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گزارشی از فعالیتهای قرارگاه جهادی رهپویان یاس در شهرستان خسروشاه

اینجا حرف اول و آخر
را «زنان» میزنند!

 ۳سناریو احتمالی
سرنوشت
در مورد
ِ
«جنگ اوکراین»
2

سرمایه گذاری ۱۰

میلیون دالری شرکت
ترکیه ای در تبریز

بعد است

تیتر وار

ممنوعیت واردات کفش
به کشور

رئیــس اتحادیــه کفاشــان تبریز بــه ممنوعیت

واردات  ۱۳۰۰کاال اشــاره کــرد و اذعان داشــت :در

حال حاضر واردات هرگونه کیف و کفش خارجی

ممنوع اســت ،ولی به نظر میرسد برای افزایش
کیفیت محصوالت داخلــی ،واردات کفشهایی

که از کیفیت باالیی برخوردار هستند آزاد شود
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جنگ ابدی باکتریها
و قارچها

بــا افزایش درآمد در سراســر جهان ،مصرف آنتی
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بیوتیکهــا نیــز افزایش یافته اســت بــه ویژه در

چند درصد از جمعیت

بخــش کشــاورزی و دامپــروری جایی کــه داروها
در مقیــاس صنعتی بــر روی حیوانات اســتفاده
میشود .چنین استفاده گســتردهای شرایطی را

کشور در دام فقر

ایجــاد میکند که به باکتریها اجــازه میدهد در

هستند؟
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برابر داروها مقاوم شوند

5

طراحی حرکت در تئاتر
ممنوعشد

گرگها

اینجا قرارگاه جهادی رهپویان یاس است .جایی که همین دو -سه سال پیش گوشهای از شهرستان خسروشاه

۱۰کودک را در زنجان
۱۰کودک
8

عکس :ایرنا

خوردند!

شکل گرفته تا بیسر و صدا و فارغ از نمایشهای معمول که از اقدامات فرهنگی به چشم میخورد ،با نیروهای

مردمی ساعتهای متوالی در تمام طول هفته برقرار است و پویا

یاش متن یادداشــتی که از او
در صفحه شــخص 
خواسته شده را منتشر کرد .این هنرمند توضیح

داد کــه بــه او اعــام کردهانــد طراحــی حرکت و

کریوگرافی طبق قوانین کشور ممنوع است

8

تسلیت

حر ف اول

از خرمشهر تا کیاف!
مهدی نورمحمدزاده

بعد یــک مــاه مقاومت پــر حماســه و جانانه،
خرمشــهر در آســتانه ســقوط قرار گرفتــه و به

دســتور فرماندهــان جنــگ ،تخلیه شــهر آغاز

همکار ارجمند

جناب آقای جواد آهنگری

درگذشت پدرگرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و ضمن
طلب رحمت برای آن مرحوم ،صبر و شــکیبایی بازمانــدگان را از درگاه

خداوند منان مسألت داریم.

شرکت سخن نگاران طوبی

شــده بود .مدافعان خونین شــهر که ترکیبی از

رزمندگان بومی منطقــه و واحدهای اعزامی از

دیگر شــهرها و اســتانها بودند ،هنوز باور نمی
کردند که شهر در حال سقوط است و باید عقب

صاحب امتیاز روزنامه سرخاب – هفتهنامه آذرپیام
پایگاه خبری تحلیلی همنوا

بکشــند! از بچههای خرمشهر هیچ کس حاضر

به عقب نشــینی نمی شــد ،تا وقتی که دســتور

مســتقیم «جهان آرا» برای عقب نشــینی فوری

رسید و همه یقین کردند دیگر راهی برای نجات

خرمشــهر نمانده است! که اگر کورسوی امیدی

هم مانده بود ،غیرت جهــان آرا اجازه نمی داد
شهر را تحویل دشمن بدهند!

مدافعــان تــرک و لــر و فــارس و عــرب ،بــا
چشمهای خیس و محض خاطر دستور جهان

آرا ،ســنگرها را خالی کردند و ســوار ماشینها

شــدند .بعضیهــا را بــه زور ســوار کردند ،رگ
غیرتشــان بیرون زده بود و چشمهایشــان به
خون نشســته بود ،انگار تحمل این حجم رنج

و شکست را نداشتند!

«سیده زهرا حســینی» در کتاب «دا» ،در حال

و هــوای آن روز تلــخ ،از رزمنده غیــوری روایت

کرده اســت کــه بعد تالش بــرای ســوار کردن
همــه بازمانــدگان ،خــودش حاضر بــه عقب
نشینی نشــد و در برابر قسم و التماس و گریه

دوســتان ،تیربارش را وســط خیابان گذاشت
و از پشــت تیربار فقط یک جملــه گفت« :من
شهرم را دست دشمن نمی دهم!»

باالخره آخرین ماشــین حرکــت میکند و زهرا
حســینی همراه دیگر رزمندگان ،از پشت پرده
اشــک بــه تماشــای مــردی مینشــیند کــه به

تنهایی و فقط با یک تیربار به استقبال دشمن

متجــاوز میرود کــه الاقل تا او نفس میکشــد
و زنده اســت ،مبادا ناموس شهر زیر قدمهای
نحس دشمن بیفتد!...

صفحه 3

امیر امیری مدرس طراحی حرکتهای نمایشی
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این جهانشهر”تبریز” را بیش از این تحقیر نکنیم!
در انتخاب شهردار قدری با تامل و تانی عمل کنید

جواد نیکبخت

مهندس پشــمینه آذر ،مهنــدس درویشزاده

تبریز این کهن شــهر هفت هزار ســاله مظلوم

بعد انقالب و اینک به انتخاب ُ ۷۴امین شهردار
رســیده اســت لیکن تنها معیاری کــه از اذهان

به دوران رســیدهای جرات پیدا میکند با پندار

متناســب با خــود تبریــز و نیازهای آن اســت.

دیگــر آنقدر فضایش مهآلود اســت که هر تازه
خویش در آن جوالن دهد .تبریزی که در دوران
قرون وســطی ،اروپا با مــدال دانش مجموعه

ربع رشــیدی بر تارک دنیا میدرخشــید و جزو
پنج شهر بزرگ و مطرح دنیا در علم و تجارت و

جمعیت و آبادی و بزرگی بود و در دوران قاجار

بزرگترین شــهر بی رقیب ایران بشــمار میآمد
و خانــدان پادشــاهان برای زندگــی در محیط
مدنــی و یادگیــری مدیریــت کشــور بــه تبریز
ولیعهد نشــین فرســتاده میشــدند تــا زمان

کودتای انگلیســی پهلوی بعنوان سرچشمهی

تجدد و تمدن کشــور و منطقــه در این یکصد
ســال بود به جایی رسیده اســت که برای بقاء

روزمرگی دست و پا میزند.

شورانشــینان گذر نمیکند ویژگیهای شهردار

فالنی پاکدست است ،باج نمیدهد ،هممحفل
ماست ،پسر فالنی است ،ســابقهی فالن دارد،

یکی نیست بگوید و گوشهایی نیست بشنود
که ایــن معیارهایی اســت که طرف را بــا آن به

بهشــت میفرستند نه عمارت شــهرداری .این
معیارها برای هر مسئولی ،حتی هر شهروندی

الزم است اما برای پست شــهردار نه تنها معیار

اختصاصی بلکه مرتبط و کافی نیســت .جدای

از اهمیــت تبریــز ،شورانشــینان بهتــر اســت
بدانند آنها انکرمنکر زمان حیات نیســتند آنها

نمایندگی مردم جهت ادارهی شــهر ،برای رفاه

و آبادانــی شــهروندان را نــه از بیتالمــال کــه
مستقیم از جیب مردم بعهده دارند.

از کجــا بــه کجــا و از چــه شــخصیتهایی بــه

االن که با کمال تاسف خسارت جبرانناپذیری

شــهر صاحــب شــهرداری در ســال  ۱۲۸۶بــا

تحمیل شــد با عجلــه و بدون مطالعــه تبریز

چــه کســانی رســیدهایم .تبریز بعنــوان اولین
قاســم خــان والــی و علــی مســیو شــروع ،بــا
ارفعالملک ،شــرفالدوله ،مستشارالسلطنه،

ابولحســنخان اقبــال آذر ،دکتــر وارســته بــه

از دل انتخاب و اســتیضاح آقای رنجبر بر تبریز

را دوبــاره متحمل خســارت نکنید؛ سرپرســتی
گذاشتید که کامال فارغ از تجربه نیست...

ادامه در صفحه دو

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R
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ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

روسیه قدرتی رو به زوال؛ چین قدرتی رو به رشد

اخبار

حمله پوتین نظم جهانی را تغییر میدهد؟

 7نکته در مورد "سگهای
قالده بلند غربگرا"

خبرآنالیــن -آیــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن

روســیه تالش کند اســتونی یا لهســتانی را که از

جمعیتشناسی (جمعیت رو به رشد) ،فناوری

دوران آمریکا و آغاز جنگ سرد جدید بین غرب

 ۴ناتــو ســود میبرند ،تصــرف کنــد ،از همین

مالــی (نقــش دالر) و اتحادهــا ،در مقایســه

و آقای نماینده مجلس

بــا چیــن و روســیه از مزایــای قدرت برخــوردار

مصطفی داننده

«نقطه عطفی در تاریخ» اســت؟ آیا این پایان
و محور اقتدارگرایان روسیه و چین است؟

بازدارندگــی گســترده آمریــکا بر اســاس ماده
مزیت برخوردار خواهد بود .به مدت  ۴۰سال،

جوزف نای ،نظریهپرداز برجسته علوم سیاسی

افراد بدبین خاطرنشــان کردنــد که گروههای

ای برای اسپکتیتور درباره تجاوز نظامی روسیه

نمیتوانند از شــهر دفاع کنند ،اما حضور آنها

و روابط بینالملل دانشــگاههاروارد در مقاله
به خاک اوکراین نوشــت :برخی به ســال ۱۹۳۹

استناد میکنند .سالی که آدولف هیتلر پس از
اطمینــان دادن به جهان که تنها به حفاظت از

هموطنان آلمانی خود در سودتلند عالقهمند
است ،بقیه چکسلواکی را ضمیمه کرد و سپس

به لهســتان حملــه کــرد و جنگ جهانــی دوم
را آغــاز کــرد .آیــا روسهــای دونبــاس معادل

مــدرن آلمانیهــای ســودت هســتند؟ پوتین
کجــا متوقــف خواهــد شــد؟ برخی دیگــر این

(دانشــگاههای تحقیقاتــی برتر جهــان) ،امور

اســت .تهدید اصلی برای قدرت آمریکا ناشــی
از اختالفات داخلی آن اســت .آنها مشــکالت

کوچکــی از نیروهــای آمریکایــی در برلیــن

جدی هســتند ،امــا با حمله بــه اوکراین ایجاد

نشدهاند.

برای بازدارندگی ضروری است.

اســتراتژی رقابــت قدرتهــای بــزرگ بین یک

تغییــر عمــده دیگــر انقــاب اطالعــات بوده

بلوک دموکراتیک و یک بلوک اقتدارگرا ممکن

اســت .جنــگ امــروز بــا تلفنهــای همــراه،

اســت بــه آمریکا کمک کنــد تا حمایــت از خود

رســانههای اجتماعــی و ماهوارههــای نظارتی

خصوصی انجام میشــود .اطالعات همیشــه

را در داخــل بســیج کنــد ،اما این اســتراتژی در

است ،اما اکنون دسترســی به اطالعات به طور

در نظــر گرفتــن تفــاوت میــان آنهــا در یــک

واقع انواع بســیار متفاوتی از کشــورها را بدون

بخش مهمی از دکترین شــوروی و روسیه بوده

گســتردهتری توزیع شــده و کنترل آن دشوارتر

نیــز ممکــن اســت متوجه شــود کــه اداره یک

در جنگ نه تنها به پیروزی ارتش بســتگی دارد،

ارتش اوکراین است.

برنــده شــود .امــا در عصــر اطالعــات ،کنترل

اســت .همانطور که زمانی که ریاســت شــورای

تنهــا افشــای اطالعات توســط بایــدن روایت

یــادآوری میکــردم کــه تخمینهایــی را بــرای

شهروندان اوکراینی نیز در حال فیلمبرداری از

وجود نــدارد ،بلکــه مجموعــهای از آیندهها با

قدرت نرم و ســخت در بازههای زمانی مختلف

میتواند بر آن تأثیر بگــذارد .میتوانید طیفی

فــوری اســت در حالی که قــدرت نرم بــه تغییر

الحاق رســمی اوکراین به روســیه و جنگ سرد

بیشــتر طول میکشــد ،اما با ایــن وجود مهم

پوتیــن و تضعیــف اتحــاد او با چیــن .به طرز

فروریخت ،با کمک رگبار توپخانه نبود ،بلکه با

است شــانس اولی را افزایش دهد و از شانس

افرادی که نظرشان تغییر کرده بود بکار گرفته

واضحتر اینکه ،این تهاجم به معنای پایان نظم

در دهــه آینده از ایاالت متحده پیشــی بگیرد و

طولی نکشید که ارتش آمریکا صدام حسین را

دهه اول قرن جدید داشت با وقایع  ۱۱سپتامبر

اندازه ایتالیا دارد) محکم کند ،این دو با هم به

انجام شــد» جورج بوش نتوانســت به فقدان

از نظــم بینالمللــی صحبت میکنیــم ،گاهی

در عراق میشــد ،اشــاره کند .والدیمیر پوتین

گاهی مجموعــه قوانیــن و هنجارهایــی که بر

روابط آنهــا تأثیر میگــذارد .تهاجم پوتین به

است .همیشه درســت بوده است که موفقیت

جمعیــت ملی گــرا دشــوارتر از شکســت دادن

بلکــه به این بســتگی دارد که روایت چه کســی

برای پیشبینی آینده تهاجم پوتین خیلی زود

برای تغییر مرزها قبال توســط ایاالت متحده در

روایــت دشــوارتر از هــر زمان دیگری اســت .نه

اطالعات ملی را بر عهده داشتم ،به تحلیلگران

در ســال  ۲۰۱۴نقض شــده بود .آیــا این هنجار

امــا این قیاسهــا به دلیــل دو تغییــر حیاتی

برنامهریــزی شــده پوتیــن را خراب کــرد ،بلکه

رئیسجمهــور تهیــه میکــرد ،آینــده واحــدی

هســتند .یکــی اختراع ســاحهای هســتهای و

جنگ با تلفنهای همراه خود هستند.

احتمــاالت مختلف وجود دارد کــه اقدامات ما

روزها را به ســال  ۱۹۴۸و کشــیدن پــرده آهنین

توسط استالین در سراسر اروپای شرقی تشبیه

میکنند و به دنبال آن محور چین-شــوروی در
آســیا پس از تســلط کمونیســتها بر چین در

سال .۱۹۴۹

در سیاســت جهانی از آن زمان تاکنون اشــتباه

ایجاد بازدارندگی هســتهای است .حتی پوتین
هم میخواهد زنده بماند .سالحهای هستهای

مانند یک گوی بلورین هســتند که به رهبران،
ولو شــیطانی ،نشــان میدهد کــه جهان پس

از یــک جنــگ هســتهای چگونــه خواهــد بود.
در آگوســت  ،۱۹۱۴اگــر رهبران اروپــا به یک گوی

بلورین نگاه میکردند و تصویری از ســال ۱۹۱۸
را بــا دههــا میلیــون کشــته و چهــار امپراتوری
نابــود شــده میدیدند ،شــاید جنــگ جهانی

اول را نداشــتیم .البتــه تهدیــدات هســتهای
پوتین همچنان میتواند به نتایج فاجعهباری

منجر شــود .امــا دلیل اینکه روســیه توانســته
اســت آمریــکا را از جنــگ در اوکراین بــاز دارد،
عدم تقــارن منافع ملی اســت ،نه عــدم تقارن
توانایی هســتهای .بــه این معنا نیســت که اگر

نظم هنجاری آسیب جدی وارد کرده است ،اما

ممنوعیت ســازمان ملــل برای اســتفاده از زور
کوزوو در ســال  ۲۰۰۹و توســط روسیه در کریمه

مهــم قابل احیا اســت یــا خیر هنوز مشــخص
نیست ،اما اکثر کشــورهای عضو سازمان ملل

متحد عالقه شــدیدی به حفــظ حاکمیت خود

دارند.

اینکــه آیا ایــن تهاجم نشــانه تغییــر در موازنه

عمــل میکننــد .قــدرت ســخت ملمــوس و

از آیندههــا را در مــورد اوکرایــن تصــور کنید ،از

قدرت اســت یا خیر ،بیشــتر مورد تردید است.

ذهــن در طــول زمــان بســتگی دارد .دومــی

طوالنیمــدت گرفته تا به تحلیــل رفتن قدرت

کردند به تکــرار این که ایــاالت متحده در حال

اســت .هنگامی که دیــوار برلین در ســال ۱۹۸۹

متناقضی ،اعالن جنگ ســرد از سوی ما ممکن

کمک چکشها و بولدوزرهایی بود که توســط

دومی بکاهد.

میشد .در حمله آمریکا به عراق در سال ،۲۰۰۳

پس از جنگ سرد است ،اما غروری که آمریکا در

شکســت بدهد ،اما پرچم معــروف «ماموریت

و حملــه به عراق به پایان رســیده بــود .وقتی

قدرت نرم آمریکا که باعث گرفتار شــدن آمریکا

منظــور از تــوازن قــوا میــان دولتها اســت و

پس از بحران مالی  ،۲۰۰۸روســیه و چین شروع
افول اســت ،اما ســهم ایاالت متحده از اقتصاد

جهانی (حدود یک چهارم کل آن) برای چندین
دهه به طرز شــگفتانگیزی ثابت مانده است.

حتی اگر اندازه اقتصاد چین (براساس نرخ ارز)
چین اتحاد خود را با روســیه (کــه اقتصادی به

هیچ وجه به برابری بــا قدرت اقتصادی ایاالت

متحــده ،اروپــا و ژاپــن نزدیــک هــم نخواهند
شــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــاالت متحــده از نظــر
جغرافیایی (همســایگانی با روابط دوستانه)،

دســته قرار میدهد .روســیه قدرتی رو به زوال

و چین قدرتی رو به رشــد است .ایاالت متحده

بایــد از ماهیــت منحصر بــه فــرد تهدیدی که

مهــرداد ویس کرمــی نماینده خــرم آبــاد در مجلس و از

موافقان طرح صیانت از فضای مجازی در توییتر که فیلتر

است و تحت صیانت شدید ،توییتی زد که حسابی جنجال
به پا کرد.

او در توئیتــی بــا هشــتگ فضــای مجــازی خطــاب بــه
مخالفــان طــرح صیانت نوشــت «:فضــای مجــازی؛  .۱به

دلیل اهمیت ،موضوعی حاکمیتــی و محتاج قانونگذاری
اســت .۲ .در کشورهای پیشــرفته قانونمند است .۳.چند

وجهی،پیچیــده و نیازمنــد مدیریــت فراقــوه ای اســت.
 .۴گرگهــای مجــازی و ســگهای قــاده بلنــد غربگرا از

قانونمندی آن میترســند .۵ .قانونمندی ،به نفع کسب و

کارهای سالم مجازی است».

روســیه ایجاد میکند ،قدردانی کند .همانطور

بعــد از واکنشهــای تنــد در شــبکههای اجتماعــی ،آقای

جنگ جهانی اول فهمید ،یک قدرت رو به زوال

گفت«:سگ قالده بلند مثال علمی بود از «ریچارد المان»

بزرگتریــن خطــر را در یک درگیــری ایجاد کند.

بعد از آن توییت و این ماســتمالی توییت ،الزم است چند

است .اقتصاد این کشور به صادرات نفت و گاز

اول :جدیتریــن مخالــف طــرح صیانت ،مردم هســتند.

کردن اقتصاد خود مانند ایاالت متحده و چین

آنها شــده و حتی بخش بســیاری از طریق آن امرار معاش

جملــه مزدوران و نیروهای نیابتــی را در اختیار

نکنید که شــما قیــم آنها هســتید و میتوانیــد هرگونه که

در درگیریهای سایبری و در خاورمیانه و آفریقا

دوم :به نظر میرسد بعد از واکنشهای مردم و هوا شدن

تالش خود برای "بزرگ کردن دوباره روســیه"

در حال خالی کردن خشم خود هستید.

این امر روســیه را از فناوری اروپایی و آمریکایی

این طرح هســتند .پس یعنی بخش بزرگی از جامعه غرب

یک تاکتیکدان بزرگ ارزیابی کند ،اما به عنوان

زبان جنابتان!

که جهان متأســفانه در ســال  ۱۹۱۴و در آســتانه

نماینــده بــرای توجیه این ادبیات زشــت و ناپســند خود

(اتریش-مجارســتان) گاهــی اوقــات میتواند

رییس سابق سیا»!

امروز روســیه در انحطاط جمعیتی و اقتصادی

نکته را خطاب به این نماینده مجلس مطرح کنیم.

وابسته است و در تالشهای خود برای متحول

مردمــی که فضــای مجازی تبدیــل به عضــوی از خانواده

شکست خورده اســت .روسیه منابع عظیمی از

میکننــد .پس لطفا با مردم درســت صحبــت کنید و فکر

دارد کــه میتواند از آنها به عنوان یک خرابکار

دلتان میخواهد با آنها صحبت کنید.

اســتفاده کنــد .اکنون پوتیــن از ایــن منابع در

طــرح صیانت البته فعال ،از جامعه عصبانی و با این الفاظ

با حمله به اوکراین استفاده کرده است .اما اگر

ســوم :همانطور که در باال گفته شــد ،مردم مخالف اصلی

جدا کند ،تاریخ ممکن است پوتین را به عنوان

گرا هســتند .چه خبری بهتر از این برای دولتهای غربی از

یک استراتژیســت در رابطه با هدف خود برای

بازیابــی جایــگاه روســیه در جهــان ،شکســت

خورده قلمداد خواهد کرد.

چهــارم :این تصمیم شــما هنوز یک طرح اســت و شــما با

مخالفــان آن اینگونــه برخــورد میکنید؛ وای بــه روزی که
تبدیــل بــه قانون شــود .قطعــا آن روزهــا با ســادهترین
نقدها در مورد «صیانت» شدیدترین برخوردها و احتماال

رکیکترین الفاظ سریالهای آمریکایی را بیان میکنید.

سرنوشت «جنگ اوکراین»
 ۳سناریو احتمالی در مورد
ِ
راه وی
داده بود که اگر کســی بخواهد در جنگ اوکراین سد ِ

نزدیک شــاهد آغاز درگیری و جنگهای گســترده مشابه از

اســامی  »2هســتید؛ پــس حتمــا آیه  11ســوره حجــرات را
َ
ــك ْم َو َل
خواندهایــد .آنجا کــه میگویــد« :و َل َت ْل ِم ُزوا َأ ْن ُف َس ُ
تناب
اب؛ یکدیگر را مــورد طعن و عیبجویی قرار
ــزوا ِب ْ َ
ال ْل َق ِ
ََ َ ُ
ندهید و با القاب زشــت و ناپســند یکدیگــر را یاد نکنید».

آن را تاکنــون مشــاهده نکــرده باشــد .در این میــان حتی

در نهایــت ،کم احتمالترین ســناریو این اســت که شــدت

میشود و کالم قرآن نه!

کشــورهای مختلــف جهان علیــه پوتین تا حــدی افزایش

«ریچارد المان» و ســازمان ســیا پیدا نکردیم .سیا تا کنون

خبرگزاری دانشجو" -توماس فریدمن" ستون نویس و

انسان بیگناه نیز شود.
ِ
از طرفی باید توجه داشــت کــه پوتین در شــرایط کنونی

شــود ،با تبعات و پیامدهایی رو به رو خواهد شد که نمونه

اوکراین" ،به طور خاص ســه سناریوی محتمل از پایان این

اوکرایــن مســتقر ســازد و آن را در ایــن کشــور رهــا کنــد.

برخــی از ناظران و تحلیلگران غربــی برخی گمانه زنیها در

تحلیلگر سرشــناس "نیویورک تایمــز" در مقاله ای ،ضمن
پرداختــن به آخرین تحــوالت جــاری در چهارچوب "جنگ

جنگ را مورد اشاره قرار داده است.

نمیتوانــد یــک حکومــت مورد حمایــت روســیه را نیز در

یکچنیــن حکومتــی بــا چالشهــای زیــادی بویــژه بــا

فریدمن در این رابطه مینویســد"« :جنگ اوکراین" ،یکی

شــورشهای فراوانــی از ســوی مــردم اوکرایــن رو بــه رو

و همچنیــن خطرناکتریــن تقابل نظامــی در دنیا از زمان

نظامی خود را برای ســالها در اوکراین نگه دارد تا بتواند

از مهمتریــن تحوالت اروپا از زمان پایــان جنگ جهانی دوم
بحران موشــکی کوبــا را نمایندگی میکند .من (نویســنده

مقاله حاضر :توماس فریدمن) ســه ســناریوی احتمالی را

بــه مثابه پیش بینیهــای اصلی در مورد سرنوشــت جنگ
اوکرایــن ارزیابی میکنــم .من این ســناریوها را بــه ترتیب

"فاجعه تمام عیار"" ،دســتیابی به مصالحه" ،و "رستگاری

و نجات" مینامم.

خواهد بود .در این چهارچوب ،روسیه نیاز دارد که هزاران

این کشــور را در کنترل خود داشته باشد و شکی نیست که

اوکراینیها نیز هر روز به ســمت روسها شــلیک خواهند
کــرد .در این رابطه ،برخــی ناظران و تحلیلگــران ،پوتین

را متهم میکننــد که در مورد جنگ اوکرایــن و تبعات این
جنگ ،چندان واقع بینانــه و مبتنی بر تفکری جامع عمل

نکرده است.

مــورد وضعیت فکری و روحی والدیمیــر پوتین را نیز مطرح
میکنند که این خود موجب میشود تا معادالت فکری وی

اقتصاد روســیه نیز به دلیل جنــگ و تحریمهای
شــوند) و
ِ
کشــورهای غربی ،با آســیبهای جدی مواجه شود .در این

ویرانگری را در اروپا و جهان از خود برجا بگذارد .این سناریو

با گذشــت زمان میتوانــد حالت وخیم تــری را نیز به خود
بگیرد و حتی جریانهای رســانهای غربی را وادارد تا روسیه

میگویــد" :پوتیــن عمیقا به این مســاله بــاور دارد که یک

البته که این ســناریو در شــرایط کنونی چندان در دسترس

شدن اقدامات
ورزشــی و مسافرتی ،شــاهد در پیش گرفته
ِ

است.

کــه پوتین اعتراف کند که نتوانســته اهداف کشــورش را در

این اقدامات نیز اعتراضات به اقدام دولت روسیه در حمله

در مــورد جنــگ اوکرایــن ندارم ،امــا باالخره ایســتادگی

که در مدت اخیر شــاهد بوده ایم بانک مرکزی روسیه برای

قیاس با امثال «اشرف غنی» جای تمجید و احترام دارد.

و متحدانــش نیز موافقــت میکنند که تمامــی تحریمهای
اقتصادی راکه در بحبوحه جنگ اوکراین علیه روسیه وضع
کرده اند ،به سرعت لغو کنند.

تصاویر مختلفی از جنــگ اوکراین به جهان ببرون مخابره

قدرتهای غربــی بخواهند در این مســیر در برابر روســیه

اروپا خواهــد بود .جدای از اینها برخــی تحلیلگران غربی

شــده که تا حد زیادی دیدگاه افکار عمومی نسبت به این
جنگ را حساستر کرده اســت .با این حال غرب به خوبی

میداند که مداخله مستقیم آن در جنگ اوکراین میتواند

تبعات ناگواری را به همراه داشــته باشــد و حتــی جهان را
به آســتانه جنگ هستهای نیز ببرد .مســالهای که میتواند

ویرانیهــای زیــادی را به بــار آورد و موجــب آوارگی هزاران

قرار گیرنــد و پوتین را تحقیر کنند ،پوتیــن نیز میتواند هر

آنچــه میخواهد انجام دهــد و حتی تهدید به اســتفاده از

ســاحهای اتمی کنــد .البته که پوتین پیشــتر هم هشــدار

حتی اگــر در روســیه اعتراضات گســتردهای هــم رخ ندهد

ادامه از صفحه یک

به ور خواهند شــد .در این راســتا ،در مدت اخیر نیز شاهد

در ایــن راســتا ،پوتیــن بــرای محقــق کــردن این دیــدگاه،
آنچــه را میخواهــد بــا اســتفاده از زور محقــق کنــد و اگــر

گسترده میتوانند فشارهای قابل توجهی را به پوتین وارد

از خرمشهر تا کیاف!
حقههای «زلنسکی»

سالهاســت همراه من اســت و همیشــه با مرور آن رنگ

الحاق
محقــق ســازد .اضافــه بــر ایــن ،اوکراین نیــز بایــد
ِ
بخشهایــی از خاک خود به روســیه را بپذیــرد و قبول کند

(آنگونــه که فیونا هیــل میگوید) اعتقــاد دارد که میتواند

معذرت خواهی کنیم و از مردم بخواهیم که ما را ببخشند.

تویوتایی پر از رزمندگان خســته و زخمی که از مردی تنها

هر روز که روســیه از توقف جنگ خــودداری کند ،ما بیش از
پیش به دروازهای جهنم نزدیک میشــویم .در مدت اخیر

میکنیم که شایســته نیســت .بهتر اســت به جای توجیه،

و تحــول خاصــی علیــه پوتیــن حــادث نشــود ،روســیه و

اتحاد ملت روس را مهندسی کند و همگی آنها را زیر پرچم
روسیه متحد سازد".

این مســاله میتواند درگیریهایی را میان نیروهای امنیتی

شــرقی اوکراین که تحــت کنترل روســیه درآمدهاند به طور
نیز تعهد میدهد که به ناتو نپیوندد .در این راســتا ،آمریکا

به این اسم و سمت رسیدهاند ،خدا میداند و بس.

جنگ اوکراین و شــخص پوتین شــعار ســر دهند .البته که

سازند.

را به مثابه یک دولت ناشایست در عرصه بین المللی برای

دههها تصویرسازی کنند.

روشــنی در حــال و آینده پیــش روی آنها نیســت .در این

طرف جنگ نیاز به یک مصالحه را کامال حس
راســتا ،هر دو
ِ

جهان روســی وجود دارد که در آن ،مردم روســیه و اوکراین،
ِ
یکی هســتند و این مســوولیت وی اســت تــا گردهمایی و

هفتم :همه ما اشــتباه میکنیم و گاهی از الفاظی استفاده

روســیه و معترضــان ایجــاد کنــد با ایــن حــال اعتراضات

تجدیدنظر نکند و یا با بازدارندگی موثری از ســوی غرب رو

مقالهای کــه به تازگی در نشــریه "پولیتیکو" منتشــر کرده

در قالب این ســناریو ،بســیاری از روسها باید به این درک

مقاومت کنند (و در عین حال متحمل خسارتهای فراوان

در ناتو دور نگه دارد .با این حال اینطور به نظر میرسد که

آمریکایی مســائل روســیه در
رابطه" ،فیونا هیل" تحلیلگر
ِ

چنین نامی را به خود ندیده اســت .حاال جنابشان از کجا

رابطه ،هزاران انســان نیز باید بــه خیابانها بریزند و علیه

اوکراین به نحوی گســترده و طوالنی در برابر حمله روسیه

رسمی به این کشور واگذار میشوند و در عین حال اوکراین

به رو نشود ،همچنان ادامه خواهد یافت و میتواند تبعات

یابــد کــه در نهایــت منجر بــه ایجــاد تغییرات سیاســی در

ســناریوی دوم در شــرایطی امکان تحقق مییابد که مردم

ســناریوی اول کــه همــان جنــگ تمام عیــار اســت ،اکنون

روسیه طرحهای گســترده تری را نیز در برنامه دارد .در این

ششــم :هرچــه گــوگل را زیــر و رو کردیــم ،رابطــهای میان

برســند که بــا وجــود پوتیــن در قــدرت ،هیچ چشــم انداز

باقی بماند.

پــس چگونه اســت کــه ریچــارد المــان برای شــما حجت

اعتراضــات داخلی در روســیه و همچنیــن اوکراین و حتی

بیــش از پیش برای غــرب و رقبای روســیه ،مجهول و مبهم

مــن آرزو میکنم کــه هدف اصلــی پوتین در قالــب بحران

در حــال وقــوع میباشــد .این ســناریو تا زمانی کــه پوتین

همین مناطق نیز باشیم.

ساختار حکومتی روسیه و خروج پوتین از قدرت شود.

خواهند کرد .در این چهارچوب ،در ازای آتش بس ،مناطق

اوکراین این باشد که وی فقط بخواهد اوکراین را از عضویت

پنجــم :در توییتــر زدهایــد که نویســنده کتاب «اندیشــه

به نظر نمیرســد ،زیرا تحقق آن منوط به این مســاله است

جریان یک جنگ پرهزینه ،خونین و ســنگین علیه اوکراین

که برای مدتی طوالنی ،ســرزمینی حائل میان روسیه و بقیه
اینگونه اســتدالل میکنند که تحقق این وضعیت میتواند

نوعی بــی توجهی به تحــوالت احتمالی که شــاید در آینده

اتفــاق بیفتنــد نیز باشــد .در واقع امکان دارد کــه در آینده

روسها اساســا بــا چالشهای زیادی در ابعــاد مختلف رو

و ایستاده پشــت تیربار دور میشود ،این قاب قهرمانی

بودهایــم کــه از رویدادهــای فرهنگــی گرفتــه تــا تجــاری و

و لعــاب خیلی از تصاویر و چهرهها برایم بی رنگ شــده

و سیاستهای ضدروســی در جهان بوده ایم .دلیل اصلی

اهل سیاست نیستم و کاری به تنوع دیدگاههای داخلی

به اوکراین عنوان شــده است .درست به همین دلیل است

نسبی رییس جمهور اوکراین و حضورش در پایتخت ،در

اقتصاد
مقابله با شــوک و آثار روانــی اقدامات غــرب علیه
ِ
روســیه ،برنامههــای ویــژهای را عملیاتی کرده اســت .باید

فقط ای کاش دوستان رسانه ای و فعاالن فضای مجازی

توجه داشت که هر چه جنگ اوکراین ادامه پیدا کند ،جدال

روسیه با غرب نیز ماهیتی تنشزا َتر پیدا خواهد کرد و باید
انتظار مشــکالت بیشــتری را در عرصه بین المللی داشــته

باشیم».

ایــن احتــرام و تمجیــد را تا ســطح قهرمان ســازی برای
مــردم ایران باال نبرنــد! برای ملــت افتخارآفرین و تاریخ
پرحماســه ایــران زمین ،نه «کی اف» خرمشــهر اســت و
نــه «زلنســکی» کاله خود بــه ســر ،قهرمــان مقاومت و
شجاعت!

هر تحلیل و نظری داریم ارائه دهیم و استدالل کنیم ،اما
ادامه از صفحه یک

قدری با تامل و تانی عمل کنید .کار شــهردار تنها ادارهی

مجموعــهی شــهرداری و یا کارهــای عمرانی نیســت؛ کار
شــهردار ،ادارهی شــهر بــا تمــام ویژگیهــای عمرانــی و

آبادانــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــیاش و آنهــم در
شهری در قامت تبریز به بلندای تاریخ است.
چنین شهرداری باید:

 -۱بینــشاش خیلی وســیع باشــد .در هر موضــوع و هر

تصمیم و هر کاری اثرات و آمیختگی اقتصادی و عمرانی،

فرهنگی و تاریخی ،سیاسی و اجتماعی آن را درک کند.

تراز قهرمانی این ملت شجاع را که مزین به نام ستارخان

این جهانشهر”تبریز” را بیش از این تحقیر نکنیم!

و جهــان آرا و باکــری و ســلیمانی اســت ،آنقــدر پاییــن
نکشــیم کــه تصویر یــک سیاســتمدار ســلبریتی پرخطا
چون زلنسکی که کاله خود آمریکایی سرش گذاشته اند،

در انتخاب شهردار قدری با تامل و تانی عمل کنید

 -۲دوراندیش باشــد .اثرات آتی هــر تصمیم و اقدام را در

باشــد .شــهر را نه بــا تجربهاندوزی بلکــه با اســتفاده از

داشته باشد.

 -۳در جهت پیشــبرد و آبادانی شــهر به جــای تعامل در

 -۵کاریزمــای الزم جهــت ادارهی بدنــه و مجموعــهی

کالنشهرهای کشور را داشته باشد.

سرنوشت آتی شهر از هر حیث بتواند تجسم کند.

منافع شخصی ،تعامل شــخصی و گروهی و با ارگانها و
نهادها و دستگاههای استانی و کشوری را بلد باشد.

 -۴از آخرین پیشــرفتهای مدیریت شــهری دنیا مطلع

تجربهی دیگران اداره کند.

شهرداری را داشته باشد.

 -۶محبوبیت و ایمان مردم نســبت به توانایی انجام امور
و اخذ تصمیمات به نفع شهر و مردم را به همراه خویش

بخواهد زیر ســایه درد تحریم و مکر رســانه ،کاله سرمان
بگذارد!

 -۷جاهطلبــی الزم بــرای آینــدهی تبریــز در قیــاس بــا

در جغرافیایــی که ســیزده ســاله اش حســین فهمیده

 -۸دالیــل و معیارهــای اعالمــی اعضــای شــورا از جملــه

قاسم ســلیمانی ،اســتخدام واژه قهرمان دقت بیشتری

یازاکو

الف

پاکدســتی و … را بعنــوان حداقلهــای مــاک شــهروند

مسئولیتپذیر دارا باشد.

است و ســی ســاله اش مهدی باکری و شصت ساله اش
الزم دارد! فراموش نکنیم اینجا ایران است و مهد دلیران!
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اخباراندیشهشهرگزارش  نقد آگهیتحلیل

سرمایهگذاریهای مشترک روسیه و ایران در مناطق آزاد

اخبار

چالشهای توسعه روابط ایران و روسیه

اشتغال زایی برای  ۵۰۰نفر؛

اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به ضرورت ترسیم

اقتصادی و محدودیتهای گشــایش اعتبار برای تجار

از مناســبات راهبردی میــان جمهوری اســامی ایران و

است.

ایرانــی از جملــه چالشهای توســعه روابط دو کشــور

چشمانداز بلندمدت برای رســیدن به سطح مطلوبی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه تحقــق کامــل

فدراســیون روســیه ،گفت :اســتان آذربایجان شرقی به

عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا را گام مهم

عنوان اســتانی دارای ظرفیتها و توانمندیهای ویژه

و بلنــدی برای توســعه تعامالت تجــاری و اقتصادی با

میتواند نقــش مهمی در تحقق این مهم به عنوان یک

روســیه دانســت و گفــت :در صــورت تحقق ایــن مهم،

ضرورت تاریخی داشته باشد.

عابدیــن ّ
خــرم در ارتباط تصویــری با ســفیر جمهوری

امکان کاهش هزینهها و تسهیل حضور تجار ایرانی در

ســرمایهگذاری مشــترک میــان دو کشــور ،اظهــار کرد:

وی همچنین سرمایهگذاریهای مشترک روسیه و ایران

بازار روسیه فراهم خواهد شد.

اســامی ایــران در روســیه ،بــا اشــاره بــه فرصتهــای

در مناطق آزاد و تشــکیل شــرکتهای بــزرگ صادراتی

شناســایی کاالهای صادراتی و وارداتی روسیه میتواند

مشــترک با فعاالن ایرانی و روســی را از دیگر راهکارهای

در تســهیل و تسریع حضور شــرکتهای ایرانی در بازار

توســعه روابط بین دو کشــور خواند و گفت :در همین

بزرگ این کشــور موثر بوده و ســهم ایــران را از این بازار

راســتا ،تســهیل و تســریع در صدور ویزای تجاری برای

افزایش دهد.

حضور تجــار و شــرکتهای ایرانــی در نمایشــگاههای

وی افــزود :تجــار ،بازرگانــان و فعاالن اقتصادی کشــور
و اســتان باید بــا برنامهریزیهای الزم و متمرکز شــدن

بینالمللــی کشــور روســیه نیــز باید به صــورت جدی

بر گروههــای کاالیی مورد نیــاز روســیه ،برنامه جامعی

نیســت و بایــد ایــن حجــم افزایــش یابــد ،گفــت :در

وی بــه موانــع و مشــکالت روابــط اقتصادی دو کشــور

عنــوان تأمینکنندگان عمده کاال در بازار روســیه تثبت

کشــاورزی ،علم و فناوری ،ماشینآالت ســنگین ،تولید

امکانــات لجســتیکی ،انتظــار طوالنــی بازرگانــان برای

پیگیری شود.
ّ
خــرم بــا تأکید بــر ارتقای کیفیــت محصــوالت تولیدی

صادرات ،ورود صادرکنندگان خرد و بیبرنامه و ایجاد

درخصوص مــواد غذایی ،گفت :ایجاد یک آزمایشــگاه

در حــوزه صادرات به این کشــور تهیه و نقش خود را به
کنند.
ّ
خرم با بیان اینکه حجم مبادالت تجاری ایران با روســیه

در مقایســه بــا توانمندیها و ظرفیتهای کشــورمان

حــال حاضر حوزههــای مختلفی همچــون محصوالت

انــرژی ،راهآهن ،اکتشــاف معادن و صنایع شــیمیایی و

پتروشــیمی مستعد ســرمایهگذاری و همکاری مشترک
است.

نیز اشــاره کرد و گفت :مســائلی نظیر مبــادالت بانکی،

رقابت منفی در بازار روسیه ،عدم انطباق استانداردهای
بازار روسیه با سایر کشورها ،صدور روادید برای فعاالن

استان و رعایت استانداردهای الزم برای صادرات بویژه

مشــترک بیــن دو کشــور در اســتان آذربایجان شــرقی

میتواند مشکالت موجود در این زمینه را رفع کند.

سرمایه گذاری  ۱۰میلیون
دالری شرکت ترکیه ای
در تبریز

آناج -در جلســه شــورای ســرمایهگذاری و توســعه آذربایجانشرقی،

طرح شرکت ترکیهای برای ســرمایهگذاری  ۱۰میلیون دالری در «شهرک

ســرمایهگذاری خارجــی» تبریــز بــا اشــتغالزایی  ۵۰۰نفری ،بررســی و
تصویب شد.

در این جلســه همچنین مشــکالت پیش روی منطقــه ویژه اقتصادی
سراب ،بررسی و دستورات الزم براید رفع آنها از سوی استاندار آذربایجان

شرقی صادر شد.

استاندار آذربایجانشرقی :اعتمادسازی برای سرمایهگذاران در اولویت

است

استاندار آذربایجانشرقی در این جلسه گفت :مدیریت استان در زمینه

اعتمادســازی برای جلب ســرمایهگذاری بخش خصوصی در راســتای

توسعه این خطه عزم جدی دارد.
عابدین ّ
خرم اظهار داشت :حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی
از جمله اولویتهای اصلی مدیریت استان بوده و تمامی دستگاههای

ذی ربط باید همکاریهای الزم را با سرمایه گذاران داشته باشند.

وی گفــت :وقتــی بــه دنبال ســرمایه برای اســتان هســتیم باید پیش

نیازهــای آن از جمله تامین زمین ،انرژی (آب ،برق و گاز) ،ســند آمایش
سرزمینی و دسترسی آسان به حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد.
ّ
خرم با بیان اینکه مشکل برق استان نسبت به وضعیت کشور مضاعف

تر اســت ،ادامه داد :براســاس برآوردها یک هزار و  ۵۰۰مگاوات برق در

برای اولین بار در خاورمیانه انجام شد

استان برای توسعه صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات کمبود داریم.

وی گفت :در حوزه آب اگر مشکل پایاب  ۵سدی که به صورت  ۱۰۰درصد

آغاز به کار بانک ذخایر ژنتیکی فاژ در دانشگاه تبریز

به اتمام رسیده اند ،حل شود و با اتمام  ۴سد دیگر که حدود  ۷۰درصد

پیشرفت فیزیکی دارند ،مشکالت برطرف میشود.

اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به مشــکالت مطرح شــده برای
ایجاد مجتمع پتروشــیمی و ســه مجتمع فوالدی در شهرســتان میانه

فارس -برای اولین بــار در خاورمیانه بانک ذخایر

کنیم و با ارتقاء جایگاه بینالمللی دانشگاه تبریز،

فناورانــه مســئوالن آن کشــور افــزود :مســئولین

دانشــگاه تبریز بومیســازی شــده و این تکنولوژی

ادامه داد :این پروژهها باید توســط کارشناسان دستگاههای مسوول

با حضور عابدین خرم  ،اســتاندار آذربایجان شرقی

صنعتی و اجتماعی استان آذربایجانشرقی باشیم.

شــرکتهای دانــش بنیــان ایرانــی برای بازســازی

عفونتهــای مقاوم بــه درمان در دنیــا مطرح و در

میگرفت.

مهــم از جملــه دفتر نمایندگــی پژوهــش ،فناوری

به اینکه اکوسیستم فناوری استان یک موضوع مهم

افتتــاح مرکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی ،افتتــاح

میانه ،گفت :ســوابق پرونده و پیشنهادات ســرمایه گذاران به سازمان

تبریــز و افتتــاح مرکــز مشــاوره تخصصــی در ذیل

ارســال و حداکثر ظرف یکماه ،برآوردها ،بررســی و نتایج اعالم شــود و

ژنتیکی فاژ در دانشگاه تبریز آغاز به کار کرد.

در دانشــگاه تبریز ،چندیــن مرکز و طــرح فناورانه

و نــوآوری دانشــگاه تبریز در جمهــوری آذربایجان،
بانک ذخایــر ژنتیکی (فاژ) و مرکز هدایت شــغلی و

تخصصی کاریابی ،فعالیت خود را آغاز نمودند.

شاهد نقش مؤثر دانشگاه در شکوفایی اقتصادی،

عابدین خرم ،اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشاره

مناطق تازه آزاد شــده جمهوری آذربایجان و ایجاد

در عرصــه تبادل تحقیقات با کشــورهای همســایه

این امر زمینه مســاعدی برای فعالیت شــرکتهای

و عملکــرد بیــن المللی اســت ،گفت :دانشــگاه به
عنوان بازیگر اصلی تبادالت علمی و فناورانه است

صفــر نصــرهللازاده رئیس دانشــگاه تبریــز در این

و حلقــه مفقــوده در ایــن زمینه ،نبــودن ارتباطات

پژوهشــی و فناورانه در راستای حل مسائل جامعه

شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری

مراســم ضمــن تاکیــد برگســترش فعالیتهــای

بعنــوان یکــی از راهبردهای دانشــگاه تبریــز اظهار
کرد :دانشــگاه تبریــز از پتانســیل غنــی فناورانه و
پژوهشــی برخوردار اســت و امیدواریم بــا حمایت

مســئوالن اســتان بتوانیــم به صــدور تکنولــوژی و

فناوری دانش بنیان به کشورهای همسایه مبادرت

جمهوری آذربایجــان عالقمند به اســتفاده از توان

اســت و بــا مهیا شــدن ایــن ارتبــاط ،دانشــگاهها،
میتوانند ضمن صدور فناوری ایرانی به کشورهای

خارجــی ،زمینــه تبدیل فنــاوری به ثــروت را فراهم
کنند.

اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به سفر اخیر
خود به جمهوری آذربایجان و درخواســت همکاری

سه شــهر هوشــمند مبتنی بر فناوری روز هستند و
دانش بنیــان در جمهوری آذربایجان فراهم نموده

است.

به عنــوان یک ســاختار پدافنــد غیرعامــل در برابر
اختیار معدودی از کشورها قراردارد.

برنامه و بودجه ،شــرکتهای برق ،گاز و آب استان جهت تامین نیازها

کلینیک جامعه و صنعت از دیگر رویدادهای مرتبط

مراحل قانونی نیز از سوی شهرکها صنعتی اعالم شود.
ّ
خــرم همچنین با اشــاره بــه احــداث نیروگاههای خورشــیدی و بادی

جالل شــیری معــاون پژوهــش وفناوری دانشــگاه
بــار در خاورمیانــه در دانشــگاه تبریــز را بــه عنوان

خود را بصورت رسمی آغاز نمودند.

یکی از دســتاوردهای مهم دانشگاه تبریز در عرصه

فناوری نوین برشمرد و گفت :تکنولوژی جداسازی،
تکثیر و استفاده در درمان بیماریها بوسیله فاژها

(نوعی ویروس علیــه باکتریهای بیمــاری زا) برای

اولیــن بــار در ایــران و خاورمیانه توســط اســاتید

وی با اشاره به تصویب ایجاد مجتمع پتروشیمی و سه مجتمع فوالد در

دبیرخانه علمی محیط زیست اســتان در دانشگاه

با پژوهــش و فناوری در دانشــگاه تبریز بــود که با

تبریز ،آغاز بکار بانــک ذخایر ژنتیکی فاژ برای اولین

بررســی و نتایح نهایی آن در این جلسه مورد بحث و توافق قطعی قرار

حضــور اســتاندار و مســئولین دانشــگاه ،فعالیت

توســط بخش خصوصی گفــت :با توجه به نیاز مبرم اســتان به تامین

استاندار آذربایجانشــرقی در حاشیه این مراسم از

یکمــاه از ســوی اداره کل منابع طبیعی و شــهرکهای صنعتی اســتان

با مدیران برخی از شــرکتهای دانش بنیان گفتگو

وی ادامه داد :ســرمایه گذار نیز با عزم راســخ و بــدون معطلی پای کار

مرکز رشــد و نوآوری دانشــگاه تبریز بازدید کرده و

و با محصوالت جدید تولیدی این شــرکتها آشــنا
شدند.

بــرق ،ضروری اســت زمین مورد نیاز این شــرکت حداکثــر ظرف مدت

مشخص و معرفی شود.

آید و مجوزهای الزم نیز باید در ظرف یکماه صادر شــود تا سرمایه گذار

بیش از این معطل نشود.

گزارشی از فعالیتهای قرارگاه جهادی رهپویان یاس در شهرستان خسروشاه

ســرخاب -در ســکوتی عمیق و ممتــد ،بیتوجه به

هیاهوی اطــراف کنــار یکدیگر نشســته و با معجزه

اینجا حرف اول و آخر را «زنان» میزنند!

دســتها ،در پــی خلــق عروســکهایی کوچــک
هستند .دست ســازههایی که قرار است اختصاصی

و بومــی منطقــه باشــند و طرحــی کــه از دل همین
زیرزمین کوچک رقم خورده است.

اینجا قــرارگاه جهــادی رهپویان یاس اســت .جایی

اینجا ادا میکنند تا با شناســاندن و تربیت استعداد

شده توســط این گروه جهادی است که هر هفته

خسروشــاه شــکل گرفته تا بیســر و صدا و فــارغ از

ترســیم کنند .او با اشاره به محدودیتهای آموزشی

حسنپور در این زمینه میگوید :هزینه طبخ غذا

چشــم میخورد ،بــا نیروهــای مردمی ســاعتهای

بــا تعریــف  ۱۴ســرفصل در حوزههــای مختلفــی

در ایــن خانۀ آجــری ،زنــان حــرف اول را میزنند .از

تدویــن و… به جامعه هدف آموزش میدهیم و پس

جوراب شــلواریهایی رنگی گرفته تا زنان میانســال

آمــوزش هنرجویــان جدید اســتفاده میکنیم که به

که همین دو –ســه سال پیش گوشهای از شهرستان

کودکان و نوجوانان ،مسیر روشنی را برای آینده آنها

نمایشهــای معمــول کــه از اقدامــات فرهنگــی به

در منطقه خسروشــاه ادامه میدهد :در این پایگاه

متوالی در تمام طول هفته برقرار است و پویا.

همچون عکاسی ،گرافیک ،کارگردانی ،مستندسازی،

دخترکان خردســال با چادرهای مشــکی کشــدار و

از آن ظرفیــت همیــن نیروهــای تربیت شــده برای

کــه حــاال بــودن در اینجــا را غنیمــت و پناهــی برای

نوعی تعهد اخالقی محسوب میشود.

اینجا چشم که بچرخانی میتوانی رد یک کار جدید را

معرفــی میشــوند از چنــد وادی مختلــف همچون

پیوست فرهنگی را به تمام فعالیتهای خود سنجاق

به موسســه ملحق شــدهاند که به طور مثال پس از

فرهنگی .از ساخت عروسکهای بومی گرفته تا توزیع

نهادها همچون گرامیداشــت  13آبــان از توانمندی

فرید حســن پور ،مســئول قرارگاه جهادی رهپویان

طراحی و تولید عروسکهای «آراز» و «آیناز»

میگویــد :اینجا صفر تا  ۱۰۰تمام فعالیتها توســط

گذاشتن در عرصههای متفاوتتری هم کرده است.

کوچکترین ادعایی با هزینه شــخصی و صرف وقت

توسط زنان این گروه جهادی انجام میشود .همان

فرهنگــی در حوزه کودک و نوجــوان دارند .از کودک

عروســکها را تولیــد میکننــد .عروســکهایی کــه

روزهای خود میدانند.

با ذوق و شوق بین اهالی اینجا برقرار است.

به صورت مردمی و از محل جمع آوری کمکهای
نقــدی و غیرنقــدی جهادگــران و خیریــن تامین

میشود و مزین به نام «تبرک فاطمی» است.

او ادامــه میدهــد :جیرههــای غذایــی خشــک
در طــول ســال و مناســبتهای مختلــف بیــن

خانوارهــای نیازمند خسروشــاه توزیع میشــود
کــه تاکنــون بیش از یک هــزار بســته غذایی بین

حســن پور تصریــح میکنــد :دخترانی که بــه اینجا

نیازمندان پخش شده است که هر بار به نیت ۱۱۴

بگیری و برسی به پشــتوانهای خالقانه که میخواهد

آمــوزش و پرورش و یــا پایگاههای مقاومت بســیج

در پنجشــنبههای بهشــتی اینجــا برنامههــای

بزنــد .از آموزشهای متنوع گرفته تــا تولید محتوای

آمــوزش دورههای عکاســی در برنامههای خود این

اقالم معیشتی بین نیازمندان شهر.

آنها در عکاسی استفاده شد.

یــاس در تشــریح فعالیتهــای ایــن مجموعــه

ســودای فعالیتهای بیشــتر ،این گروه را وادار به پا

خــود اعضــا انجــام میشــود .افــرادی کــه بــدون

عروسکســازی همان چیزی اســت که به طور کامل

خود ســعی در انجــام دادن فعالیتهــای تربیتی و

هم که کنار هم نشســتهاند و با همتی مضاعف این

 ۵ســاله گرفته تا یک فرد  ۷۰ســاله ،ســهم خود را در

پس از ســاخت بــرای توزیع به مناطق محروم شــهر

سوره قرآن ،به دست  ۱۱۴نیازمند میرسد.

مختلفی اجرا میشــود و هر کسی احسان داشته

میروند تا دســت سازهای باشــند برای کودکانی که

شــبها در رویای خود خواب یک عروسک واقعی را
میدیدند و حاال میتوانستند آن را لمس کنند.

حســن پــور در خصــوص تولــد ایــن عروســکها
میگویــد :وجــود عروســکهای بومــی آذربایجــان

کــه بــا اســامی آزار و آینــاز ســاخته میشــوند یکی از
ضرورتهــای فرهنگــی اســتان اســت .شــاید ما در

ســطح واقعی نمیتوانیم عروســک تولید کنیم ولی
روزی بــا خــود گفتیم چقدر باید دســت روی دســت
بگذاریــم و اجازه دهیــم باربیها بازار عروســک ما را

تســخیر کنند؟ این طور شــد که با همیــن امکانات

اولیه پا در میدان گذاشتیم.

باشد چیزی اهدا میکند.

کار جهادی فارغ از نگاه انتفاعی

حســن پور معتقد اســت اگــر وارد فــاز اقتصادی

بــه گفتــه او ،ایــن عروســکها بــا پشــتوانه فکری و

ماجــرا و کســب درآمــد از اقداماتی مثــل فروش

مــا در فاز بعدی اقدام به تولید لوازم التحریر و کیف

و از هــدف اولیــه دور میشــوند .شــاید بــرای

جای خود را بین کودکان و عالقمندان باز کند.

میخواهد همه چیز به همین شکل و سیاق دلی

پیوست فرهنگی عمیقی طراحی و تولید شدهاند که

عروســک بیافتیــم دیگر از کار دلــی فاصله گرفته

این شــخصیتها گرفتیم تا به طور کاملتری بتواند

همین اســت که فعال پا در این مســیر نگذاشته و

توزیع اقالم معیشتی با پسوند
«تبرک فاطمی»

پنجشــنبههای بهشــتی از دیگر برنامههای برگزار

پیش برود.

او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از برگزاری

 ۱۱۴مراســم توســط گــروه رهپویان یــاس در ایام

فاطمیــه خبــر داده و میگوید :ایــن مجموعه از

فضــای درآمدی فاصلــه گرفته و جهــادی و دلی
کار میکند و نگاه انتفاعی نداریم.

مســئول قــرارگاه جهــادی رهپویان یــاس ادامه
میدهــد :ایــن مجموعــه عــاوه بــر کارهــای

فرهنگــی ،بــه تربیــت و توانمندســازی نخبــگان
علمــی میپــردازد ،در مجموعــه مــا دورههــای

عکاسی و مســتند سازی برگزار شــده و مجموعه

رهپویان یاس در  ۱۴پله توانمندسازی نوجوانان

را استارت زده است و پله به پله آموزش میدهد.
«ما یک خانواده بزرگ هستیم»

با یکی از زنان فعال در جمع هم صحبت میشوم.
بعد از اینکــه خیالش را از عدم انتشــار صدایش

جمع میکنم و باور میکنــد حرفهایش به طور

مکتوب منتشــر میشــود با خنده میگوید :دیگر

حســاب اینکه روزانه چند ســاعت اینجا هســتیم
از دســتم در رفتــه اســت .از صبــح تا شــب اینجا

مثل خانواده ایم و اگر اینجــا نیاییم دلمان برای
یکدیگر تنگ میشود.

زن بغــل دســتی ادامــه میدهــد :کســانی که از
بیرون به اینجــا نگاه میکنند تصــور دارند اینجا

زنــان بیبضاعــت کار میکنند در حالــی که مثال
همیــن خانــوم کــه االن بــا اون صحبــت کردید
صاحب کارخانه و ....هستند.

از در آهنی کوچک خانه بیرون میآییم .در حالی
که آن جا در آن زیر زمین زنها همچنان مشــغول

کارنــد و یکــی از آنهــا همچنــان چشــمهایش را
باریــک میکنــد تا شــاید ســوراخ ســوزن را برای

هدایــت نخ ســیاه پیــدا کنــد و لباس «آینــاز» را
کوک بزند.
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 سیاست فرهنگ اقتصاد جامعه ورزش سالمت نقدآگهیتحلیل

ش گروههای خیریه در آستانهی تعیین دستمزد؛
نگاهی به تال 

جایزه به کسانی که ثابت کنند «افزایش دستمزد» به نفع ملت ایران است!
نسرین هزاره مقدم

و وقتــی میلیونهــا کارگــر با بیم و امید ،چشــم به جلســات

دســت به تعدیل بزننــد .در حالیکه «کارگر غیررســمی» یک

کارگــران غیررســمی و فاقــد بیمــه ،در هفــت آســمان یــک

چانهزنــی و تاثیرگذاری کارگران محدود اســت و باید تقویت

کارفرمایان ســودجو از جمله خود این نهادهای خیریه است

طریق استثمار همین
غاصب ســتارهها شــمایید ،شــما که از
ِ
بیســتارهها ســودهای نجومی بــه جیب میزنیــد و قیافهی

کار بــا تعیین دســتمزد به این شــیوه ،دوباره خیانت شــود!

گســتردگی ابزارهای
و جالب اینجاســت که همهگیر شــدن و
ِ

تعییــن دســتمزد در اقتصادهای متــورم که درآمد متوســط

پیام به ظاهــر خیرخواهانه با
گروهها عمل کرده اســت؛ یک ِ

مقولهی «اقتصاد رفتاری» یــا  Moral Economyگنجانده

حمله به «حداقل دســتمزد» درست میکنند و در گروههای

شــورایعالی کار دوختهانــد و به حق بر ایــن باورند که قدرت

ســتاره ندارنــد ،اما ستارههایشــان را شــما گرفتهایــد ،نه ما!

تخلــف آشــکار و اصــوال معلــول ســودجویی و قانونگریــزی

شــود ،دوره افتادهاند و میگویند قرار اســت در شــورایعالی

«مدافع حقوق» به خود میگیرید!

و البتــه بــه دلیل اهمــال و عدم جدیــت نهادهــای نظارتی

مســئول ،ایــن تخلف گســترده شــده و در همه جای کشــور
غیرقانونی «کارگر غیررسمی»
ریشه دوانده اســت .پدیدهی
ِ

ارتبــاط مجــازی مثــل واتــسآپ و تلگــرام ،گویا بــه نفع این

سرانه خانوار از حد متوســط جهانی بسیار پایینتر است ،در

بایــد از میان برداشــته شــود؛ نمیتوانند به بهانــهی دفاع از

یک بیمــاری مزمن اقتصــادی یا همان کارگران غیررســمی و

بهرهگیــری از نمادهای عرفی ،ســنتی و مذهبــی ،با محتوای

میشــود .منظور از اقتصاد رفتاری به تعبیر استفانی کرونین

بیماری خطرناک دامن زدهاند،
در حالیکه خودشــان به این
ِ

اســتثمار را قانونــی و نهادینــه کننــد .جــای تاســف دارد در

مجازی بازنشــر میدهند یا بــه تلفن همراه تعــداد زیادی از

(یکــی از متفکــران شــناخته شــدهی تاریــخ اقتصــاد مدرن)

کشــوری که قانون کار دارد و عضو اصلی سازمان بینالمللی

کارگران فاقد قدرت چانه زنی ،ارسال مینمایند.
کارجویان و
ِ

«شــیوهای از ادارهی امــور معیشــتی و اقتصــادی اســت کــه

کار اســت ،گروهی به بهانــهی دفاع از کارگران غیررســمی ،در

ایــن پیامها در کســری از ثانیه به دســت صدها نفــر یا حتی

انگیزهی حداکثرســازی ســود را مبنا قرار نمیدهد و اصول و

روز روشــن و در مال عام ،به دنبال گرفتن مجوز برای اســتثمار

هــزاران نفر میرســد ،پیامهایی که ظاهرشــان خیرخواهانه

معیارهایــی نظیر انصاف ،رفاه ،ســعادت انســانها و مانند

باشند!

است اما هدفشان ،پروپاگاندا علیه حداقل دستمزد.

اینهــا را در جایــگاه باالتری میگــذارد» ،همــان اقتصادی که

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد و رئیس کمیته

نظام خشــن و بیروح
بیرحم بازار آزاد و
همه چیز را به دســت
ِ
ِ
ِ
عرضه و تقاضا نمیسپارد.

تبلیغات گســترده ایــن گروهها نگــران کننده اســت؛ چراکه

مزد کانون عالی شــوراهای اســامی کار کشــور) نیز میگوید:

تاثیرگــذار در سیاســتگذاریها را نشــان کــرده اســت و هــم

دیمــاه ۱۴۰۰
همخوانــی نــدارد؛ مثــا آمارهای رســمی تورمی
ِ
منتشره توســط مرکز آمار ایران نشــان میدهد که بیشترین

گشاد
به نفع ملت ایران اســت ،جایزه میدهیم ،ســرنا از سر
ِ
ذیل مملکت
آن نواختن اســت؛ دیگــر امروز همه ،از صدر تــا ِ

آن استان
و بویراحمد اســت با نرخ  ۵۰درصد و رتبهی دوم ،از ِ

اســت؛ فاصلــه مــزد  ۴میلیونی و همین ســبد معیشــتی که

تبلیغات گســترده اینها ،هم نمایندگان مجلس و گروههای

«اقتصاد اخالقی» در قانون اساسی و قانون کار

اینکه مســابقه برگزار کردهاند که هرکه ثابت کند حداقل مزد

را تشــریح کنــد تا گزارش یکســویه نباشــد .او کــه مبتکر این

اقتصاد اخالقی ،همان شیوهای اســت که فرادستان حتی در

الیههــای کمتــر آگاه در میــان کارگــران و مزدبگیــران را! اینها
میخواهنــد بــه کارگران غیررســمی کــه عمومــا تخصص یا

ضــرر «حداقل دســتمزد کارگران» اســت و معتقد
جایــزه به
ِ
اســت اعضای کارگــری شــورایعالی کار باید در برابــر جامعه

پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی در دســتور کار قرار دهند؛

پایینی دارند ،حقنه کنند که «مذاکرات مزدی و اصوال ماده ۴۱

«دلیــل اینکــه مــا در آســتانهی تعییــن دســتمزد ،به ســراغ

ایالم اســت با  ۴۹.۷درصد؛ بنابراین چطور استدالل میکنند

کار ،دشمن شما هســتند ».این گروهها تنها به حداکثرسازی

بازهم امسال تخلف میکند و دســتمزد منطقهای را نادیده

است و باید دستمزد بسیار کمتر از تهران تعیین شود؟!

امروز بیش از هر زمان دیگری ،بازگشت به«اقتصاد اخالقی»

کارفرمــای کارگاههــای زیرپلهای بســیاری هســتند و دفاع از

شــوند .تخلف شورایعالی کار ،بیش از سی سال ادامه داشت

کودکانــی کــه کار میکننــد ،ســالمندان و بازنشســتگانی که

روکشــی بر اهداف اســتثمارگرانه! این گروهها در ســالهای

رویکردهای بســیار قیممابانه و دســتوری ،بایستی در جهت

رزومهی کاری خوبی ندارند و الجرم قدرت چانه زنی و انتخاب

بازخواست شوند؛ در پاسخ توضیح میدهد:

قانون کار به ضرر شماســت و نمایندگان مزدی شــورایعالی

ایــن جایزه رفتهایم ،این اســت کــه میدانیم شــورایعالی کار

ســود خودشــان میاندیشــند؛ چــون خودشــان مالــک و
ِ

میگیرد .اینها یــک روزی باید بابت ایــن تخلف« ،محاکمه»

اشــتغال گروههــای آســیبپذیر ،فقــط ظاهر قضیه اســت،
ِ

و هیــچ کــس اعتراض نکرد؛ ما دو ســه ســال اســت کــه این

اخیر بــه جای اینکــه از دولتها مطالبه کنند کــه به تکالیف

پایش تلویزیون ،لزوم اســتقرار مــزد منطقهای را
در برنامــه
ِ

کامل را برای همه شــهروندان فراهم کند ،مــدام اصرار دارند

کشیدیم اما متاسفانه بعد از آن نیز دستمزد منطقهای پیاده

بدهد و استثمار را قانونی کنید.

در ادامه از اخوان مقدم که معتقد اســت ،دستمزد منطقهای

غیررســمی شــاغل در کارگاههای کوچک
«البد ایــن کارگران
ِ

جالب یکی از این موسســات در آستانهی جلسات
اما حرکت
ِ
مذمت
دستمزد امســال :برگزاری مسابقه و جایزه در
تعیین
ِ
ِ
ماده  ۴۱قانون کار و حداقل دستمزد! این موسسه اطالعیهای

با متن صریح ،الــزامآور و آمرانهی بند دوم ماده  ۴۱قانون کار

به گونهای تعیین شود که تامینکنندهی هزینههای حداقلی

تامین رفاه ،فراهم آوردن امکان اشتغال شایسته با دستمزد

داریم ،چه جایزهای! به کســی که ثابت کنــد «ماده  ۴۱قانون

مزدی  ،۱۴۰۱این کمینهی هزینههای زندگی در محاسبات سبد

اساســی ایران ،وظیفــهی دولتهاســت؛ در واقــع بازخوانی

و ملت ایران میباشد» جایزه میدهیم».

آور قانون ،حداقل
تومان؛ با این حساب ،براســاس بند الزام ِ

فرار از الزامات اقتصاد اخالقی ،یعنی پروبال دادن به قوانین
خشــن بازار آزاد تا الیههای فرودســت اجتماع ،بیش از پیش
به مرز سقوط و نیستی کشانده شوند.

و بایدهای آن معنادار اســت .نرخ بزههای اجتماعی باالست،
در تامیــن هزینههای درمــان درماندهاند و زنانــی که از فرط

استیصال مجبور شدهاند در کارگاههای زیرپلهای به کارهای

موضوع را پیگیری میکنیم و معترض شدهایم؛ دو سال پیش

تــورم نقطه به نقط ه در این ماه ،متعلق به اســتان کهگیلویه

کــه در این مناطــق دورافتــاده ،هزینههای زندگــی پایینتر
امــروز هزینههــای زندگــی و تــورم نقطه بــه نقطــه ،حتی در

روســتاهای مناطــق محــروم نیــز نجومی اســت و بــه دلیل
فقدانهــای اساســی در زنجیــره تامیــن و حمــل و نقــل و
اقتصــاد مصرف-محور به جای تولید-
همچنین حکمروایی
ِ

محور و معیشتی ،روســتاییان مجبورند کاالهای اساسی خود

حقوق کارمزدی مشــغول شــوند و
ســخت یدی با کمتریــن
ِ
تن به اســتثمار بدهند؛ اســتثماری که البته در کمال تعجب،

قانون اساســی عمــل کــرده و امکانات اشــتغال شایســته و

مطــرح کردیم و اعضــای کارگری شــورایعالی کار را به چالش

را بــا قیمــت گــزاف از شــهر بخرند ،در مــواردی حتــی میوه و

کــه اجازه بدهیــد کارفرما هر دســتمزدی میخواهد به کارگر

نشد».

توصیف میکنند:

جایزه داریم؛ چه جایزهای!

نص صریح قانون اســت و عدم اجــرای آن تخلف ،در ارتباط
ِ

کاالها گرانتر از نرخ شــهر به دســت روستانشــینان میرسد،
ِ
ضمن اینکه خشکســالی نیــز مزید بر علت شــده و هزینهی

ذینفعان آن ،آن را «خودخواســته» و کامال «اختیاری»
برخــی
ِ

خودشــان میخواهند که با این مزد کمتر از حداقل دستمزد

مصوب ،روزی ده تا دوازده ساعت کار کنند چون جای دیگری
کار گیرشان نمیآید!»

مکفــی و ریشــه کن کردن فقر ،براســاس نــص صریح قانون
قانون اساسی نشــان میدهد که معیارهای اقتصاد اخالقی،
آزاد آدام اســمیت و
اقتصــادی که دربســت خــود را بــه بــازار ِ

حلقهی مریدانش تســلیم نمیکند ،در قانون اساســی ایران

به خوبی به رســمیت شناخته شده است .کما اینکه در قانون
کار نیز در بند دوم ماده  ۴۱به صراحت قید شــده «دســتمزد

باید بــه گونهای تعیین شــود کــه از پس تامیــن هزینههای

پرسیدیم؛ همان بندی که تاکید دارد «حداقل دستمزد باید

منتشــر کرده که یک نســخه از آن به دست ما رسیده« :جایزه

یک خانوار متوســط باشــد» .امســال نیز در جریان مذاکرات

کار و افزایش حداقل دستمزد به شکل فعلی ،به نفع کارگران

معیشــت خانوار ،عینیت یافته اســت ۸ :میلیــون و  ۹۷۹هزار

متن
و امــا استداللشــان بــرای برگزاری این مســابقه کــه در ِ
همان پیام فضای مجازی آمده است« :ما میدانیم که شورای

دســتمزد یعنی کف دستمزد در سراسر کشور ،باید  ۸میلیون

و  ۹۷۹هزار تومان باشــد و نه ریالی کمتر؛ آیا نهادهای خیریه

تخلف مینماید و همچنان به کارگران و اقتصاد کشور آسیب

دادهاند ،میدانند که حکم روشــن و صریح قانون این است

عالی کار ،امسال هم از قانون کار در اجرای دستمزد منطقهای

که داد تخلف از قانون به دلیل عدم اجرای مزد منطقهای سر

خواهــد زد ولی بــرای اتمام حجــت ،قبل از بازخواســت ،این

که هیچ کجا مزد کمتر از این رقم نباشد؟

ظاهرا قرار اســت غیر از مذمت ،بازخواست هم بکنند و دائما

عدد آن کاری نداریــم؛ فرقی ندارد کف مزد را
کف دســتمزد و ِ

«دســتمزد منطقهای» حکم قانون کار اســت اما جالب است

هزینه مثال روستاهای سیستان و بلوچستان ،کمتر از مناطق

مسابقه را ترتیب دادهایم».

گوشت را به نرخ آزاد از شــهر مجاور خریداری میکنند .برخی

زندگی در روستاها را افزایش داده است.

پاسخ اعضای کارگری شورایعالی کار:

میخواهند استثمار را قانونی کنند /شما
ستارههایشان را غصب کردهاید!

این ادعاها بشنویم.

محمدرضا تاجیک (از نمایندگان کارگری دستمزد و نماینده
مجمــع عالی نماینــدگان کارگری کشــور در شــورایعالی کار)
میگویــد :اینهــا بــا مــاده  ۴۱قانــون کار و الزام بــه پرداخت

حداقل دســتمزد مخالفند؛ ضمن اینکه گــروه کارگری بارها

خیانت شــورایعالی کار میزنند! ادعا میکنند
دم از تخلــف و
ِ

که بند دوم مــاده  ۴۱قانون کار را که جزو قواعد آمره اســت و

پرهزینه باشد تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد و کارفرمایان

مدافعان «حداکثرسازی سود به هر قیمت» با قدرت
ِ

نمیبیننــد؛ در واقع خود را کامــا عامدانه به ندیدن زدهاند؛

این اســت کــه هزینهی زندگــی در تهــران ،ده برابر بیشــتر از

عمــل به قانون ،یعنــی عمل به این الزامــات؛ اما یک جریان

تبلیغاتــی ،کارگرانی اســت که زندگی ســخت ،وقت و فراغت

اســت و بین دســتمزد ایــن دو منطقه باید ایــن اختالف ده

ســودجو رشــد کرده که همــان «حداکثرســازی ســود به هر

و بدانند قانون کار چه میگوید.

کارگران تهران را
حقــوق
 ۸میلیــون تومان تعیین کردید باید
ِ
ِ

به پیش میتازند!

خزنده و پرقدرت در ســالهای اخیر در میان خرده بورژوازی

اصول
مدافعــان
قیمتــی» را هــدف قــرار داده و البتــه ایــن
ِ
ِ
خودبخودی بــازار آزاد ،هیچ به روی
غیراخالقی ،ناعادالنــه و
ِ
و لعــاب ،قانونی کردن اســتثمار اســت؛ اســتثماری که متون
قانونی ما به هیچ وجه اجازهی آن را نمیدهد.

نصر -رئیس اتحادیه کفاشــان تبریز به تاســیس

منطقهای« ،حداقل مزد سراســری و ملی» از میان برداشــته

جامعهی هدفشــان برای تاثیرگذاری این قبیل برنامههای

مناطق کم هزینهای مثل روســتاهای سیستان و بلوچستان

چندانی برایشان نگذاشته تا از حقوق صنفی خود آگاه شوند

برابری حاکم باشــد! اگر کف مزد را در سیستان و بلوچستان،

مدیرعامل یک موسسه خیریه:

بزنید  ۸۰میلیون تومان ،چون هزینه در تهران ده برابر است؛

میان برداشته نمیشود.

شدهی کمتر ،سراغ مناطق محروم بروند و الجرم این مناطق

میگوید :این نهادهای خیریه میخواهند حداقل دســتمزد

دورافتاده باید یکدهم تهران باشد!
ِ
ما این ابهامات و سواالت را با «اکبر اخوان مقدم» مدیرعامل

از نظر اقتصادی رونق بگیرد».

منطــق برگزاری ایــن مســابقه و حمله به حداقل دســتمزد

کشــور پایهریــزی شــده ،بــا دادههــای رســمی بــه هیچوجه

موسســه خیریه اصفهانی در میان گذاشــتیم؛ از او خواستیم

امســال نیــز نهادهــای خیریه در آســتانهی مذاکــرات مزدی

درواقع برخالف میل شــدید این آقایان ،با اجرایی شدن مزد

میگوید «مزد باید به اندازهی ســبد معیشت خانوار باشد»

شورایعالی کار تخلف کرده /دستمزد در روستاهای

خودشــان نمیآورند که قصدشان از شــعارهای خوش رنگ

زیرســاختها هیچ مخالفتی ندارد منتها مزد منطقهای برای

برای ایجاد اشتغال به این مناطق روی بیاورند؛ ما حرفمان

ایــن کار موجب میشــود کارفرمایان به طمــع هزینهی تمام

این استدالل که بر مبنای کمهزینهتر بودن برخی استانهای

میدانند.

او اضافــه میکند :اینهــا مدام ادعا میکنند کــه نمایندگان
کارگری خیانت میکنند اما مــا در مقابل از نهادهای نظارتی
میخواهیــم به عملکــرد این نهادهــای به ظاهــر خیریه به
دقت رســیدگی کنند؛ نهادهایی کــه از رانتهای دولتی بهره

میبرنــد و روســتاییان ،زنــان سرپرســت خانــوار ،معتــادان

پذیر اجتماع را
بهبودیافته ،معلوالن و ســایر گروههای آسیب ِ
در روز روشن استثمار میکنند؛ اینها مرتب میگویند کارگران

غیررســمی «ســتاره» ندارند و شما مدافعشــان نیستید! آری

درســت اســت؛ کارگــران غیررســمی و فاقــد بیمــه ،در هفت

آسمان یک ستاره ندارند ،اما ستارههایشان را شما گرفتهاید،

طریق اســتثمار
نه ما! غاصب ســتارهها شــمایید ،شــما که از
ِ

همیــن بیســتارهها ســودهای نجومــی به جیــب میزنید و
قیافهی «مدافع حقوق» به خود میگیرید!

تن از اعضای کارگری شــورایعالی کار رفتیم تا پاسخ آنها را به

چه عددی بزنید؛ فقط مهم اســت که دستمزد در مناطق کم

شود.

باال رفتن دســتمزد و کاســتن از بحران معیشــت را «خیانت»

کــه هیچ قدرتــی برای انتخــاب شــغل و چانهزنــی ندارند ،با

مرتکب «خیانت» میشوند؛ به سراغ چند
کارگری این شــورا،
ِ

مناطقی است که تورم بیشتر است و هزینههای زندگی باالتر؛

بازار آزاد نســپارید ،بایــد هزینههای زندگی خانــواده تامین

است .در چنین شــرایطی ،بدون ذرهای خجالت ،تالش برای

راضی نیستم اما چارهای ندارم....

اخوان مقدم در پاســخ به این ســواالت اینگونــه گفت« :ما به

بدیهی اقتصاد اخالقی
قانون آمرانه از باال ،برای رعایت اصول
ِ
است ،قانونی که میگوید تعیین دستمزد کارگران را به دست

خود دولتیها محاســبه کردهاند ،یک فاصلهی  ۱۲۶درصدی

فعلی
در هر حال ،نهادهای خیریه معتقدند با این شــیوهی
ِ
تعییــن دســتمزد ،شــورایعالی کار و بــه خصــوص اعضــای

به صراحت اعالم کرده با مزد منطقهای به شرط فراهم شدن

ماهانــهی یک خانوار متوســط ایرانی بربیایــد ».این نیز یک

و ملــت ،میدانند که وضع معیشــتی طبقــهی کارگر بحرانی

نمیشود بلکه در مناطقی مانند تهران که هزینههای زندگی

به نسبت باالتر اســت ،مزد منطقهای -به معنای مزدی باالتر

از حداقل دســتمزد سراســری -اجرایی میشــود؛ مزد صنفی
نیز باز در مورد واحدها و کارگاههایی اســت که حاشــیه سود

باالتری دارند مثل پتروشــیمیها و خودروســازیها؛ در هیچ

حالتی ،حداقل مزد که باید برابر با ســبد معیشــت باشــد ،از
آیت اســدی (عضو کارگری شــورایعالی کار) نیــز در این رابطه
را از میان بردارند؛ بهانهشــان هم این اســت که شما نماینده

کارگران غیررســمی نیســتید و الزام به پرداخــت حداقل مزد

جمعی کارگران بیستاره یا همانهایی
استفاده از استیصال
ِ
موازیــن «اقتصاد اخالقــی» نمیخوانــد؛ اینکه
هیــچ یــک از
ِ

بگوییــم «اینها خودشــان راضی هســتند با ماهی هشــتصد
هزار تومان یا یک میلیون تومان حقوق کار کنند ،پس به این
اشتغال بیگاریگونه ،رســمیت ببخشید» به راستی سرنا
نوع
ِ
گشــاد آن نواختن و ماهی گرفتن از مردابی گل آلود
را از ســر
ِ

است؛ گروههای سودجو به روی خودشان نمیآورند ،که این
ناچاری و اســتیصال ،یک عارضه است ،یک غدهی بدخیم در
نحیف اقتصاد ایران که باید به دقت شــکافته و جراحی
بدن
ِ
شــده و از میان برداشته شود؛ به روی خودشان نمیآورند که

راضــی بودن با «خوشــنود بودن» از زمین تا آســمان تفاوت
دارد.

خانوار
چنــدی پیش وقتــی با یکــی از همین زنان سرپرســت
ِ
شــاغل در یــک کارگاه خیریه برخــورد کردیم ،از او پرســیدیم

چــرا برای ماهی هشــتصد هــزار تومــان ،روزی چند ســاعت
بدون بیمــه و تعطیلی ،به صورت کارمــزدی کار میکنی؛ و او
حقوق هشتصد هزار تومانی
پاسخ داد« :چارهای ندارم؛ این
ِ

مادر دو فرزند،
پول نان خالی هم نیســت؛ به عنوان یــک زن ِ

از ایــن مــدل کار کردن اصــا راضی نیســتم .میخواهم بیمه

داشــته باشــم و حقوق کامل اما نه پارتی دارم ،نه پول دارم و
نه ســابقهی کار .کاش فکری به حال ما بکنند .ما نیز «حقی»
داریم»....

موجب میشــود کارگران غیررســمی زیاد شوند و کارفرمایان

رفع معضل بیکاری با صنعت کفش تبریز

رشــته تخصصی آموزش کفش دوزی اشــاره کرد و
گفت :اگر نتوانیم رشــته تخصصــی آموزش کفش
دوزی را ایجاد کنیم ،قطعا تا پنج ســال آینده تبریز

ممنوعیت واردات کفش به کشور

از تولید کننده به وارد کننده تبدیل خواهد شــد و
در حال حاضر صنعت کفش به نیروی کاری ماهر
علیرضــا جباریان فام که به همــراه مهدی آقانژاد

وجود آمــده بــرای افغانســتان ،این کشــور دیگر

وی ضمن دعوت تمام اصنــاف به رعایت انصاف

تاکید بر این که اگر تولیــد کننده ای کیف و کفش

تولیــد کنندگانی که برای این کشــور کفش تولید

صنفــی ،تمام واحدهای صنفــی موظف به نصب

دارد افــزود :کیفیــت در جذب مشــتری حرف اول

ارتقا داده اند تــا بتوانند در بازار داخلی به فروش

رئیــس انجمــن کفش تبریــز حضور یافتــه بود با

ماننــد ســابق خریــدار کفــش تبریــز نیســت و

با کیفیت مناســب تولید کند قطعا بازارش وجود

میکردنــد در حال حاضــر کیفیت جنــس خود را

را میزنــد و اگــر کیفیت محصــوالت تولیدی کم تر

برسانند.

وی بــه ممنوعیــت واردات  ۱۳۰۰کاال اشــاره کــرد و

وی بــه تاســیس رشــته تخصصی آمــوزش کفش

خود نیستند.

کیــف و کفش خارجی ممنوع اســت ،ولــی به نظر

تخصصــی آمــوزش کفــش دوزی را ایجــاد کنیــم،

رئیــس اتحادیــه کفاشــان تبریــز در ادامــه رئیس

واردات کفشهایــی که از کیفیــت باالیی برخوردار

کفش به وارد کننده تبدیل خواهد شد.

اذعــان داشــت :در حــال حاضــر واردات هرگونه
میرســد برای افزایش کیفیت محصوالت داخلی،

قطعــا تا پنج ســال آینــده تبریــز از تولیــد کننده

هستند آزاد شود.

در فــروش خــود ،ادامــه داد :طبق قانــون نظام

اتیکــت قیمــت و ارائه فاکتــور فروش به مشــتری
هســتند .وی افزود :هیچ کــدام از اصناف به هیچ

عنــوان اجازه فروش کفشهــای خارجی را ندارند

لزوم تربیت افراد باسواد در حوزه کفش

دوزی اشــاره کــرد و گفــت :اگــر نتوانیــم رشــته

و نیز مجاز به نصب "کفش تبریز" بر ســردر مغازه
تبریز ،تمدن کفش

انجمــن کفاشــان تبریــز به تنــوع باالی چرم شــهر
تبریز در رنگ و جنس و ...اشــاره کرد و گفت :تبریز

وی ادامــه داد :در حــال حاضر صنعــت کفش به

تمدن کفش اســت و نیز در پنج سال گذشته تنوع

جباریــان فــام ادامــه داد :قبــل از ظهــور طالبان

سال گذشته ۵۵ ،واحد تولید کفش دست دوز در

با این همــه هنوز بــا مدلینگ دنیــا خیلی فاصله

بازار هــدف کفش تبریــز را تشــکیل میدادند اما

به  ۳۱واحد تنزل پیدا کرده است.

افغانستان مشتری کفش تبریز

نیرویی که در صنعت کفش فعالیت مینموده اند،

نیرویی بی سواد بوده اند .ولی االن برای پیشرفت
بهتر نیاز به نیروی با سواد و آموزش دیده داریم که

قطعا این نیــروی آموزش دیده در خروجی کیفیت

صنعت کفش تبریز بسیار موثر است.

کمبود شدید نیروی انسانی در صنعت
کفش تبریز

بسیار نیازمند است.

باشد قطعا بازار خود را از دست خواهد داد.

ایلنا

مدلهای کفش بســیار افزایش یافته اســت؛ ولی

نیروی کاری ماهر بسیار نیازمند است؛ اگر در چهار

در افغانســتان ،دو کشــور افغانســتان و عــراق

تبریز فعالیت میکردند ،ایــن رقم در حال حاضر

در پایــان ســخنان خود ضمــن تاکید بر بازرســی

بعــد از طالبــان به دلیل مشــکالت اقتصــادی به

بازرسی تمام کفش فروشیها

نــوروز افزود :بازرســیها کــه با همراهــی اتحادیه

تمام واحدهای صنفی در کل تبریز در آستانه عید

صنعــت کفش و نیــز بازرســان ســازمان صنعت،

معدن و تجارت اجرا میشــود ،از سه روز پیش آغاز
شده است.

داریــم .وی با بیان این که صنعــت کفش تبریز به

شدت نیازمند ماشــین آالت به روز و مدرن است تا

بتواند با دنیا رقابت کند ،افزود :تا  ۱۰ســال گذشته

مهدی آقانژاد رئیس انجمن کفش تبریز ،کالنشهر

تبریــز را شــهری صنعتی بــا ظرفیتهــای فراوان

خواند و تصریــح کرد :در حال حاضــر در صنعت

کفــش تبریز به شــدت با کمبــود نیروی انســانی
مواجــه هســتیم ،ایــن صنعت شــدیدا بــه نیروی
ماهــر نیــاز دارد .نیــروی انســانی ســرمایه اصلی

کارخانه اســت .وی با بیان ایــن که اگر میخواهیم
در صنعــت کفــش خــود را بــه ســطح تولیــدات

کشورهایی مانند ایتالیا برسانیم نیاز به تکنولوژی
روز دنیا ،زیرساختهای مناسب و ....داریم افزود:

 ۵۶درصد بازار کفش تبریز متعلق به کشور عراق،
 ۹درصد کشــور افغانســتان ،دو درصد قزاقستان

و ...هستند.

رئیــس انجمــن کفــش تبریــز ادامــه داد :ســرانه
مصرف کفش هر ایرانی ســاالنه ســه جفت کفش

است ،که برای  ۸۰میلیون ایرانی ساالنه حدود ۲۴۰

میلیون جفت کفش میشود که تولید داخلی نیز
 ۳۴۰میلیون جفت است.
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جنگ ابدی باکتریها و قارچها

تهدید بعدی جهان؛ وقتی آنتی بیوتیکها کار نمیکنند

فــرارو -رامانــان الکســمینارایان پژوهشــگر ارشــد

مجمع عمومی ســازمان ملل متحد خواستار اقدام

اســت .هــم چنیــن ،جمعیتهــای انســانی بایــد

بیوتیک را کاهش میدهد.

ریاســت جمهــوری امریــکا در زمینــه مبــارزه بــا

شــد .با ایــن وجــود ،از آن زمــان تاکنون پیشــرفت

پژوهشــگران  ۵۰تــا  ۷۰درصــد آنتــی بیوتیکهــای

بیوتیکهاســت .یــک آمریکایــی علیرغــم ایــن که

در دانشــگاه پرینســتون و عضو شــورای مشــورتی

مقاومت ضد میکروبی اســت .دکتر الکسمینارایان
اپیدمیولوژیســت بنیانگذار مرکز «پویایی ،اقتصاد

و سیاســتگذاری بیمــاری» در واشــنگتن و دهلــی
نــو اســت .پژوهشهــای او در مــورد مدلهــای
اپیدمیولوژیــک بیماریهــای عفونــی و تحلیــل

اقتصادی مقاومت دارویی بر سالمت عمومی مورد

توجه رهبران و سیاســتگذاران در سراسر جهان قرار

مصرف بیجهــت آنتی بیوتیکهــا را متوقف کنند.

جهانی بــرای محافظت از آنتــی بیوتیکهای جهان

مصرف شــده توسط انســانها را نامناسب ارزیابی

چندانی حاصل نشــده اســت .عدم اقدام به موقع

کــرده اند .بــه عبــارت دیگــر ،داروهــا حتــی اگر به

پیامدهایی جدی به دنبال خواهد داشت.

با بیاثر شــدن آنتی بیوتیکها ،جوامع به وضعیت

ایجــاد مقاومــت میکروبی کمــک کنند هیچ ســود

میگردند که در آن جراحیهای معمول ،پیوندها و

آنتی بیوتیکها بدون نســخه پزشــک بــه راحتی در

واقعیای برای بیمار ندارند .در بســیاری از کشورها،

سابق مرگ و میر بیشتر و کاهش امید به زندگی باز

دسترس هستند.

شــیمی درمانی به دلیل احتمال بــاالی عفونت غیر

نیازی نــدارد به طور متوســط ســاالنه بیــش از دو
برابر یک شــهروند معمولی اســکاندیناویایی آنتی

بیوتیــک مصرف میکنــد .مقامهــای درمانی باید

به پزشــکان آمــوزش دهند کــه آنتــی بیوتیکهای
کمتــری تجویز کننــد و تجویز جایگزینهــای آنتی

بیوتیــک از جملــه داروهای تســکین دهنده عالئم

این کشــورها همزمان نقاطی هستند که دسترسی

سرفه و ســرماخوردگی را تسهیل کنند و از ابزارهای

او در کارگــروه مقاومــت ضــد میکروبــی شــورای

توانایی باکتریهــا برای فرار از درمان به زمان پیش

به معنای تفاوت بین مرگ و زندگی باشد .پزشکان

بروز عفونت استفاده کنند.

داشــته اســت .او یکــی از معمــاران کلیــدی مرکــز

قارچها که بســیاری از آنتی بیوتیکها مشــتقات آن

بــا اســتفاده از آنتــی بیوتیکها کوویــد ۱۹-را درمان

گرفته است.

مشــاوران علــم و فنــاوری پرزیدنت اوبامــا حضور
داروهای «مقرون به صرفه ماالریا» ( )AMFmبوده

است و سازوکار مالی مبتکرانهای محسوب میشود

که برای ارائه داروهای ضد ماالریا مقرون به صرفه و

موثر در سراسر جهان ایجاد شده بود.

قابل درمان بسیار خطرناکتر میشوند.

راه دوم کاهــش مصــرف غیــر ضــروری آنتــی

جنگ ابدی باکتریها و قارچها

از اســتفاده مدرن از آنتــی بیوتیکها بــاز میگردد.

زمیــن در حدود  ۳.۵میلیارد ســال پیــش دورهای

پیــش از ورود پســتانداران به صحنــه ،در رقابت با
یکدیگر بوده اند.

او در ابتدای شــیوع کرونا در هندوستان را زمانی که

بــود پیش بینی کرد و اظهار داشــت که بیش از ۲۰۰

نفوذپذیر را برای مقاومــت در برابر حمالت قارچها

میلیــون هندی بــه کرونا مبتال خواهند شــد و  ۱تا ۲

میلیون نفر بــر اثر ابتال به این بیمــاری جان خود را
از دســت خواهند داد مگــر آن که اقدامات ســخت
گیرانهای اعمال شود.

ماننــد دیوارههــای ســلولی ضخیمتــر و کمتــر
ایجــاد کردهانــد کــه باعــث توانایــی خنثــی کردن
آنزیمهای تولید شــده توســط قارچها میشود چرا
که در غیر این صورت باکتریها را از بین میبرد.

هــدف باکتــری پیشــگیری از توانایی پمپــاژ تهدید

در مطالعــهای کــه نتیجــه آن در مــاه ژانویــه در

قارچــی پیش از رســیدن به میتوکندری یــا به نوعی

واشــنگتن تخمین زدند که ســاالنه  ۱.۳میلیون نفر

ظرفیــت مقاومــت در دوران آنتــی بیوتیکهــا بــه

مجله لنســت منتشــر شــد پژوهشــگران دانشگاه
بر اثر عفونتهای باکتریایی مقاوم نســبت به آنتی
بیوتیکهــا جان خــود را از دســت میدهند .چنین

عفونتهایی ســاالنه جان افراد بیشــتری را نسبت

بــه مبتالیان بــه ایــدز ،اســهال و ماالریــا میگیرند.
مقاومــت آنتی بیوتیکی بیش از هــر بیماری عفونی
دیگری بــه غیر از کووید ۱۹-و ســل باعث مرگ و میر
میشود.

موتــور محرکــه ســلول آن اســت .بــا ایــن وجــود،

شــدت افزایش یافته است .این داروها به روش زیر
منجــر به خنثی شــدن تاثیر خود میشــوند :زمانی

که آنتی بیوتیکها تجویز میشــوند ممکن است با
موفقیت اکثر باکتریهــای ایجاد کننده عفونت را از

بین ببرند.

با ایــن وجــود ،حتی بــا از بیــن رفتــن باکتریهای

حســاس ،باکتریهایــی کــه میتواننــد داروهــا را

ارزیابیهــای تــازه صــورت گرفته مشــکل ناشــی از

خنثــی کننــد زنــده میماننــد .با اســتفاده مکــرر از

آن چــه را کــه اکثــر کارشناســان بهداشــت عمومی،

متشــکل از باکتریهایــی خواهــد شــد کــه در برابر

مقاومــت آنتــی بیوتیکی را از ســایه بیــرون آورده و

پژوهشــگران و پزشــکان برای مــدت زمانی طوالنی
میدانســتند مورد تایید قرار داده اســت :استفاده
بیش از حد از آنتی بیوتیکها خطر بیفایده شــدن

داروها و ایجاد بحران بزرگ بعدی برای بهداشــت و
سالمت را به همراه دارد.

آنتیبیوتیک ،جمعیت باکتریها به طور فزایندهای

داروهــا مقاوم هســتند تقریبــا به همان روشــی که

استفاده مداوم از علف کشها در چمنزار در نهایت

منجــر به ایجــاد چمنی پــر از علفهای هــرز مقاوم
میشود.

در طــول  ۸۰ســال اخیــر ،جوامــع مختلــف از آنتی

بــا افزایــش درآمد در سراســر جهــان ،مصــرف آنتی

بیوتیکهــا در مقیاس صنعتی اســتفاده کرده اند.

کشــاورزی و دامپروری جایــی که داروهــا در مقیاس

تنها برای درمان انســانهای مبتال به بیماری ،بلکه

بیوتیکها نیز افزایش یافته اســت به ویژه در بخش

صنعتی بر روی حیوانات اســتفاده میشــود .چنین

اســتفاده گستردهای شــرایطی را ایجاد میکند که به
باکتریها اجازه میدهد در برابر داروها مقاوم شوند.

در مجموع ،صدها هزار تن آنتی بیوتیک در سال نه
برای حمایــت از تولید گوشــت مورد اســتفاده قرار
گرفتهاند ،زیرا آنتــی بیوتیکها به پروار کردن طیور،

گاو و خوک کمک میکنند.

مقاومت آنتــی بیوتیکــی میتواند بــه دلیل اصلی

انســانها و حیوانــات اغلب باکتریهای مشــترکی

ســالهای آتی تبدیل شــود .در ســال  ۲۰۱۶میالدی،

حیوانات تقویت شدهاند میتوانند به انسانها نیز

مــرگ و میــر ناشــی از بیماریهــای عفونــی در

در بســیاری از کشــورهای جهان به طور نامناســبی

هســتند و باکتریهــا از زمان ظهورشــان در ســیاره

برخــی از باکتریهــا در طــول زمــان ســازوکارهایی

آمــار ابتال کمتــر از  ۵۰۰مورد و مرگ کمتــر از  ۱۰مورد

به پزشک در آن دشوار است و آنتی بیوتیک میتواند

دارنــد بنابراین ،باکتریهــای مقاوم بــه دارو که در

میکننــد حتی اگــر شــواهد بالینی بــرای حمایت از

انتقال یابند .در ســالیان گذشــته ،از هر ده میلیون

بیوتیــک) برداشــت .تولیــد کننــدگان بخــش

میشد.

را در محصوالتشــان به شــدت کاهــش دهند .در

باکتری یک باکتری نسبت به آنتی بیوتیکها مقاوم

بــا این وجــود ،در گــذر زمان با اســتفاده مــداوم از
آنتــی بیوتیکهــا ،باکتریهایــی که نســبت به آنتی
بیوتیکها حســاس هســتند قادر به زنــده ماندن

نیســتند در حالــی که آن دســته از آنتــی بیوتیکها
که حســاس نیســتند میتواننــد زنــده بمانند .در

حــال حاضــر ۱۰ ،تا  ۹۰درصــد از باکتریهــای عامل

عفونت نســبت بــه آنتــی بیوتیکهای موثــر قبلی
مقاوم هســتند .در حال حاضر بســیاری از بیماران
به عفونتهایی مبتال میشــوند کــه با هیچ دارویی
قابل درمان نیستند.

گامهایی برای جلوگیری از فاجعه مقاومت
آنتی بیوتیکی

عفونتهــای باکتریایی غیــر قابل درمــان مردم را

در همــه جــا چــه در کشــورهای ثروتمنــد و چه در
کشــورهای فقیر تحــت تاثیر قرار میدهنــد .با این
وجــود ،بیشتریــن مرگ و میــر ناشــی از مقاومت

دارویی در جنوب آســیا و جنوب صحــرای آفریقا رخ

میدهد .برخالف کووید  ۱۹-که به سرعت در سراسر

جهــان پیش روی کــرد مقاومت آنتــی بیوتیکی یک

بیمــاری همه گیــر با رونــدی کند بوده و با ســرعت
تدریجی در حال گسترش است.

کشــاورزی ،دام و طیور باید مصرف آنتی بیوتیکها
حال حاضــر ۸۰ ،درصد از آنتــی بیوتیکهای جهان

به صــورت صنعتــی بــرای پــروار شــدن میلیاردها
مرغ ،خوک و گاو که هرســاله پرورش مییابند مورد
استفاده قرار میگیرند.

مصرف آنتی بیوتیک در هر مکانی شانس بیشتری

بــرای بقای باکتریهای مقاوم ایجــاد میکند .تولید

کنندگانــی هســتند کــه اثبــات کردهانــد میتــوان

جمعیــت بزرگــی از مرغهــا را بــدون قــرار دادن این
طیور در رژیم غذایی ثابت متشکل از آنتی بیوتیکها

پرورش داد .ایــاالت متحده از ســال  ۲۰۱۴میالدی به

این سو شاهد کاهش  ۴۰درصدی آنتی بیوتیکهای

مورد اســتفاده در بخش کشــاورزی و پــرورش دام و

طیور بوده بدون اینکه هیچ گونه کاهشی در سالمت

حیوانات دیده شــده باشــد .با این وجــود ،کارهای

خیلی بیشتری میتوان انجام داد.

اگر کشاورزان در ایاالت متحده از آنتی بیوتیکها در
سطحی مشــابه سطح کشــاورزان اروپایی استفاده

کننــد کل مصــرف آنتــی بیوتیک در ایــاالت متحده
میتواند  ۵۰درصد دیگر کاهش یابد .مقامها باید

استانداردهای ایمنی زیستی در مزارع ،دامپروریها
و مرغداریها را بهبود بخشــند تا در وهله نخســت

خســارت انباشــتهای که مقاومت آنتــی بیوتیکی در

از آلوده شــدن حیوانات جلوگیری کنند و سپس بر

کووید  ۱۹-بیشــتر اســت .با این وجود ،توجه الزم به

سرمایهگذاری شود و کشاورزان و پرورش دهندگان

طول ســالها ایجاد کــرده احتمــاال از تلفات فعلی

مقاومت آنتی بیوتیکی به انــدازه کووید  ۱۹-صورت

نگرفته است .در حالی که هرساله تقریبا  ۵۰میلیارد
دالر برای مقابله با ایدز در کشــورهای با درآمد کم و

متوســط هزینه میشــود هزینههــای جهانی برای
مقاومت ضد میکروبی کمتر از  ۱میلیارد دالر در سال
اســت .بیشتر این مخارج محدود در کشورهای با

درآمد باال متمرکز شده است.

بــا این وجــود ،اکنــون میتــوان چندیــن گام برای

جلوگیــری از فاجعــه پیــش رو (مقاومــت آنتــی

روی واکسنهای جدید برای پیشگیری از بیماریها
دام و طیور متعهد به اتخاذ شیوههایی شوند که در

حال حاضر با بهترین امکانات در دسترس هستند.
به بیان ســاده تر ،صنعت گوشت و طیور باید سعی
کند اســتانداردهای مصرف محدود آنتی بیوتیک را

که در کشورهای اروپایی حاصل شده رعایت کند.

هم چنیــن ،مصرف کننــدگان میتوانند با تقاضای
گوشــت بــدون آنتــی بیوتیک باعــث ایجــاد تغییر
شــوند .بســیاری نمیداننــد غذایــی کــه مصــرف
میکنند با اســتفاده از آنتی بیوتیکها تولید شــده

چند درصد از جمعیت کشور در دام فقر هستند؟

جامعه  -۲۴یک اســتاد دانشــگاه گفت :نزدیک

باشــد در ســال آینده یــک میلیون باقــی خواهد
ماند ،اما اگر ســال بعد به یک میلیون و  ۲۰۰یا یک

به  ٣۵درصد از جمعیت ایران در دام فقر هســتند

میلیون و  ۴۰۰هزار تومان برســد ،دولت باید خط

و بــرای رفع فقر گام اول مشــخص شــدن تعریف

فقر را محاسبه کرده و از این سو تعدیل کند.

دولت سیزدهم در این حوزه است.

این کارشــناس اقتصادی بیان کــرد :به نظر بنده

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح چنین مواردی نه نسنجیده بلکه قابل دفاع

اخیرا گفته اســت کــه رفع فقر مطلق مــورد تاکید

نیســت ،زیرا برای نمونه بنــده میتوانم اعالم کنم

رئیس جمهور است و با اصالح نظام یارانهای باید

سال آینده میخواهم دانشمند شوم برای این کار

بتوان به دهکهای پایین کمک کرد.

برنامه هم دارم ،اما این مساله باید تدوین و اعالم

آلبــرت بغزیــان ،اســتاد دانشــگاه و کارشــناس

شود و در نهایت امکانپذیر باشد.

اقتصــادی در گفتگــو بــا خبرنــگار خبرآنالین و در

ابهامات سبد معیشت را رفع کنید

پاســخ به این پرســش که چند درصــد از جمعیت

وی درباره اختالف دیدگاه مسئوالن این وزارتخانه

ایــران در دام فقــر هســتند؛ گفت :نزدیــک به ٣۵

از میزان خط فقر  -که چند ماه گذشــته با طرح آن

درصد از جمعیت ایران در دام فقر هســتند و برای

از ســوی معاون این وزیر با واکنشهــای فراوانی

رفــع فقر گام اول مشــخص شــدن تعریف دولت

سیزدهم در این حوزه است.

فقر و فقر مطلق با اعطای چهار کیلو برنج
حل میشود؟

این اســتاد اقتصاد در گفتگو با خبرآنالین با اشاره

به اعــام اولویت دولت ســیزدهم و برنامه وزارت

تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی تاکید کرد :نخســت
آنکــه بایــد بدانیــم تعریف فقــر و فقــر مطلق از
دیدگاه وی چیست؛ شاید وی تعریف از فقر و فقر
مطلق را بــه گونهای میدانند که بــا اعطای چهار
کیلو برنج حل میشــود یا عددی را به عنوان خط

معیشت یا خط فقر در نظر دارد؛ در ابتدا باید این

تعریف را ارائه دهد وگرنه همه مسئوالن کشورها
در جهت حذف فقر و یــا افزایش قدرت خرید کار
میکنند.

وی افــزود :مگر میشــود یــک مســئولی غیر این
عمل کند؛ اگر نمیگویند و نمینویســند اینگونه

نیســت که نمیخواهند و چنین هدفــی را دنبال
نمیکننــد ،زیرا این مســاله تعریف شــده اســت

همراه شد -با آنچه کارشناسان و نمایندگان حوزه

و وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی و رئیــس جمهــور و

خــوردن فالن غذا و یا دریافــت حداقل  ۵۰کالری

کارگری اعــام میکنند و گالیههای مــردم از اعداد

البته باید توجه داشــت که ایــن کار را چگونه قرار

بیــن رفتن فقر غذایی باید صــورت گیرد و اعمال

واقعیتهــای نفســگیر قیمتها در بــازار توضیح

صــورت میگیرد و مشــخص نیســت ســال آینده

ســازمان برنامــه ،مرکز آمار یــا وزارت رفاه اســت.

و بنابراین باید بســته کاالیی به مردم داده شود و

پروتئینی ،کالری و  ...اســت و اینکه چه خانههایی

حذف فقر مطلق امکان دارد اگر

نقطه از کشــور است؛ فقط زنده ماندن با دریافت

در روز ،میتوانــد زنده بمانــد ،برنامهریزی برای از

و ارقــام اعالمی توســط بخــش دولتــی در مقابل

شــود؛ ایــن برنامه ریزی هــم بر اســاس قیمتها

داد :تناقــض موجــود به دلیل تعاریــف متفاوت

گفت این طــرح و برنامهها صحیح یا غلط اســت

برای مثال قیمت گوشت و برنج چقدر خواهد بود

شاید بر اساس یک استاندارد غذایی یا ویتامینی،

دقیــق از فقر و فقر مطلق و همچنین عیان کردن

یا تا آن حد برای مردم درآمد حداقلی ایجاد کنیم.

برای اسکان در نظر گرفتهاند و این آمار برای کدام

وی تاکید کرد :در ایران و با چنین شــرایطی امکان

روزانــه  ۵۰کالــری کــه مالک نیســت ،امــا این فقر

ثبــات قیمتهــا رخ دهــد و شــغل برای افــراد به

اعالمــی  ۵یــا  ۱۰میلیــون تومان به عنــوان هزینه

کند که حتما بیمه بیکاری میدهد و پرداخت کند؛

و بنده هم معتقدم این موضوع ابهام دارد و کسی

کار را حتمــا انجام دهد؛ آن هنــگام اگر فقر مطلق

کند تا باورپذیر باشــد و صرفا ادعا کردن که دلیل

 ...همــه و همه بایــد در این جهــت حرکت کنند.
اســت انجام دهنــد؛ زمانی کــه برنامههــای خود
را اعــام نکردهانــد نمیتــوان اظهار نظــری کرد و

بنابرایــن وزارت تعاون و رفاه باید با ارائه تعاریف
برنامههــای خــود بــرای رفــع آن اقدام کنــد .این

وزارتخانه باید بازه زمانی برای رفع فقر را مشخص

کند؛ از نظر حرفهای باید بگویم فقر مطلق مانند
درجــه حرارت نیســت بلکه فقر مطلق بر اســاس
سطح قیمتها ،اســتانداردهای زندگی و فرهنگ
مردم تعریف میشود.

بسته کاالیی و یا درآمد حداقلی برای مردم
در نظر گرفته شود

وی عنوان کرد :اگر بحث معیشــت اســت و فرد با

حذف فقیر و یا فقر مطلق وجود ندارد مگر اینکه

غذایی و معیشــت بــرای زنده ماندن اســت و آمار

صورت تضمین شــده ایجاد شــود و دولت اعالم

معیشت بر اساس هزینههای سبد معیشت است

دولت بگوید حتما قیمتها را حفظ میکند و این

مثال امروز برای هــر نفر برابر با یک میلیون تومان

که این حرف را میزند چند واقعیت را باید مطرح
نمیشود.

این استفاده وجود نداشــته باشد .به عنوان مثال،
در هنــد مقامهای درمانــی تنها در ژانویه گذشــته،

یعنی نزدیک به دو ســال پس از شــیوع کرونا ،آنتی

بیوتیکها را از فهرســت داروهای توصیه شده برای
درمان کووید  ۱۹-حذف کردند.

تشخیصی صحیح برای اطمینان بخشی نسبت به
هم چنیــن ،دولتها و بخش خصوصــی باید آنتی
بیوتیکهایی را کــه دیگر کار نمیکننــد با داروهای

تازهتــر جایگزین کننــد .مرکز کنترل و پیشــگیری از
بیماریهــای ایاالت متحده ســاالنه نزدیــک به ۳۰۰

میلیــون دالر بــرای مقاومــت آنتی بیوتیکــی هزینه
میکنــد .با این وجود ،میــزان بودجه در نظر گرفته

شده برای این مورد در سطح جهانی پایین است به

ویژه ،در کشــورهای با درآمد کم و متوســط احتماال

هــر آنتــی بیوتیــک تــازهای کــه در آینــده تولیــد

کمتــر از چند صــد میلیون دالر اســت .تالش جدی

بیوتیکهــای پیشتر اســتفاده شــده رقــم خورده

احتمــاال نیازمند ســرمایهگذاری حــدودا  ۱۰میلیارد

میشــود همان سرنوشــتی را پیدا کرد که برای آنتی

اســت مگــر آن کــه دولتهــا ،مقامهای بهداشــت
عمومی ،پزشکان و عموم مردم اهمیت جلوگیری از

مصرف نامناسب آنتی بیوتیک را درک کنند.

راههایی برای کاهش مصرف آنتی بیوتیکها

مصرف کلی آنتی بیوتیکها را میتوان به دو صورت

بــرای تولیــد آنتــی بیوتیکهــا و واکســنهای تازه

دالری در ســال اســت تــا اطمینان حاصل شــود که
آنتی بیوتیکها مفید هستند.

شــرکتهای خصوصی مایل به انجام این ســرمایه

گذاریهــا بــه تنهایــی و بــدون حمایــت بخــش

دولتی نیســتند ،زیــرا کار بر روی آنتــی بیوتیکها را

کاهش داد .نخست آن که پیشگیری از عفونتها به

ســرمایهگذاری ســودآوری نمیداننــد .واقعیت آن

افزایش پوشــش واکسیناســیون علیه بیماریهای

دولــت در مورد ســاخت این داروهای ارزشــمند که

کاهــش تقاضا برای آنتی بیوتیکهــا کمک میکند.

باکتریایی و ویروســی میتواند کمک کننده باشــد.
برای مثال ،اســتقبال گســتردهتر از واکسیناســیون

آنفوالنــزای فصلــی میتواند منجر بــه عفونتهای
باکتریایــی شــود و هم چنیــن ،میتواند از نوشــته

شــدن صدها میلیون نســخه حاوی آنتــی بیوتیک

جلوگیری کند.

اســت که هیچ جایگزینی برای ســرمایهگذاری قوی
مراقبتهــای بهداشــتی مــدرن را ممکن میســازد
وجود ندارد.

عالوه بر گامهای ضروری کــه پیشتر توضیح دادم

دولتهــا و بخــش خصوصــی نیــاز بــه تولیــد ،به

روزرســانی و به اشتراک گذاشــتن اطالعات و تجزیه
و تحلیــل در مــورد مقاومت بــه آنتــی بیوتیکها را

واکســن ضد ذات الریــه نیز در کاهــش عفونتها

دارند دقیقا به همان روشــی کــه هیئت بین دولتی

میبرد .واکســنهای تازه علیه پاتوژنهایی مانند

میکند.

موثــر بــوده و نیاز نهایی بــه آنتی بیوتیــک را از بین

کلبســیال و اســتافیلوکوک نیز باید ســاخته شوند.
همان طور که دولتهــا در طول پاندمی کووید۱۹-

تغییــرات آب و هوایــی بحــران آب و هــوا را دنبــال
موضــوع مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در بســیاری از
بخشهــا از جملــه پزشــکی ،بهداشــت عمومــی،

توســعه واکســن را در اولویــت قــرار دادنــد بایــد

تولید دارو ،کشــاورزی ،آبزی پروری ،آب و بهداشــت

منظور جلوگیری از عفونتهــای باکتریایی کلیدی

در ســطوح جهانــی ،ملــی و محلــی کــه همــه این

سرمایهگذاری ســریعی بر روی ساخت واکسنها به
تشویق شوند.

عمومیت دارد .پیشــرفت بدون جهت گیری روشن

حوزهها را در بر گیرد بعید به نظر میرسد.

مقامهــای بهداشــت عمومــی هــم چنیــن بایــد

کشورها برایعدم آمادگی کافی به منظور مقابله با

بهبــود بخشــند .بخــش کوچکــی از بیمارانــی کــه

انــد .آنــان نباید این اشــتباه را برای بحــران خزنده

پروتکلهــای کنتــرل عفونــت را در بیمارســتانها

هرساله در بیمارستانها بستری میشوند در طول

مدت بســتری بودن در بیمارســتان دچــار عفونت
میشــوند .کاهش بروز این عفونتهــا نیاز به آنتی

کووید  ۱۹-فعلی هزینههای زیادی را پرداخت کرده

احتمالی بعدی یعنی مقاومــت آنتی بیوتیکی تکرار
کنند .اگر امروز به این مســئله رســیدگی نشــود کار
دشوارتر خواهد شد.

یک اپیدمیولوژیست:

واکسیناسیون کرونا در کودکان را
جدی بگیرید

ایســنا -رئیس مرکز تحقیقــات بیماریهای نوپدید
و بازپدیــد انســتیتو پاســتور ایــران ضمن اشــاره به

شــرایط فعلی بیمــاری کرونا در کشــور ،تاکیــد کرد:
هنوز مهمترین ابــزار محافظتی در برابر این بیماری،

واکســن اســت .باید واکسیناســیون کودکان جدی
گرفتــه شــود؛ ایــن درحالیســت کــه هنوز پوشــش

واکسیناســیون ســنین زیــر  ۱۲ســال در مقایســه بــا

گروههای سنی باالی  ۱۲سال ،کمتر است.

دکتر احســان مصطفوی با اشــاره به اینکــه در حال

حاضر در موج ششــم اپیدمی کرونا که ناشی از غالب
شدن ســویه اومیکرون اســت ،قرار داریم ،گفت :این

موج بیش از یک ماه اســت که کشــور را درگیر کرده و

ســبب ابتالی قابل توجهی از هموطنان شــده است؛
به شــکلی که بر اســاس شــواهد موجود ما باالترین

موارد ابتال به بیماری را از ابتدا تاکنون در موج ششــم
تجربه کردیم.

وی افزود :براساس شواهد موجود و مدلسازیهای
صورت گرفته به نظر میرســد که مــا در موارد ابتال و

بســتری و در روزهای اخیر در مــورد موارد مرگ ،پیک
اپیدمی را سپری کردهایم .انتظار داریم در هفتههای

آتی شــاهد کاهش قابل توجه موارد ابتال ،بســتری و
مرگ باشیم.

او ادامــه داد :در مقایســه بــا پیکهای قبلــی گرچه

موارد ابتال به شکل قابل توجهی افزایش یافته است

اما با وجود اینکه حتی یک مرگ هم مهم است و باید
بــرای جلوگیــری از وقوع حتــی یک مرگ اقــدام کرد،
اما موارد مــرگ در مقایســه با پیکهــای قبلی کمتر

بوده اســت که این موضوع میتواند متاثر از عوامل

مختلفــی همچــون واکسیناســیون باشــد که ســهم
موثری در پیشگیری از ابتال به فرمهای شدید بیماری
داشــته اســت .از طرفــی عوامــل دیگــری همچــون

ابتالهــای اخیر به بیماری ،یک ایمنی نســبی در افراد
ایجاد کرده و همچنین واریانت امیکرون در مقایسه
با واریانتهای قبلی خفیفتر اســت و انتظار داریم

که فرم شدید بیماری در مورد آن کمتر اتفاق افتد.

بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشــت ،او تاکید

کــرد :ابزارهــای محافظتــی در برابــر کرونــا تغییری

نکرده اســت .همچنــان مهمترین ابــزار در اختیار ما

واکســن اســت که به صورت جدی پیشــنهاد میکنم

افرادی که هنوز برای تزریق دز سوم مراجعه نکردند،
حتما اقدام کنند .از طرفی میبایست واکسیناسیون

کــودکان جــدی گرفتــه شــود .هنــوز پوشــش

واکسیناســیون زیر  ۱۲ســال در مقایســه با گروههای

سنی باالی  ۱۲سال کمتر است.

این اپیدمیولوژیســت با اشــاره بــه نزدیکی بــه ایام
نــوروز ،اظهــار کــرد :همچنــان توصیــه میکنیــم اگر
میشــود مــردم ســفرها را یا بــه تعویق اندازنــد و یا

به ســفر نرونــد .در صــورت الزامی بودن ســفر باید
از حضــور در تجمعات پیشــگیری کــرده و ابزارهایی
مانند ماسک را اســتفاده کنیم .همچنین سعی کنیم

در سفر از تماس نزدیک با گروههای پرخطر از جمله
مســنترها کــه در معرض خطر ابتال به انواع شــدید

بیماری هســتند خــودداری کنیــم تا ســفری که برای
آرامش و راحتی میرویم منجر به ناراحتی نشود.
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فرهنگشهر خانواده علم و فنآوری سالمتآگهیورزش نقدتحلیل

در مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت هادی حلب مطرح شد:

فیروز صفری

تولید میتواند بســیاری از ضعف ها را مرتفع و آثار و

پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشــور آشکار سازد .رفع

مشــکل بیکاری ،افزایــش درآمد خانوارهــا ،افزایش
درآمــد دولت از بخش مالیات ،کاهش وابســتگی به

نگرش واحد در حمایت ،الزمه رقابت سالم در صنعت

نفــت ،جلوگیری از خام فروشــی ،افزایــش صادرات،

آزادکنونــی  ،عدم تخصیص ســهمیه تولید کنندگان

نیروی انســانی متعهد و کارآمد و جوان ،نوید بخش

ونبود تشــکل و اتحادیــه جهت جلوگیــری از تکروی

شــکوفایی اقتصــاد ایــران خواهد بــود و بــه دنبال

رقبا از جمله مشــکالت مهم صنف قوطی ســازی می

شــکوفایی اقتصاد باعث خواهد شــد دشــمن که با

باشند .به جز موارد ذکر شده سیاست های انقباظی

تحمیل یک جنــگ اقتصادی تمام عیــار در برابر این

و انبساطی صادرات نیز از طرف مشتریان شرکت در

ملــت بــزرگ صف آرایــی کــرده ،به شکســت و عقب

خصوص درخواست ســفارش تولید  ،بخش دیگری

نشــینی وادار شــود .توجه به موانع تولید و صنعت

از مســائل به نظر الینحل این صنعت به حساب می

و بررســی و تبیین آنها مــی تواند عالوه بــر به وجود

آید.

قیمت گذاری کاالهای تولیدی تان با چه معیاری

آوردن یــک تحلیل واقــع بینانــه از وضعیت اقتصاد

صورت می گیرد؟ لطفا توضیح فرمایید.

ایران ،نشــان دهــد که چــه میــزان از ایــن موانع در
درون کشــور به علت بی تدبیری هــا و عدم مدیریت

عمدتــا قیمتگــذاری بــر پایه محاســبه قیمــت تمام

صحیح بوده است تا مشخص شــود با همت و تکیه

شــده و در عین حال رقابتی با ســایر تولید کنندگان

بر توان داخلی میتوان در راستای تبعیت از فرمایش

در جهــت تــالش بــرای بقا مــی باشــد و متاســفانه

مقام معظم رهبری و رفع موانع تولیدگام برداشــت.

بعلت تلرانــس های موجود در قیمــت مواد اولیه و

مهندس هــادی نامــوری مدیر عامل شــرکت هادی

همچنیــن دخالت بعضی رقبــا در بازار فــروش این
ً
قیمت هــا گاها به صورت لحظه ای نوســان پیدا می

حلب می باشــد .ایشان فارغ التحصیل رشته شیمی
در گرایــش صنایــع غذایی هســتند که توانســته اند

خود را با نام “شــرکت هادی حلب” و با هدف تولید

حلب بهداشــتی جهت بسته بندی محصوالتی چون
پنیر  ،رب  ،خیارشــور و … در زمینی به وســعت ۱0000

متــر مربــع آغازکــرد و همــگام بــا توســعه روزافزون
صنایع غذایی دربازار رقابتی  ،در طول مدت فعالیت
با خرید دستگاه های مدرن و ماشین آالت مختلف و
اتوماتیک بروز در ارتباط بــا تولید محصوالت متنوع

و چــاپ روی فلــز تبدیل به یکــی از تولیــد کنندگان
عمده در صنعت بســته بندی فلزی گردید و در سال

های اخیر نیز با اســتفاده از تکنولــوژی جدید ضمن
بــاال بردن تنــوع و مقــدار تولید  ،گام های اساســی و

مهمی را برای ارتقاء بخشــیدن به کیفیت محصوالت

برداشته است و در حال حاضر به عنوان یکی از فعال
ترین واحد تولیدی در اســتان آذربایجان شــرقی با
تنــوع تولیدی بیش از  ۱۲نوع محصول در اندازه های

مختلف با به کارگیری نیروهای متخصص و دســتان

آناهیتا رحیمی
وضعیــت نامناســب آســفالت در کالنشــهر
تبریــز ،معضل بــی پایانی اســت که موجب

نارضایتی شهروندان شــده و آنها در انتظار

کنــد .خصوصا زمانی که خود شــرکت هــای فوالدی

توانمند کارگران  ،توانســته عالوه بر گســترش حوزه

فروش محصــوالت خود را در اقصی نقاط کشــور به

عنوان صنعت مکمل در صادرات معرفی نماید و در

بخش عمده ای از ترشــیجات و کنسرویجات و سایر

محصوالت نیز نقش موثری ایفا نماید.

صنایع بســته بندی هــادی حلب در ســال  ۱۳۷۳کار

توســعه خطــوط تولیــد ،همــواره گریبانگیر صنعت

الزام به تهیه مواد اولیه مخصوصا ورق ازآشــفته بازار

متنــوع و زیرســاختهای گســترده و مهم تــر از همه،

هادی حلب را تشریح نمایید؟

توســط بانک ها چــه در تامیــن مواد اولیــه وچه در

مواد اولیه و منابع آن  ،شــفاف نبودن تامین کننده ،

سرشــار معنــوی و مــادی ،ذخائــر و منابــع غنــی و

لطفــا ،تاریخچــه و چگونگی راه اندازی شــرکت

های غیر قابل اســتخراج در صنعت و خواســته شده

می شود .همچنین عدم مشخص بودن برنامه تهیه

فعــال ســازی ظرفیــت هایی ماننــد اســتعدادهای

ترتیب داده ایم که ماحصل آن تقدیم می گردد:

بانک ها  ،ســنگ اندازی ها در ارائه تســهیالت و سود

معضــالت این صنعت و بلکه اغلــب صنایع قلمداد

مســئولین و مــردم روشــن میســازد .اســتفاده و

موثر واقع شــوند .به همین منظور گفتگویی را با وی

شده و در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق

موضوعات مهمی در راستای بقا و دور ماندن از دیگر

مجدانــه ،تحقــق حمایــت ازتولید و صنعــت را برای

بــوم ،گام های شایســته ای را بردارند و در این راســتا

باشــدکه ســبب ایجاد مشــکالت نقدینگی در شرکت

می رود .تعیین نرخ مواد اولیه به قیمت جهانی هم از

جملــه ایــن آثار اســت که ضــرورت پیگیــری و تالش

حفظ و ارتقاء بخشیدن به صنعت و تولید این مرزو

قیمــت ماده اولیــه مصرفــی یعنی ورق در بــازار می

بــوده و به نوبه خود معضلی بســیار بزرگ به شــمار

حفــظ ارزش پــول ملی و تامیــن ثبات اقتصــادی ،از

با کوشــش فردی و کمک همکاران پرتــالش خود در

عمده مشــکالت صنف قوطی و حلــب ،بی ثباتی در

در راســتای تنوع محصوالت خود و تولیدات بیشــتر

در سال های آتی چه تصمیماتی را اتخاذ کرده اید؟

این شرکت با توجه به ارتباط تولیدات خود نسبت به
فرهنگ مصرف عمومی ،با تولید کنندگان و فعاالن
بســته بندی مواد غذایی همیشــه در ارتباط بوده و
همواره ســعی بر این داشــته اســت که با شناســایی

نیاز روز بازار تنوع محصوالت تولیدی خود را افزایش
دهــد و همینطور بــا ارائه ایده های جدید در بســته

بندی با همکاری و همفکری ســایر مجموعه ها و نیز

با داشتن برنامه ای مدون بخصوص در زمینه فراهم
نمــودن مــواد اولیه مورد نیــاز و همچنیــن طراحی
محصــوالت جدید توانایــی الزم را جهت حضور خود

در عرصه تولید افزایش دهد و پررنگ نماید.

چــه عواملــی را در موفقیــت یــک واحــد تولیــدی و

رسیدن به نقطه ایده آل خود دخیل می دانید؟

آنچه که همیشه مبرهن بوده ،این است که هرچقدر
یک مجموعه پویا تر باشــد نیل به اهــداف بزرگتری
را در ســر می پروراند .داشــتن اتاق فکــر برای پیش

بینی در جهت توســعه و تعالی مجموعه ،اســتفاده
از کادر آگاه و بــا تجربــه که دارای ایده هــای متعالی

و پویا باشــند طــوری که هر کــدام در زمینه تخصص

های خود می توانند یک برند به شمار روند ،اندیشه
و همینطــور نگرش صحیح آنان را می تــوان از موارد
مهــم تاثیر گــذار در رســیدن یــک واحد تولیــدی به

موفقیت دانســت و بــه کمک اطالعــات ،تجربیات و
دانش فنی شــان می توان تشــخیص درست حرکت

رو بــه جلو را ســرلوحه کار قــرار داد و در نهایت نیل
به اهداف متعالی شرکت و رسیدن به اهداف ترسیم

شده قبلی را مشــاهده نمود .عالوه بر این موفقیت

یــک مجموعــه در کنار مــوارد ذکر شــده  ،بــه ایجاد
محیــط امــن و فرهنگ انگیزشــی برای کارکنــان و در

مرحله دوم داشــتن برنامه کامل و جامع همراه با در

نظر گرفتن تمامی پتانســیل های مدیریتی و رقابتی

مجموعــه و نیــز اســتفاده از نقطــه نظرات ســازنده
تمامی کارکنان آن مجموعه بستگی دارد.

چــه اقداماتــی را در جهت صــادرات محصوالت

خود انجام داده اید؟

با توجه به آشــتفگی بازارهای مالی و سیاســی و تاثیر

آن در مراودات اقتصادی و نیز ریسک سرمایه گذاری
در زمینه صادرات در کنار معضالت دســت و پا گیری
مانند رفــع تعهد ارزی  ،مجموعه را بر آن داشــته تا با

افــراد و شــرکت هایی که صــادرات و مشــکالت آن را
در حوصلــه خود مــی گنجانند ارتبــاط برقرار نموده

و همــکاری نماید و صــادرات خود را بــا کمک آنها به

صورت غیر ارزی و غیر مســتقیم انجام دهد و در بازار

هــای کشــور های هــدف جایگاهــی برای خــود پیدا
نمایــد که در ایــن راه نیز تاکنون توانســته اســت به

موفقیت هایی هر چند کوچک ،دست پیدا کند.

کاربرد مصارف تولیدات شما در چه زمینه هایی
مورد استفاده قرار می گیرد؟

تولیــدات این شــرکت همانگونه که از اســم شــرکت
بــر می آیــد ،در زمینه بســته بندی انــواع محصوالت

غذایی مانند ترشیجات  ،شــوریجات  ،کنسروجات و
رب کاربــرد دارد  .محصوالت تولیدی این شــرکت در

حقیقــت مواد اولیه برای شــرکت هــای تولید کننده

انواع مواد غذایی می باشد .

شــرکت هادی حلب در راستای اشــتغال زایی از

زمان تاسیس تا کنون چه تاثیراتی را در این باب
گذاشته است؟

این شــرکت توانســته با توســعه خطوط تولید خود
و همچنیــن افزایش ظرفیت تولید و نیــز راه اندازی
خط تولید درب شیشــه ،برای جذب نیروی کار تالش

بیشــتری بکند لذا به نوبه خود قدم هــای مثبتی در

این مســیر برداشــته اســت .همچنین این شرکت در

نظر دارد با توســعه کارخانــه و راه اندازی خط تولید
جدید ،بیــش از پیش در راســتای اشــتغال زایی گام
های مفیدی در آینده نه چندان دور بردارد.

مشــکالت حاکــم بــر عرصــه تولیــد را در صنف

خودتان تشــریح نمایید و راهکارهایتان را ارائه

دهید؟

تامیــن کننــده بعنوان یک تنش زا در بــازار عمل می

نمایند.

ســخن آخر اگر حرفی مانده که مطرح نشــده یا
توصیه ای به مســئوالن امر در راســتای حمایت

دارید بفرمایید؟

گاها دوســتی هــای خاله خرســه آثار بســیار بدی را
علیرغــم میــل باطنی به جا مــی گذارد .تــا زمانی که

سیاست حمایت یکســان در مقابل رقابت سالم کل

دنیا ســایه بر صنعــت این کشــور نینــدازد  ،همواره
محصــوالت ایرانــی فاقــد کیفیــت و قیمــت معقول

در ایــن میــدان حضور خواهــد داشــت و هیچ وقت
توانایی رقابت با سایر محصوالت تولید شده در دنیا

را نخواهد داشت  .با مالحظه ابر کارخانه هایی چون

خودرو سازها ریشه سوء مدیریتی مسئولین حامی،

کامال نمایان می گردد  .بنابراین بهترین پیشنهادی
که می توان به مسئولین حامی صنعت ارائه داد ،این
اســت که صنعت را به حال خود رها کنند تا صنعت،
مردان مختص خود را که شــیفته رشــد آن هستند و

با کســب آگاهی و اندوختن تجربه و گذشتن از جان
و مال و عمر خودشــان پا در میــدان فعالیت در این

عرصــه نهاده اند بــه خود مشــاهد نماید تــا بدون
قوانین غیر اصولی صادره از ســوی برخی مسئولین
بــی اطالع بــه ظاهــر آگاه  ،ایــن فعاالن ســختکوش

صنعــت بتواننــد در راســتای تعالی آن و رســیدن به

تکنولوژی در این مرز و بوم نقش آفرینی نمایند.

آرزوی دیرینه مردم تبریز بهسازی آسفالت معابر
وی افــزود :امــا اکنــون در این ارتبــاط و با

میگیرد.

اتمام این معضل شــهری هستند تا تردد در

مساعد شدن نسبی شــرایط آب و هوایی،
ً
شــهرداری تبریــز در ســطح نســبتا همــه

آمده برای پرسنل اورژانس

تبریــز ،به یک معضــل ناتمام تبدیل شــده

نموده که الزم اســت از توجهــات همکاران

رســانه گفــت :متأســفانه غیراســتاندارد

بــرای رانندگان ،نارضایتی شــهروندان را نیز

ابالغیــه اولویتهــای آســفالت طبــق

ســالهای متمادی است وضعیت نامناسب

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز

خیابانها تسهیل یابد.

وضعیــت نامناســب آســفالت در کالنشــهر

پذیری ،اقدام به لکهگیری آســفالت معابر

اســت که عالوه بر خســارات بــه وجود آمده

مجموعه قدردانی شود.

به دنبال دارد.

جدول پیشنهادی مناطق دهگانه

چالههــای معابر و مشــکالت به وجود

کارشــناس فوریتهــای پزشــکی و فعــال
بودن آســفالت معابر ،کیفیــت پایین آن و

از همــه مهمتــر چالههای خیابــان ،منجر
بــه اعتراض همراهــان بیماران بــه هنگام
انتقال به بیمارستان میشود.

آســفالت در معابــر و کوچههــای کالنشــهر
ً
تبریز ،کامال مشــهود اســت و با وجود اینکه

اساس ابالغیه اولویتهای آسفالت ،طبق

متأســفانه کیفیت پایین آســفالت و کاهش

بررسی در کمیته آسفالت و شیوه اصالحی

بیمارستان میشود.

ارسال میگردد.

بــا آرامش کامل ،بیمار را بــه مراکز درمانی

گفــت :در خصــوص آســفالت اساســی بر

حبیــب حســینقلی زاده ادامــه داد :حتی

مطالبــه اکثر شــهروندان تبریزی اســت اما

جدول پیشنهادی مناطق دهگانه و پس از

وارده بــه بیمــاران هنــگام انتقــال بــه

عملیات آســفالت ریزی ،این معضل ناتمام

به ســازمان ،توســط معاونت فنی عمرانی

انعــکاس نارضایتــی شــهروندان از

حســین منیری فر ادامه داد :در پروژههای

رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی

معاونت فنــی عمرانی اقــدام میگردد که

بــا وضعیت آســفالت معابر اصلــی و کوچه

مــورد نیــاز بــه پــروژه کــه شــامل تــراش

اعالم تذکرات الزم به مجموعه شــهرداری ،به

آســفالت و درزگیــری و پخــش آســفالت،

شهروندان اقدام نموده و پیگیر امر هستند.

آسفالت در کارخانجات سازمان ،اقدامات

دوره شهردار ســابق ،آنچنان عملکرد قابل

نظارت مســتقیم معاونت فنی عمران

کارخانجــات آســفالت  ۱۶0تنــی تمــام

نبودیم.

وی افــزود :بــا عنایــت بــه ارســال

سنگ شکن مصالح سنگی خریداری شده

را پایان نمیبخشد.

وضعیت آسفالت معابر

خارج از ابالغیه با دســتور شــهردار تبریز و

شورای اســالمی شــهر تبریز گفت :در ارتباط

ســازمان نســبت بــه حجــم کار و عملیات

پس کوچههای شهر ،شــورا همواره عالوه بر

آســفالت ،تســطیح و رگالژ تراشــههای

طور مکرر ،نسبت به انعکاس نارضایتیهای

پیمانــکار دســتمزدی انتخــاب و بــا تولید

حکیمه غفــوری ادامه داد :اما متأســفانه در

الزم انجام میگیرد.

توجهی در آســفالت ریزی شــهری را شــاهد

شهرداری مرکز

این امر در برخــی اوقات منجر به صدمات

وی افزود :پرســنل اورژانــس همواره باید

کامیونهــای حمــل آســفالت از ســوی

یــا آهگــی دولومیت بــه کارخانــه ،حمل و

انتقــال دهنــد امــا چالههای موجــود در
ً
خیابــان ،قطعا ایــن آرامش را از ما ســلب

ریــزی ،لکهگیــری توســط پیمانــکاران و

مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری

این کارشناس فوریتهای پزشکی و فعال

آســفالت کــه از طریق آزمایشــگاه اســتان

چالههــای خیابــان ،مشــکالت بیشــتری

مناطــق دهگانــه بــرای اجــرای آســفالت

امانــی ،تحویل میگــردد که نحــوه اجرا

در ســطح شــهر تبریز ،با نظارت مستقیم
معاونت فنــی عمرانی شــهرداری مرکز و
معاونت هــای مناطق انجام می گردد.

منیــری فر بیــان کــرد :در رابطه بــا تولید
آســفالت در خصــوص تجهیــزات شــامل

اتوماتیــک و  ۱۲0تنــی و  ۸0تنــی و ســایت

خردایش و دانه بندی انجام میگیرد.

تبریز توضیح داد :بر اســاس طرح اختالط

تهیه میشود و واحد کنترل کیفی سازمان
مســتقر در کارخانــه روزانــه تولیــدات

خواهد کرد.

رســانه در پایان گفت :متأســفانه افزایش
را بــرای شــهروندان بــه خصوص پرســنل

اورژانس به بار آورده است.

متأسفانه وضعیت نامناسب آسفالت این

نقطه از کالنشــهر تبریز ،عالوه بر خسارات
وارده به خودروها ،موجب اتالف وقت نیز
میشود.

وی ادامــه داد :مــن هــر روز از این مســیر

تــردد میکننــد و با وجــود اطالع رســانی
به شــهرداری منطقه ذی ربط ،متأســفانه
تاکنون هیــچ اقدامی برای آســفالت ریزی
در این منطقه انجام نگرفته است.

اکبــری گفــت :در حــال حاضــر ،آســفالت

ریزی مناســب در اکثر معابــر و کوچههای
تبریز وضعیت خوبی نــدارد و این موجب
نارضایتی شــهروندان تبریزی شــده است

کــه امید اســت شــهرداری و ســازمان ذی

ربــط ،اقدامات الزم را در ایــن رابطه انجام
دهد.

وی در پایــان افــزود :خســارات وارده بــه
خودروهــا بــر اثــر برخــورد بــا چالههــای

موجــود در خیابــان ،در چنیــن وضعیــت

تورم ،راننــدگان را بیش از هر زمان ممکنی
آزرده خاطر کرده است.

وضعیــت نامناســب آســفالت ریــزی
در کالنشــهر تبریــز ،موجــب نارضایتــی

شــهروندان و حتــی پرســنل اورژانــس به

هنگام انتقال بیمار به مراکز درمانی اســت
که بایــد این معضــل ناتمام در کالنشــهر
تبریز به پایان رسد.

در حال حاضر کالنشــهر تبریــز ،در انتظار

وضعیت نامناســب آسفالت در ورودی

آســفالت ریزی یکپارچه و اساســی است تا

وی در پایان گفت :قیرهای مورد اســتفاده

یکــی از شــهروندان تبریــزی از وضعیــت

شــهروندان نیــز جلــب شــود و از ســویی

اســتان ،قیر عملکــردی  ۲۲-PG5۸انجام

ســمت اتوبان کســایی گله کرده و افزود:

آســفالت را از نظــر کیفــی ،کنتــرل و تأیید
مینمایند.

در تولید آسفالت از کارخانجات تولید قیر

ماراالن

نامناســب آســفالت ورودی مــاراالن از

عالوه بــر رفــع چالههای شــهری ،رضایت
مشــکالت بــه وجــود آمــده برای پرســنل
اورژانس نیز رفع شود /.مهر
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پایان مهلت فیفا به ایران؛

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

نماینده مجلس :تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال
به سال بعد موکول شد!

مهــر -در حالی که مهلــت فیفا به فدراســیون

مجلــس ،ما را در جریــان موضوع قــرار دهید.

داد ،مکاتبــهای با فیفا و کنفدراســیون فوتبال

فدراســیون روز گذشــته به پایان رسیده است،

شــما هســتیم ».این نامــه نشــان میدهد که

اشتراک گذاشتیم و با توجه به تعامل خوبی که

در صــورت نیاز بــه هرگونــه کمــک در خدمت

فوتبــال ایــران بــرای اصــاح اساســنامه ایــن

فدراســیون باوجود ارســال رأی دیوان عدالت،

یــک نماینــده مجلــس از احتمــال تاییــد این

بایــد اساســنامه را در مجلــس هــم پیگیــری

اساسنامه در سال آینده خبر داد!

فدراســیون فوتبــال ایــران سالهاســت کــه

میکرده است.

فدراســیون مواجــه اســت .در اساســنامههای

فدراسیون به دنبال خریدن زمان از فیفا

بــا چالــش اساســنامه و تعریف حقوقــی این
قبلی فدراسیون فوتبال یک نهاد «عمومی غیر
از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ،مجمع
تعریف جدیــد و با تاکید بر «غیــر انتفاعی غیر
دولتی» برگزار کرد.

یک سال مهلت فیفا به پایان رسید

فیفــا همان زمان به فدراســیون فوتبــال ایران
یک سال (تا  ۱۰اســفند  )۱۴۰۰فرصت داد تا این

تعریف را در اساســنامه جدید قرار دهد تا این
فدراسیون به صورت مستقل و خارج از دخالت
دولت و سایر ارگانها کارش را انجام بدهد.

بــا این حال و با گذشــت یک ســال از تاریخ یاد

شــده ،هنوز اتفــاق جدیــدی در این حــوزه رخ

نــداده اســت .در زمان ریاســت شــهابالدین
عزیزی خــادم (که اخیرا از ریاســت فدراســیون
عزل شــد) تالشهایی برای جلب رضایت فیفا

با تعریف جدید انجام شد.

شعله ور شدن اختالف فدراسیون
فوتبال و مجلس

غالمرضــا رفیعی مشــاور حقوقــی وقت رئیس

فدراســیون فوتبال با اســتناد بــه آرای وحدت
رویــه دیــوان عدالــت اداری ،در نامه نــگاری با

نهــاد مســتقل و غیر انتفاعی اســت« :از ســال
 ۱۳۸۶که بحث تعلیق فوتبال ایران مطرح شــد،

اساســنامه فدراسیونهای ورزشــی آماتوری که
در  ۳۲مــاده بود را در مورد فدراســیون فوتبال

کنار گذاشــتند و اساســنامه خــاص منطبق با
الزامات خاص آن زمان فیفا نوشتند .از آن زمان
از اساســنامه آماتــوری اســتفاده نکردهایــم .با

توجــه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
و یکسری دالیل دیگر معتقدیم که به تعهدمان

قابل پیش بینی است که اساسنامه فدراسیون

کشــور است ،قبال از مردم خواســته بود تا در اعتراض به حمالت به او

نباشــد و ایــن موضــوع بــر پیچیدگی شــرایط

او در طــول درگیریهــا در لندن اقامت داشــته اســت تــا به هدایت

بــرای پیگیــری ایــن موضــوع بــا محمدمهدی

همبســتگی با هموطنان خــود در اوکرایــن باقی ماندنــد .در حال

مصاحبه ای انجام داد.

ندارد .او به اسکای اسپورت گفت :فوتبال دیگر برای من وجود ندارد.

اساســنامه در مجلس را در دســتور کار قرار داد

رویه دیوان عدالت هم خبرســاز شد و اعتراض

و تــاش کرد تا فیفا را برای گرفتن زمان بیشــتر

فدراســیون فوتبال در خبر کوتاهی در ســایت

در آخریــن موضعگیــری رســمی فدراســیون

فدراســیون ایــران ،مراتــب تبریک خــود بابت

رئیســه بــه ایــن موضوع اعتــراف کــرد و گفت:

فوتبــال با کمــک مراجــع ذیصالح ملــی انجام

از برگزاری انتخابات مورد تأیید رسمی و مکتوب

اما اصل نامــه فیفا که بعد از عزل عزیزی خادم

به تصویب رســید .در عین حــال مقرر بوده که

تمــام محتویــات نامــه را اعــام نکرده اســت.

و کنفدراســیون فوتبال آســیا به کیفیتی اصالح

فدراســیون ایــران بــه این شــرح بود« :تشــکر

کامــل و بدون ابهام قوانیــن ملی نیز بهره مند

نماینــدگان مجلــس را بــه دنبــال داشــت.

متقاعد کند.

اقداماتــی کــه در مورد اساســنامه فدراســیون

اساسنامه جدید فدراسیون سال گذشته و قبل

وی در پاســخ به این ســوال که تکلیف مهلت

من در مورد آن فکر نمی کنم .زمان آن نیســت .مــن االن هیچ ورزش

شده است ،را اعالم کرد».

فیفا قرار گرفت و متعاقبا در مجمع عمومی نیز

شعلهور کرد و جنجال زیادی را در پی داشت.

در آن مقطــع زمانــی ،انتشــار بخشــی از نامــه

نائل شــدهاید .خواهشمند است پس از کسب

مــدت زیــادی از اقدامــات صــورت گرفتــه در

اصــاح اساســنامه بــا اســتناد بــه آرای وحدت

پیشــنهادی بــرای ورزشهای آماتوری از ســوی

و بعــد از تغییر و تحوالتی که در فدراســیون رخ

اطالعــات بیشــتر در مــورد تصویــب قانــون

خصوص اساســنامه بی اطالع بودیم اما اخیرا

رفتار دوگانه نهادهای بینالمللی ورزشــی در قبال یک
اســت آن هم اینکه جنگ با جنگ و مظلــوم با مظلوم از

دیگر متجــاوزان دنیا چنین تصمیمی گرفته نمیشــود.

دوگان ه در قبال یک مســئله واحد دارند ،عملیات ویژه،

بگذارید ،امروز برای روسیه تحریم را در پی دارد ولی برای
انــزوا و امتیاز دو واژه روبهروی همدیگر هســتند که فیفا

روســیه و اوکرایــن رد و بدل میشــود و منجر به کشــته

کودکان فلســطینی در حال انجام اســت ،بــرای متجاوز

اعالم کردند حاضر نیستند برابر روسیه به میدان بروند،

جدید به خود گرفته است.

نیــز داده شــده اســت یــا داده خواهــد شــد ،از جملــه
پیشــنهاد کســب میزبانی جام جهانی  2030فوتبال ،آن

هم در حالی که ظلمی که به مردم فلســطین میشــود،
بهخالف جنگ روســیه و اوکراین ،سالهاست که صورت

کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCبا محکوم کردن حمله

گرفته اســت و شــدت و تلفاتش نیز اصــا قابل قیاس

پرچم روســیه در تمام صحنههای ورزشــی و گرفته شدن

نامی جهــان و نهادهای مردمی و ورزشــی صدای مردم

روسها به همســایه غربیشان ،دســتور حذف سرود و

میزبانــی رویدادها از این کشــور را میدهد و فیفا و یوفا
نیــز در بیانیــهای مشــترک اعــام میکنند کــه تیمهای

نیســت ،از ســوی دیگــر در این مــورد بارها ورزشــکاران

مظلوم فلســطین شــدهاند ولــی دریغ از یــک حمایت
خشــک و خالی از ســوی نهادهــای پــولدار و قدرتمند

ملی و باشگاهی فوتبال روســیه از تمامی تورنمنتهای

ورزشــی بینالمللی .چرا بــا وجود اعالم متعــدد انزجار

حتــی بــه کمربند مشــکی افتخــاری پوتیــن در تکواندو

و غاصــب صهیونیســتی تصمیمی برای تحریم ورزشــی

فوتبالــی از جمله جام جهانی کنار گذاشــته میشــوند،
رحــم نشــده اســت و آن را هــم از رئیس جمهور روســیه
گرفتهاند ،برخوردهــای قاطع و ضربتی که تا پیش از آن

در دفاع از حق مظلــوم ،نظیرش را ندید ه بودیم .جنگ
در هر کجای دنیا ،بههنگامی که پای پایمال شــدن حق
و حقــوق مظلومی در میان باشــد ،محکومــو پدیدهای

مذموم است و در آن شــکی نیست .بحث در این گزارش
طرفــداری از یــک جناح یا اینکه بررســی کنیــم که حق با

کدام طرف اســت؛ نیســت ،بلکــه رفتار دوگانهای اســت
که نهادهای بینالمللی ورزشــی با یک اتفاق تلخ بهنام

جنگ دارند.

ملتهــای آزادیخــواه دنیا از جنایــات رژیم کودککش

از ســوی نهادهای جهانی گرفته نشده است و بهعوض

ورزشــکارانی کــه از رویارویــی بــا ورزشــکاران ایــن رژیــم
خودداری میکنند ،محروم میشوند؟

مورد تجاوز ،حمله و ظلم کشــور یا کشورهای دیگر قرار

طبق منشــور المپیک و فیفا و ســایر نهادهای ورزشــی،

گرفتهاند بررسی کنید.

و الزماالجــرا اســت ،بــا وجــود ایــن بنــد که رکــن اصلی

مردم فلســطین و یمن با مردم اوکراین شــاید،
تفاوت
ِ

جدایــی سیاســت از ورزش یــک اصــل غیرقابــل انــکار
موجودیــت روح ورزش در جهــان بــه حســاب میآیــد،
سؤال اینجاست؛ چرا پای ورزش به این ماجرای سیاسی

ـ امنیتی باز شــده است؟ در آن ســوی ماجرا ورزشکاران و
مردم عادی کشور روسیه که در شعلهور شدن آتش این

تصمیم
جنگ ،هیچ نقشــی نداشــتهاند چرا باید پاسوز
ِ
سیاسی ورزشیها شوند؟ آیا حذف تیمهای ملی روسیه
ِ
اصــل «جدایی
از مســابقات بینالمللــی در تضــاد بــا
ِ

ورزش از سیاست» نیست؟

پاسخ دادن به این ســؤالها زمانی دشوارتر میشود که

آیا اگر این تصمیم از ســوی چند کشور دیگر برای دفاع از
حــق مظلومی از متجــاوز دیگری گرفته میشــد  ،باز هم

فیفا با به یک بیانیه ســفت و ســخت از آن دفاع میکرد،

یا اینکه کشــورهای تحریمکننده ،بــا تهدید به تحریم و

محرومیت روبهرو میشدند؟ کما اینکه اکنون نیز چنین

چیــزی وجود دارد و هــر فردی که مقابل ورزشــکار رژیم
صهیونیســتی قرار نمیگیرد نهتنها تشــویق نمیشــود

بلکه سختترین تنبیهات را برایش در نظر میگیرند.

اینکه بتوان از ابزار ورزش ،هنر یا هر مســئله اجتماعی

و فرهنگی دیگری برای جلوگیری از جنگ و تحت فشــار

قــرار دادن طرفیــن بــرای برقــراری صلــح و آتشبس
اســتفاده کرد به خــودی خود با ارزش اســت اما با رفتار
دوگانهای که در برخورد با یک ناهنجاری بهنام «جنگ»

اصل جدایی سیاست
وجود دارد ،باید به اجرای صحیح ِ

از ورزش شــک کــرد ،مگــر اینکــه در ادامــه ایــن اصــل،
تبصرهای وجود دارد که ما از آن بیخبریم(!) ،تبصرهای

چرا کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیونهای جهانی

و دههــا کشــور دیگــر نیز کــه در همیــن تاریــخ معاصر

غیر از مواردی که بهضرر نظام سرمایهداری باشد».

مشــعل
صدای خیلی از اهالی ورزش را درآورده اســت.
ِ
المپیــک این روزها بهبهانه خامــوش کردن آتش جنگ

روســیه و اوکرایــن ،در اجــرای اصلــی جدایی سیاســت
از ورزش سنتشــکنی کرده و دســت به تحریم ورزشــی

زده اســت ،آن هــم درســت زمانی کــه کمــی آنطرفتر

انسان ،همان انسان اســت و مرگ نیز همان مرگ ،تنها

سوریه و فلســطین سالهاست که حتی شبهایشان

رنگ چشمهایشــان باشــد ولی ،آیا در منشور المپیک

میشــود که ایــن مشــعل در مواجهه با یــک پدیده ،در

صحبتی از تفاوت رنگها شــده اســت؟ مگر غیــر از این
اســت که نمــاد المپیک بــا  5حلقــه بهرنگهــای قرمز،

ســبز ،ســیاه ،زرد و آبی برای مــردم سراســر دنیا طراحی
شده اســت؟  ،IOCفیفا و سایر فدراســیونهای جهانی

امــروز روزشــان از اتحــاد در فوتبال
کــه در بیانیههــای
ِ
و ورزش بهنفــع مــردم آســیبدیده حــرف میزننــد ،آیا

ن هزاران بیگناه دیگر به مشامشــان نرســیده
بوی خو 
است؟ بهراســتی فیفا ،فدراســیونهای مختلف جهانی

داشــت هــم شــک نکنید هــر تیــم دیگری
مقابلشــان بــود بــا اختالف گل شکســت
میخــورد چــرا کــه محــرم نویدکیــا پــای

اتوبوس به تیم اضافه شد و شرایط روحی

خیلــی خوبی داشــتند و هم قســم شــده
بودنــد هر طــور شــده بــازی را ببرند ولی

در زمیــن دیدید کــه حرفی بــه آن صورت
مقابل ما برای گفتن نداشتند .دو گلی هم
که خوردیم روی اشتباهات فردی خودمان

و جمهوری چک صفآرایی میکرد که همه این کشورها

رفتــار متناقــض نهادهــای ورزشــی در ایــن چنــد روز

ورود نکردهاند؟ این شــرایط را برای افغانستان ،سوریه

راحتی نبود.

وی افــزود :بــا این شــرایطی که ســپاهان

 2022قطــر ،بایــد بــه مصــاف لهســتان میرفــت و در

در یمــن کــه طبــق آمــار  377هــزار کشــته نظامــی و

برای تحت فشــار دادن و تحریم طرف مقابل این جنگ

پرمهرهتریــن تیــم لیــگ اســت واقعــا کار

تیم ملی روســیه طبق قرعهکشــی پلیآف جــام جهانی

با عنوان «لــزوم اجرای اصل جدایی سیاســت از ورزش

غیرنظامی داشــته است و تا همین امروز نیز ادامه دارد،

تراکتور را به روزهای اوجش بر میگردانیم

خونی که بهناحق ریخته میشود.

در مســئله فلســطین که سالهاســت بهدلیــل تجاوز

تحریمــی در نظــر گرفتــه نشــده و در عــوض امتیازاتی

نصرتی :برنامه اصلی ما برای تراکتور مربوط به فصل بعد است

نهادهای ورزشــی مالک و معیار برخورد اســت و نه بوی

صورت پیروزی در این بازی ،مقابل برنده دیدار ســوئد

رژیم صهیونیســتی ،جنایت جنگی علیــه غیرنظامیان و

سال! (در سال  ۱۴۰۱بررسی میشود)

ورزشی داده نشود.

بیپناهان و ســمت و ســوی حاکمانشان است که برای

چند روزی اســت کــه شــیپور جنــگ در جغرافیایی دیگر

طرفین دیگر جنگها اعمال میکنند.

بررســی و اصالح کند؟ گفت :امیدوارم با فراغ

درگیری نیست ،بلکه یک جنگ واقعی است .به نظر من این تصمیم

برداشــتهاند؟ بــوی خــون بیگناهــان در همــه جــای

و  IOCیکی را در زمان حال برای روســیه و دیگری را برای

این واکنشها حداقل در جامعه ورزش ســبک و سیاقی

فروردین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس

فکــر نمیکنــم این تصمیم ســختی باشــد .وقتی به کشــوری حمله

بال اساســنامه بررسی شود و میرود آنطرف

حملــه ،تجــاوز ،جنگ یــا هر چیــز دیگری که اســمش را

کشــور همســایه رقــم میخوردمحکوم کــرده اما جنس

کند و وقت بگیرند تا اساســنامه بررسی و رفع

اشاره کرد و این تصمیم را تحسین کرد .او گفت :این یک واکنش عالی

درســتی اســت که به ورزشــکاران روس اجازه شــرکت در هیچ رویداد

دنیا یکی اســت ولی انــگار این تفاوت رنگ چشــمهای

اســت .این روزهــا جامعه جهانی آنچــه را در مرزهای دو

ابهام شود.

از ســوی نهادهایی مانند یوفا و فیفاست که تصمیم درست بگیرند.

تا مشــکل حل بشــود .قرار شــد فدراســیون

دوستانم .تمرکز من در حال حاضر روی این است.

بابت دستاوردی که با همکاری مراجع ملیتان

بدانیــم همین نهادهــای تحریمکننده ورزشــی ،رفتاری

و روی اقتصــاد و امنیــت جهانی تأثیری بســزا گذاشــته

فوتبال با کنفدراســیون فوتبال آســیا مکاتبه

با این حال ،شــوچنکو به محرومیت روســیه از مسابقات فیفا و یوفا

میداند کــه فدراســیون فوتبال دچــار تغییر

وی افــزود :بنــده و همکارانم در هیأت رئیســه

و  IOCچــه قدمــی بــرای برقــراری صلــح در خاورمیانه

اوراســیا به سرتیتر خبرهای منطقه و جهان تبدیل شده

و تحول شــده اســت و قطعــا مهلت میدهد

و چه کاری میتوانم انجام دهم .شــروع کردم بــه تماس با والدین و

میشــوم به این فکر میکنم که چگونه میتوانم به کشورم کمک کنم

میتواند در روزهای پایانی ســال اساسنامه را

بوی خون هزاران بیگناه دیگر به مشامشان
نرسیده است؟

شــدن و آوارگی هزاران غیرنظامی شــده است .جنگ در

فیفــا بــه ایــران چــه میشــود؟ گفــت :فیفــا

و هیچ چیز را تماشــا نمی کنم .او در ادامــه گفت :وقتی از خواب بیدار

میکنید ،وقتی شــروع به فرستادن بمب و ســرباز میکنید ،این یک

شوخی بیمزهای بهنام جدایی سیاست از ورزش با برخورد دوگانه نهادهای ورزشی

از زمیــن پهناور بــه صدا در آمده اســت ،آتشــی که بین

اضافه کند.

کمکهــای بشردوســتانه به اوکرایــن کمک کنــد اما خانــواده او در

فوتبال ،احمدرضا براتــی یکی از اعضای هیأت

فــراوان بــرای ارســال ایــن اطالعــات و تبریک

دید سرمایهداران ورزشی فرق میکند.

فوتبــال با وجــود تاکیــد فیفــا ،در اولویت کار

بپیوندند و او خواستار برقراری صلح شد.

فروردیــن رئیــس فراکســیون ورزش مجلــس

باشد.

ناهنجاری بهنام جنگ ،خــود یک ناهنجاری ایجاد کرده

در روزهای پایانی ســال اســت .در این شرایط،

شــوچنکو که بهتریــن گلزن تاریــخ اوکراین و ســرمربی ســابق این

حاضر ،شــوچنکو عالقه چندانی به ورزشــی که او را به شهرت رساند،

شــود که شــکل حقوقی فدراســیون از حمایت

علی عابدیان

مجلــس در روزهایــی صــورت گرفت کــه تمام

گســترده شده اســت و تحریمهای مالی ،ورزشی و سیاسی علیه این

خــود نوشــته بــود« :فیفا بــا ارســال پیامی به

ایــن اظهــارات رفیعــی ،آتــش اختالفــات

ارســالی فیفــا بــرای فدراســیون فوتبــال برای

روسیه پنجشنبه گذشته پس از هفتهها تنش سیاسی بین دو کشور

به خانه اول بازگشــت .بعد از انتخاب میرشــاد

متن ارســالی فدراســیون جهانــی فوتبال برای

اصل نامه ارسالی فیفا به فدراسیون چه بود؟

موکول میشود!

اوکراین ،اکنون فوتبال برای او وجود ندارد.

تمرکــز نمایندگان روی تصویب بودجه کشــور

منتشر شد ،نشــان داد که فدراســیون فوتبال

فدراســیون فوتبال با مجلس شورای اسالمی را

این مسیر را بدون مشکل ادامه دهیم.

فروردین :تأیید اساسنامه به سال ۱۴۰۱

ایســنا -آندری شــوچنکو میگوید در بحبوحه درگیریهای جاری در

کشور در تالش برای جلوگیری از حمالت اعمال شده است.

مقــررات ملی با همکاری دولــت ،مجلس ،فیفا

عمل کردهایم و غیر دولتی هستیم».

با مجلس و دولت داریــم ،امیدوارم که بتوانیم

با برکناری عزیزی خادم و مشــاور حقوقیاش،

فوتبال ،ایــن فدراســیون مجددا بحــث تأیید

فیفــا اعالم کــرده بود کــه این فدراســیون یک

آسیا داشتهایم و میزان پیشرفت کار را با آنها به

ارجاع دوباره اساســنامه فدراســیون فوتبال به

ماجــدی بــه عنــوان سرپرســت فدراســیون

عمومی این فدراســیون اساســنامه جدید را با

شوچنکو :فعال فوتبال
برای من وجود ندارد

بــه اوکراین حمله کــرد .اقدامات روســیه منجر بــه محکومیتهای

داســتان اساسنامه فدراســیون فوتبال دوباره

دولتی» تعریف شده بود .سال گذشته و پیش

گزارش

نیــز از آتــش متجــاوزان خارجی روشــن اســت و همین
هــر زمــان و مکانی ســلیقهای عمل میکنــد و در نقش

زیتــون صلح المپیک
آتشبیار معرکه ظاهر میشــود.
ِ
نیز ایــن روزها بیشــتر از مرزهــای اروپا ریشــه ندوانده

اســت و تالش برای برقراری صلح فقــط در همان خطه

ایلنــا -مربی تیم فوتبــال تراکتور در مورد
حضــور در این تیم و تاثیــرات مثبتی که در

مدت کوتاه گذاشته شد و مقابل سپاهان

آن را دیدیم صحبت کرد.

تیــم فوتبــال تراکتــور کــه از ابتــدای لیگ
بیســت و یکــم تــا امــروز اوضــاع خوبــی
نداشــته ،در دیــدار ایــن هفتــه مقابــل

ســپاهان شــرایط متفاوتــی داشــت و در

حالیکه باشــگاه با ســولدوی کروات قطع
همــکاری کــرده بود و ســاغالم بــه عنوان

ســرمربی جدید هنوز هدایت این تیم را بر
عهــده نگرفته بود ،محمــد نصرتی ،مربی
ایــن تیــم موقتا در بــازی مقابل ســپاهان
مســئولیت فنی تیــم را بر عهده داشــت و

توانســت تاثیــرات مثبت مشــهودی روی

تراکتور و بازیکنانش داشته باشد تا جایی

کــه مقابــل تیــم پرمهــره و بــاالی جدول
ســپاهان بــازی خــوب و روانــی از این تیم

شــاهد بودیم و اگر بدشــانس نبودند به

سه امتیاز بازی دست پیدا میکردند.

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار ورزشی

ایلنا در مورد پذیرش مسئولیت مربیگری

در تراکتــور اظهار داشــت :من به واســطه
مدت زمان حضــورم در تراکتــور به عنوان
بازیکــن و خاطرات خوبی کــه از این تیم و

هوادارانــش دارم خــودم را یــک تراکتوری
میدانــم و بــرای همیــن وقتــی مجموعه

نیــاز به کمک داشــت قبول کــردم بیایم و
واقعا هم دست به ریســک بزرگی زدم چرا
که تراکتور اوضــاع خوبی ندارد و برای من

که ابتدای راه مربیگری هســتم شکست در

خوشآبوهــوای اروپــا و دنیای غرب جــواب میدهد؛

یک پروژه این شکلی ضربه زیادی به آینده

اصل قاطع جدایی
نقاط دنیا از منشــور المپیک ،همان ِ
ِ
سیاست از ورزش است؛ بدون تبصره ،بدون ترحم.

به تراکتور دارم این چالش ســخت را قبول

برای چشــمآبیها و موطالییها .ســهم مظلومان دیگر

مربیگریام میزنــد ولی به خاطر دینی که
کردم.

وی افــزود :من از ابتــدای فصل بازیهای

تراکتــور را پیگیری میکنم و بــازی با پیکان

بود و در کل شایســته پیروزی در این بازی

بودیم که متاسفانه به آن نرسیدیم.

مربــی تراکتور در مورد همکاری با ســاغالم

را هم از نزدیک در ورزشــگاه حضور داشتم

توضیح داد :ساغالم سری قبل که هدایت

و ضعفهایــش آشــنا بــودم .متاســفانه

از تیم دیدیــم و واقعا تاکتیکــی و هجومی

و دیــدم و به خوبی با این تیم و مشــکالت

تراکتور را بر عهده داشت بازیهای خوبی

در زمــان آقای ســولدو اشــتباهاتی وجود

بــازی میکردند .مــن تا دیروز ایشــان را از

نگیــرد و ما ســعی داریم با رفع آن شــرایط

کنار اینکه مربی خوبی است ،انسان بزرگی

داشــت که باعث شــد تیم نتایج مطلوبی

نزدیــک ندیده بودم ولی متوجه شــدم در

خوبی برای تیــم در دیدارهای باقی مانده

هم هســت و فکر میکنم کنار هم اتفاقات

رقم بزنیم.

خوبی برای تراکتور رقم بزنیم.

مربی تراکتور در مورد تأثیراتی که در مدت

نصرتی در مورد آینده تراکتور گفت :فصل

در بازی با سپاهان مشــهود بود ،گفت :ما

کنیم که تیــم به روزهای خوبــش برگردد.

کوتــاه حضــورش روی تیم گذاشــت و این
فقط دو جلســه تمرین داشتیم و فرصت

خوبی ســپری نشــد ولــی ما آمدیــم کمک
امســال به قدری مشــکالت زیاد اســت که

این را نداشتیم که کار اساسی انجام دهیم.

فقط میتوانیم روی بازیهای باقی مانده

و ســعی کردم شــرایط روحی و روانی آنها را

کار بیشتری نمیشود انجام داد چون این

همانطور که گفتم مشــکالتی زمان سولدو

برای فصل آینده اســت و قول میدهم اگر

شود.

تبدیل به یک تیم قدرتمند و مدعی شود.

من بــا بازیکنان یک به یــک صحبت کردم

تمرکــز کنیم و اینکــه تیم در لیــگ بماند و

باال ببرم و با وظایف فنیشــان آشــنا کنم.

تیم را خودمان نبســتیم ولــی کار اصلی ما

وجود داشــت کــه یک بــه یک بایــت رفع

بودیم تیــم خوبی ببندیم و تراکتور دوباره

نصرتــی در مــورد اینکه هدایــت تراکتور را

وی در مورد بحث انتقال مالکیت باشــگاه

داد :بلــه در ایــن بازی همــه امــور تیم در

یک مربی با این مسایل کار ندارم و تمرکزم

بزرگی هم بود چــون اگر بازی را میباختیم

امیدوارم بهترین اتفاقات برای تراکتور رقم

کسی نمیگفت این فرد دو روز است که به

مربــی تراکتــور در مــورد بــازی بــا پدیده

تراکتور این ریسک را پذیرفتم .بازی خیلی

فریــب جایــگاه پدیده را خــورد .خصوصا

چندیــن موقعیــت خوب دیگر داشــتیم و

هســتند و دســت کم گرفتن آنهــا عواقب

بود و در کل تیم برتر میدان بودیم .چنین

امتیــاز را بگیریــم و اوضاعمــان در جدول

مقابل ســپاهان در اختیار داشت توضیح

در پایــان فصل توضیح داد :من به عنوان

اختیار من بود و همانطور که گفتم ریسک

روی مسائل فنی اســت ولی در هر صورت

همه مشکالت را از چشــم من میدیدند و

بخورد.

تیم اضافه شده اســت .ولی برای کمک به

صحبــت کرد :بازی ســختی داریــم و نباید

خوبــی هــم انجــام دادیــم .دو گل زدیم و

در هفتههــای اخیر دیدیم چــه تیم خوبی

گلهایــی که خوردیم هم روی بدشانســی

بــدی دارد .مــا میرویــم در این بازی ســه

نمایشــی مقابل تیمــی مثل ســپاهان که

بهتر شود و امیدوارم دست پر برگردیم.
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سینما

گرگها ۱۰کودک را در زنجان خوردند!

مهر -محســن شــاهمرادی کارگردان مستند

«گرگینگــی» ضمن تشــریح حادثــه عجیب

شــکار کــودکان توســط گرگهــا ،از ســکوت
مسئوالن نسبت به این اتفاق گالیه کرد.

صحبت درباره این موضوع ممنوع است!

محســن شــاهمرادی کارگــردان مســتند

«گرگینگــی» همزمــان بــا عرضــه آنالین این

اسدهللا امرایی:

همه که مارکز نمیخوانند!

ایســنا -اســدهللا امرایی با بیــان ای نکه ســلیقه ادبی

نه تنها ضرری ندارد بلکه بیشــتر کمــک م یکند تا بازار

ســال تنهایــی» مارکــز و «دن کیشــوت» نم یخواننــد،

که کتاب چاپ کند و نفروشد .این کتابها فروش دارد و

مخاطبان به یک شــکل نیســت ،م یگویــد :همه «صد

مســتند ،درباره آن توضیح داد :در سال ۱۳۸۹

جای دیگری بخواهند نقل مکان کنند ،عمال

نزدیــک به هــم در مــرز اســتانهای همدان و

قضاوت در این زمینه دشوار است.

بــه ایــن روســتاها م یآمدند ،بچ ههــای زیر ۶

معضل عجیب است!

عین نابــاوری م یخوردنــد .این ماجــرا برای

مناطــق از مســئوالن برای رســیدگی بــه این

م یخواند و به ناشر پیشنهاد م یدهد و یا ناشر با کتابی

شــگف تانگیز بــود .مهمتــر اینکــه متوجــه

در این زمینه صورت گرفته اســت .در مقطعی

کند و به مترجم پیشنهاد م یدهد .سلیق هها هم ممکن

پیــدا نم یکنــد و کســی دربــاره آن صحبــت

محیط زیســت بود ،من شــخصا بــرای انجام

شــوند و ای نها نشــوند به نظرم محروم کردن بخشی از

وی افزود :اگر این اتفاقات عجیب در هر نقطه

سازمان رفتم .بدترین برخوردهای ممکن با

«دن کیشــوت» نم یخوانند ،یک یهم م یخواهد «پیش

به بعــد سلســله اتفاقاتی در چند روســتای

نشر ســرپا بماند .هیچ ناشــری بنگاه خیریه باز نکرده

حکم مــرگ را برایشــان پیدا م یکند .اساســا

یکیهم م یخواهد «پیش از آنکه قهوهات ســرد شــود»

فــرار مســئوالن از پاســخگویی دربــاره ایــن

این مترجم درباره معیارهای انتخاب کتاب برای ترجمه

او دربــاره رقابــت ناشــران و مترجمــان بــرای عرضــه

ســال را به دندان م یگرفتنــد و م یبردند و در

این مستندســاز دربــاره پیگیــری اهالی این

اســت ،اظهار کرد :واقعیت این است که مترجم کتابی را

ادبیــات م یگــذارد ،اظهــار کــرد :کار شــتابزده قطعــا

من کــه اصالتــا یــک زنجانی هســتم ،خیلی

معضل هم توضیح داد :پیگیریهای بسیاری

مواجه م یشود و فکر م یکند م یتواند به بازار ایران ارائه

این شــتابزدگی راهــی دارد و آن راه پیوســتن به قانون

کــه خانم ابتــکار رئیــس ســازمان حفاظت از

است فرق کند ،ای نکه خط بگذاریم این آثار باید ترجمه

این عجل ههــا هم فایــده ندارد .زیــرا ناشــر رایت کتاب

یــک مصاحبــه و ب هعنوان یک اهل رســانه به

مخاطبان اســت زیرا همه «صد ســال تنهایــی» مارکز و

دیگــری هــم نم یتواند ســراغ آن کتاب بــرود ،در نتیجه

من شــد و هرآنچه هم ضبط کرده بودم ،پاک

از آنکه قهوهات سرد شود» بخواند.

زنجان رخ داد .در آن مقطع حیوانات وحشــی

نم یشدم چرا این ماجراها انعکاس مناسبی
نم یکند.

دیگری از دنیا رخ م یداد ،انعکاس بسیاری پیدا
م یکــرد و ســروصدای زیادی ب هدنبال داشــت.

دالیل متعددی که در کنار هم فاجع های را رقم

بخواند.

که به نظر م یرســد به ســمت کتابهــای پرفروش رفته

کنترل کــرد .در ایــن ماجراها هــم رد پای این

کردند .انگار آنچه برایشــان مهم نبود ،اصل

امرایــی بــا بیــان ای نکــه باید بــرای همــه ســلیق هها و

تهی هکننــده رادیــو فعالیــت م یکــردم .همان

وی در ادامه توضیح داد :در این مناطق زباله

که در مناطق مورد اشــاره قربانی شده بودند

من چه انعکاســی از آن م یخواهم بدهم .این

آثار پرفروشــی اســت که آن طرف مرزهای ایران است .آثار

از ایــن اتفــاق ســاختم کــه پخــش هم شــد اما

نــدارد .دیوارکشــیها هم غالبا بســیار کوتاه

در آن مقطــع مــن در مرکــز زنجــان ب هعنــوان

م یزند

زمــان برای بخش خبر زنجان ،گــزارش کوتاهی

زیــاد ریخته م یشــود و واقعــا محیط تمیزی

همچنــان بازخــورد ویــژهای پیدا نکــرد و مؤثر

اســت و بیــش از آنکــه مانند شــهرها ،نقش

آمــدم ،اما همچنــان این ســوژه در فکر من بود

تعییــن حریــم را دارنــد .دیوارها بــه گون های

ســاخت آن فیلم هــم همچنــان افزایش آمار

دادهام و آنجــا م یگوینــد کــه ایــن موضــوع

موضوع توجهــی ندارد .ب هخصــوص که اطالع

به جز این مــوارد بچ هها در فضای روســتایی

کودک دیگر بعد از ساخت و اکران این مستند

کنند .نم یگویم سازمان محیط زیست در این

چراکه اخبار آن واقعا منعکس نم یشود.

بسیار عجیب است.

واقع نشد .دو سه ســال گذشت و من به تهران

حافظ امنیت را داشــته باشند ،بیشتر کارکرد

و این مســئله آزارم م یداد که چرا کســی به این

نیست که از حمله و یا سرقت پی شگیری کند.

داشــتم که بعد از آن گزارش خبری که برای مرکز

آزادان هتر از فضاهای شــهری تــردد م یکنند و

ادامه داشــته اســت و گویا همچنان برای کسی

مهــم دیگــر هــم دســتکاری طبیعت توســط

این مستندســاز بیان کرد :در این شــرایط به

مهمی دارد.

تصمیم گرفتم خــودم مســتندی درباره این

متوجه شــدهام ،یک ماجرای زیس تمحیطی

بودجــهای که در اختیار داشــتم ،تــاش کردم

داشــته باشــد .دالیل متعدد در کنار یکدیگر

زنجان آمــاده کــردم ،ایــن ماجراهــا همچنان

کمتر تحت مراقبت و نظارت هســتند .نکته

اهمیت ندارد.

انسانهاست که در این قبیل ماجراها نقش

موجــود را دیدم .وی دربــاره تعداد بچ ههایی

ماجرا بود ،بلکه برایشــان مهــم این بود که

هم توضیح داد :اولین گزارشــی که من در این

تحمل برای شــنیدن مشــکالت این منطقه،

پرفروشــی که به عنوان بس تســلر یک هفته در لیســت

نفر» بود ،اما تا همان زمانی که مراحل تولید

نداشت .در بخشی از مســتند هم مراجعه به

حســاب نم یآیند و مترجمان حاضر نیســتند که ســراغ

فرهنگی را جذاب م یکند و ی کسری کتابهای عمومی و

این مترجم خاطرنشان کرد :وجود کتابهای بازارپسند

زمینه م یخواستم بســازم ،نامش «پنجمین

حداقل در زمان مسئولیت خانم ابتکار وجود

هســتند و بعــد از لیســت بیــرون م یرونــد ،چنــدان به

را طــی م یکردم ،این عدد به  ۱۰رســید و بعد از

ســازمان محیط زیســت شهرســتان را نشان

آن بس تســلرها بروند .بــازار کتاب ایران بیشــتر بخش

ادامه داشت .حداقل از قربانی شدن سه چهار

ممنوعه است و نم یتوانند درباره آن صحبت

انگیزشی و سرگرمی هم هست.

خبــر دارم و بعدها هم که ب هکل ب یخبر بودم،

زمینه مقصر است اما فرار آنها از پاسخگویی

شــاهمرادی دربــاره واکنش پــدر و مادرها به

وی افــزود :حتــی شــنیدهام برخــی اقدامات

گفت :آنچــه در آن منطقه دیدم ،این بود که از

به اکوسیســتم آنها آســیب رســانده و منجر

وارد کننــد ،توهــم حملــه گرگهــا خــودش

شده اســت .این موارد اثبات شده نیست اما

گویــی به یــک روانپریشــی رســیده بودند و

نباید ترس داشــته باشــد .همین مسئولین

مدرسه نم یفرســتادند .نکته ترســناک این

بدهند تــا این بحــران مدیریت شــود .ترس

مســیر مدرســه و خــارج از منــزل کــه گاهی در

چشم خود دیدهام.

از یــک پنجــره خــودش را وارد کــرده و کــودک

کــه بیشــتر از اصل حادثــه ،تــرس از آن باعث

ترســناک است و آسیب روحی و روانی بسیاری

حتی من خودم در فرآیند ساخت این مستند

وی در ادامه گفت :بسیاری این سوال را مطرح

همین شــرایط هم باعث شد وقتی پیشنهاد
از کارگردانــان مهم و بزرگ به من داده شــد تا

بسازم ،آن را نساختم .موقعیت بسیار خوبی

قربانی شدن اینگونه کودکان در این مناطق

عنوان یک اهل رســانه که ســینما خواندهام،

ایــن مستندســاز در ادامــه افــزود :آنچه من

مقطعی بــه بعد بیش از آنکه گرگها آســیب

موضوع بســازم .در حــد توان خــودم و میزان

قطعا نم یتواند یک دلیل ثابت و مشــخص

تبدیل به یک آسیب شده بود .اهالی منطقه

مســتندی را بسازم تا صرفا در این زمینه طرح

یک فاجعــه را رقم م یزنــد و هی چکــدام از این

شاهمرادی درباره جزئیات بیشتر این حادثه

ایــن حــوادث اعــام شــود .در ایــن مناطــق

اتفاقــات هم ایــن بود که بچ هها نــه الزاما در

معروف است ،بســیار زیاد است .این موجود

درون خانه و اتاقشان شــکار م یشدند! گرگ

موضوع کرده باشم.

دالیــل بــه تنهایــی نم یتواند دلیــل قطعی

خیلــی هــراس داشــتند .حتــی بچ ههــا را به

توضیــح داد :واقعیت این اســت کــه گرگها

جنس هیبرید ســگ و گرگ که بــه «گرگاس»

چــرا کــه از انســانها هــراس دارنــد .اینکــه

جدید ،بســیار جذاب و زیباست و گونه گرانی

کردهانــد ،بایــد مدنظــر داشــته باشــید کــه

عالق همند به خریداری آن هســتند .اما نکته

گرگها شدهاند .در حالت عادی گرگ خودش

گرگ و نترســی ســگ را با هــم دارد .همانطور

اینکه در این مناطق این اتفاق رخ م یداد هم

نم یشود اما ســگ نترس است .هیبرید سگ

منطقه را ترک نم یکنند ،در حالی که ساکنان

م یتــوان از آن نگهــداری کــرد و بعــد آن را در

دیوارها و حفاظهای مناســب را هــم ندارند.

اساســا وارد مناطــق مســکونی نم یشــوند،
زمانی م یشــنوید گرگها به انسانها حمله

بــه برخــی رفتارهای آنرمــال از ســوی گرگها

حتما اطالعرسانی و شفافسازی در این زمینه
م یتواننــد بــه اهالــی آموزشهــای الزم را

از پاســخگویی ،آن چیزی اســت که شخصا به

شاهمرادی در پایان گفت :واقعیت این است

هم محســوب م یشــود کــه برخی انســانها

را بــا خود بــرده اســت! این موقعیــت خیلی

احتماال این انســانها بودهاند که وارد حریم

مهــم این اســت کــه ایــن گونــه درندهخویی

به ساکنان آن مناطق وارد کرده است.

و پس از آن دچار برخی مشــکالت روحی شدم.

را در معــرض حضور انســانها قرار نم یدهد.

که گفتــم گرگ ذاتــا به محیــط انســانی وارد

م یکنند که با این شــرایط چرا ایــن افراد این

ســاخت نسخه بلند این مستند از سوی یکی

نشاندهنده ماجرایی فراتر از موضوع ساده

و گرگ موجودی م یشــود که دو تا ســه ســال

این مناطق حتــی تمکن مالی برای ســاخت

ب هعنوان تهی هکننده پای کار بیاید و من آن را

روستانشــین بودند و اســتایل زندگــی در آن

طبیعت رهــا م یکنند .زادوولــد این موجود

پرخطر بوده است.

که نه ســگ اســت و نــه گــرگ و آن را نم یتوان

مناطق در مواجهه با حیوانات وحشی بسیار

در طبیعت به گســترش موجودی منجر شده

آنقــدر شــرایط مالــی ایــن افــراد نامناســب

بــرای من بود ،اما واقعیت این اســت که تا دو

آباواجدادی خــود ارتزاق کننــد و اگر واقعا به

گرگ م یدیدم!

اســت که بــه درســتی نم یتواننــد در منطقه

ســال بعد از ساخت آن مستند هر شب خواب

سینما

آسیب سیاستهای غلط

بخواهیم یــک اجتماع پابرجا ،محکم و ســر پا

ایســنا -مســعود اطیابــی کارگــردان فیلــم

داشته باشیم ،نشــاط جزو اولین گامها است

ســینمایی «دینامیت» معتقد است به دلیل

که م یتواند جامعه را سرپا نگه دارد.

شرایط رسان های ،بسیاری از بازیگران از ورود به

کارگردان «دینامیــت» تاکید کرد :البته نباید

سینمای کمدی وحشت دارند.

فرامــوش کرد که ســاخت فیلم کمدی بســیار

مســعود اطیابی کارگردان ســینما با اشاره به

ســخت اســت ،به خصوص اینکه نگاه کسانی

فعالی تهــای اخیر خــود در ســینما گفت :در

کــه دســت بــه ممیــزی م یزننــد متأســفانه

حــال حاضر منتظــر پروانه ســاخت یک پروژه

نســبت به این آثار نگاه چندان کارشناســانه

ســینمایی با نام «تقاطع روزولت» هســتم که

و جامع هشناســانه نیســت و ارزیاب یهــا در

بعد از دریافت پروانه ،تولید آن را آغاز م یکنم.

ایــن زمینــه بســیار شــخصی اســت .معتقدم

همچنین فیلمنامه «تگزاس  »۳آماده است و

فیل مهــای کمــدی در بدتریــن حالــت خــود

در صورت ایجاد شرایط مناسب در سال آینده

نم یتواننــد بدآموزی داشــته باشــند و تا این

آن را جلوی دوربین م یبرم.

وی ادامــه داد :پیــش از این قرار بــود «تگزاس

چیز نیاز به ســینمای کمدی دارند و باید شــرایط برای

تولید چنین آثاری فراهم شــود ،این در حالی است که

کرونا ،فیلمبــرداری آن به تعویق افتاد .البته قرار بود

سینمای ایران در این زمینه کمتر ورود م یکنند.

اما با توجه به شــرایط موجود ،فیلمنامه بازنویســی

موجب تلخکامی مردم شــوند ،شرایط برای شادابی و

نیــاز بــه حضــور بازیگــران خارجــی دارد و بایــد دیــد

پرتحرکی را شروع کنیم پیش از هر چیز نیاز به شادابی

ایــن کارگــردان ســینما با اشــاره بــه اینکه ایــن روزها

نشــاط را تأمیــن کــرده و آن را وظیفــه خــود بداند .با

م یکننــد ،بیان کــرد :مردم جامعــه به دلیل شــرایط

بــه ایــن نتیجه رســیدهام کــه ســینمای ما ایــن روزها

بخ شهایی از این پروژه در مکزیک فیلمبرداری شــود

ســری عتر کتابها و تأثیری که ایــن موضوع بر وضعیت

باعــث افت کیفیت م یشــود ،تردیدی در آن نیســت اما
کپ یرایت است .اگر شــما به قانون کپ یرایت بپیوندید،
را م یخــرد ،رایــت کتــاب در اختیــار یک نفر اســت و کس
مشکل از آن طریق حل م یشود .اگر بخواهید کپ یرایت

را رعایت کنید ،کتاب خیلی قب لتر از ای نکه منتشر شود،
در اختیارتان گذاشته م یشود و م یتوانید کتاب را پیش

از انتشــار به زبان اصلی بگیرید و با خیال راحت ترجمه
کنید.

امرایــی در پایان گفت :کشــور ما تابع کپ یرایت نیســت

که بحث جدایی اســت اما االن ناشرانی هستند که رایت
کتابها را م یخرند ،شایسته است وقتی ناشری م یرود

و هزینــه م یکند و رایــت کتابی را م یخــرد ،مترجمان و

ناشــران دیگر رعایت کنند؛ البته هیچ الزامی ندارند اما
از نظر اخالقی م یتوانند حقوق ه مصنف خود را رعایت

کنند.

طراحی حرکت در تئاتر ممنوع شد
هنرآنالیــن -در روزهــای اخیــر بــا بعضــی مدرســان و

بازیگــران تئاتــر تماسهایــی گرفت هاند و به آنهــا ابالغ
کردهاند «طراحی حرکت» و «کریوگرافی» ممنوع است.

امیــر امیــری مــدرس طراحــی حرک تهــای نمایشــی

یاش متن یادداشتی که
(کریوگرافی) در صفحه شــخص 

از او خواسته شده را منتشر کرد .این هنرمند توضیح داد
که به او اعالم کردهاند طراحی حرکت و کریوگرافی طبق
قوانین کشور ممنوع است.

او در پســتی در صفحه اینســتاگرام خود که پس از مدتی
پاک شد ،نوشــت «از طریق وزارت اطالعات کشور تفهیم

شدم که به طور کلی هرگونه رقص در کشورم جرم بوده و

متعهد م یشوم از این به بعد در حوزه حرکت ،کریوگرافی

و رقص معاصر فعالیت نخواهم کرد».

«ایستاده در غبار» و «ماجرای نی مروز» -ساخته موسسه
اوج وابســته بــه ســپاه -را در پرونــده کاری خــود دارد به

سانسور آخرین کارش ،سریال «زخ مکاری» اعتراض کرده
است.

در مهرمــاه و بــا برگــزاری جشــنواره فیلم کوتــاه تهران

فیلمســازان بســیاری به سانسورها گســترد ه اعتراض
کردنــد و معتقد بودند که فیل مشــان ســلیق های حذف
شده است.

ایجاد انواع محدودی تها برای اهالی هنر سابقه طوالنی
ی داشــته اســت .در
دارد و البتــه اعتراضهایی را هم در پ 
ســال  ۹۹بیــش از  ۳۰۰ســینماگر در بیانی های نســبت به

«سیاســتهای تفتیــش شــکل و محتوا به هــر نحوی»

در ســینمای ایران اعتراض کردند .انتقــاد از تعدد مراکز

در تابســتان امســال همزمــان بــا روی کار آمــدن دولت

تصمی مگیری برای ســینما ،مراحــل دریافت مجوز برای

سوره که وابســته به حوزه هنری است ،حذف شد .عالوه

رانت برخی نهادها در مالکیت اغلب سال نهای سینما

ابراهیــم رئیســی رشــته نمایــش از هنرســتان دخترانه
بر این با انتخاب وزیر ارشــاد دولت رئیســی ،اعتراضها
به سانســور به حوزه ســینمای خانگی نیز کشیده شده
است .تا آن جا که حتی فیل مسازهای همسوی حکومت،

مانند محمد حسین مهدویان که فیل مهایی همچون

هــر بار ســاختن فیلــم ،توقیف فیل مهــای مجــوزدار ،و
بخش دیگری از بیانیه سینماگران معترض به سانسور
را تشکیل م یداد .اکنون به نظر م یرسد محدودی تها در

حوزه تئاتر به ســطوح تازهای گسترش یافته و باید دید

جامعه تئاتر ایران چه واکنشی به آن خواهد داشت.

کاریکاتور

بازیگران از ورود به سینمای کمدی وحشت دارند

 »۳را جلــوی دوربیــن ببریــم کــه بــا شــیوع ویــروس

و کتابهای فرهنگی باارزش ما هم جای خود را دارند.

تئاتر

همین ســازمان محیط زیست در این مناطق

آسیب روحی به مردم این مناطق شده است،

حملــه گرگها به انســانها بــود .آن مناطق

انتخابها فضا باشد ،گفت :بخشی از انتخاب بر مبنای

ضرری ندارد که به بازار بیاید .ضمن ای نکه سلیقه ادبی

وی توضیح داد :امیدوارم همکاران من ،بیشتر از اینکه

شــد و داســتان کامال در ایران رخ م یدهد ،البته بازهم

نشــاط آنها را فراهم کنند ،اگر بخواهیم سال جدید و

بازیگران چه زمانی آمادگی حضور در ایران را دارند.

و نشــاط داریم و ســینما نیــز م یتواند بخشــی از این

مخاطبــان از فیل مهــای کمــدی بیشــتر اســتقبال

ارزیابی که نســبت به پروژهها طی این مدت داشــت هام

روحــی و وضعیــت اقتصــادی و اجتماعی بیــش از هر

کمتر به ســمت ســینمای مفرح مــیرود و معتقدم اگر

انــدازه حملــه بــه ایــن ســینما ناشــی از یــک

سیاست غلطی اســت که ضربه آن را در نهایت سینما
و مردم م یخورند.

وی بیــان کرد :بــا برخــی از بازیگران ســینمای کمدی
کــه در ارتبــاط هســتم و متوجه شــدهام کــه از ورود به

ســینمای کمدی وحشت دارند و دلیل آن این است که

رسان هها و به خصوص فضای مجازی حمله ب یدلیل
و ب یمنطقــی به ســینمای کمــدی دارند کــه باید روی
این مساله کار شود .تاکید م یکنم که سینمای کمدی

یک ســینمای تأثیرگذار است و در حداق لترین حالت
ممکن این نوع از ســینما م یتواند به نوعی شادابی را

به جامعه تزریق کند.

کودکی دخترانی که قربانی جنگ میشوند!

تــداوم جنگ روســیه و اوکراین ،آوارگی صدها نفر از ســاکنان مناطق جنگ زده اوکراین و تخریــب دنیای کودکان درگیر جنگ ،ســوژه کارتونی از پروانه
ایزدخواست در صفحه اینستاگرامش شد.

