ اصــاح و زبان تقویت شــود؛ با زبان و

 ۱۸هــزار و  ۶۲۲زن بــه پزشــک قانونی مراجعــه کردهاند تا خشــونت فیزیکی

گفت :در جوامعی که سنتی هستند ،فرهنگ شفاهی دارند،

شــیوع کرونا بر وقوع خودکشی هم تاثیر افزایشی داشــته است؛ میزان رشد

تا فرآورده محور و بیشــتر شــاهد چنین اتفاقاتی هســتیم.

است که با کمک واژگان و جمالت صورت می پذیرد.

وی ادامــه داد :در واقع مســئله ما در ارزشــیابی ،فرهنگی و
فرهنگی هستند و اگر خوب بنگریم ریشه در زبان و فرهنگ

کرونــا ،تبعــات ســامت و اقتصــادی آن و بیاعتنایی دولــت به تخصیص

البته در ســطح دانش ،درک و فهم ،می ترسیم و سواد را نیز

افزایش آمار خودکشی مطرح میشود.

هرم بلوم ،دانش  ۱۲درصد و درک و فهم  ۸درصد را در بر می

دیگــر نمیتواننــد و نمیخواهند بــه زندگــی ادامه دهند .شــیوع ویروس

پوشــشهای جبرانی معیشــتی از مهمترین عواملی اســت کــه در توضیح

بیشتر در همین دو ســطح خالصه می کنیم؛ درحالی که در

شــوند و مــا بــرای اینهمه معضل و مشــکل طــرح و برنامه

سخت اســت زیرا فرزندان ما تمایل زیادی به تحلیل و تفکر

درک و ُکدگــذاری مفاهیم و مطالب با مشــکل مواجهه می

حافظه محور تربیت شــده اند ،انجام ارزشیابی کیفی بسیار

خاصی نداریم و به روزمرگی افتاده ایم.

و تأمــل ندارنــد و از فکر کردن لــذت نمی برنــد اظهار کرد:

فقیری با اشاره به اینکه زبان و ذهن ضعیف توانایی پردازش
کرد :نگاه فرهنگی ما به آموزش و ارزشیابی ابزاری و مکانیکی

الزاما به معنی باسواد بودنش
امتحان روی کاغذ خالی کند،
ً

مثال ارزشــیابی ترکیبی شاید گزینه بهتری باشد .بهتر است
ً

آموزش کسب کرد.

و تفکر کمتری دارد و این مســئله ای بســیار مهم است اظهار

نکند ،مشــکل بتوان این گرایش را تغییر داد .هول و هراس
ارزشیابی ،گویی بیســوادی تلقی می شود .ما از بی سوادی،

به اینکه دانش آموزان و دانشــجویان ما در نظام آموزشــی،

فرآورده و به یادگیری بیشتر از انتقال دانش اهمیت دهیم.

مثال الگو
در آموزش از مهارت های فراوانی استفاده می کنند ً
و روش تدریــس را تغییر مــی دهند و تنها الگــوی انتقالی و

نسبت به زمستان سال گذشته ۱۵درصد افزایش داشته است.

کتاب های درســی آشــنایی زیادی ندارند ،دانش آموزان در

شود.

واژگان ضعیف نمی توان پردازش و قدرت ذهنی الزم را برای

فقیــری دربــاره اینکه آیــا این تــرس از مانع را می تــوان کنار

در ســالهای اخیر ،بهار امســال شاهد بیشــترین تعداد آدمهایی بوده که

قرار گرفته اســت؛ معلمان با سبک شناسی و تحلیل سبکی

در امتحانات مختلف مثل کنکور خالی می کنیم.

این اســتاد دانشــگاه فرهنگیان با بیان اینکه البته با توجه

این اســتاد دانشــگاه فرهنگیــان راهکارهایی بــرای اصالح

رویکرد در کشــورهای پیشــرفته نیز تا حدی وجود دارد ،اما

ارزشیابی متأسفانه بیشتر از خود آموزش است و گذر از مانع

انبــان حافظــه را از دانش و اطالعــات پر کرده و

طبیعی اســت کســی که ســال ها حفظ کــرده و به اصطالح

که متعلق به کســانی بوده که با خودکشــی و حلق آویز شدن به زندگی خود

پایان دادند .این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود  ۲۹درصد و

خوانیم ،نه می نویســیم و نــه فکر می کنیم ،تنها

از آنچــه که می خوانیم به دســت آوریم یا خلق

خودکشــی در بهار امســال حتی بیش از رشــد مرگ و میر بهطــور کلی بوده

گذاشت؟ اظهار کرد :تا جایگزینی پیدا نشود یا نگرش تغییر

مثال مدرسه به ما حل
برای زندگی یاد گرفته ایم؛ ً
مســئله یاد نداده است؛ ما بعد از مدرسه نه می

قــدرت پــردازش و ُکدگــذاری ضعیف اســت و

تغییر این پارادایم نیز به سادگی ممکن نیست زیرا یک تغییر

اســت .در بهار امســال  ۲۸۵۸گواهی فوت در ســازمان ثبت احوال ثبت شده

دهد کــه ما کمتــر چیزی از مدرســه و دانشــگاه

یعنی هوش زبانی ضعیف هســتیم؛ در نتیجه

دردناک اســت و تمــام ادارات و ســازمان هــا و در صدر آنها

رفتار بوده و نیازمند یک آموزش چندین ساله است.

فکــر می کرده ایم .تجربه زیســتی ما نشــان می

مختلف آن جدی نگرفته ایم .ما در هوش پایه

جمعیت ساکن در ایران فوت شدهاند .در حالیکه دولت شیوع ویروس کرونا

همسران خود را گزارش کنند.

که در چند دهه گذشــته بیشتر به انتقال دانش

اصال هوش به معنی
ما مسئله هوش است .ما ً

کند.

کمتر فکر می کنند و رویکرد آنها به زندگی غایت محور است

نکنیم.

اســت و ما علم را بــرای هدفی دیگر می خواهیــم؛ البته این

آنها به کتاب و فرهنگ نگاه ابزاری صرف ندارند؛ دیگر اینکه

روش توضیحی را به کار نمی برند.

دانش آموزان در درک و ُکدگذاری مفاهیم با مشکل
مواجهه می شوند

وی افزود :مسئله هوش زبانی در ایران بسیار کم مورد توجه

رویکرد ارزشــیابی ارائــه کرد و گفت :باید به فرایند بیشــتر از

درس خوانده اســت ،اکنون نتواند با ارزشیابی کیفی همگام

اگر دانش آموز یا دانشــجویی تمام کتاب را حفظ کرده و سر

فقیری ادامه داد :تنها راه حل ،تعدیل شرایط فعلی است؛

مثال
نیست .ســواد در ســطوح باالی تفکر تعریف می شود؛ ً
تحلیل طبق هرم بلوم یک سوم آموزش و ارزشیابی را شامل

بــا گفت وگــو و تعامــل رویکرد جدیــدی خلــق کنیم .یک

می شود.

ارزشیابی ها کیفی باشند

مســئله بیش از یک راه حل دارد و ما بهتر اســت برای این

مســئله نیز راه حل های متفــاوت را امتحان کنیــم .تنها از

عینــک خودمان بــه قضیه نــگاه نکنیم .بایــد ببینیم نظر

فقیری در پاسخ به اینکه در شرایط پساکرونا چه باید کنیم؟

همکاران و دانش آموزان ما در این ارتباط چیســت .ادارات

و ارزیابی بیشــتر توجه کنیم ،حتی ســؤاالت کتاب باز دهیم

عمل نکنند.

کمی به کیفی تغییر دهیــم و اینقدر دغدغه
در ارزشــیابی از ّ

آموزه های دیگر کشورها نیز در این زمینه بهره ببریم.

گفت :باید به فعالیت های ســطوح کاربرد ،تحلیل ،ترکیب

و سازمان ها نیز نظرشان را تحمیل نکنند و از باال به پایین

و تــرس از تقلــب نداشــته باشــیم .الزم اســت رویکردمان را

به گفته وی بهتر اســت راه حل های مختلف را بیازماییم و از
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آگهیدعوتازبستانکارانشرکتتعاونی
گروهصنعتینوروزگلیدوهزار ونهصدوپنجاهوهفتجلفا

روزنامهسرخاب

تاریخانتشار نوبتاول1399/08/21:
تاریخانتشار نوبتدوم1399/09/01:

(درحالتصفیه)

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی شماره  21897مورخه 1399/2/30که براساس آن شرکت
تعاونی مذکور منحل اعالم و از تاریخ 1397/07/23تصفیه آن آغاز گردیده ،بدینوســیله در اجرای
مــاده  235الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت ،از کلیه بســتانکاران اعم از اشــخاص
حقیقی ،حقوقی ،سازمانها و نهادهای دولتی و سایر بستانکاران دعوت بعمل می آید که حداکثر
ظرف مدت  6ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول ،نســبت به ارائه مستندات بستانکاری خود به
محل تصفیه به آدرس استان آذربایجان شرقی ،شهرستان جلفا ،هادیشهر  -خیابان والیت فقیه
 کوچه والیت فقیه  -29کدپستی  ،5431858858اقدام نمایند.هیأت تصفیه شرکت تعاونی گروه صنعتی نوروزگلی دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت جلفا
زهرا احمدزاده  -فاطمه احمدی  -رقیه خدادادی

آگهیمناقصهعمومی

شمارهآگهی111۸3/1156:
تاریخانتشار1399/10/01:

شركت سيمان آبیک در نظر دارد بارگیری و حمل کلینکر از انبار کلینکر و زیرشوت مربوطه به دپوی معدن کارخانه

سیمان آبیک و بالعکس و دیگر مبادی تعیین شده از طرف کارفرما به صورت  24ساعته و طبق زمانبندی و تناژ مد
نظر کارفرما را از طریق مناقصه سراســری برای یک دوره یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان

(حقیقی – حقوقی ) جهت دریافت فرم شــرایط شــرکت در مناقصه بازدید و پیشنهاد قیمت حداکثرتا پایان وقت

اداری (ســاعت  )15:30مورخ  1399/10/2به امور قراردادهای کارخانه ســیمان آبیــک در کیلومتر  80جاده تهران –

قزوین مراجعه نمایند

شركت سيمان آبیک

آگهیمناقصهعمومی
ّ
ّ
مرحله دوم  -نوبت دوم

م.الف5۴۸
تاریخانتشار نوبتاول1399/09/24:
تاریخانتشار نوبتدوم1399/10/01:

شــهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوب ســال 1399وماده 13آیین نامه مالی شــهرداریها پروژه عمرانی
ذیــل را ازطریق مناقصــه عمومی به شــرکتهای دارای رتبه وصالحیــت واگذارنماید.واجدین شــرایط می توانند
ازتاریخ انتشــاراین آگهی نســبت به دریافت مدارک وشــرایط مناقصه وارائه پیشــنهاد قیمت به شهرداری میانه
مراجعــه نمایند ضمنا  ،هزینــه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده ورعایت منــع مداخله کارکنان دولت در
معامــالت نیز الزامی بوده وشــهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشــنهادها را داشــته
وشــرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت،آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری
مورخه 1010/99میباشد.
-1پروژه جدول گذاری وکف پوش سرچشمه جنوبی بابرآورد اولیه 3/295/022/000ریال
میرزایی-شهردارميانه
م.الف213 :ـ 99ـ 308
قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

م.الف 418

روزنامه سرخاب

شناسه آگهی۱063875 :

نوبت دوم شماره ۱۱۲

تاریخانتشارنوبتسوم1399/10/01:

بهشمارهثبت 38۲وشناسهملی۱0860357۴03

تلفن تماس( 026- 45382708 :محمدی)

 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

تاریخانتشار1399/10/01:

دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی تبریز در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحلهای نوبت دوم خرید و راه اندازی شش دستگاه هواساز مجهز به اینورتر ،هیت ریکاوری ،و شیر
آالت مربوطه ،به شــماره  112را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس( )www.setadiran.irانجام خواهد شد
و الزم اســت مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت :تاریخ 99/10/01
مهلت زمانی دریافت اسناه مناقصه :از تاریخ  99/10/2تا ساعت  14مورخه 99/10/8می باشد.
تذکر  :1جهت اخذ مدارک شــرکت در مناقصه به سایت ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس فوق مراجعه نمایید.
مهلت زمانی ارائه پیشنهادها :از تاریخ 99/10/09لغایت 99/10/20تا ساعت 14
تذکر  :۲کلیه اسناد باید در سه پاکت «الف ،ب ،ج» در سامانه ستاد بارگذاری گردد .در ضمن به منظور
تطبيق ضمانت نامه یا فیش واریزی بارگذاری شده بایستی اصل آن را در مهلت زمانی ارائه پیشنهادها
به آدرس مندرج در ذیل آگهی تحویل نمایید.
زمــان بازگشــایی پاکت هــا99/10/21 :ســاعت  9در محــل معاونــت غــذا و دارو بــه آدرس« :تبریز-
کمربندمیانی -میدان پیشقدم -خیابان مالصدرا-پردیس شماره  2دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -معاونت
غذا و دارو » خواهد بود که حضور متقاضی و یا نمایندگان قانونی وی در جلسه بازگشایی آزاد می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ  700/000/000ریال (هفتصد میلیون ریال) است که شرکت کنندگان
در مناقصه می توانند بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز بحســاب سپهر  0102056435002با شناسه
پرداخت (( )11806801105حتما درج گردد) نزد بانک صادرات شــعبه شــهید بهشتی (قابل واریز در کلیه
شعب بانک صادرات) بنام دانشگاه علوم پزشکی تبریز واریز نمایند.
تذکر  :3فیش واریزی به صورت ساتنا و پایا مورد قبول نمی باشد.
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و
ارائــه پاکت الف به آدرس  :تبریز  -کمربند میانی-میدان پیشــقدم -خیابان مالصدرا-پردیس شــماره 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -دبیر خانه معاونت غذا و دارو
کد پستی  5165994611و شماره تلفن 04131773211 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام021 - 85193768 - 88969737 :
کد اقتصادی دانشگاه  ،۴113۷3۸9515۴ :کد پستی دانشگاه ،5165665931 :شناسه ملی دانشگاه 1۴00۴۸5۸5۷۴ :

دکتر محمد على تربتی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
م.الف 419

م.الف 420

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف

وساختمانهای فاقدسندرسمی

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

وساختمانهای فاقدسندرسمی

وساختمانهای فاقدسندرسمی

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر رای شــماره  139960304009000873مورخه  1399,09,22هیئت اول برابر رای شــماره 139960304009000862مورخــه 1399,09,22هیئت اول برابر رای شــماره 139960304009000860مورخــه 1399,09,22هیئت اول

نظر به اینکه ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی تحت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی وســاختمانهای فاقد موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی وســاختمانهای فاقد موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی وســاختمانهای فاقد
پالک  235فرعی از پــالک  50اصلی بخش 27تبریز واقع سندرســمی مســتقردرواحد ثبتی حــوزه ثبت ملک هریــس ،تصرفات سندرســمی مســتقردرواحد ثبتی حــوزه ثبت ملک هریــس ،تصرفات سندرســمی مســتقردرواحد ثبتی حــوزه ثبت ملک هریــس ،تصرفات

درقرنیــه لیــالب  ،باســتناد رای هیــات موضــوع قانون مالکانــه وبــال معــارض آقــای علــی ســطوتی هریس بــه شــماره ملی مالکانــه وبــال معــارض آقــای علــی ســطوتی هریــس بــه شــماره ملی مالکانــه وبالمعارض آقــای محمــد زارع زاده عبدالجبار به شــماره ملی
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  1738150305درشــش دانگ یکقطعه زمین به مســاحت  9419مترمربع  1738150305درشش دانگ یکقطعه زمین به مساحت 7287,50مترمربع  1377076806درشش دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 6215,95

سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد وامالک ورزقان قســمتی ازپالک  _15اصلــی واقع در اراضــی روســتای مقصودلو بخش قســمتی ازپالک  _15اصلــی واقع دراراضــی روســتای مقصودلو بخش مترمربع قســمتی ازپــالک  _5اصلی واقــع در اراضی روســتای بیلوردی
بنام رحیم رحیمی فرزند ماشــاءاله تایید مالکیت شده  24تبریزحــوزه ثبت ملک هریس برابرمبایعــه نامه مورخه  24 1383,03,25تبریزحــوزه ثبت ملک هریس برابرمبایعــه نامه مورخه  1383,03,25بخش  24تبریزحوزه ثبت ملک هریس برابر قولنامه مورخه 1393,01,20
و تحدیــد حدود آن تاکنــون به عمل نیامده اســت ،لذا ابتیاعی ازآقای قربانعلی ذالی پور مقصودلومحرزگردیده اســت  .لذابه ابتیاعی ازآقای قربانعلی ذالی پور مقصودلومحرزگردیده اســت .لذابه ابتیاعــی ازآقایان رضــا حبیب الهی اصــل و امامعلی حبیــب الهی محرز

باســتناد تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله

ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  15روز آگهــی مــی شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند

 13آئیــن نامــه اجرایــی آن تحدیــد حدود پــالک فوق در داشــته باشــد می توانند ازتاریخ الصاق آگهی به مــدت دوماه اعتراض داشــته باشــد می توانند ازتاریخ الصاق آگهی به مــدت دوماه اعتراض مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشد می توانند ازتاریخ الصاق آگهی

روزپنج شــنبه مورخه  1399/10/25ساعت 10صبح شروع خودرابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه ازتاریخ خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یکماه ازتاریخ به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ،

و بــه عمل خواهــد آمد؛ لــذا بدین وســیله بــه مالکین تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود رابه مرجع قضایــی تقدیم نمایند  .تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود رابه مرجع قضایــی تقدیم نمایند .ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مرجع

مجاور اخطار میشــود که در موعد مقــرر در محل وقوع بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض قضایــی تقدیــم نمایند  .بدیهی اســت درصورت انقضــای مدت مذکور
ملــک حاضر تــا طبق مقررات نســبت بــه تحدید حدود طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.

وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهد شــد.

مــاده  20قانــون ثبت تاســی روز از تاریــخ تنظیم صورت تاریخ انتشارنوبت دوم 1399,10,16:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1399,10,16:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1399,10,16:

پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض به این آگهی برابر تاریخ انتشار نوبت اول1399,10,01:
مجلــس تحدبد حدود مــی باشــد ونیز برابر مــاده 86
آئین نامه قانون ثبــت معترض باید ظرف مدت یک ماه

از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســتی به
مرجع ذیصالح قضائی تقدیــم نماید؛ در غیراین صورت

متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطــه مراجعــه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را

دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید در این صورت اداره
ثبت بدون توجه به اعتراض معترض ،عملیات ثبتی را با

رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار 99/10/01 :

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ورزقان

آگهی مفقودی

گواهینامــه

موقــت

رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان هریس  -بهزادعظیمی

تاریخ انتشار نوبت اول1399,10,01:

تاریخ انتشار نوبت اول1399,10,01:

رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان هریس  -بهزادعظیمی

م.الف 211:ـ 99ـ 308
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا دلبر دارای شناسنامه شماره  5670055195به شرح پرونده به کالسه 9900715از این مرجع درخواست گواهی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان حافظعلی دلبر شناسنامه  5679847361در تاریخ1399/9/05در اقامتگاه دائمی خود درگذشته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:
فرزند پسر
حافظعلی ورزقان
1ـ رضا دلبر 1373/7/30 5670055195
-2اکرم حبیبی  1350/12/10 5679404540سیف اله ورزقان همسر
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه به این مرجع تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف ورزقان

رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان هریس  -بهزادعظیمی
م.الف 212:ـ 99ـ 308

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای ایمــان پــور آذر دارای شناســنامه شــماره  644بــه شــرح پرونــده بــه
کالســه 9900687از این مرجع درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین

توضیــح داده کــه شــادروان ســعداله پــورآذر شناســنامه  5678908340در
تاریــخ1397/12/28در اقامتــگاه دائمی خود درگذشــته ورثه حیــن الفوت آن

مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:

1ـــاسد پــورآذر

ســعدی

 -2ایمــان پــورآذر

1337/2/12

5679740087

ورزقــان

پســر

ســعداله  567911678 1352/5/7ورزقــان پســر

 -3الهویــردی پــورآذر ســعداله  5678911139 1346/11/9ورزقــان پســر
4ـ صابرپورآذرخیرالدین سعداله  5679526220 1356/6/3ورزقان پسر

 -5ابراهیم پور آذر خیرالدین سعداله  5679526239 1358/5/25ورزقان پسر

پایــان

-6زهــرا پــور آذر ســعدی  5678910051 1332/12/8ورزقــان دختــر

رشــته آموزش ابتدایــی صادره

دختر

تحصیــات مقطع کارشناســی

 -7عزیــزه پــور آذر ســعداله  5679739593 1334/4/7ورزقــان دختر
-8هاجر پور آذر

ورزقان

دختر

ســراب به نام کریــم ولیزاده به

-11زینب عباس نژاد محمدقلی  5678909452 1315/4/7ورزقان

همسر

گردیــده و از درجــهی اعتبــار

نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ

از دانشــگاه آزاد اســامی واحد
کــد ملــی 1651150990مفقــود
ساقط میباشد.
روزنامه سرخاب تاریخ انتشار 1399/10/01 :سراب

 -9ملکه پور آذر

سعداله

1347/12/6

-10دادسر پور آذر

سعدی 1337/2/12

 5678911147ورزقان

5679740095

سعداله  5678911767 1352/3/15ورزقان

پسر

اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می

نشــر این آگهی ظرف مدت یکماه به این مرجع تقدیــم دارد و االگواهی صادر
خواهد شد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختاف ورزقان

7

روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره   3737دوشنبه یکم دی ماه 1399

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

ایافسی فارسی و درسی که به مدیران تلویزیون داد
عادل فردوسیپور؛ برنده دیدار پرسپولیس و اولسان هیوندای را مشخص کرد

فاطمه پاقلعهنژاد
اگرچه گزارش عادل فردوسیپور برای فینال لیگ قهرمانان

در شــبکههای اجتماعی و فضای رســانهای مطرح کرد ،ولی

صحنــه رفت و برای اولینبار از ســختترین ســال کاریاش

بهترین برنامه ترکیبی تلویزیون از ســوی کارشناســان ،روی

آسیا ،بار دیگر نام این مجری و برنامهساز مطرح تلویزیون را

خودم هم به من بیمهری شد ،دیده شدم؛ هم از طرف مردم

بود که با استفاده از نام و شهرت گزارشگر محبوب تلویزیون

و هم از طرف اهالی رسانه .جایزه دوم که مردم به من دادند،

ایران ،توانست آمار دنبالکنندگان خود را  ۱۵برابر کند.

«عادل فردوســیپور از مدار خارج شــده بــود ».این آخرین

بســیار برایم ارزشــمند اســت و نمیدانم با چه زبانی از مردم

اســت؛ مجری و برنامهســاز تلویزیونی با ســابقه اجرا و تهیه

او که در حین صحبتهایش منقلب شده بود ،گفت« :برای

تشکر کنم».

اظهارنظر مدیر جوان شــبکه ســه درباره عادل فردوسیپور

ســختیهایی کــه امســال کشــیدم ،منقلب شــدم ،ولی این

طوالنیترین برنامه تخصصــی تلویزیون که حاال نزدیک به

جایزه که لطف مردم و ســازمان بود ،مثل یک اکسیر است و

دو سال از آخرین باری که روی آنتن تلویزیون رفت ،میگذرد.

فردوســیپور کــه در دو روز گذشــته بــه ســتاره شــبکههای

تمام غمهایم را کنارمیگذارم».

با اولســان هیونــدای کــره جنوبــی ،بــه پربازدیدترین الیو

واکنشهــای پس از آن کــه عمومــا انتقاد از عملکــرد مدیر

بغضــی کــه در روی صحنــه جشــنواره جــام جــم ترکیــد و

اجتماعی بدل شــده بود و گزارشــش برای بازی پرسپولیس

ماجراهای عادل فردوسیپور از چه زمانی آغاز شد؟

شبکه ســه بود ،در نهایت در بیستم اســفند  ،۹۷در حالی که

شــبکههای اجتماعی« ،نود» دوباره بــه کنداکتور تلویزیون

عادل فردوســیپور و تیم برنامهســازش در تدارک ســاخت

برنامهای برای حذف عادل

منجر شــد .تعطیلــیای که تا امــروز ،حدود ۲۰ماه اســت که

اولین چالش عادل فردوســیپور و مدیر شبکه سه ،در زمان

برگشت.

کــه از حضــور کارلوس پویــول در پخش زنــده برنامه عادل

یــا وجود بازگشــت «نود» به آنتن ،ســناریوی حــذف عادل

ادامه دارد.

او حتــی همین روز گذشــته ،بعــد از اینکه در قطــر ،مقابل

مجــری و تهیهکننــده برنامــه  ۲۰۱۸که بــه خاطر ایــن اتفاق

ی  ،۹۷نظرســنجی ســازمان صداوســیما تفاوت عمدهای
د 

دیــدار پرســپولیس و اولســان هیوندای کرهجنوبــی حاال به

به ســوالی دربــاره تلویزیون گفــت« :اجازه بدهید ســکوت

در فضــای مجــازی وایــرال و گمانهزنیها دربــاره این اتفاق

نظرســنجی ،پس از برنامههای «خندوانــه»« ،برنده باش»

شده اســت .ولی بیرون از مستطیل ســبز ،این بازی برندهای

بازگشــت او و برنامهاش به شــبکه ســوم ســیما ناکام مانده

اســت .عادل فردوســیپور اما در تمام دو ســال گذشــته در
پاسخ به سواالتی درباره چالشش با تلویزیون سکوت کرده

و تالشش ،آرام کردن فضا بوده است.

دوربیــن خبرنــگار یکــی از رســانهها قــرار گرفت ،در پاســخ

کنــم» و در نهایــت در مقابــل اصــرار ایــن خبرنــگار ،هیــچ
حرفی دربــاره پیشبینیاش از بازخورد گــزارش بازی فینال

آســیا از اینســتاگرام ایافســی در ماجرای چالش میان او و
مدیران ســیما نزد؛ بازخوردی که با افزایش دقیقه به دقیقه

دنبالکنندگان صفحه اینســتاگرام ایافســی فارسی ،برای
بســیاری از کارشناســان قابل پیشبینی بود .رقم مخاطبان
ایــن صفحــه اینســتاگرامی کــه پیــش از اعــام خبــر پخش

زنده بازی پرســپولیس و اولســان هیوندای ،کمی بیشــتر از
۱۶۰هــزار نفر بــود ،در طــول دو روز به بیــش از ۵/۲میلیون
نفر رســید و این ســوال را در شــبکههای اجتماعی و در میان

کارشناســان رســانه مطرح کرد که آیا رفتار مدیران شبکه سه
با عادل فردوســیپور ،بزرگترین گل بــه خودی تمام دوران

صداوســیما نبوده اســت؟ ســوالی که پاســخ به آن از سوی

مدیران جامجم ،اگر تصمیمگیریشــان بر مدار منطق باشد

و نه آنچه لجبازی نامیده میشود ،قاعدتا باید به تغییراتی
در برخورد با عادل فردوسیپور منجر شود.

عرفان حاجبابایی
یم فوتبال پرســپولیس روز گذشــته بازهم نتوانست به مقام
قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برسد.
فوتبــال ایران طی دو دهه گذشــته ناکامی هــای زیادی را به
خود دیده اســت .ناکامی هایی که البته همیشــه مســتحق
آن نبــوده و در مواقعــی ،در عیــن لیاقت و شایســتگی دچار
شکست شده است.
بــه بهانه تقابل دیــروز پرســپولیس و اولســان هیوندای در
فینــال لیگ قهرمانان آســیا و نمایش قابل قبول شــاگردان
یحیی گل محمــدی که درنهایت منجر به باخت آن ها مقابل
رقیــب حرفــه ای و قدرتمنــد کره ای شــد ،مروری داشــته ایم
بــر همه حســرت هایی کــه بــر دل فوتبال ملی و باشــگاهی
ایران مانده اســت .حسرت هایی که هر کدام می توانست به
افتخاری بزرگ بدل شود.
استقالل-جوبیلو/فینال جام باشگاه های آسیا 1999
اســتقالل بــا هدایــت ناصــر حجــازی و در روزی کــه  120هزار
هوادارش در استادیوم آزادی منتظر قهرمانی در جام باشگاه
های آســیا بودند ،بیش از  10موقعیــت گلزنی را به هدر داد تا
جوبیلو به راحتی عنوان قهرمانی را از آن خود کند و اســتقالل
به ستاره سوم آسیایی اش نرسد.
ایران-بحرین/مقدماتی جام جهانی 2002
تیــم ملی فوتبــال ایران در شــرایطی بــرای بازی بــا تیم ملی
بحرین عازم منامه شــد که با کســب برتری در آن مسابقه می
توانســت به آســانی راهی جام جهانی  2002به میزبانی کره و
ژاپن شــود اما عملکرد ضعیف تیم ملــی در آن بازی منجر به
باخت  1-3تیم ملی و در نهایت صعود مســتقیم عربستان به
جام جهانی شد.
ایران-ایرلند/پلی آف جام جهانی 2002
آن شکســت تلخ مقابل بحرین ،ایران را راهی مرحله پلی آف
کرد و شاگردان بالژویچ پس از کنار زدن امارات ،به مصاف تیم
قدرتمند ایرلندجنوبی رفتند .ایران در مجموع دو دیدار رفت
و برگشت در دوبلین و تهران ،موقعیت های گل بسیار خوبی
را از دســت داد کــه اوج آن ها موقعیت های تــک به تک علی
کریمی بود که توســط "شی گیون" مهار شد تا گل ثانیه های
پایانی یحیی گل محمدی در ورزشگاه آزادی ،نتواند در مقابل
دو گل ایرلندی ها در خانه خودشان اثر گذار باشد و ایران به
شکلی تلخ به جام جهانی  2002نرسد.
ایران-چین/جام ملت های آسیا 2004
یکی از شایسته ترین نسل های فوتبال ملی ایران با هدایت
برانکــو ایوانکوویــچ توانســت به مرحلــه نیمــه نهایی جام
ملت های  2004برســد و به مصاف چین میزبان درآورد .آن
مســابقه پر حادثه که ایران در آن خیلی زود  10نفره شد و با
تســاوی  1-1به ضربات پنالتی رفت ،درنهایت با ضربه ایمان
مبعلی کــه به تیر خــورد و یحیــی گل محمدی کــه با چیپی
ضعیــف و غیرمنتظــره توپ را بــه گلر چین تقدیــم کرد ،به
ســود میزبان خاتمه یافت تا ایران شانس صعود به فینال
جام ملت ها را از دست بدهد.

قاره سبز

سردار و قدوس

مهمتریناستعدادهای
ایران در اروپا

گفت« :خوشحالم در سختترین سال کاریام که در رسانهی

برنده این دیدار مهم ،صفحه اینســتاگرام ایافســی فارسی

حاال مدتهاســت در مدار تلویزیون نیست و تالشها برای

 11بازیکن آسیایی موفق در

بغضی که ترکید

در ایــن جشــنواره عــادل فردوســیپور پــس از دریافت دو

تندیس بهترین برنامه تلویزیونی از ســوی مردم و ســاخت

اینستاگرام فارسی و پنجمین الیو پربیننده دنیا تبدیل شد،

گزارش

پخــش ویژه برنامــه جام جهانــی  ۲۰۱۸به وجود آمــد؛ زمانی
فردوســیپور جلوگیری شــد .عکسهایــی از ظاهر مغموم

نمیخواســت برنامهاش را جلوی دوربین ببرد ،به ســرعت
آغاز شــد .برخی موی بلند پویول را از نگاه مدیران تلویزیون
منشوری دانستند و برخی دیگر از رقم درشتی که برای حضور

او در ایران و برنامه  ۲۰۱۸هزینه شده بود ،نوشتند .در نهایت

اما مشخص نشد که دلیل اصلی مخالفت مدیران شبکه سه
با حضور این بازیکن پیشکســوت اســپانیایی در یک برنامه
تلویزیونــی چه بوده ،اما آنچه واضح اســت ،این اســت که

همین اتفاق آغازی بود بر چالش میان عادل فردوسیپور و
علی فروغی .چالشــی که تقریبا یک ماه بعد به حذف عادل

فردوســیپور از برنامههــای ویژه جام ملتهای آســیا منجر

شد.

فردوســیپور اما همچنان ادامه داشــت و بــرای اولینبار در

بــا نظرســنجیهای قبــل از آن داشــت .براســاس ایــن
و «حاالخورشــید»« ،نــود» که معموال در بدتریــن حالت در

جایــگاه دوم بود ،در رده چهارم برنامههــای پرمخاطب قرار
گرفت .ایــن نتیجه عجیب با اعتراضات فراوانی روبهرو شــد

و برخی از صاحبنظران ،انتشــار این نظرسنجی را در ادامه
راه حــذف فردوســیپور و برنامه ۲۰ســالهاش از شــبکه ســه

دانستند.

بــا واکنشهای تند اهالی رســانه و مخاطبــان تلویزیون در

دوحه و چند روز میزبانی از فردوسیپور آب خورد.

درس مهمــی بــرای مدیران صداوســیما اســت کــه بفهمند
بــه تصمیمگیریهای جدید در تلویزیون شــود امــا اگر هم

نشد ،مهم این است که آنچه در این دو روز مشخص شد در

مدار بودن عادل فردوســیپور است ،مداری که مردم تعیین
کردهاند.

حسرت پشت حسرت برای تیم ملی و باشگاهها

همه داغهایی که بر دل فوتبال ایران ماند

اصفهانیها در فینال لیگ قهرمانان آسیا
سپاهان و ذوب آهن دو باشگاه اصفهانی و قدرتمند فوتبال
ایران هر کدام یک بار توانسته اند طعم حضور در فینال آسیا
را بچشــند .ابتدا ســپاهان در ســال  2007به فینال راه یافت و
مقابــل اوراواردز ژاپن شکســت خورد و ســپس در ســال 2010
نوبت به ذوب آهن رسید تا مقابل سئونگنام کره جنوبی تن
به شکست دهد تا حسرت قهرمان شدن باشگاه های ایرانی
در سطح قاره همچنان پا بر جا بماند.
ایران-عربستان/مقدماتی جام جهانی 2010
یکــی از تلخ تریــن بازی های تاریــخ تیم ملی فوتبــال ایران در
زمان حضور علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی اتفاق افتاد.
جایی که تیم ملی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی2010
آفریقای جنوبی در استادیوم سراسر پر آزادی پذیرای تیم ملی
عربستان سعودی بود و این شانس را داشت تا با کسب برتری
در این مســابقه و با توجه به نتایج نســبتا خوبی کــه در بازی
های قبلی کسب کرده بود ،شانس خود را برای صعود به جام
جهانی افزایش دهد اما در شرایطی که با یک گل از حریف خود
جلو بود ،دو گل ناگهانی از ســوی سبزپوشــان عربستان ،تلخ
ترین ســناریوی ممکن را برای آن مسابقه رقم زد و ایران بازی را
به عربســتان باخت .باختی که باعث اخراج دایی از تیم ملی و
درنهایت عدم صعود ایران به جام جهانی شد.
استقالل-افسی سئول/لیگ قهرمانان آسیا 2013
یکی از پرســتاره ترین استقالل های سالیان اخیر با هدایت امیر
قلعه نویی و در زمانی که هنوز بازی های لیگ قهرمانان آسیا در

و ســطح اول فوتبــال جهــان رفتــه انــد برخــی
موفقیت های بزرگ تری به دست آوردند.

طی بیســت ســال گذشــته برخی از کشــورهای
آســیایی تبدیــل بــه محــل پــرورش و معرفــی
اســتعدادهای جوان بــه فوتبال اروپــا بوده اند
و برخــی از آن هــا جــذب غــول هــای غربی می
شــوند .نتیجه اینکه برخی از آن ها موفق شــده

انــد جایگاهی عالــی در اروپا پیدا کنند .ســایت

" "90minیازده بازیکن آسیایی که در سال های
اخیر در اروپا موفق بوده انــد راانتخاب کرده که

در میان آن ها نام دو بازیکن ایرانی نیز دیده می

تاریخی را نصیب خود کرد که تنها بخشی از آن ۱۵ ،برابر کردن

افتضاحی که خیلــی زود ،وزیر ارتباطات و پلیس فتا از آن به

مرحله حذفی به صورت تفکیک دو منطقه شــرق و غرب برگزار
نمی شد ،توانست با کنار زدن رقبای قدرتمندش به مرحله نیمه
نهایی لیگ قهرمانان برســد و با تیم اف سی سئول کره جنوبی
رو در رو شــود .دیداری که خیلی ها معتقد بودند می توانســت
در فینال شــکل بگیرد .اســتقالل بازی رفت را در سئول با دو گل
واگذار کرد و در ورزشــگاه آزادی و در شــب هــدر دادن موقعیت
های پرشمار و بدشانسی های پیاپی ،با تیم قدرتمند کره ای 2-2
مساوی کرد و شانس حضور در فینال آسیا را از دست داد.
ایران-آرژانتین/جام جهانی 2014
تیم جنگنده و دوســت داشتنی کارلوس کی روش پس از یک
امتیازی که از نیجریه در اولین بــازی جام جهانی  2014گرفت،
در دومیــن بازی اش به مصاف تیمی رفت که در نهایت نایب
قهرمان جام شــد .ایران اما بدون ترس از نــام بزرگ آرژانتین
شــجاعانه جنگید و در روزی که شانس و داور هر دو با حریف
یار بودند ،تسلیم شوت فوق العاده لیونل مسی در دقیقه 91
شد و نتوانست شاهکارش را با کسب امتیاز همراه کند.
ایران-عراق/جام ملت های آسیا 2015
پر افــت و خیز ترین دیدار تاریخ تیم ملی طی ســالیان اخیر،
بــی تردیــد یکی از بزرگترین حســرت هــای فوتبــال ایران به
حساب می آید .تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم جام ملت
های استرالیا ،در حالی با عراق بازی کرد که اگر اخراج مهرداد
پوالدی در نیمه اول نبود ،نه تنها گل اول توسط سردار آزمون،
به راحتی قابل حفظ بود بلکه می شــد به آن اضافه هم کرد.
اما اتفاقات فوتبالی کار را به وقت اضافه کشاند و ایران دو بار

در میان اســتعدادهای فوتبال آســیا که به اروپا

اســتفاده کــرد .این صفحــه اینســتاگرامی ،با ایــن کار ،بردی

دوران انحصار به پایان رســیده اســت؛ درسی که شاید منجر

خود کرد.

کرده اند.

بهصورت زنده پخش و برای گزارش آن از عادل فردوســیپور

برنامه «نود» رتبه اول را داشت ،به یکباره و با تغییری عیان،

برنامه «نود» بود که عنوان بهترین برنامه تلویزیونی را از آن

اســتعدادهای مهمی را به فوتبال جهان معرفی

خریداری نکرده بود ،اینستاگرام فارسی ایافسی ،این بازی را

و رکوردشــکنی پربازدیدترین الیو اینستاگرام فارسی رخ داد،

فراوان مردم به شکل قبل خود بازگشت و در نهایت هم این

اینکــه چند کشــور آســیایی در ســال هــای اخیر

تلویزیون ایران طبق معمول ،حق پخش این مسابقه مهم را

تلویزیونــی از ســوی مــردم انتخــاب میشــدند ،درحالیکه

برنامــه از کنداکتور شــبکه ســه که گویا برای ســنجش میزان

فوتبال ناشــناخته است اما آنچه مشخص است

نداشت به جز صفحه اینستاگرام ایافسی فارسی .درحالیکه

اتفاقی که با هجوم مخاطبان به صفحه اینستاگرام ایافسی

در نظرســنجی جشــنواره جامجم کــه بهتریــن برنامههای

عنــوان دســتکاری در آرای مردمی نام بردند و بــا اعتراضات

سه برنامهریزی شده بود ،دو هفته ادامه داشت و در نهایت

پایان رســیده و برنده و بازنده آن در مستطیل سبز مشخص

در ادامــه ایــن روند ،اتفــاق عجیــب دیگــری رخ داد .این بار

مدتــی بعــد از جام ملتهــا هم بــرای اولینبــار در مهر ،۹۷

اعتراض مردم نســبت به این اتفاق از ســوی مدیران شــبکه

برنده فینال لیگ قهرمانان آسیا

دنبال کنندگانش بود و هزینهاش ،تنهــا به اندازه یک بلیت

به رتبه دوم و پایینتر از برنامه «برنده باش» فرستاده شد؛

برنامــه «نود» بــا دو هفته تعطیلی روبهرو شــد .حذف این

ویژهبرنامــه نوروزی ایــن برنامه بودند ،بــه تعطیلی «نود»

ورزش ســه -مســلما آســیا هنوز در دنیای مدرن

توانست به مسابقه کامبک بزند اما ضربات پنالتی درنهایت
زهــرش را به تیم پرتــاش کی روش ریخت و ایران نتوانســت
راهی نیمه نهایی شود.
ایران-پرتغال/جام جهانی 2018
ســومین بازی تیم ملــی در جام جهانی  2018می توانســت به
شــیرین ترین بازی تاریخ فوتبال ایران تبدیل شود اما شاید
به دراماتیک ترین بازی تاریخ تبدیل شــد .ایران اگر پرتغال را
می برد ،برای اولین بار راهی مرحله بعد می شــد ،اما جریان
بازی این را نشان نمی داد .پرتغال یک گل زد و صاحب ضربه
پنالتی شد .بیرانوند اما ایران را به بازی برگرداند چرا که ضربه
رونالدو را مهار کرد و ایران سراســر حمله شــد .دقیقه  91داور
ایــن بار به نفع ایــران پنالتی گرفت و کریم انصــاری فرد کار را
به تســاوی کشــاند و ســپس ثانیه هایی قبل از ســوت پایان
مسابقه ،مهدی طارمی صاحب مهم ترین موقعیت گل تمام
دوران فوتبال خودش شــد اما ضربــه پای چپش به جای تور
داخل دروازه ،بــه تور کنار دروازه برخورد کــرد تا داغ ابدی آن
مسابقه بر دل ایرانیان باقی بماند.
پرسپولیس-کاشیما/فینال لیگ قهرمانان آسیا 2018
پرســپولیس با هدایت برانکــو ایوانکوویچ و بــا پنجره نقل
و انتقاالتی بســته اش ،توانســت برای اولین بار راهی فینال
لیگ قهرمانان آســیا شــود اما سرنوشــتی بهتر از تقابل روز
گذشــته با اولســان هیونــدای در انتظارش نبــود .قرمزها
دیــدار رفــت را در ژاپن بــا  2گل به کاشــیما واگــذار کردند و
در بازی برگشــت و در شــبی کــه اســتادیوم آزادی یک پارچه
قرمزپوش شده بود ،نتوانستند مقابل کاشیما کاری از پیش
ببرند و جام در نهایت به ژاپنی ها رسید.
ایران-ژاپن/جام ملت های آسیا 2019
هنگامی که روشن ایرماتوف ازبک سوت شروع مسابقه ایران
و ژاپــن را در نیمــه نهایــی جام ملت هــای آســیا  2019به صدا
درآورد ،هیچکــس فکر نمی کرد این دیــدار به آخرین حضور
کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران تبدیل شود چرا
که همه ایرانیان چشــم انتظار صعــود به فینال جام ملت ها
بودند اما اتفاقات عجیب فوتبال شــرایطی را رقم زد که ایران
با سه گل به سامورایی ها ببازد .ژاپن گل اولش را هنگامی زد
که بازیکنان ایران به شــکلی عجیب بــازی را رها کردند و برای
اعتراض به ســمت داور یورش بدنــد آن هم در حالی که هیچ
اتفاقــی در زمین مســابقه نیفتاده بود .ســپس نوبت به یک
پنالتــی برای ژاپــن رســید و در نهایت هم یــک ضدحمله کار
ایــران جذاب کــی روش در جام ملت هــای  2019را تمام کرد تا
ایران بازهم جایی در فینال نداشــته باشد و حسرت قهرمان
نشدن در آسیا همچنان با تیم ملی همراه باشد.
خبرآنالین

شود؛ سامان قدوس و سردار آزمون.

در این گزارش که سامان قدوس شماره  11لیست

اســت درباره ایــن بازیکــن ایرانی آمده اســت":
داســتان ملی پــوش ایرانی اینگونه اســت .او در
فوتبال ســوئد مطرح شــد و بعد از آن قراردادی

با یــک باشــگاه بســت امــا در نهایت بــه آمیان
فرانسه پیوست .داســتانی غیرمعمول که حرفه

این بازیکن را در فصل گذشــته تحــت تاثیر قرار
داد .با این حال قدوس توانســته جایگاهش را
در فوتبال اروپا پیدا کند .با وجود شــروع موفق

او در فوتبــال فرانســه  ،پس از پیوســتن به تیم
ملــی ایران در جام ملت های  2019و در بازگشــت

دیگر نتوانست سطح خود را پیدا کند .در شروع

فصل آمیــان او را به برنتفورد قــرض داد تا این
فصل در چمپیونشیپ بازی کند.

دیگــر بازیکــن ایرانی این لیســت ســردارآزمون

اســت کــه در رده دوم قــرار دارد .در این گزارش

درمــورد ســردار آزمــون آمــده اســت ":گلــزن
بااســتعداد ایرانی  ،ســردار آزمون  ،معمار اصلی

فتح مجدد لیگ روســیه در زنیت سن پترزبورگ
بود .مهاجم  24ســال تیم ملی ایران و اهل گنبد

 ،علیرغم ســن کــم تجربــه باالیــی دارد .او در 18
ســالگی برای روبین کازان در روســیه بازی کرد و
همانجا بود که نظر کارشناســان فوتبال را جلب

کرد.

ســردار آزمون اینروزهــا نیازی بــه معرفی ندارد.
مهاجمــی بــا کیفیــت فنــی بــاال و قــدرت تمــام

کنندگــی فــوق العــاده .بازیکنــی که بــه او لقب
"مســی ایرانــی" داده انــد .او که امیــد تیم ملی

کشــورش در خط حمله اســت در زنیــت در کنار
آرتــم دزیوبا خــط آتش خطرناکی را شــکل داده
اند .ســردار در فصل گذشــته با نمایش خوبش

توانســت بیــش از پیــش در فوتبال اروپــا برای
خودش نامی دست و پا کند.
یازده آسیایی موفق در اروپا:

 -11سامان قدوس (ایران-برنتفورد)
 -10شایا ناکاجیما( ژاپن -پورتو)

 -9تاکاهیرو تامیاسو (ژاپن-بولونیا)
-8یوتو ناگاتومو (ژاپن -مارسی)

-7هیراکی ساکای (ژاپن -مارسی)

-6هی چان هوانگ( کره جنوبی-الیپزیک)
-5تاکومی میناموینو(ژاپن-لیورپول)

-4لی کانگ این( کره جنوبی-والنسیا)
 -3تاکیفوسا کوبو (ژاپن-رئال مادرید)

-2سردار آزمون(ایران -زنیت سن پترزبورگ)

-1هیونگ مین-سون( کره جنوبی-تاتنهام)

سخن روز
روزانهم
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عالقــه او نیســت روی آورد یــا چمدان هــا را ببندد و

کوچ کند و سر از شــبکههای ماهواره ای فارسیزبان

اســتقبال گســترده از گزارش عادل فردوســیپور در

درآورد و در این صورت همۀ پلها را پشــت سر خود

(ای.اف.ســی) را باید فراتــر از عالقۀ ِصرف به صدای

بدهد و دوری خانواده را تحمل کند.

یک گزارشگر دانست.

خــراب کند و مجال بازگشــت بــه میهن را از دســت
فردوســیپور امــا نه تن داد ،نه شــغل خــود را ترک

زیرا ایــن یک واکنــش اجتماعی به یکــی از بارزترین

کرد و نه جــای وطن کرد .گزینۀ چهارمــی را برگزید

ســاالنه  2000میلیــارد تومــان بودجــه میگیــرد اما

برای او شــغل دایم نیســت اما یک اتفاق رسانهای و

نمادهــای انحصارگرایــی و رفتــار بنگاهی اســت که

بــه خواســت عمومی و صاحبــان آن بودجــه وقعی
نمینهد.خــود صــدا و ســیما انحصارگراســت و

آن وقــت یک نفــر درون آن هــم انحصــار مضاعفی

ایجــاد کــرده« :انحصــار در انحصار» .آدم یــاد تئاتر
تلویزیونی «حصار در حصار» در دههها ســال قبل
می افتد!

که به ذهــن هیچ کس خطــور نمیکــرد و این البته
نقطــۀ عطف بــه حســاب میآید .گــزارش از صفحۀ
اینســتاگرام بــرای مخاطبانی کــه ناگهــان میلیونی
شدهاند.

با این شاهکار و حال که اصولگرایان هر روز قانونی
تصویب میکننــد تا امکان کاندیداتــوری محدودتر
و نــرخ مشــارکت پاییــن

در نــگاه علــی فروغــی

تــر بیایــد بــد نیســت بــا

البتــه عادل فردوســیپور

آقــای علــی فروغــی دارد

ایــن میــزان محبوبیت که

رییس جوان شــبکۀ سیما

و توانســته یــک موضــوع

کارمنــد و مرئــوس اســت

ســاده را بــه یــک معضل

مثل بقیه و باید به رییس

تبدیــل کنــد ســراغ او

خــود احتــرام بگــذارد باز

بروند تا کاندیای ریاســت

مثل بقیه.

آقــای فروغی اما رســانه و

جمهوری شود!

بــا مخاطــب میلیونــی

کــه بــه جــای اســتفاده از

آخر این کم هنری نیســت

مجری برنامهای  20ســاله

و بــا تولیــد درآمــد را بــا ادارۀ قنــد و شــکر و عــادل

سرمایۀ اجتماعی محبوبیت یک مجری و برنامه ساز

«نوالــۀ ناگزیر را گــردن کج میکنند» اشــتباه گرفته

تلویزیون ایران اینترنشــنال درآورد و وقتی خودش

فردوســیپور را با دیگرانی که به تعبیر بامداد شــاعر

بود.

او را طرد کنند تا جایی که همکار و دســتیار او ســر از

میماند بگویند «از مدار خارج شده بود».

فردوســیپور بیشــتر روزنامهنــگار اســت تــا کارمند

از دو حال خارج نیســت :یا عادل فردوســی پور این

خــود و فردیــت رشــدیافته و اســتقالل حرفــهای و

که باید از رییس ســازمان پرســید چرا وارد این بازی

سازمان صدا و ســیما و روزنامهنگار واقعی به «من»

شــکوفایی خود بهــا میدهد و همــواره بــاز از زبان
شــاعر پیش گفته از خود میپرســد« :با خود وفادار
میمانم آیا؟»

همه محبوب است و تنها به خاطر یک نفر طرد شده

شــده اید تا یک صفحه در اینستاگرام رقیب سازمان

 2000میلیارد تومانی شما با  48هزار کارمند شود؟

اگــر ایــن همــه محبوب نیســت البد رییس شــبکۀ

این وفــاداری به خود و خم نشــدن و کرنش نکردن

ســه این همه محبوب اســتِ .شق ســومی هم سراغ
ّ
دارید؟!

برای برخــی گــران میافتــد و انتظار دارنــد همه به

بیشــتری دارد .بله .انکار نمیکنم .اما پیام این همه

در برابر رییســانی که مالک و صاحب آن رســانه هم

نیســتند و تنها امانتی به آنها ســپرده شــده اما انگار

خاطر حقوق ماهانه تسلیم و مطیع باشند.

انحصــاری بــودن صــدا و ســیما احتماال ایــن تصور

را ایجــاد کرده بــود که یا فــرد تبعیــت میکند و تن
میدهد مثل جوانی که از این فرصت استفاده کرده
و خود را باال کشــیده و میخواهد پول و شــهرتی به

هم بزند که خالف هم نیســت .یا این شغل و حقوق

و مزایــای آن را ترک کند و به شــغل دیگــری که مورد

یادداشت

وحید صدر فضالئی

شــاید گفته شــود همچنان تلویزیــون قابلیتهای
اقبال به صفحۀ اعالم شــده هم روشــن است .عادل
فردوســیپور بایــد بازگــردد و از همیــن تلویزیــون

لک
آن همه است و ِم ِ
گزارش کند .چرا که تلویزیون از ِ
لق کســی نیســت .انحصار در انحصار و حصار در
ِط ِ

حصــار  ،این رســانه را به جایی نمیرســاند و تنها بر

محبوبیت آقای فروغی میافزاید.

عصر ایران

آناهیتا رحیمی

کرونا ریههای تئاتر را از کار انداخت

شــیوع ویــروس کرونــا ،تئاتــر و ســینما را در

ماههای گذشــته کم فروغ کرده است و در شهر

تعطیلی اجراها در تبریز

تبریز نیز نبود ســالن مناسب و شیوع ویروس

کرونا مشکل را دوچندان کرده است.

خود رها شده است.

حال و روز تئاتر بر وفق مراد نیست و حاال شهر

وی بر نبــود حمایتهای مالــی در حوزه تئاتر

اولینها به یک شــهر بدون تئاتر تبدیل شده

اشــاره کرده و گفت :ارزشــی برای هنر واقعی و

است و سالهاست مشــکالت گوناگون ،درخانه

فاخر وجــود نــدارد و گمان میکننــد که همه

تئاتر را به روی هنرمندان بسته است.

چیز ،جنگهای شادی است و بدین گونه جای

با شیوع ویروس کرونا نیز مشکالت دیگری سد

خالی نمایشهای آموزنــده و اجراهای فخیم

راه تئاتر شــده و با کم رونق شدن و بی توجهی

همواره خالی است.

به ایــن هنر ،برخی از هنرمندان کــه تنها از این

حجــازی بیان کــرد :شــیوع ویــروس کرونا نیز

راه ،روزگار خــود را میگذرانند حاال برای تأمین

مشــکلی دیگر در کنار ســایر مشکالت در حوزه

معیشــت خود ،به ناچار به شــغلهای دیگری

تئاتــر بــه وجــود آورده و هیــچ اجرایــی اتفاق

روی آوردهاند.

متضرر شدن بازیگران و گروههای تئاتر

نیفتاده اســت؛ با این وجود ،فعــاالن در حوزه

بازیگــر ســینما و تئاتــر گفــت :محــل اجــرا،

شــاید مجبور باشــند به شــغلهای دیگر روی

نمایشهــای در حــال تمرین هنرمنــدان ،در

از فقر فرهنگی رنج میبریم

تئاتــر ،از کجا معیشــت خــود را تأمیــن کنند و

با شیوع ویروس کرونا

آورند.

عــدم حمایــت دولــت از اجراهــای ناتمــام و

کارگــردان تئاتر تبریــزی ادامــه داد :فعاالن

زمره مشــکالت موجود در حوزه تئاتر میباشد

کــه در ســالهای قبل ،مبلغــی از ســوی اداره

جشــنواره در حدود  ۱۵۰تــا  ۲۰۰میلیون هزینه

پرداخت میشــد اما در حــال حاضر طی چند

میشــود که بودجه این جشــنواره کجا رفت؟

رامیــن ریاضــی ادامــه داد :خانــه تئاتر شــهر

یابد؟

مســکوت مانده و محلی بــرای اجرای نمایش

به افــراد طفیلی جامعــه تبدیل شــده و جزو

بهمــن که متعلــق به بخش خصوصی اســت

میروند؛ همراه با شــیوع ویــروس کرونا ،بنابر

هنرمندان نیست.

شــدن آموزشــگاهها و اعــام آن ،متأســفانه

ارشــاد و هنرهای نمایشــی برای هــر نمایش

بر بــود که برگزار نشــد امــا این ســوال مطرح

سال گذشته این هزینهها نیز لغو شده است.

آیا نمیتوانست به یک اتفاق هنری اختصاص

وی افــزود :در کالنشــهر تبریــز ســالنهای

ریاضی بیان کــرد :هنرمنــدان در عرصه تئاتر

هنرمنــدان وجود ندارد؛ مجتمــع فرهنگی ۲۹

آســیب پذیرتریــن افــراد جامعه نیز به شــمار

نمایشی با مشکل خاصی روبرو نیست.

و پرداخــت درصدهــای ارائــه شــده در تــوان

درخواســت وزارتخانــه در رابطــه بــا متضــرر

او اضافــه کــرد :از ســال  ،۱۳۷۷در عرصه تئاتر

تاکنون هیچ اقدامی برای جبران این خسارت،

ســطح تبریــز ،چندین فرهنگ ســرا و ســالن

فضاهای جنگ شادی بیشتر جوالن داده شده

وی معتقد اســت که همزمان با شیوع ویروس

وی معتقد اســت که تبریز ،مهد تئاتر اســت و

گونهای که احتمال میرود تمایل دارند که هنر

به نام هنر و تئاتر باقی نمانده است و احتمال

اجــرای نمایــش گروههــای تئاتــر و خالــی

باشد.

کارهای فاخر و صاحب فکر است و مردم نیز به

فعالیــت خود را آغــاز کردهام اما متأســفانه به

صورت نپذیرفته است.

و مسئوالن نیز بیشتر از آن حمایت میکنند؛ به

کرونا ،تئاتر و ســینما نیز خاموش شد و چیزی

اندیشــه و تئاتری در این شــهر وجود نداشته

میرود که در جامعه ما کارهای مبتذل بیشتر از

ایــن مــدرس دانشــگاه در رشــته تئاتــر ادامه

این سمت کشیده میشوند.

بودهایم و مســئوالن ،تنهــا ادعــای حمایت از

رابطه به خبرنگار مهر گفت :تعدادی از محلها

اتفاقی صورت نپذیرفتــه و این روند همچنان

همچنان بالتکلیف باقی مانده است.

وی گفــت :جشــنواره تئاتــر اســتانی بایــد در

در گذشته به انجمن تئاتر شهر معروف بودند

نظــر انجمن هنرهای نمایشــی ،برگــزاری این

شد اما در حال حاضر ،تعمیراتی روی آن انجام

تکرار شــروع میشــوند و نتیجهی این دو ،مالل
اســت .قانــون کلی نیســت ،اما اغلــب دچارش

میشــویم .ناخــودآگاه میافتیــم داخــل ایــن

گرداب و اگر نجنبیــم و کاری نکنیم ،فرو خواهیم
رفت در ایــن ورطهی مالل و روزمرگــی .البته هر

کســی راه و روش خودش را برای کاســتن از این

بــه هنــر ندارنــد یــا عمــا از آن متنفرنــد ،وقتی

بــه عمــق مطالبشــان میرســیم ،رگههایــی از
توجــه را میبینیــم و چیزهــای زیــادی میتوانیم

در موردشــان متوجه شــویم .در قیــاس بزرگتر،

بررســی نقــش هنــر در یــک جامعــهی خــاص

تکــرار دارد .انتخابــی که نشــان از اعتقــادات و

میتواند خط سیر فکری و اجتماعی آن جامعه را

بــه نظر مــن ،یکــی از بهترین کارهایــی که برای

در آن جامعهی مورد نظر نقش محوری دارد و یا

به هنر است.

خــاص و محــدودی را دارد و یــا طیف وســیعی

فرهنگ و داشــتههای درونی یک فــرد دارد .اما
برونرفــت از این مالل میتوان کــرد ،پناه بردن

برایمان مشــخص بکند .میتوان فهمید که هنر

موقتا بسته
به دلیل وجود مشکالت مالکیت،
ً

به نام سالن تئاتر در تبریز وجود ندارد و خانه

آبــان ماه ســال جــاری برگزار میشــد اما طبق

اســت" .یعنی در حقیقت در پاسخ به سوال در
تــا همیــن امــروز این پرســش ذهنهــا را درگیر

ارائه نشــده اســت .اما چیــزی که مهم اســت ،نه

بزرگ بر زندگی همهی ما اســت .دنیایی را تصور
کنیــد کــه در آن هیچ رنــگ و بومی وجــود ندارد

و هیچ دســتی نیســت کــه بــر روی بــوم بلغزد،

قلمها خشــکیدهاند و مغزها زنگ زدهاند و هیچ

واژهای کنار واژهی دیگر ،قرار نمیگیرد ،و قصه و

داســتان و شــعری را خلق نمیکند ،هیچ دستی

ِگلــی نمیشــود تــا کــوزهای را بیافرینــد و هیچ

زخمهای بر هیچ سازی زده نمیشود.

میبینیــد؟ اگــر اینگونــه میبود ،همــه چیز به

هیچ ختم میشــد .حتا واژهها هم با تجســم این
دنیــا ،مدام هیــچ را تکرار میکننــد .زندگیهایی

واژهی «هنــر» بــرای هــر کســی معانــی مختلف

از مــردم مخاطــب هنــر هنرمنــدان هســتند .و

من که قابــل تصور نیســت .امیدوارم ســنگینی

تصاویر نقاشیها و مجسمهها را در نگارخانهها

را در این جامعه حدس زد.

به یــاد بیاورد ،یــا گوشــهای از کارگاهــی کوچک

که شــخصی پشــت چرخ ســفالگری نشســته و
مشغول اســت .و یا ارکسترهایی که نوازندگان و
خوانندگان در حال اجرا هستند و یا هر ذهنیت

و شــناخت دیگری .شاید یادآور نوابغ و بزرگان و
افراد مشــهور باشــد و یا چیزهای کسل کننده و

خســته کننده را به یاد بیاورد .غروبهای دلگیر
را یــادآوری بکند یــا شــببیداریهای ماللانگیز

بینهایتشــان هیچ روشــنایی وجود نــدارد .برای
این ســایهای که بــر زندگیهامان افتاده اســت،

خیلی زود سبک شود و دنیایی که فردا و فرداها

یکــی از مخاطــره آمیزترین ســواالتی که ذهن

انتظارمان را میکشد ،سرشار باشد از نور و گرمی

مشــغول داشــته ،چیســتی هنر اســت .شــاید

که همراه روزها و شبهای سختمان ،مفهومی

فالســفه را از دوران باســتان تــا امــروز به خود
ســقراط اولیــن فیلســوفی بــوده باشــد که از

خود پرســید هنر چیست؟ ســقراط این سوال
را بــه شــیوه گفتگــوی دو نفر مطرح کــرده ،هر

بــار تعریفــی بــرای هنر ارائــه داده و در پاســخ

نشان می دهد که آن تعریف نمیتواند درست

جای خالی نمایشهای آموزنده

هنرهای نمایشی در استان آذربایجان شرقی و
امیر حجازی در ادامه افزود :متأســفانه مکانی

حــوزه تئاتر ،نیروهای جــوان ،تحصیل کرده

و با تجربهای هســتند اما مکانی برای اجرای
تئاتر وجود نــدارد و گذشــته از این حمایتی
نیز دیده نمیشــود حتی اگر اسپانســری هم

وجود داشته باشــد مکانی برای اجرای تئاتر
نیســت و متأســفانه تاکنون اقدامــی در این

باره صورت نپذیرفته چرا که اعتقادی وجود
ندارد.

تله تئاتر تلویزیونی میتواند در تأمین
معیشت هنرمندان کم کند

به گفته کارگردان تئاتر تبریزی ،از فقر فرهنگی

رنج میبریــم و اغلب مردم از اینکــه تئاتر ،یک
اصــل و فرهنگ اســت غافل شــدهاند و حتی
میتوان گفت کــه افزایش بزهکاری نیز از نبود
فرهنگ نشأت میگیرد.

ایــن کارگــردان تئاتر تبریزی ،حدود  ۳۵ســال
در حوزه تئاتر فعالیت داشــته اســت و به این

معتقد اســت که در این دوران کرونائی صدا و

ســیما میتواند به تله تئاتــر پرداخت کند و با
این کار ارزشمند بخشــی از مشکالت معیشتی

هنرمندان در این بخش را کم کند.

اگــر تبریــز را مهــد تئاتــر در نظر بگیریــم باید
شــاهد حمایتهای بیشــتر از این هنــر فاخر
باشیم تا هنرمندان در سایه پارهای از مشکالت

گوناگــون مانند کرونا و نداشــتن محل اجرای

مناسب ،از این هنر ناامید نشوند.

تئاتر نیز حدود چند سالی میشود که به حال

مهر

منظر

در حاشیه اســت .یا کار هنرمندان مخاطبهای

و متفاوتــی را تداعــی میکنــد .برای یکی شــاید

سایر سالنهای خصوصی این مشکل را رفع

محمدزاده ادامه داد :خانه تئاتر و کاریکاتور که

خطــی کــه رنــگ و نــوا و کلمــه را ندارنــد و در

همینطور میتوان جایگاه اجتماعی یک هنرمند

میتواند در قبال هزینه ناچیز در مقایســه با

به خصوص در تبریز وجود دارد.

راجع بــه جایگاهتــان در جامعه آشــکار میکند.

هرکســی از یــک زمان و مــکان خاصــی عادت و

نگه داشــتن ســالنها نیســتند و شــهرداری

ادامه دارد.

پاســخ به چیســتی هنر ،بلکــه تاثیر ایــن مفهوم

میکند خواهیم رســید .حتا کســانی که عالقهای

شــهرداری و شــهرداریهای مناطق ،مخالف

هنرمندان را دارند و این در حالی است که هیچ

نمیدانــم کجــا ،ادامــه خواهــد داشــت .گاهی

بیندیشــیم به درکی از اینکــه جامعه چگونه کار

وجود دارد که مناسب تئاتر است.

بــرای اجرای تئاتــر وجــود دارد اما متأســفانه

هر پاســخی به مطالب باال چیزهــای زیادی را در

میکاهــد .کجایــش را ،باز نمیدانــم ،ولی برای

با پــارهای از محدودیتها همراه اســت اما در

کارگردان تئاتر گفت :دو مشکل عمده در حوزه

کرده و هرگز پاســخ جامع و بی اشــکالی برای آن

ایــن حرکــت سینوســی .الاقــل از یکنواختیاش

ســالنهای همایشهــای بین المللــی تبریز

داد :تاکنون با وعــده و وعیدهای واهی روبرو

ســرخاب -زندگــی از یــک جایی کــه نمیدانیم

اگــر به نقــش هنــر در جامعه و جایــگاه هنرمند

عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز ادامه داد:

عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز نیز در این

گابریــل گارســیا مارکــز را بــا دنیــای رئالیســم

بــاال هســتیم و گاهــی پاییــن .بــد هــم نیســت

و با پیگیریهای صورت گرفته اجرای گروههای

کند.

می ماند.

مورد ســلیقه و خلق و خوی شــخصیتان ،و نیز

مختلــف فرهنگی و ورزشــی شــهرداری وجود
دارد اما معلوم نیست که چرا بسته شده است

را .باعث هیجان شــود و یا تــوی ذوقتان بزند.

جادوییاش.

شد.

تبریز حدود یک و نیم ســال است که همچنان

اگر نبود...
کتابهــای دانیــل اســتیل را یــادآوری بکنــد یــا

میشــود که شــنیدهها حاکی از آن است که بار

دیگــر به انجمــن نمایش بازگردانــده خواهد

باشــد .در انتها ســقراط می گوید" :هنر دشوار

کجاست شــروع شــده اســت و تا بینهایت و یا

نیمه شب شرعی۲۳:۳۶:۲۶ :

تئاتر

علی فروغی و این همه محبوبیت؟!

صفحۀ فارسی اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا

اذان مغرب۱۷:۲۹:۴۴ :
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تلویزیون

مهرداد خدیر

غروب آفتاب۱۷:۰۸:۳۸ :

و ســاز و نوا و کلمه و رنگ .و آن روز یادمان نرود

که قابل تحمل کرد مــال این روزها را و تلطیف

کــرد عادتهای خاکســتری را ،فقــط و فقط هنر

بود و بس.

«اگر هنر نبود ،حقیقت ما را نابود میکرد».

همین

جشن یلدا در
محله دروازه غار

عکس :فارس:تهمینهرحمانی

جشــن یلدا ،در کوچه پــس کوچه های محلــه دروازه غار تهران به همــت "خانه مادری_
جمعیــت طلوع بی نشــان ها" ،صبــح امروز۲۹آذر مــاه  ،۱۳۹۹در محلــه دروازه غار تهران،
برگزار شــد " .خانــه مادری" در این محله آســیب خیز با هدف حمایــت روحی و معنوی از
مادران و کودکان آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد ،تاسیس شده است.

