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هشدار 
به راهور

سه شنبه 11 شهریور 1399   | 

ابالغ سالم رهبرمعظم انقالب
 به کارکنان پدافند هوایی

 از سوی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا انجام شد
 افرادی که با »اعصاب تعطیل« گواهینامه می گیرند!

12توصیه جدید تلویزیون: شیر و ماست نخورید پوکی استخوان می آورد!

2

برای مقابله ب��ا »کروناویروس«، در فضاهای 
سرپوش��یده ی پ��ر ازدحام حاضر نش��وید، 
همواره »ماس��ک« بزنید، »فاصله اجتماعی« 
 را رعای��ت کنی��د، »شستش��و«ی دس��ت ها
 فراموش نش��ود، برای لمس سطوح، حتمًا 
از»دس��تکش یک بار مصرف« استفاده کنید. 
این ه��ا س��اده ترین و پی��ش پ��ا افتاده ترین 
پارامترهای نه مقابله ب��ا »کروناویروس« که 
مواردی است برای رعایت »بهداشت فردی 

و عمومی«.
بعید می دانم این چند م��ورد آن قدر حاد و 
پیچیده و سخت باش��د که ما داریم زمین و 
زم��ان را به هم می دوزیم که متوجه ش��ویم 
کرونا ویروس کی تمام می شود، واکسن آن 
کی کش��ف می ش��ود و کاًل از چه زمانی به 
بعد ما می توانیم بدون کابوس��ی به نام کرونا 

ویروس، آزادانه زندگی کنیم!؟
عجیب است نه!؟ به جای آن که با خودمان، 
با عادات بیمارگونه ی خود در عدم رعایت 
مسائل و موارد بهداش��ت فردی و عمومی، 
با فراموش ش��ده های زندگی ساز؛ داریم با 
کرون��ا می جنگیم! عجیب تر ای��ن که اصرار 
داریم کروناویروس را شکست دهیم! یعنی 
با عدم رعایت چند آیتم ساده، می خواهیم به 
جنگ یک ویروس ناشناخته، مهلک و مرموز 
برویم ک��ه بعد 9 ماه هنوز علم پزش��کی و 
آزمایشگاه های مهم و مجهز دنیا برای تقابل با 
آن به جز همان چند مورد باال راهی نیافته اند!

با خودمان بجنگیم 
نه با»کروناویروس!«

منصور مظفری
مدیرمسئول

سرمقاله

خاور میانه تا گذشته ای نه چندان دور در تئوری 
و عمل اولویت اول و استراتژیک غرب بود.

اما، با بیدار ش��دن اژدهای زرد چین، ش��واهد 
حکای��ت از آن دارد خاورمیانه دیگر اولویت اول 
غرب نیس��ت و در جابجائی استراتژیک صورت 
گرفته چین وشرق آسیا اولویت اول غرب است.

البته با توجه به اهمیت خاورمیانه و خلیج فارس، 
آمریکا و غرب نمی توانند این منطقه را به امان 
خدا بسپارند. به نظر می رسد به زعم آمریکا یی ها 
آنها باید مش��کالت خاور میان��ه را تا حد امکان 
ح��ل نموده و به س��ر منزل مقصود رس��انده و 
سپس انرژی و پتانسیل آزادشده از این منطقه را 
صرف مقابله با چین کنند.از نظر آنها دو مسئله 
صلح اعراب و اس��رائیل و وج��ود و حضور ایران 
در منطقه دو مشکل اساسی و عمده خاورمیانه 

است.
به احتمال زیادسفر های پر شمار دیپلماتیک این 

روزها با این دو محور مرتبط باشد.

ترافیک تحرکات دیپلماسی 
در خاور میانه

دکتر فتح اله دهقان
دانش آموخته جغرافیای سیاسی

یادداشت-1

خداون��د هم��ه اس��یران خ��اک مخصوص��ا 
مادربزرگ حقیر را نیز بیامرزد که همیش��ه 
می گفت اگر آدم هر روز یک چیز نو و جدید 
نبیند و یا نش��نود برایش شگون ندارد. حاال 
ای��ن حرف در این مورد مصداق دارد که گاه 
ه��ر روز و گاهی هرچن��د روز یکبار عبارات 
و مفاهیم نوظهوری می شنویم که سابقه در 
ذهن و ارتباطات گفتاری ما نداش��ته وندارد. 
از جمل��ه »حباب قیمته��ا«، »کویر رقابت« 
و ح��اال عب��ارت جال��ب ومان��دگار »تبخیر 
س��رمایه«. یکی از کارشناس��ان بورس گفته 
است که سرمایه ها از بورس خارج نشده بلکه 
تبخیر می ش��وند. اینجانب اطالعات چندانی 
در زمین��ه اقتصاد وبورس ن��دارم اما هرچه 
خود را به در ودیوار علم زدم و از اس��اتید و 
نخبگان، علل و روش های بخار شدن سرمایه 
را جویا شدم جواب قانع کننده و دندان گیری 
به دس��تم نیام��د. این کارش��ناس گفته بود 
س��رمایه ها از بازار بورس خارج نش��ده بلکه 
تبخیر می شوند. کمی که به ذهن اقتصادی 
ضعیف��م فش��ار آوردم علت کوچکتر ش��دن 
س��فره ها را ب��ه خوبی درک نم��ودم. حقوق 
دریافتی ما حقوق بگی��ران از محل دریافت 
)اداره یا بانک(به سرنوش��ت س��رمایه ها در 
ب��ورس دچ��ار ش��ده و تا ب��ه خانه برس��ند 
تبخیر می ش��وند. طبعا دیگر برای پرداخت 
ب��ه صاحبخانه و طلبکاره��ا پولی نمی ماند و 

ماخجالت زده می شویم. 

حقوقم 
بخار شد!

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-4

درخت هایی ک��ه آب در نزدیکی و دسترس ش��ان 
نیست، ریشه هایشان در خاک عمیق تر و گسترده تر 
اس��ت. این درخت ها ریشه  هایشان را به سمت آب 
دراز کرده اند و وقتی باز هم آب دورترشده، باز ریشه 

گسترده اند.
این عمیق و گسترده بودن ریشه های درخت، عالوه بر 
این که به زنده ماندن درخت در کم آبی و خشک سالی 
کمک می کند، میزان ایستادگی و مقاومت درخت 
در مقابل حوادث طبیعی مثل طوفان  و سیل را هم 

افزایش می دهد.
در حالی که درخت هایی که همیش��ه در کنار آب 
بوده اند، ریشه های س��طحی و کم عمقی دارند و با 
کم ترین کم آبی، خشک می ش��وند، و مقاومتی در 
برابر یک طوفان معمولی هم نمی توانند داشته باشند 

و بالفاصله از ریشه در  می آیند.
»فرزندان« هم از این منظر مثل »درخت ها« هستند. 
اگر امکانات همیشه به وفور در دسترس شان باشد، 
آدم های ضعیف و شکننده، هم به لحاظ جسمی و 

هم به لحاظ روحی و روانی بار می آیند.
اگر اتفاقی چند روزی از خان��واده و پدر و مادر دور 

ش��وند، یا خوراکش��ان کمی تاخیر ش��ود، یا تنوع 
خوراکش��ان تغییر کند، بالفاصله جسم و روحشان 

واکنش منفی نشان می دهد.
»آستانه تحمل« این ها پایین است. بدن و روان شان، 
به همیش��ه در دس��ترس بودن عادت کرده است و 
اکنون که کمی از شرایط متعارف فاصله گرفته اند، 
قادر به هماهنگی با محدودیت ها نیستند و بالفاصله 

کم می آورند و اصطالحا به  هم  می ریزند.
پس��رانی که از کودکی یاد گرفته اند که گاهی برای 
به دست آوردن امکانات باید تالش کنند، یا اصال به 
خاطر فقر، مجبور بوده اند خودش��ان زندگی شان را 
تامین کنند، در خدمت مقدس س��ربازی بالفاصله 
با ش��رایط پ��ادگان و محدودیت های آن هماهنگ 

می شوند.
دخترانی هم که از کودکی تالش کردن و استقالل را 
آموزش دیده و یاد گرفته اند، وقتی دانشجو می شوند 
و از شهر و خانواده دور می افتند، خیلی زود با شرایط 
خواب��گاه و دلتنگ��ی دوری هماهنگ می ش��وند و 

احساس غربت کمتری دارند.
اما نه تنها پس��ران، بلک��ه خ��ود خانواده هایی که 
پسرانشان را در کودکی و نوجوانی آموزش نداده اند 
که اندکی مستقل باشند و تالش کنند، وقتی فرزند 
پسرشان به سربازی می رود تا ماه ها دلتنگی دارند و 
غمگین اند، فرزندشان هم در پادگان عذاب می کشد.

فرزندان مان را 
دوست داشتنی تربیت کنیم

علی مصلحی

یادداشت- 2

با در نظر گرفتن تحوالت اقتصادی کشور بسیاری 
از خانواده ها، امروز به دلیل بحران فعلی اقتصاد 
با مش��کالت مالی قابل توجهی روبرو هس��تند. 
موقعی��ت اقتصادی یک خان��واده بر روند زندگی 
 و رواب��ط متقابل اعض��ای خان��واده تأثیر منفی 
 بر جای گذاشته است. از جمله تأثیر بیکاری و تورم 
بی سابقه و در نتیجه بروز فقر بر روند خانواده های 
ایرانی غیر قابل کتمان اس��ت. خانواده ها معموالً 
هنگام مواجهه با مش��کالت اقتصادی و کس��ب 
و کار و معیش��ت، تمرکز خود را از دس��ت یافته 
می بینند و امید بی معنی می ش��ود و افس��ردگی 
و تنش بین اعضای خان��واده افزایش می یابد. در 
صورتی که رفاه و توس��عه فرایندهای خانوادگی 
را بهبود می بخش��د. کاهش قدرت اقتصادی در 
نزدیک به دو دهه گذش��ته فشارهای مالی قابل 
توجهی را بر بس��یاری از خانواده ه��ا وارده کرده 
اس��ت و اعض��ای خانواده ها از نظر فش��ار مالی و 
کاه��ش فرصت های ش��غلی برای دس��تیابی به 
اهداف آموزشی و فرهنگی و اجتماعی با مشکالت 
 جدی روبرو هستند. ابعاد تجربه بحران اقتصادی 
 کشور برای مردم سخت و غیر قابل قبول و غم انگیز 
 اس��ت. ذک��ر این نکت��ه حائز اهمیت اس��ت که 
تصمیم��ات جامع��ه سیاس��ی و اصول اساس��ی 
ک��ه تئوریه��ای خاص بر اس��اس آنها بنا ش��ده 
است بر پیچیدگی های ش��رایط حاکم بر عرصه 
اقتص��ادی و اجتماعی و اخالق��ی جامعه افزوده 
اس��ت و در این میان هیچ کس پاسخ گو نیست. 
تح��والت در زندگی اجتماعی منجر به تغییر در 
 نیازهای اجتماعی می شود. بنابراین، مشکالت و 

 راه حل های آنها نیز تغییر می کند. سیاستگذاری های
 تحقق یافته، نه تنه��ا تأثیرات مهمی بر زندگی 
اقتصادی مردم نداشته، بلکه بر ساختار اجتماعی 
نیز اثرات ویران کننده ای گذاشته است. با هدف 
حل مش��کالت اجتماعی و تضمین رفاه از طریق 
سیاستگذاری های درست و واقع بینانه و بر اساس 
منافع ملی، می توان، مفه��وم دولت رفاه را برای 
مردم پدیدار کرد. دغدغه های سنتی و رویکردهای 
غیر منطقی باعث ایجاد بحران اقتصادی می شود. 
سیاست های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باید 
مبتنی بر تهیه راه حل های��ی برای رفع نیازهای 
زندگی اجتماعی و اقتصادی باشد. دیده می شود 
که از روشهای سنتی و غیر علمی برای برآوردن 
نیازهای اجتماعی و بر طرف ش��دن مش��کالت 
اقتصادی مردم استفاده ش��ده است. دوره ای که 
با ش��عار امید و بهبود شرایط اقتصادی آغاز شد، 
باعث ایجاد مش��کالت اجتماعی گوناگونی شد و 
جامعه سیاس��ی به دنبال راه حل هایی برای رفع 
مش��کالت کش��ور به دلیل عدم توجه به شرایط 
اجتماعی ناشی از  انفجار اطالعات در ایجاد تعادل 
بین اقتصاد و سیاست های اجتماعی وفرهنگی و 
سیاسی و حق و حقوق شهروندی کارنامه موفقی 
از خود بر جای نگذاشت و در نتیجه باعث پدیدار 
ش��دن ش��رایط منفی زندگی و کار و گس��ترش 
فقر گردید. جامعه سیاس��ی در مواجهه با تغییر 
در س��اختار جمعیتی و روند رو به رشد تحوالت 
 در جامع��ه، درک منطق��ی و علم��ی و حرفه ای

  در تمام��ی عرصه های مرتبط ب��ا زندگی مردم 
 راه ح��ل مناس��بی اتخ��اذ نک��رد. اقتص��اد بازار 
آزاد ب��ه دلیل خطاهای دولت به تعادل اقتصادی 
و اجتماعی آس��یب رس��اند. عدم درک درست از 
اقتصاد در تضمین رفاه اجتماعی منجر به ظهور 

فقر شد. 

دولت رفاه
رامین نخستین انصاری

روزنامه نگار

یادداشت- 3

آفتاب یزد دستورالعمل ممنوعیت اطالع رسانی وزارت شهرسازی را بررسی می کند

تدفین اطالعات مسکن برای کنترل گرانی!
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 8

ادامه در صفحه 2 ادامه در صفحه 8

ادامه در صفحه 6

آگهی ارزیابی كیفی درمناقصه عمومی یك مرحله ای
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه یزد

متقاضی��ان می توانند بعداز انتش��ار آگهی نوبت دوم به م��دت 14 روز تا تاریخ 99/07/01 
نسبت به بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( اقدام نمایند و همچنین فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را به آدرس: 
یزد- خیابان آیت ا... کاشانی– جنب پمپ بنزین – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
 منطقه یزد- واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس:035-35260331
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت کلیه مراح��ل این مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا بارگذاری 
 اس��ناد و ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه س��تاد به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی،در سایت مذکور ثبت نام نموده و نسبت 

به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
• تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر 
باشد و مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه )به غیر از تضامین صادره توسط پست بانک( 

ارائه گردد.
شرایط متقاضیان: 

1- اساس��نامه شرکت پیمانکاری باید موید ارتباط رسته کاری پیمانکار با وظایف محوله و 
جزء شرکتهای مجاز بهره برداری از جایگاه های CNG باشد.

2- ارائه تصویرکلیه صفحات اساس��نامه شرکت وکارت ملی وشناسنامه مدیرعامل واعضای 

هیئت مدیره شرکت وتصویرثبت آگهی شرکت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 
وکد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.

3- دارابودن وارائه گواهینامه تایید صالحیت کارمعتبراز اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان محل فعالیت

4- دارابودن وارائه گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی معتبرازاداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی 
استان محل فعالیت

HSE 5- احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی
6- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی)حداقل 50 امتیاز(

7- اولویت در شرایط یکسان با انتخاب پیمانکاران بومی واستانی و همچنین بکارگیری نیروهای 
بومی واستانی با اولویت محل سکونت نزدیکتردر شرایط برابراز نظر علمی وتجربی می باشد.

8- کلیه مستندات ارائه شده اصل ویا برابر اصل باشد.
9- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد)خرید کاالی خارجی 

که مشابه تولیدداخلی دارندممنوع می باشد(
تاریخ چاپ نوبت اول: 1399/06/11   
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1399/06/12

شماره مجوز: 1399.2873
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صفحه 5

علی الریجانی شرط گذاشته که برای 1400 می آید
 اگر عالوه بر اصالح طلبان، اصولگرایان میانه رو نیز از او حمایت کنند. 
چرا کارگزاران از این انتخاب حمایت می کند؟

جاللی زاده فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با آفتاب یزد: 
اصالح طلبان هشت سال از فردی حمایت کردند که اصالح طلب نبود 
و در نهایت نیز عملکرد روحانی باعث بیشترین آسیب به اصالحات شد. 
اینبار و با حمایت از الریجانی در عمل هویت جریان اصالح طلبی مخدوش می شود

ضربه به اصالح طلبان 
این بار محکم تر!

یادداشتها

فریدون مجلسی 

کمیسیون برجام
 نیازمند ابتکار عمل جدید

2

روح اهلل مهرجو

 سفرهای غیر ضرور؛ 
شهروندان بی تفاوت

2

دکتر افسانه شه بخش

 تاثیر تیروئید 
در باروری

10

 آفتاب یزد گزارش می دهد

آیا حکم پدر رومینا
مقبول است؟

یک وکیل و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان:
 ای�ن مج�ازات ب�ر اس�اس قانون�ی اس�ت ک�ه 
وج�ود دارد و در ای�ن قان�ون، حکم ص�ادره جزو 
 س�نگین ترین مجازات هایی اس�ت ک�ه می توان

 برای این جرم تصور کرد 

3

صفحه 6

3

 خانواده محترم سرلکی
غم بزرگی در ایام شهادت سید الشهدا )علیه سالم ( بر شما  وارد شد

 برای شما آرزوی صبر و برای آن عزیز سفر کرده
 آمرزش  از درگاه خداوند خواستارم .

دکتر محمدجواد پهلوان

همراهان آفتاب یزد در واتس اپ
ب�ا توجه به ش�رایط کرونایی، خوانندگان گرام�ی  ای که تمایل دارند می توانند با ارس�ال 
شماره همراه خود به شماره 09213553193 عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیام رسان 

واتس اپ شوند. در این گروه پی دی اف صفحات روزنامه بارگزاری می شود.

ه الحسین الم َعَلْیَک یا َاباَعْبداللَّ َالسَّ
شهادت حضرت امام زین العابدین )ع(
تسلیت باد
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 جهان صنعت رفع توقيف شد

 باهنر: 

برخى از نمايندگان فكر مى كنند با پرخاشگرى مشهورتر مى شوند

سخنگوى وزارت خارجه چين در واكنش به سركوب 
ــدن يكى از  ــته ش ــتى و كش اعتراضات ضد نژادپرس
ــور  ــار كرد مردم اين كش ــان در آمريكا اظه معترض
ــتحق برابرى و زندگى بهترى هستند واشنگتن  مس
ــد و زمان  ــات مردم گوش ده ــت به اعتراض بهتر اس

بيشترى را براى بهبود زندگى آنها صرف كند.به گزارش ايرنا، خانم 
ــته توئيتى نوشت: مردم چين هم البته  «هوا چون يينگ» در رش
ــتند اين همان كارى است كه حزب  ــزاوار زندگى بهترى هس س

ــت چين براى مردم انجام داده است و اين  كمونيس
دقيقاً بزرگترين تفاوت بين حزب كمونيست چين و 

دولت شما (آمريكا) است.
اظهارات سخنگوى وزارت خارجه چين واكنشى به 
سخنان سرپرست وزارت امنيت داخلى آمريكا است 
كه در مورد سركوب تظاهرات ضد نژادپرستى در پورتلند گفته بود 
از تمام گزينه ها براى پايان دادن به اين ناآرامى ها استفاده مى كند.

ــور زده و  ــگ در ادامه گريزى به جنگ تجارى دو كش ــم يين خان

ــده از محصوالت  ــت كه اياالت متح ــال ها اس ــت س ــته اس نوش
ــاال كه چين به قيمت فدا كردن محيط  ــم قيمت و با كيفيت ب ك
زندگى خود تامين كرده است. اين ديپلمات چينى افزوده است: 
ــيطانى پمپئو ديپلمات ارشد  ــت كه رفتار ش اين يك واقعيت اس
ــده است كه تصور مردم در سراسر جهان  اياالت متحده باعث ش
تغيير كند به همين دليل مى خواهم از پمپئو تشكر كنم زيرا هر 
ــد تا مردم چين كشور خود و  وقت دهان خود را باز كرد باعث ش

حزب كمونيست را عميق تر دوست داشته باشند.

 کنایه سخنگوی وزارت خارجه چین: از پومپئو تشکر می کنم

روزنامه جهان صنعت رفع توقيف شـده است. باشـگاه روزنامه نگاران ايران با اعالم اين 
خبر نوشت: اين روزنامه چند هفته پيش به علت گفتگو با محمدرضا محبوب فر كه يك 
كارشـناس بهداشتى است و ارائه آمار غلط از سـوى او درباره ى كرونا توقيف شده بود. 
جهان صنعت، روزنامه اى با رويكرد تحليلى است كه بيشتر در حوزه اقتصاد فعاليت دارد. 

اين روزنامه از سال 1383 منتشر مى شود.

ــالمى مهندسين درباره برنامه  «محمدرضا باهنر» دبيركل جامعه اس
ــكل اصولگرا براى انتخابات رياست جمهورى 1400 گفت: تا  اين تش
زمانى كه چند حزب فراگير قدرتمند و بانفوذ در كشور نداشته باشيم، 
ــه خواهيم داشت. از يكسال قبل از انتخابات،  اين گرفتارى را هميش
جناح هاى مختلف كشور دائما جلسه مى گذارند و براى وحدت درون 
ــى را  جريانى تالش مى كنند كه مقدار زيادى از انرژى فعاالن سياس
ــزارش ايرنا، دبيركل جامعه  ــرد البته چاره اى هم نداريم. به گ مى گي
اسالمى مهندسين ادامه داد: اصالح طلبان هم همين مشكل را دارند 
و هر انتخاباتى كه پيش مى آيد مجبورند با احزاب كوچك و پراكنده 

جلسه تشكيل دهند.
ــرى تالش هايى شروع شده و شخصيت ها هم  باهنر افزود: البته يكس
ــوند. چشم انداز ما اين است كه به اميد خدا همه  كم كم فعال مى ش
اصولگرايان به يك وحدت كامل مى رسند البته اين به آن معنا نيست 
كه به هدف كامل برسيم بعضى وقت ها ممكن است 70 تا 80 درصد 
به اهداف خود برسيم. اميدوارم براى انتخابات 1400 بتوانيم از ميان 
چند جناح مشهور كشور چند نامزد خوب، قدر و مدبر داشته باشيم 

تا رقابت سالمى شكل بگيرد.

قصدی برای نامزدی ریاست جمھوری ندارم
ــى درباره احتمال نامزدى اش در انتخابات  ــخ به پرسش باهنر در پاس
ــت جمهورى گفت: بارها گفته ام كه اصال قصد ورود  پيش روى رياس
به انتخابات را ندارم اما به عنوان يك شخصيت سياسى فعال هستم. 
ــب براى رئيس جمهورى آينده  باهنر درباره ويژگى و تخصص مناس
ــور گفت: رئيس جمهورى بايد بخش هاى  ــكالت كش براى حل مش
ــور را مديريت كند. اگر اقتصاددانى باشد كه از  مختلف نخبگان كش
ــد اما اقتصاد  ــت چيزى نداند يا متخصص امور بين الملل باش سياس
ــردى كه اين تخصص ها را  ــد به كار نمى آيد حتى پيدا كردن ف ندان
ــخصيت باتدبيرى كه  ــد، ممكن نيست. بنابراين بايد ش ــته باش داش
ــود.  ــد، وارد عرصه ش داراى تجربه در كارهاى حاكميتى و كالن باش
ــت كه  ــخصيتى اس ــرا افزود: رئيس جمهورى، ش ــن فعال اصولگ اي
ــاب و مديريت مى كند و در ضمن  ــور را انتخ كارگزاران اجرايى كش
ــد. فكر مى كنيد  ــوه قضائيه همكارى كن ــد با مجلس و ق ــد بتوان باي
ــد مى تواند  ــركار بياي ــر اقتصاد بر س ــاددان يا دكت ــال يك اقتص مث
ــكالت اقتصادى را از ــور را نجات دهد؟ اين طور نيست! اگر مش كش

ــيد به احتمال زياد با 10 پاسخ متفاوت   10 متخصص اقتصاد بپرس

مواجه مى شويد.
ــد: اقتصاد علم محض نيست بلكه دانش تجربى چون  باهنر يادآور ش
ــت در مورد يك درمان بيمارى، پزشكان  ــت. ممكن اس پزشكى اس
نسخه هاى متفاوت ارائه دهند. بنابراين رئيس جمهورى كسى است 
كه از نخبگان جامعه در رشته هاى مختلف به شكل مفيد استفاده كند 
ــان كرد: يك طنز سياسى  و بتواند آنها را مديريت كند. وى خاطرنش
مى گويم بعضى از آقايان كه با 15 تا 20 ميليون راى رئيس جمهور 
ــوند تصور مى كنند كه به انداز شمار راى دهندگان مى فهمند.  مى ش
ــب آراى زياد به معناى محبوبيت است نه باال رفتن فهم و عقل!  كس
ــد و به جاى يك فرد كه مدعى  ــتفاده كنن اما بايد از خرد جمعى اس
است همه چيز را مى داند بايد سيستم و ساختار، مملكت را اداره كند.

ــت  ــكوه مردم در انتخابات رياس باهنر درباره راهكارهاى حضور باش
جمهورى و باال بردن نرخ مشاركت با ايجاد فضاى دوقطبى گفت: اگر 

ــد طبيعى است كه حضور كمرنگ مى شود و از سوى  رقابت كم باش
ــكالت امنيتى به وجود  ــنگين و دوقطبى، مش ديگر، رقابت خيلى س
ــنهاد مى كنم درباره نرخ كم مشاركت راى دهندگان در  مى آورد. پيش
انتخابات دوم اسفندماه 98 كار پژوهشى عالمانه و عادالنه انجام شود. 
اين فعال اصولگرا ادامه داد: در علت حضور پايين مردم پاى صندوق 
راى عوامل متعددى مانند مشكالت اقتصادى، بيكارى، ركود و حتى 
كرونا دخيل بود اما هيچ كدام از اين موارد را نبايد عامل اصلى تلقى 
كنيم. اين عوامل هر كدام وزنى دارند. رسانه ها بايد يك كار پژوهشى 

ميدانى انجام دهند و وزن هركدام از اين عوامل را بسنجند.
باهنر اضافه كرد: برخى كارشناسان نحوه بررسى صالحيت  نامزدهاى 
اصالح طلب و اصولگرا را در نرخ كم مشاركت دخيل مى دانند. باالخره 
15 هزار نفر ثبت نام كردند و 8 هزار نفر نتوانستند حائز شرايط شوند. 

ــابق مجلس ادامه داد: شمارى از نمايندگان مجلس دهم  نماينده س
ــر روحيه و انگيزه مردم  ــدند. حتما اين موضوع ب هم ردصالحيت ش
اثر مى گذارد. مردم مى گويند نماينده فرستاديم مجلس كه خدمتى 
كند بعد از چهار سال براى مملكت كه كارى نكرد خودش هم دچار 
مشكل شد. وى ادامه داد: زمانى به شوخى مى گفتم اگر مى خواهيد 
دوره آينده مردم حضور گسترده داشته باشند رئيس دولت اصالحات 
ــنگينى  ــم را تاييد كنيد. آن زمان يك رقابت س ــس دولت ده و رئي
ــى ضدامنيتى  ــور دوقطب ــه تعبير حضرت آقا در كش ــود كه ب مى ش
ــيم كه بازى ــود. مى خواهم بگويم بايد به نقطه اى برس ــاد مى ش ايج
 برد  - برد باشد يعنى بدون لشكركشى خيابانى، مردم پاى صندوق 

راى مطالباتشان پيگيرى كنند. 

مردم به جای احزاب، آدم ھا را تجربه می کنند 
باهنر درباره اينكه حضور چهره هاى جديد چه ميزان بر باال رفتن نرخ 
مشاركت تاثير دارد، گفت: در نبود حزب قوى كه مسئول كادرسازى 
ــت مردم ناچار هستند به جاى احزاب، آدم ها را تجربه كنند. اگر  اس
ــه تقريبا چند ماه  ــه رئيس جمهور اخير را در نظر بگيريد هر س س
ــد.  به انتخابات مانده بود اعالم حضور كردند و تنور انتخابات داغ ش
ــنيدم عده اى در  ــين بيان كرد: ش ــالمى مهندس دبيركل جامعه اس
بهمن 75 پيش رئيس دولت اصالحات رفتند و از او خواستند نامزد 
ــود اما او گفته بود دنبال فرد ديگرى  انتخابات دوم خردادماه 76 ش
ــال 76 نامزد و به رياست جمهورى انتخاب شد. آن  بگرديد. اما او س
زمان رئيس ستاد انتخاباتى آقاى على اكبر ناطق نورى بودم بعد هم 
ــورى به او تبريك بگوييم.  ــد رفتيم حض كه آقاى خاتمى انتخاب ش
گفتم حاال كه رئيس جمهورى شديد اعضاى كابينه شما چه كسانى 

هستند و مشى اقتصادى شما چيست؟ شروع به خنديدن كرد. گفتم 
چرا مى خنديد؟ او كه آدم خوش مشربى بود پاسخ داد كه اصال فكر 
ــد درباره كابينه و مشى  ــوم تا چه رس نمى كردم رئيس جمهورى ش
ــان كرد:  ــود. وى خاطرنش اقتصادى فكرى كنم بايد ببينم چه مى ش
مثال ديگر اينكه، تا پايان سال 83 كسى فكر نمى كرد كه احمدى نژاد 
ــود تنها كسى كه پيش بينى مى كرد خود او بود.  رئيس جمهورى ش
ــاه مانده به انتخابات اعالم  ــه م مى خواهم بگويم داوطلبان يك تا س
ــى كرد كه در  ــن از االن نمى توان پيش بين ــور مى كنند بنابراي حض

انتخابات 1400 چه اتفاقى مى افتد.

فکر می کنند با پرخاشگری مشھورتر می شوند
باهنر درباره عملكرد مجلس يازدهم گفت: اصوال بيشتر وقت مجالس 
ــاختارهاى آن مى شود و نبايد از  ــكيل س در چند ماه اول صرف تش
مجلس خيلى توقع داشت كه كار اساسى انجام دهد. اما يك مشكل 
وجود دارد اين كه نمايندگان متاسفانه تا قبل از انتخابات نمى دانند 
كه اختيارات نماينده مجلس چيست و چه كارهايى مى توانند بكنند. 
ــگرتر  ــى گفت: بعضى ها فكر مى كنند هرچه پرخاش اين فعال سياس
باشند خيلى مشهورتر مى شوند و سرزبان ها مى افتند و زمان انتخابات 
ــردم مى دهند.  نماينده  ــاى عجيب و غريب به م ــرى وعده ه يك س
ــد: نماينده تازه واردى در  ــوراى اسالمى يادآور ش 7 دوره مجلس ش
ــته هيچ كارى در مملكت  مجلس نهم مى گفت كه در 8 دوره گذش
ــت. اما او با گذشت چندماه متوجه  ــده و هيچ اتفاقى نيفتاده اس نش
مى شود كه نه اين خبرها هم نيست. اين طور نيست كه يك نماينده 
ــرى  ــود. باالخره يك س ــم بگيرد كل مملكت آباد يا خراب ش تصمي

عوامل محيطى و امكانات وجود دارد.
ــاره كرد  ــور وزير امور خارجه در مجلس اش ــر در ادامه به حض باهن
ــر توهين مى كند. او فكر  ــود به يك وزي و گفت: نماينده بلند مى ش
ــد و بيراه بگويد.  ــئول ب ــجاعت يعنى اين كه به يك مس مى كند ش
ــدند اين اقدامات انقالبى گرى نيست.  خود حضرت آقا هم متذكر ش
ــرى  ــير اصلى خود بيفتد و يكس ــت كه مجلس به مس مهم اين اس
ــال معلم متدين، خوب  ــدنى را دنبال كند. وى افزود: مث كارهاى ش
ــان راى مى آورد و به مجلس  ــعار بهبود حقوق معلم و محبوبى با ش
مى رود. بعد مى بيند بودجه عمومى 40 درصد كسرى دارد. او چطور 
مى تواند وعده خود را عملى كند؟ حقوق معلمان كه با حرف درست 
ــه او راى دادند مى گويند  ــانى كه ب ــود. بعد از 5 تا 6 ماه كس نمى ش
ــه او را دروغگو نمى دانم چرا كه  ــب آدم دروغگويى بود! البت كه عج
ــيارى از نمايندگان از روى ناآگاهى وعده هايى به مردم مى دهند  بس
ــار كار خاصى از ــن نبايد از االن انتظ ــت. بنابراي كه امكان پذير نيس

 مجلس داشت.
ــم اداره  ــه قوه باه ــد بپذيريم مملكت را س ــرد: باي ــر تاكيد ك باهن
ــند ــه قوه   عليه هم باش ــور در وضعيتى كه س ــد. اداره كش مى كنن

ــه قوه هر كدام مملكت را به  ــد س ــت. اگر قرار باش  امكان پذير نيس
طرفى بكشند، چيزى از توسعه و آبادانى نمى ماند بنابراين اينها بايد 
در يك جهت حركت كنند البته طبيعى است تذكر هم بايد بدهند. 
ــان كرد: در ارتباط مجازى هيئت دولت با رهبر معظم وى خاطرنش

ــال وقت دارد و در اين يك سال  ــان گفتند دولت يك س  انقالب، ايش
ــد ــرطى كه همگرايى باش ــام داد به ش ــود انج ــى كارها مى ش خيل

 مقابله نباشد.

 خبر ويژه قضايى

آيت اهللا رئيسى:
 ذات نظام اسالمی

 پاک و ضد فساد است
آيت اهللا سيد ابراهيم رئيسى در جلسه شوراى 
عالى قوه قضائيه، با تسليت فرارسيدن عاشوراى 
حسينى و ايام تعزيت آل اهللا، «حق خواهى»، 
ــاد» را از  ــارزه با فس ــت طلبى» و «مب «عدال
آموزه هاى مهم فرهنگ حسينى و وظيفه همه 
ــالمى دانست. به گزارش ميزان  اركان نظام اس
ــانه قوه قضائيه، رئيس قوه  به نقل ازمركز رس
قضائيه گفت: همه دستگاه ها و كارگزاران نظام 
ــاق حق و ابطال باطل  وظيفه دارند براى احق
تالش كنند و دستگاه قضا در اين ميان بيش 
از همه وظيفه دارد تا با نظارت، بستر هاى فساد 
ــدان  را از بين ببرد و با قضاوت عادالنه، با مفس
برخورد نمايد. آيت اهللا رئيسى با تأكيد بر لزوم 
شفاف سازى در همه بخش ها به ويژه در حوزه 
ــت الكترونيك،  ــوى دول اقتصاد، حركت به س
ــت و مقابله  ــازوكار هاى اجراى عدال ــاد س ايج
جدى با تبعيض تصريح كرد: مبارزه و محاكمه 
بخشى از فرآيند سالم سازى نظام ادارى است، 
اما اصالح بستر هاى فسادزاد و پيشگيرى مهم تر 
از آنهاست. رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: در 
اجراى حق و عدالت و مبارزه با فساد توصيه به 
تنهايى اثرگذار نيست كه فقط بخواهيم بايد ها 
و نبايد ها را تبيين كنيم و آنچه مهم ترين عامل 
كاهش جرم و فساد و تخلف مى شود، پيگيرى 
ــت. آيت اهللا  و اقدام و عمل به موقع و دقيق اس
رئيسى با تأكيد بر اين كه ذات حكومت اسالمى 
و نظام ما پاك و ضد فساد است، ادامه داد: هر 
ــاد النه كند، نظام با آن مقابله خواهد  كجا فس
ــزارى نمى تواند  ــتگاه و كارگ ــرد و هيچ دس ك
ــتم ادارى  ــاد در جامعه و سيس بپذيرد كه فس
باشد. رئيس قوه قضائيه، در ادامه دومين آموزه 
مهم عاشوراى حسينى را «مقابله با تحريف» 
عنوان كرد و گفت: دشمنان با ترسيم چهره اى 
مشوه و وارونه از حضرت على (ع) و امام حسين (ع) 
ــان احاديث آن بزرگواران و  و ممنوع كردن بي
تحريف واقعيت ها، جهل را بر جامعه مستولى 

كردند تا حكومت هاى فاسد را برپا كنند.

 از سوى رئيس دفتر فرماندهى
 معظم كل قوا انجام شد

ابالغ سالم رهبرمعظم انقالب
 به کارکنان پدافند هوایی

ــم كل قوا، در  ــر فرماندهى معظ رئيس دفت
تماس تلفنى با امير سرتيپ عليرضا صباحى 
ــر معظم انقالب  ــالم و قدردانى رهب فرد، س
اسالمى و فرماندهى كل قوا(مدظله العالى) را 
به فرمانده نيروى پدافند هوايى ارتش و آحاد 
ــان و خانواده هاى پدافند  فرماندهان، كاركن

هوايى كشور ابالغ كرد.
ــردار  ــنا و به نقل از ارتش، س به گزارش ايس
سرتيپ بسيجى محمد شيرازى رئيس دفتر 
فرماندهى معظم كل قوا، طى تماس تلفنى با 
امير سرتيپ عليرضا صباحى فرمانده نيروى 
پدافند هوايى ارتش، گفت كه فرمانده معظم 

كل قوا فرمودند:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــين عليه  ــالم عليك يا ابا عبداهللا الحس الس
السالم

ــالم مرا به كاركنان هوشيار پدافند هوايى  س
كشور برسانيد، امنيت كشور مرهون آمادگى 
و بيدارى پدافند هوايى است. مردم متدين ما 
قدردان تالش هاى بى وقفه شما هستند، اين 

را پاس بداريد.»
سردار شيرازى در اين ارتباط تلفنى خواستار 
ــز و قدردانى رهبر  ــت آمي ــالم محب ابالغ س
ــاد كاركنان،  ــالمى به آح ــم انقالب اس معظ

فرماندهان و خانواده پدافند هوايى شد.

سياسى

ــه چندان نياز به مرخصى گرفتن  ــفر در تعطيالت كوتاه مدت ك س
ــئله اى است كه از ديرباز در ايران مطرح و سواحل درياى  ندارد، مس
ــرزمين در اين  ــيارى از مردم اين س ــه انتخاب اول بس خزر هميش
برهه هاى زمانى بوده است. اما تفاوتى كه در حال حاضر وجود دارد، 
شيوع بيمارى كرونا است كه جان انسان ها را نشانه رفته و متأسفانه 
ديده مى شود كه برخى در اين ميان به اهميت اين خطر وقوف كامل 
ندارند و گمان مى كنند كه آنها و خانواده شان هرگز به اين بيمارى 
مبتال نمى شوند. برخى حاضر نيستند كه به خودشان زحمت بدهند، 
ــك بزنند و يا از وسائل ضد عفونى استفاده كنند، از همين رو  ماس
ــته در جامعه رفتار مى كنند و هرگز بيم اين ندارند كه  مانند گذش
ــگال اين بيمارى بيفتند. اغلب اين افراد تا زمانى كه خود يا  در چن
نزديكانشان درگير بيمارى نشوند، گوششان به هيچ پيام و اندرزى 
بدهكار نيست و همچنان راه و روش خود را در پيش مى گيرند، كه 
اغلب افراد گرفتار را  نيز همين افراد تشكيل مى دهند چرا كه حاضر 
نيستند بپذيرند، در خطر بوده و مى توانند براى خود و خانواده شان 
دردسر ساز شوند. حاال همين افراد، هر تعطيالتى را غنيمت شمرده، 
بار سفر بستند و به مانند عاشورا و تاسوعاى اوايل شهريورماه راهى 
ــواحل خزر بياسايند و تنى به آب  ــفر شمال شدند تا دمى در س س
بزنند. بى شك گام برداشتن در جنگلهاى سرسبز دامنه البرز و رو به 
سوى دريا دربرگيرنده صحنه هاى بى نظيرى است كه مى تواند آدمى 

را روحى تازه بخشد، اما در شرايط فعلى به چه ارزشى؟
ــروزى يك  ــرايط ام ــفر در ش ــادن در راه س ــد گام نه ــدون تردي ب
بى مسئوليتى بزرگى است كه مى تواند از شهروندان سر بزند، بى شك 
نفس كادر درمان به شماره خواهد افتاد زمانى كه نتايج اين سفرهاى 

غير مسئوالنه مشخص شود و آن زمان است كه فغان و درد افرادى 
كه هرگز گمان نمى كردند به كرونا مبتال شوند، به آسمان برخواهد 
خواست و اگر خدايى نكرده جانى نيز ستانده شود، اين پشيمانى و 

ضجه ها فايده اى نخواهد داشت.
اما چرا برخى هنوز اين بيمارى را جدى نگرفته و حاضر نيستند كه 

بپذيرند بيمارى به سراغ آنها نيز خواهد آمد؟
ــهروندان  ــت كه درگير برخى از ش در درجه اول جهل و توهمى اس
بوده كه ريشه در چگونگى شكل گيرى شخصيت آنها دارد و تا زمانى 
ــنگ نخورد، به راه راست كشيده  ــان به س كه به قول معروف سرش

نخواهند شد.
اين افراد با مشكل خود بزرگ بينى و خود برتر بينى مواجه هستند 
كه جز تمسخر افراد معمولى جامعه كارى نمى كنند، اغلب اين افراد 
رعايت قوانين به ويژه قوانين راهنمايى و رانندگى را ننگ مى دانند 
و افراد قانون مدار را نيز به سخره مى گيرند، اين افراد بيشتر هم به 
ــالم به در ببرند، اندكى از  دامن اين بيمارى مى افتند و اگر جان س

تفكرات آنها تعديل مى شود. 
ــتند و اگر با ابعاد  ــردم با فقر اطالعاتى مواجه هس ــروه ديگر از م گ
ــت به جرگه  ــنايى پيدا كنند، ممكن اس ــترده اين بيمارى آش گس
انسان هاى معمولى و واقع نگر كه مسئول سالمت خود و افراد جامعه 
ــرايط امروز و گسترش رسانه هاى  هستند، بپيوندند كه البته در ش
جمعى اين نوع افراد از گستره كمترى برخوردار هستند و پيام هاى 

مهمى چون عالئم و پيشگيرى كرونا به گوش همگان مى رسد. 
ــهروند مسئوليت پذير زنگ  ضجه هاى كادر درمان در گوش هر ش
ــدازه از خود  ــتار تا چه ان ــك و پرس ــد و مى داند كه يك پزش مى زن
ــته تا بتواند سالمت جامعه را حفظ كند. ما براى  وخانواده اش گذش
ــه از بى مسئوليت ها و سبك سرى ها نجات  اينكه يكبار براى هميش
ــتور كار قرار دهيم و  يابيم بايد آموزش و برخورد مقتدرانه را در دس
ــزد كنيم.  ــوارد فرهنگى را بيش از پيش به ويژه در مدارس گوش م

پرورش شهروند مسئوليت پذير يكى از وظايف دولت هاست كه بايد 
نسبت به آن اقدام كنند تا در بحران هايى كه هر لحظه ممكن است 
ظهور و بروز نمايد و جامعه را با آسيب مواجه كند، بهترين رفتار را 
از خود نشان دهند و به مديريت بحران كمك كنند. در اصل كرونا 
ــه در كجا با چالش هاى  ــه ايرانى بود تا بداند ك ــدارى به جامع هش
ــت و مى توان با تحليل رفتار استان هاى مختلف  فرهنگى مواجه اس
ــار گوناگون مردم پارامترهاى دقيقى را به دست آورد  ــور و اقش كش
كه براى تحليل و پيش بينى رفتار مردم در سلسله حوادث پيش رو 

بسيار مفيد به فايده است.
ــفر در  ــدارها همچنان راه س ــروز با وجود تمام هش ــرادى كه ام اف
ــه خطر مى اندازند، قطعا  ــالمت خود و جامعه را ب پيش گرفته و س
ــتند و دولت مى تواند براى جلوگيرى از بروز  نيازمند راهنمايى هس
ــه اين رفتارها اتخاذ كند.  ــتر راهكارهايى با توجه ب چالش هاى بيش
شايد برخوردهاى جدى ترى كه برخى از كشورها از جمله كشورهاى 
توسعه يافته و به قول معروف جهان اولى ها به كار گرفتند، چندان 
بيراه نيز نبوده و ممكن است به دليل شيوع هرچه بيشتر بيمارى در 
ايران نيز بدان نياز پيدا كنيم. در حالى كه تا كنون مسئوالن سعى 
ــدار را به كار گيرند و از اعمال شيوه هاى  ــيوه تذكر و هش كردند ش

قهرى خوددارى كنند.
ــر جابجايى هاى صورت  ــه بر اث ــد منتظر موج بيمارى ك ــوز باي هن
ــت باشيم و پس از آن به  ــته، در پيش اس گرفته در تعطيالت گذش

نتيجه گيرى و يا اخذ تصميمات جديد دست بزنيم.
ــار مبتاليان و تلفاتى  ــش دولت بر مبناى رويدادها و آم البته واكن
است كه در هر دوره زمانى ظهور و بروز مى كند و مى تواند سطحى، 
ــد كه نسبت به آن تصميم گيرى خواهد شد.  فاجعه و يا فجيع باش
ــترده مراكز عمومى و منع رفت و آمدها  بدون ترديد تعطيالت گس
ــر همين رفتارهاى  ــد بر اث ــت در پيش باش كه در آينده ممكن اس
غير مسئوالنه برخى از مردم است كه امروز به خوشگذرانى پرداخته 

و راهى دريا شدند.

ــتى را با حضور  ــترك برجام امروز درحالى نشس ــيون مش كميس
اعضاى اين توافق در اتريش برگزار خواهد كرد كه حدود دو هفته 
ــم  از زمانى كه اياالت متحده به طور يكجانبه اعالم كرده مكانيس
ــوى ديگر براساس ادعاى  ــده است، مى گذرد. از س ــه فعال ش ماش
ــنگتن  ــت كه از نگاه واش ــهريور زمانى اس اياالت متحده پايان ش
ــردد. به همين دليل پيش بينى  ــازمان ملل باز مى گ تحريم هاى س
مى شود مهمترين موضوعى كه در نشست مشترك برجام بررسى 
خواهد شد در واقع واكنش ها به تصميم اياالت متحده است. با اين 

حال اگر اين نشست را در دو بعد بررسى كنيم؛ نخست ايران است 
كه احتماال در جلسه مشترك كميسيون بر اين تاكيد خواهد كرد 
ــه به رغم بى تعهدى طرف مقابل تهران اما همچنان  به  تعهدات ك

ــته اى خود پايبند است. در واقع به نظر مى رسد نشست امروز  هس
ــى هاى آژانس  ــد كه در ادامه مجوز بازرس فرصتى براى ايران باش
ــران در حضور  ــه اين بار نماينده اي ــايت مورد مناقش درباره دو س
ــته اى  اعضاى برجام تاكيد خواهد كرد تهران در بخش فنى و هس
ــت و طرف مقابل بايد به تعهدات خود در عمل  به توافق پايبند اس
ــد. از سوى ديگر اما ساير اعضاى برجام آنطور كه بايد و  وفادار باش
ــخ نداده اند. در واقع اگر  ــايد به تصميمات آمريكا در برجام پاس ش
همه اين كشورها براساس توافق همكارى هاى اقتصادى خود را با 
ايران ادامه مى دادند طبيعتا اياالت متحده نمى توانست همه جهان 
ــد ساير طرف هاى اين توافق را تحريم كند! بنابراين به نظر مى رس

ــران چندان بى ميل به  ــبت به اي  نيز به دليل برخى نگرانى ها نس

ــخت گيرى ها عليه تهران نبوده اند! در چنين شرايطى نشست  س
ــيون برجام اگرچه مى تواند فرصتى باشد تا طرفين در يك  كميس
ــد كنند كه خواهان حفظ آن  ــه بار ديگر بر اين موضوع تاكي بياني
ــده در اين توافق  ــه گرايى اياالت متح ــتند و مخالف يكجانب هس
ــبت به نوع واكنش ساير  خواهند بود با اين حال در عمل هنوز نس
ــد تحت اين وضعيت پيچيده  اعضا ابهام وجود دارد. به نظر مى رس
حل مشكل نيازمند تصميم گيرى هايى در تهران است. به هرحال 
ــى كه از قضا قدرت زيادى دارد مخالف  ــاختار سياس بخشى از س
برجام است با اين حال برآيند به نظر مى رسد بر لزوم حفظ توافق 
تاكيد دارد. در چنين شرايطى اگر ابتكار عمل جديدى انجام نشود 
ــود.  ــل برجام قدم به قدم با مرگ قطعى خود نزديك مى ش در عم
ــترك برجام بايد فرصتى براى يافتن راه حل هاى  نشست هاى مش
جديد برسر اختالفات باشد در غير اين صورت بعيد به نظر مى رسد 

اين دست جلسات مشترك گره اى از مشكالت را باز كند.

روح اهللا مهرجو
استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعى

فريدون مجلسى 
 تحليلگر مسائل بين الملل

يادداشت 2

يادداشت 1

فرزندان مان را دوست داشتنی 
تربیت کنیم

ادامه از صفحه اول:
ــرمايه  خانواده  اين موضوع اگرچه بى ربط به س
ــت، اما «تربيت صحيح» مى تواند كودك  نيس
ــوى، با  ــيار ق ــرمايه دار را بس ــك خانواده س ي
استقامت، آماده و با آستانه تحمل باال بار بياورد 
ــند كودكان فقيرى هم كه  ــايد باش و البته ش

متاسفانه شكننده و ضعيف بار مى آيند.
ــم. از كودكى  ــوى بار بياوري ــان را ق كودكان ِم
ــتقالل» را آموزش دهيم. فرزند به آن ها «اس

ــادمانى برايم  ــتانم با ش ــاله يكى از دوس  7 س

ــتكش  ــف مى كرد كه پدرش برايش دس تعري
ــتش  ــى مى رود نان بخرد، دس خريده تا وقت
نسوزد. نان از تنور كه بيرون مى آيد براى يك 

كودك 7 ساله سوزاننده است.
ــردم نانوايى  ــاره ك ــه در اين مورد كه اش البت
ــت من است. ولى با رعايت  نزديك منزل دوس
ــدان را قوى،  ــاى الزم مى توان فرزن احتياط ه

با استقامت و شكيبا بار  آورد.
مثال مى شود و بايد به كودكان ِمان ياد بدهيم 
ــان جمع و  ــان را خودش ــا رختخوابش صبح ه

تخت خوابشان را منظم كنند.
هنگامى كه در خانه كارى مى كنيم، بخشى از 
كار هاى ساده آن را به كودكان ِمان واگذار كنيم.

ــپزى مى شودـ  به نسبت سن  مثال هنگام آش
ــپزى مثل شستن  بچهـ  برخى از كارهاى آش
ميوه و سبزى ها، شكستن تخم مرغ ها، ورز دادن 
ــت چرخ كرده و... به طور دقيق به بچه ها  گوش

ياد داد و به آن ها سپرد.
سن كه باال مى رود، مى شود و بايد كارهايى كه 
دقت و حساسيت بيشترى نياز دارد را به بچه ها 
ــت گرفتن و خالل كردن  محول كرد. مثال پوس

سيب زمينى يا خردكردن پياز.
ــكى كه بچه هاى ده دوازه  باور كنيم همين اش
ــاز مى ريزند، هم  ــاله، هنگام خردكردن پي س
ــك مى كند هم به  ــدن مادر كم به قوى تر ش
دختر ها. پسرهاى زير 7 سال را مى شود براى 
جابه جايى دكور منزل به كمك گرفت. سر مبل 
ــدن فرش ها  ــا را بگيرند، به لوله ش و صندلى ه
ــورد ترازبودن قاب  كمك كنند، از آن ها در م

عكس ها مشورت بگيريم و.... 
ــدند، آن ها را در كار خريد خانه  بزرگ تر كه ش
مشاركت دهيم. از گرفتن ساده نان، تا تجربه 
ــاب و كتاب كردن  ــواكردن ميوه و حس در س
دقيق كه ياد بگيرند هم بايد بدون رودربايستى 
ــد وكاله  ــد پول زياد ندهن ــان باش حواس ش
ــان نرود، و هم اشتباه فروشنده به ضرر  سرش

خودش نباشد و پول اضافه را برگردانند.
اين ها مثال دم دستى بود. مى شود اين مثال ها 
ــن ها تعميم داد.  ــه همه زندگى و همه س را ب
ــب خانواده  ــا قوت قل ــوى نه تنه ــدان ق فرزن
ــايگان و ــتگان و همس ــتند كه بس خود هس

ــت دارند و در   هم محله اى ها هم آن ها را دوس
آينده شهروندان مسئوليت پذيرى خواهند بود.

و  ــتنى  دوست داش ــوى،  ق را  ــان  فرزندان م
مسئوليت پذير پرورش دهيم.

با خودمان بجنگیم
  نه با«کروناویروس!»

ادامه از صفحه اول:
پيشــرفته ترين  و  آزمايشــگاه  ــن  مجهز تري
كشورهاى داراى علم مدرن پزشكى به مردمان 
ســرزمين خود توصيه مى كنند: در فضاهاى 
ــر ازدحام حاضر نشــويد،  ــيده ى پ سرپوش
همواره «ماسك» بزنيد، «فاصله اجتماعى» را 
رعايت كنيد، «شستشوى»ى دست ها فراموش 
نشود، براى لمس سطوح، حتماً از«دستكش 
يك بار مصرف» استفاده كنيد. همانى كه ما 
به سان حصارى قطور سعى داريم از آن عبور 
كنيم، فرار كنيم و تازه جان به سالمت در بريم 
مثل آن مى ماند كه در يك بيمارستان مجهز 
ــيم اما براى فرار از آمپول زدن از  بسترى باش
طبقه دوازدهم به پايين بپريم تازه انتظار داشته 

باشيم زنده بمانيم!
طــى روزهايى كه گذشــت به خصوص دو 
روز تاسوعا و عاشورا، جلوه هايى از شور و 
شعور حسينى اين بار در رعايت پروتكل هاى 
ــتاد ملى مقابله با  تعيين شــده از ســوى س
كرونا، از سوى عزاداران حسينى در سرتاسر 
كشــور به نمايش درآمد. در اين خيل عظيم 
ــايد مواردى نيز به سبب برخى سهوها و  ش
ساده انگارى ها، برخى پروتكل ها رعايت نشد 
كه خود نشانگر همين مسئله است كه به جاى

ــد با خودمان  ــدن و نابودى كرونا باي  جنگي

بجنگيم. بايد كروناويروس را براى مدتى در 
كنار خود پذيرا باشيم منتها شرايط و ضوابط 
همزيستى با يك ويروس مرموز و ناشناخته 
را ياد بگيريم. بايد با عادات بِد خود بجنگيم. 
بايد با باورهاى غلط بجنگيم و آموخته هاى 
بهداشتى براى مصون ماندن از بيمارى اعم از 
كروناويروس و غيره را بازآموزى كنيم. بايد 
به خودمان بقبوالنيم اين بار بشر در تقابل با 
اين ويروس زانوى عجز بر زمين زده اســت. 
بايد باور كنيم اين ويروس شايد يك دهه در 
اين كره ى خاكى جاخوش كند اصال وقتى به 
جاى مبارزه مى گويند مقابله با ويروس كرونا 
يعنى رعايت چند بايِد بسيار ساده و جان به 

سالمت در بردن.
ــه دنبال اخبارى  ــن روزها همه در به در ب اي
ــده مى گردند كه باالخره تكليف  اميدوار كنن
واكســن ويروس كرونا چه مى شود. از كدام 
كشور قرار اســت واكسن وارد كشور شود. 
قيمت آن چند اســت. به دست همه خواهد 
رسيد يا نه اما فراموش كرده ايم كه با يا بدون 
حضور كروناويروس، ما بايد اين چند مورد 
ــاده و معمولى است رعايت  را كه بســيار س
كنيم از كجا معلوم؛ شايد كرونا ويروس كه 
نرفت هيچ، همين روزها ميزبان ويروسى ديگر 
شــد خطرناك تر، پيچيده تر و مرموز تر؛ چه 
مى كنيم؟ بازهم لجبازى و شانه خالى كردن از 
زير بار مسئوليت هاى اجتماعى يا رعايت همان 

چند مورد ساده.
مخلص كالم؛ با خودمان بجنگيم هم ساده تر 
ــم ارزان تر و هم تضمين شــده تر،  اســت ه
كروناويروس يك هماورد نيست كه با او رخ 
به رخ شــويم با او بايد كنار بياييم مثل يك 
همســايه  بد كه ناچاريم او را تحمل كنيم، 
ــم تغييرى در  ــى محل زندگى ه جا به جاي
همزيســتى با اين همسايه بد ايجاد نمى كند 
اين ما هستيم كه بايد تغيير كنيم اين ما هستيم 
ــت كنيم و اين ما  كه بايد بهداشــت را رعاي
هستيم كه بايد دســت از لجبازى برداريم... 

تمام

 سفرهای غیر ضرور؛ 

شهروندان بی تفاوت

کمیسیون برجام
 نیازمند ابتکار عمل جدید
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جهان
تعداد مبتالی�ان: ۲5 میلیون و 390 هزار 

و 791 نفر
تعداد فوتی ها: 850 هزار و 630   نفر

تعداد بهب�ود یافتگان: 17 میلیون و 709 
هزار و 7۲9 نفر

ایران
تعداد مبتالیان: 375 هزار و ۲1۲ نفر

تعداد فوتی ها: ۲1 هزار و 571 نفر
تعداد مبتالیان دیروز: یک هزار و 6۴۲ نفر

تعداد فوتی های دیروز:109 نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان: 6 میلیون و 173 هزار و 
3۲8 نفر

تعداد فوتی ها: 187 هزار و ۲۲5 نفر

 افرادی که با »اعصاب تعطیل« 
گواهینامه می گیرند!

آفتاب یزد- گروه اجتماعی: پشت نویسی 
خودرو ه��ای حمل بار ب��ه ویژه وان��ت بار ها و 
کامیون ها موضوعی اس��ت ک��ه از قدیم وجود 
داشته و همچنان هم در برخی از موارد شاهد 
آن هستیم. این عبارات معموال به جمالت پشت 
وانتی مرس��ومند و در اکثر مواقع نشان دهنده 

طبع و حال و هوای راننده هستند.
آنچه در عکس می بینید پش��ت نویس��ی یک 
وانت نیسان است که خبر از حال خراب راننده 
می دهد. راننده ای که در حالی که وانتش را بار 
زده و در اتوبان مشغول به رانندگی است پشت 
خودروی سواری خود نوشته:» اعصاب تعطیل. 
احتمال درگیری 99درصد« این موضوع نشان 
می دهد که شخص مذکور دارای تعادل روانی 
نیس��ت و هر لحظه ممکن اس��ت جان خود و 
دیگران را به خطر بیاندازد. با این همه سوال این 
است که چطور به این افراد که خودشان معترف 
حال بد روحیشان هستند گو اهینامه رانندگی 
تعلق می گیرد و از طرف دیگر این خودرو ها در 
برخورد با پلیس راهنمایی و رانندگی مشمول 
چه قانونی می شوند؟ چرا که طبق قانون به افراد 
دارای اختالل روحی و روانی گواهینامه رانندگی 
اهدا نمی شود و احراز سالمت جسمانی و روانی 
رانندگان بر اساس دستورالعمل اجرایی است که 
پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی و با هماهنگی نیروی انتظامی برای 
اجرا به تمامی پزش��کان انجام دهنده معاینات 
پزش��کی درخواس��ت کنندگان ان��واع گواهی 
نامه، ابالغ ش��ده اس��ت بنابر این شخصی که 
خودش بر حال بد روحی خود معترف اس��ت 
بدون شک نمی تواند صالحیت اخذ گواهینامه 
رانندگی را داش��ته باشد چون ممکن است هر 
 لحظه ج��ان خود و دیگران را در معرض خطر 

قرار دهد.

کرونا خبر

 در شهر

آفت�اب یزد- گروه اجتماع�ی: 3 ماه از ماج��رای قتل رومینا به 
دست پدرش می گذرد و حاال ابعاد جدیدی از این پرونده هویدا شده 
است، این در حالی است که پدر رومینا حاال به حکم 9 سال حبس 
محکوم شده و مادرش در مصاحبه ها گفته است که در صورت آزادی 
شوهرش امنیت جانی نخواهد داشت. اما نکاتی در پرونده قتل رومینا 
وجود دارد که به نظر می رس��د ابعاد وسیع تری از یک قتل ناموسی 
 را در ب��ر می گیرد، آن طور ک��ه از صحبت های پدر رومینا در دادگاه
 ب��ر می آید، او کام��ال آگاهانه و حتی با برنامه ری��زی قبلی داس را 
برداش��ته و سر فرزند 14 ساله خود را به واسطه آن جدا کرده است 
چرا که از قانون در این خصوص اطالع داشته و می دانسته در صورت 

ارتکاب این جرم قصاص نخواهد شد!
< در دادگاه پدر رومینا چه گذشت؟ 

دکت��ر ابراهیم نیکدل مق��دم، وکیل مدافع م��ادر رومینا ضمن تائید 
9س��ال حبس برای پدر رومینا گفته اس��ت:» پدر رومینا در دادگاه 
ابراز پشیمانی کرد و گفت نفهمیده چه شده و یکباره این کار را کرده 
و زمان قتل می خواس��ته با داس به س��ر کار برود که در یک لحظه 
دخترش را کش��ته اس��ت. البته به نظر نمی رسد این گفته ها درست 
باش��د. چراکه او تأکید کرد برای پاک کردن ناموسش دخترش را به 
قتل رس��انده اس��ت. وقتی او چنین حرفی زد، سؤال جالبی از سوی 
رئیس دادگاه مطرح ش��د و رئیس دادگاه گفت اگر تو معتقد بودی 
ناموست لکه دار ش��ده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دختربچه 
خودت را درخواب کش��تی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ 
که در این هنگام متهم گفت اگر بهمن را می کشتم، قصاص می شدم. 
این پاسخ نشان می دهد گفته های پدر رومینا درباره اینکه نفهمیده 
چه ش��ده و... کذب اس��ت و او با س��بق تصمیم و تحریک عده ای و 
همچنین آگاهی نس��بت به کاری که می خواسته انجام دهد، رومینا 

را قربانی کرده است.«
وی همچنین به تهدیدهای پدر رومینا در دادگاه اشاره کرد و گفت: 
»پدر رومینا بس��یار اصرار داش��ت که از مادر رومینا رضایت بگیرد و 
ب��ه من هم اصرار کرد که از موکلم رضای��ت بگیرم. من گفتم نباید 
م��وکل را اذیت کند و بای��د او را راحت بگذارد. وقت��ی که دید این 
اصرارها فایده ای ندارد، )وی همچنین مدعی شد( من را تهدید کرد 
و گفت برادرهایم را س��راغت می فرستم و تو را راحت نمی گذارم که 
من این موضوع را به دادگاه منعکس کردم. البته در کار وکالت چنین 
تهدیدهایی ش��ده ایم و اولین بار نیست، اما قصدم از مطرح کردن این 
موضوع آن بود که مش��خص ش��ود و اگر آزاد ش��ود، مادر رومینا و 
پسرش راحت نخواهند بود. ضمن اینکه این تفکر خطرناک در میان 
خان��واده پدر رومینا هم وجود دارد و ممکن اس��ت زنان و بچه های 
دیگری هم قربانی ش��وند. به  دلیل نقص در تحقیقات و عدم صدور 
مجازات تکمیلی به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد، فردی که پدر 
رومینا را تحریک به قتل کرده و گفته اگر تو نکش��ی من این کار را 
می کن��م، از نظر ما باید تحت تعقیب ق��رار بگیرد. اگر حاال جلوی او 
گرفته نش��ود، ممکن است اتفاقات تلخ دیگری را رقم بزند. بنابراین 
من و موکلم روی این رأی اعتراض خواهیم کرد.« اظهارات قاتل در 
پرونده رومینا نشان می دهد قاتل با علم به اینکه با کشتن فرزندش 
حکم قصاص بر او جاری نخواهد شد دست به چنین کاری زده است. 

< الیحه ای که قرار است گره گشا باشد؟
پ��س از قتل رومینا به دس��ت پ��در، مع��اون امور زن��ان و خانواده 
ریاست جمهوری برای جلوگیری از چنین فجایعی و به منظور بازنگری 
قانون مجازات آس��یب رس��اندن پدر به فرزند یا قتل وی الیحه ای را 

تنظیم و ارائه کرد که البته تا کنون جزئیات این الیحه منتشر نشده 
است اما چندی پیش معصومه ابتکار در این خصوص گفت: »الیحه 
»مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند« در کمیسیون لوایح دولت 
مطرح ش��ده است، اما به دلیل جنبه قضائی قرار شد قوه قضائیه نیز 

درباره این الیحه اظهار نظر کند.«
وی ب��ا بیان این که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، نیز 
نظر خود را درباره این الیحه اعالم کرده است، بیان کرد: »به زودی 
این الیحه به قوه قضائیه ارس��ال می ش��ود و پس از دریافت نظر قوه 
قضائی��ه این موضوع را دنبال خواهیم کرد.« به گفته ابتکار، هدف از 

این الیحه تشدید مجازات است.
هنوز هیچ جزئیاتی از این الیحه منتش��ر نش��ده و مشخص نیست 
ک��ه چه مواردی در این الیحه مد نظر قرار گرفته اس��ت و تش��دید 
مج��ازات در این الیحه تا چه حد می تواند برای این قبیل جنایت ها 

باز دارنده باشد.
< فرهنگسازی مهمتر از تغییر قانون

مونیکا نادی وکیل دادگس��تری و یکی از پژوهشگران و فعاالن حوزه 
حق��وق کودکان در خصوص حکم پ��در رومینا با توجه به اقرار او در 
خصوص اطالع از قصاص نشدنش به آفتاب یزد گفت:» همه می دانیم 
که طبق قانونی که در حال حاضر وجود دارد مجازات قتل اگر منجر 
به قصاص نش��ود حبس بین 3 تا 10 س��ال و پرداخت دیه است. در 
مورد پدر این حکم وجود دارد که برای قتل فرزندش قصاص نشود، 
بناب��ر این پدر رومینا هم مش��مول این حکم می ش��ود و می بینیم 
که در همین چارچوب قانونی برای او حکم صادر ش��ده است. اما با 
توجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد به نظر می رسد در پرونده 
رومینا، تاثیراتی که بر جامعه گذاشته است، نحوه اجرای حکم و آنچه 
 که در روند رس��یدگی به گفته های ش��اکی و پدر در پرونده است و
 برنامه ریزی هایی که ظاهرا برای این موضوع وجود داشته، هر چند 
که ما به جزئیات این پرونده دسترسی نداریم اما بر اساس شنیده ها 
 از محتوی��ات پرونده، دلیل اینکه قاضی اش��د مجازات حبس یعنی
 10 س��ال را در نظر نگرفته اس��ت و آن را به 9 س��ال تبدیل کرده 
مجهول اس��ت. در کنار هر مجازات کیفری یک س��ری مجازات های 
تبعی هم وجود دارد که الزم نیست در خود حکم قید شود ولی به تبع 
محکومیت حبس، آن مجازات ها هم در پی می آید، این مجازات ها در 
مورد پرونده رومینا هم جاری است. اما یک اختیار قانونی که قاضی 
دارد این اس��ت که حکم را به مجازات های تکمیلی بدهد، در پرونده 

رومینا به نظر می رس��د با توجه به شرایط حاکم و نحوه خشونت بار 
قتل��ی که اتفاق افتاده و با در نظر گرفتن این موضوع که پدر رومینا 
یک فرزند دیگر هم در خانه دارد که ممکن است پس از آزادی جان 
او را تهدی��د کند، جای خالی صدور حکم و محکومیت های تکمیلی 
را در این حکم ش��اهد هستیم. قاضی می توانست پدر رومینا را ملزم 
به تبعید کند و یا او را از اینکه به محل زندگی خانواده اش بیاید منع 
کند و این موضوع خیلی می توانس��ت موثر عمل کند. از طرف دیگر 
قاض��ی می توانس��ت این پدر را ملزم کند ت��ا آموزش هایی ببیند که 
بتوان��د تاثیر بازدارندگی در او ایجاد کند. چون دلیل اصلی این گونه 
مجازات ها باز پروری است، حاال اینکه مجازات حبس تا چه اندازه در 
بازپروری تاثیر دارد را نمی دانیم اما به نظر می رس��د می شد با صدور 
مجازات های تکمیلی اعم از تبعید و الزام به آموزش تا حدودی این باز 
پروری را در خصوص پدران قاتل انجام داد که متاسفانه این موضوع 
در خصوص پدر رومینا صورت نگرفته است و امیدواریم دیوان عالی 

کشور این جنبه ها را در نظر بگیرد.«
 او در ادام��ه تاکی��د ک��رد: »همانط��ور ک��ه می دانیم ای��ن مجازات
 بر اس��اس قانونی اس��ت که وجود دارد و در این قانون، حکم صادره 
جزو س��نگین ترین مجازات هایی اس��ت که می ت��وان برای این جرم 
تص��ور ک��رد. با این همه هر چن��د به طور کلی قصاص ی��ا اعدام بر 
اساس ش��رایط زمانی و مکانی فعلی نمی تواند یک مجازات مناسب 
و مقبول باش��د، از طرفی مجازات بای��د جنبه بازدارندگی در جامعه 
داش��ته باش��د اما به طور معمول در چنین مواردی با چنین بازتاب 
های، مجازات قانونی نمی توان��د بازدارندگی الزم را در جامعه ایجاد 
کند. بنابر این در حالی که من معتقدم واقعا مجازات قصاص و حتی 
حبس های طوالنی مدت و حبس ابد در سیس��تم کنونی نمی تواند 
موثر و بازدارنده باشد، ولی باید در نظر بگیریم که مجازات ها عادالنه 
و برحسب مقتضیات و شرایط خاص آن جرم و شرایط زمان و مکان 
باشد تا یک بازدارندگی را در جامعه ایجاد کند. متاسفانه حکم فعلی 
پدر رومینا نتوانس��ته است بازدارندگی الزم را ایجاد کند و به همین 

دلیل هم با واکنش های زیادی مواجه شده است.«
این فعال حقوق کودکان در خصوص این موضوع که چه الزاماتی باید 
در الیحه »تش��دید مجازات پ��در در صورت قتل عمد فرزند« وجود 
داش��ته باشد تا خالء های احتمالی قانونی در این حوزه برطرف شود 
گف��ت: »الیحه مذکور به دلیل تبعیت قوانین ما از فقه و با توجه به 
اجماع فقه های ش��یعه بر عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند، 
طبیعت��ا نمی تواند برخالف آن عمل کند و نمی تواند قصاص را مقرر 
کند و از طرفی هم نمی تواند قصاص را برای سایر قتل ها بردارد. شاید 
این الیحه مجازات حبس را به زمان بیشتری تبدیل کند که باز هم 
شاید نتواند بازدارندگی الزم را داشته باشد. به نظر من باید الیحه بر 
این موض��وع تاکید کند که در این گونه مجازات ها امکان تخفیف و 
تعلیق حذف ش��ود و در کنار آن استفاده از مجازات های تکمیلی در 
این خصوص الزامی ش��ود تا باز پروری در مورد  پدران قاتل صورت 
بگیرد و فرد زمانی از زندان آزاد ش��ود که مش��خص شود به صورت 
اصولی این فرد نمی تواند خطری برای سایر اعضای خانواده اش داشته 
باش��د. از طرف دیگر به جز قانون که مش��خص نیست این الیحه تا 
چه اندازه می تواند در آن تاثیرگذار باشد، چیزی که بیشتر تاثیرگذار 

است فرهنگسازی است.«
پدر رومینا به 9 س��ال حبس محکوم ش��ده و ممکن اس��ت بعد از 
گذراندن بخش��ی از آن آزاد ش��ود و این موضوع جان دیگر اعضای 
خانواده رومین��ا را هم به خطر می اندازد. فراموش نکنیم پدر رومینا 
آگاهانه داس را بلند کرد و بر گردن دخترش فرود آورد تا او را بکشد؛ 

چرا که یقین داشت قصاص نخواهد شد.

 1۲۲0- چ��را برخی با س��تاد مقابله با 
کرونا سر عناد دارند؟ چرا فکر می کنند 
به عقاید آنها بی توجهی ش��ده؟ رعایت 
پروتکل ها در مراس��م عزاداری یک اصل 
قانونی و مورد تاکید مقامات اس��ت. آنها 

نباید جلوتر از قانون عمل کنند. )6/2(
1۲15- مدت��ی اس��ت از پرون��ده آقای 
طب��ری خب��ری نیس��ت. پرون��ده ب��ه 
 کجا کش��ید؟ تکلیف آن روش��ن ش��ده

 است؟ )6/2(
خارج��ی  رس��انه های  برخ��ی   -1۲10
معتقدن��د امکان دارد پ��س از انتخابات 
آینده آمریکا جنجالی به پا شود و هشدار 
امنیتی داده اند. معلوم نیست طرفداران 
بایدن ی��ا ترامپ جنج��ال بیافرینند ما 
ک��ه امیدواریم ترامپ ب��رود و جنجالی 
 هم ایجاد نش��ود. گ��ور ترامپ هم کنده

 شود. )6/2(
1۲0۴- خ��دا می دان��د در پرونده مربی 
سابق تیم ملی چه ابعاد جدیدی کشف 
ش��ود. واقعا متاسفیم که با ندانم کاری ها 
باید جریمه های سنگینی به فدراسیون 
جهانی فیف��ا پرداخت کنیم. این فوتبال 

نیاز به پاکسازی دارد. )6/2(
1۲01- م��ن ب��ه رئیس جمه��ور آمریکا 
آقای ترامپ پیشنهاد می دهم بهتر است 
ایشان ریاس��ت جمهوری برای دور دوم 
 را بی خی��ال ش��ود و برود ب��ه تجارت و 
گلف بازی خ��ود بپردازد. بگ��ذارد دنیا 

قدری آرام گیرد. )6/2(
11۴9- وقتی دالالن از هر کیلو گوشت 
س��ود 40 درصدی می برند مسلم است 
که ما هم باید گوشت گران بخریم. دالل 
 بازی ه��ا زندگ��ی مردم را س��خت کرده

 است. )6/2(
11۴5- عراقی ها باید یادشان باشد چه 
جانفشانی هایی سردارانی امثال سلیمانی 
برای نجات عراق از دست داعش کردند. 

آنها باید قدردان باشند. )6/2(
1110- آی��ا ممکن اس��ت در بورس هم 
سلطان و مافیابازی شکل بگیرد؟ به نظر 

که امکانش زیاد است. )6/2(
110۲- ما نمی دانیم سهام عدالت خود را 
بفروشیم یا نگه داریم و در سرمایه گذاری 
شرکت کنیم؟ درست نمی دانیم چه کار 

کنیم. )6/2(
1035- دلیل تیراندازی گارد س��احلی 
امارات ب��ه لنج صیادان ایرانی چه بوده؟ 
آیا کس��ی از صیادان هم آسیبی دیده؟ 

)6/2(
آفتاب یزد: در این خصوص به اندازه 
کافی خبر درج شده است و امارات 
آماده اس�ت که خس�ارت پرداخت 

کند.
10۲5- برخ��ی کارشناس��ان می گویند 
ممکن اس��ت ویروس کرون��ا هیچ وقت 
از بی��ن نرود اگر چنین باش��د واقعا دنیا 
ب��ا عجیب ترین بیم��اری در طول تاریخ 
بشری روبرو شده اس��ت. قطعا با وجود 
کرونا ش��رایط و س��بک زندگ��ی تغییر 

می کند. )6/2(
1017- م��ن واقعا از برخی رس��انه های 
داخل��ی خواهش می کنم آنقدر در مورد 
احتمال جنگ ایران و آمریکا گمانه زنی 
نکنن��د این اخبار خودش تنش زاس��ت. 
روی اعصاب م��ردم تاثیر بد می گذارد و 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. )6/2(
1015- اگر طرح گشایش اقتصاد هنوز 
ابهاماتی دارد و ش��اید س��ران قوا با آن 
موافقت نکنند، چرا مطرح شد که مردم 

امیدوار شوند؟ )6/2(
0952- هیچ کسی از وضعیت قیمت ها 
در بازار راضی نیس��ت زندگی مردم هم 
دچار مش��کل ش��ده اما مشخص نیست 
تا ک��ی مردم باید این وضعیت را تحمل 

کنند؟ )6/2(
در  قضاوت��ی  اگ��ر  برخی ه��ا   -0945
مورد ریاس��ت جمهوری آق��ای روحانی 
می خواهن��د بکنند انصاف را هم در نظر 
بگیرند. شرایط دولتی را در نظر بگیرند 
که بداقبال ترین دولت س��ال های اخیر 

است. )6/2(
0922- بس��یاری از بچه ه��ا از نح��وه 
س��واالت کنک��ور گالیه من��د هس��تند 
دلیل این س��خت گیری ها چ��ه بود؟ در 
ایام کرونایی که نباید این همه س��خت 
گرفت یک دانش آموز هم که متاس��فانه 
به خاطر اینک��ه از امتحان خود ناراضی 

بود خودکشی کرد. )6/2(
پیامهای مردمی در صفحات 8-6-3

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427

 به جز مناطق قرمز؛ از 15 شهریور دانش آموزان به مدرسه می روند
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: روز شنبه روز آغاز سال تحصیلی 
است و بنابر این است که همه مدارس به صورت حضوری دایر باشند مگر منطقه ای که از 
سوی ستاد ملی کرونا اعالم شود که قرمز است و مدارس اجازه بازگشایی ندارند. حتی 
اگر منطقه ای زرد باشد کالس ها برگزار می شود ولی با تعداد محدودتر دانش آموزان؛ این 

موضوع تا قبل از روز شنبه از سوی مدارس به خانواده ها اطالع رسانی می شود./ ایسنا

با س��فری کوتاه به جنوب پایتخ��ت و با تغییر 
محسوس کیفیت هوا نخستین تصویری که در 
مقابل هر شخصی ظاهر می شود کارخانه سیمان 
است. مجموعه که پس از فراز و نشیب های بسیار 
همچن��ان به عنوان یک��ی از علل اصلی آلودگی 
هوای ش��رق و جنوب تهران شناخته می شود و 
همواره در نقشه های میزان آالینده های شهری 

تاثیر خود را به وضوح نمایان می کند.
< بالی جان کوه بی بی شهربانو

به گ��زارش برنا، اس��ماعیل که��رم، متخصص 
سرش��ناس حوزه محیط زیس��ت، بر ای��ن باور 
اس��ت آالینده ترین تش��کیالت در شهر همین 

کارخانه های سیمان است.
وی در ای��ن خصوص گفت: این کارخانه ها یکی 
از مناب��ع اصل��ی تولید ذرات معلق هس��تند تا 
جایی که حتی روزنه های ب��رگ درختان را نیز 
پوشش می دهند و یک حالت چسبندگی دارند 
و با رطوبت حجم آن ها زیاد می ش��ود و درختان 
را نابود می کند. او افزود: در زمان رئیس جمهور 
قبلی یک کارخانه سیمان در میانه جنگل احداث 
ش��د و پ��س از اعتراض ما عنوان کرد س��ازمان 
محیط زیس��ت مزاحم اس��ت و اجازه نمی دهد 
 طرح ه��ای عمران��ی خ��ود را پیش ببری��م. در 
 سمی بودن کارخانه سیمان حرفی نیست. کارخانه
 سیمانی که در استان کرمانشاه وجود دارد باعث 
از بین رفتن آثار تاریخی 2500 ساله آن منطقه 
ش��د.این متخصص سرش��ناس محیط زیست 
خاطرنشان کرد: امروزه کارخانه سیمان شهرری 
کوه بی بی شهربانو در جنوب پایتخت را خورده 
اس��ت. هر روز حجم زی��ادی از این کوه حفاری 
می شود تا سیمان تولید کنند. از سوی دیگر به 
علت تحریم ها هزینه فیلتر این کارخانه ها چند 
برابر شده و تعدادی از فیلترهای این کارخانه ها 

نیز از بین رفته است.
که��رم با اش��اره ب��ه چالش های آالین��ده بودن 
کارخانه های س��یمان افزود: مشاهده شده است 
که این فیلترها در مقطعی از روز فعال هس��تند 
و در مقاط��ع دیگ��ری غیرفع��ال و این به علت 
باالرفت��ن هزین��ه تامین و تعمیر ای��ن فیلترها 
اس��ت. مجموعه ای که در مس��گرآباد نیز وجود 
دارد همی��ن رویه را دارد و عمال هوای ش��رق و 
جنوب تهران را متفاوت و آلوده تر کرده اس��ت. 
این آالیندگ��ی کارخانه های س��یمان عالوه بر 
از بین بردن درختان، س��اختمان های سنگی و 
بناهای ارزشمند تاریخی، ریه های شهروندان را 
نیز نابود می کند و باید هر چه سریع تر برای آن ها 

چاره اندیشی شود.

< آلودگی کارخانه سیمان محلی است
در این میان مسئولین محیط زیست با پذیرش 
آالینده ب��ودن این کارخانه ه��ا و تاثیر جدی بر 
آلودگی هوا در برخی مناطق شهر اذعان می کنند 
که تمهیداتی اندیش��یده ش��ده و تا حدودی از 
حجم آلودگی کارخانه های سیمان کاسته شده 
است.محمد رس��تگاری، معاون نظارت و پایش 
محیط زیس��ت اس��تان تهران، در این خصوص 
گفت: با پیگیری های انجام شده فیلترهای خط 
6 و 8 تولید کارخانه سیمان ری بهینه سازی شده 
است. با پایش های انجام شده با قاطعیت می توان 
گفت که خط 8 و 9 این کارخانه آلودگی ندارد و 
خط 6 نیز غیرفعال شده است. او افزود: در خط 4 
این کارخانه نیز برنامه زمان بندی ارائه شده تا از 
آالینده های آن کاسته شود و سیستم های فیلتر 
فعال ش��ود. وضعیت این مجموع��ه رو به بهبود 
است و در آینده نیز ارتقا پیدا می کند. کارخانه ای 
که در منطقه مس��گرآباد قرار دارد نیز به همین 
علت خط تولید آن متوقف ش��ده است. با انجام 
پایش های مربوطه مش��خص شده در سال اخیر 
وضعیت آلودگی هوای این منطقه درصد زیادی 
کاهش یافته اس��ت.این مقام مسئول در سازمان 
محیط زیست خاطرنشان کرد: امروزه در خط 6 
کارخانه تولید س��یمان و در راستای فعال سازی 
فیلتر آن نزدیک به 20 میلیارد تومان هزینه شده 
اما به علت اینکه کامل نش��ده است در وضعیت 
غیرفعال قرار دارد. امروزه برای جلوگیری از فعال 
ش��دن مقطعی فیلترها در خط 6 و 8 سیس��تم 
پایش آنالین فعال شده و این امر در سایر خطوط 
نیز بزودی راه اندازی می شود.رستگاری با اشاره به 
اینکه کارخانه به صورت داوطلبانه برنامه خود را به 
محیط زیست ارائه داده، گفت: این برنامه دریافت 
ش��ده اس��ت و مدیران کارخانه نیز خود در این 
خصوص دغدغه دارند تا این اقدام را سریع تر انجام 
دهند. طی بررسی هایی مشخص شد که تاثیر این 
کارخانه بر آلودگی تهران به صورت محلی است و 
بر کل شهر تهران تاثیرگذار نخواهد بود و همین 

میزان نیز طبق برنامه باز هم کم تر خواهد شد.

< لزوم توجه جدی به آلودگی پایتخت
در این میان آنچه که قطعی اس��ت این است که 
آلودگی در این قسمت از پایتخت همچنان وجود 
دارد و به قدری است که می توان آن را به صورت 
محسوس احس��اس کرد و این پدیده به صورت 
مس��تقیم با جان شهروندان بازی می کند و نیاز 
است تا مس��ئولین ش��هری و محیط زیست با 
نگاه��ی جدی تر به این پدی��ده خطرناک توجه 

کنند.

با گذشت 6 ماه از شیوع کرونا در کشور، همواره 
شاهد س��یر نزولی و صعودی بیماری در مقاطع 
مختلف زمانی بوده ایم. به طوری که در فروردین 
و اردیبهشت، توانستیم بیماری را کنترل کنیم. 
اما، با تعطیالت خ��رداد، به یکباره روند بیماری 

صعودی شد و دوباره آمارها باال رفت.
به گزارش مهر، این وضعیت باعث شد تا موضوع 
اجباری شدن اس��تفاده از ماسک در ستاد ملی 
مدیریت کرونا به تصویب برسد و از 15 تیر 99، 
اس��تفاده از ماسک در فضاهای سربسته اجباری 
ش��د. روند استفاده از ماسک و هشدارهای مکرر 
وزارت بهداش��ت نس��بت به خط��رات ابتالء به 
کرونا، دس��ت به دس��ت هم داد تا دوب��اره آمار 
کرونا تا ح��دودی مدیریت ش��ود. این در حالی 
 است که نگرانی ها نسبت به تبعات مسافرت های 
غیر ضروری م��ردم، همچنان ادام��ه دارد. قبل 
 از ش��روع تعطی��الت اخیر بود که مس��ئوالن و 
دس��ت اندرکاران حوزه سالمت کشور نسبت به 
انجام سفرهای غیر ضروری هشدار داده بودند. اما، 
آنچه  که  از وضعیت جاده ها شاهد بودیم، حجم 
زیادی از مس��افرت ها بود.این وضعیت باعث شد 
تا وزیر بهداش��ت، با انتشار متنی در اینستاگرام، 
دلخوری خودش را از انجام مس��افرت ها نش��ان 
دهد. سعید نمکی نوشت: پس از روزهای سخت 
و نفس گیر و مه��ار موارد ابتالء و مرگ و میر در 
اقصی نقاط کشور با تالش شبانه روزی همکارانم 
و شهادت، ابتالء و زمین گیر شدن تعدادی از آنها 
و نزدیک شدن مجدد مرگ و میرها به سمت دو 
رقم��ی ای کاش توانی، اختیاری، ابزاری یا مددی 
فرات��ر از تمنا و خواهش و التماس داش��تم تا با 
این ترددهای بی رویه برای روزهای س��خت خیز 
مج��دد بیماری و زحم��ت و گرفتاری همکارانم 
مضطرب نمی ش��دم و تا این ح��د از مظلومیت، 
خستگی و بردباری شان شرم ساز نمی گشتم.وزیر 
بهداش��ت نوشت: ای کاش می توانستم با تمسک 
به شیوه هایی س��ختگیرانه تر و تادیب اندکی که 
رعایت نمی کنند و با بی توجهی، حقوق شهروندی 
انبوهی را که رعایت می کنند زیر پا می گذارند در 
مهار بیماری توفیقات بیشتری تقدیم مردم نازنین 
سرزمینم کنم. گرچه شهادت منتهی آرزوی ما 
در خدمتگزاری به مردم دردمند کشورمان است 
اما ای کاش عزیزترین فرزندان رنج کش��یده مان 
به عنوان مدافع س��المت قربانی س��اده انگاری و 
بی توجهی گروهی نمی شدند و ای کاش همگان 
با رعایت ش��یوه نامه ها فرصت بازتوانی دیگرمان 
ببخش��ند تا اگر خدایی ناکرده پاییزی س��خت 
در راه بود همکاران رنجورم ش��اداب و با طراوت 
همچون گذشته در مقابل هجمه سنگین بیماری 
تاب آورند. در همین حال، علیرضا زالی فرمانده 

س��تاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با بیان 
اینک��ه وقوع پیک دوم کرونا ب��ار زیادی بر دوش 
کادر درمان تحمیل کرد، گفت: مبتال شدن کادر 
درمان، عالوه بر خارج ش��دن آنان از مدار، باعث 

فشار مضاعف به سایر نیروها می شود.
وی افزود: هم در عید نوروز، هم در عید فطر و هم 
در تعطیالت متراک��م خرداد، این افزایش آماری 
برای ما اثبات ش��ده است. یکی از عوامل پرخطر 
و پر ریسک سفرهایی اس��ت که انجام می شود، 
به ویژه در استان هایی که وضعیت قرمز بیماری 
را دارند هرگونه ت��ردد می تواند در چرخش این 
ویروس اثر داش��ته باش��د.زالی ادامه داد: توصیه 
مؤکد ما این است که امسال بر خالف سال های 
گذشته عزیزان در محل سکونت خود باقی بمانند 
و ترجیحاً از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند، 
زیرا ما فکر می کنیم اگر این سفرها اتفاق بیافتد 
و مجدداً ی��ک چرخش انجام ش��ود، پیک های 
بعدی بیم��اری زودتر از آنچه ک��ه در انتظار آن 
هستیم پدید می آید و طبیعتاً منجر به خستگی 
تیم درمانی ش��ده و با توج��ه به حجم باالی کار 
تیم های درمانی می تواند بر استمرار خدمت رسانی 
تأثیر منفی داش��ته باش��د.این اظهارات فرمانده 
س��تاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، قبل از 
تعطیالتی بود که حاال پشت سر گذاشته ایم و باید 
منتظر عواقب و تبعات آن در روزهای آینده بود. 
چرا که گفته می شود بروز موارد جدید ابتالء، بین 
10 ت��ا 14 روز خودنمایی می کند.این در حالی 
اس��ت که به فصل پاییز نزدیک می شویم و باید 
از هم اکنون خود را آماده آنفلوانزا کنیم که گفته 
می ش��ود بعد از 10 سال دوباره با شیوع باالیی از 
میزان ابتالء همراه خواهد ش��د و این گونه است 
 که نگرانی ها نسبت به شیوع همزمان دو بیماری 
ویروسی، تشدید شود.شروین شکوهی متخصص 
 بیماری های عفونی، ضمن هش��دار در خصوص
 فرا رس��یدن فصل پایی��ز و تق��ارن دو اپیدمی 
ویروس��ی کووید 19 و آنفلوانزا، گفت: اگر فردی 
دچار عالئم مش��ترک این دو بیماری شد، حتماً 
باید با مراکز بهداش��تی و درمان��ی ارتباط برقرار 
ک��رده و در صورت نیاز به موقع درمان مناس��ب 
را دریافت کن��د تا زنجیره انتقال این دو ویروس 
کمرنگ ش��ود.مدیر گ��روه بیماری های عفونی 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی، تصریح 
کرد: خطر ابتالء به ویروس کووید 19 در کمین 
تمام افراد، حتی کسانی است که تاکنون به کرونا 
مبتال ش��ده اند و ابتالی آنها ثابت شده است.در 
همین حال، حمید عمادی رئیس بخش عفونی 
بیمارستان امام خمینی گفت: مقابله با بیماری 
تنفسی که واکسنی برای آن وجود نداشته باشد، 

کار خیلی سختی است. 

 کارخانه سیمان پایتخت؛

 از بالی کوه بی بی شهربانو تا آلودگی محلی
آماده صعود

 آمار کرونا باشیم؟

ستون سبز

 اولویت نخست
 سازمان محیط زیست

 نجات یوز ایرانی از خطر انقراض 
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر اینکه توجه به زیستگاه 
برای همه گونه ها مهم اس��ت، گفت: نخستین 
اولویت سازمان، حفظ زیستگاه یوزپلنگ است، 
اگر زیستگاه حفظ شود، گونه نیز حفظ خواهد 
شد. به گزارش ایرنا، کیومرث کالنتری با بیان 
این که یوز ایرانی، گونه ای پرچم اس��ت، افزود: 
همه تالش سازمان محیط زیست بر این است 
که یوز ایران��ی را از خطر انقراض نجات دهد و 
برای اینکه این گونه به سرنوشت دو گربه سان 
دیگر یعنی ش��یر ایرانی و بب��ر مازندران دچار 

نشود، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی انتقال موفقیت آمیز سه قالده یوز در اسارت 
) کوش��کی، دلبر و ایران ( به زیستگاه طبیعی 
را از دس��تاوردهای این معاونت دانست و اظهار 
داشت: مشاهده چهار خانواده یوز در پارک ملی 
توران خبر خوش��ی برای مردم و دوس��تداران 
محیط زیست است که نشان از درستی راهبرد 
توجه به زیس��تگاه اس��ت.کالنتری با اشاره به 
تالش های بین المللی سازمان حفاظت محیط 
زیست برای حفظ یوز گفت: سازمان حفاظت 
محیط زیست در این خصوص با برنامه عمران 
ملل متح��د »UNDP« مذاک��رات و رایزنی 
داشته، همچنین به زودی پروژه ای بین المللی با 
طرف ایتالیایی شروع خواهد شد و منتظر پاسخ 

ایتالیایی ها هستیم.

 آفتاب یزد گزارش می دهد

آیا حکم پدر رومینا مقبول است؟
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رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ از انهدام هفت شركت مرتبط با هم كه 
در پوشش ليزينگ خودرو اقدام به كالهبردارى ميلياردى از شهروندان 
كرده بودند، خبر داد. به گزارش ايسنا، سردار عليرضا لطفى در حاشيه 
دستگيرى اعضاى اين باند، گفت: مدتى قبل و به دنبال دريافت اطالعاتى 
ــودرو، تيمى از  ــركت ليزينگ خ ــش ش در مورد كالهبردارى در پوش
كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران بزرگ رسيدگى به موضوع 
را در دستوركار خود قرار دادند و در همين راستا نيز طرحى ويژه را براى 
مقابله با اين شركت ها به مرحله اجرا درآوردند. وى با بيان اينكه در نتيجه 
تحقيقات انجام شده سرنخ هايى از موسسان شركت هاى كاغذى به دست 
آمد، تصريح كرد: اين افراد عمدتا با انتشار آگهى در فضاى مجازى اقدام 
به جذب مشترى و فريب آنان كرده بودند. لطفى با اشاره به هماهنگى 
ــتگيرى اين افراد گفت: پس از شناسايى  ــتگاه قضائى براى دس با دس
ــركت ها، كارآگاهان براى  محل هاى فعاليت و تعدادى از اعضاى اين ش
دستگيرى آنان وارد عمل شدند و در عملياتى هفت شركت كالهبردارى 
ليزينگى را كه از قبل مورد شناسايى قرار داده بودند، پلمب كردند. رئيس 
پليس آگاهى پايتخت با بيان اينكه در اين عمليات ها مجموعا 17 نفر 
از اعضا و گردانندگان اين شركت ها دستگير شدند، افزود: همچنين در 
بازرسى از دفاتر اين شركت ها مبلغ 7 ميليارد ريال وجه نقد شهروندان 
ــناد و مدارك جعلى واگذارى خودرو نيز كشف و  به همراه تعدادى اس
ضبط شد. لطفى با بيان اينكه در تحقيقات بعدى مشخص شد كه فردى 
ــت پرده تاسيس و هدايت تمامى اين  ــاله با هويت معلوم در پش 36 س

ــركت ها قرار دارد، گفت: اين فرد براى ردگم كنى مديريت اصلى را  ش
به نام يكى از همدستانش زده بود. اما در بازجويى از 17 متهم دستگير 
شده مشخص شد كه گرداننده اصلى اين شركت ها همان فرد 36 ساله 
ــت. وى با اشاره به شناسايى و دستگيرى متهم اصلى  به نام فرامرز اس
پرونده اظهار كرد: در تحقيقات تكميلى ماموران مشخص شد اعضاى 
اين باند با تاسيس شركت هاى كاغذى به بهانه فروش خودرو به صورت 
ليزينگ و شرايطى از شهروندان مبالغ زيادى را دريافت كرده اند و تا اين 
ــت. لطفى با بيان اينكه مدير  لحظه بيش از 20 ميليارد تومان بوده اس
اصلى شركت قصد داشت از كشور فرار كند، افزود: اقدام به موقع ماموران 
ــور و دستگيرى اش شد. در مجموع براى  مانع از خروج اين فرد از كش
تمامى دستگير شدگان پرونده اى تشكيل شد و متهمان براى ادامه روند 

رسيدگى به جرم روانه دادسرا شدند.

ــارقى را  ماموران پليس آگاهى تهران بزرگ س
ــتگاه  ــرقت نزديك به 100 دس كه اقدام به س
ــراه دو مالخر  ــه هم ــرده بود، ب ــور برق ك كنت

دستگير كردند.
 به گزارش ايسنا، در تاريخ بيست و نهم مرداد 
ماه امسال گزارشى از سوى شهروندان به مركز 
فوريت هاى پليسى 110 اعالم شد كه حكايت 
ــوى تعداد زيادى كنتور برق در يك خانه  از دپ
ــت كه درپى آن ماموران گشت كالنترى  داش
ــده و مشاهده كردند كه  نبرد به محل اعزام ش
ــوم اقدام به نگهدارى 98  ــر با هويت معل دو نف

دستگاه كنتور برق كرده اند.
ــه نگهدارى از كنتور  ــه با توجه به اينك در ادام
ــوى پيمانكار شركت برق انجام  برق بايد از س
ــايى  ــراد نيز هيچ مدرك شناس ــود و اين اف ش
ــرده بودند، دو متهم  ــن خصوص ارائه نك در اي
ــدند كه  ــتگير و به مقر انتظامى منتقل ش دس
ــرده و گفتند كه  ــب به اعتراف بازك در آنجا ل
ــا را از فردى با هويت معلوم خريدارى  كنتوره

كرده اند.
ــب اين اطالعات پرونده به دستور مقام   با كس
ــيدگى تخصصى به پليس  ــى و براى رس قضائ
ــال متهمان به دايره  ــد. با انتق آگاهى ارجاع ش

ــم پليس  ــرقت اماكن پايگاه شش ــارزه با س مب
ــه بازجويى از آنان  ــى، كارآگاهان اقدام ب آگاه
كرده و متوجه شدند كه اين دو نفر مالخر بوده 
ــا 80 ميليون   ــتگاه مبلغ 70 ت ــت هر دس و باب
ــه نام مجيد پرداخته  ــال را به فردى ديگر ب ري

كرده اند. 
ــتا نيز اقدامات براى دستگيرى  در همين راس
ــس از هماهنگى با  ــده و پ متهم اصلى آغاز ش
ــن فرد در عملياتى در محدوده  مقام قضائى اي
ميدان شهدا دستگيرى و به مقر پليس منتقل 
ــتگيرى اين فرد، او تحت بازجويى  شد. با دس
ــد كه  ــرار گرفت كه در جريان آن معترف ش ق
ــته پيمانكار شركت  با توجه به اينكه در گذش
ــا نحوه جابجايى  ــنايى كاملى ب برق بوده و آش
ــه كنتورها را به  ــته، در زمانى ك كنتورها داش
ــت به  ــگاه و انبار انتقال مى دادند دس آزمايش
سرقت آنها زده و تا كنون در مجموع سرقت ها 
هفت ميليارد  ريال به دست آورده است. مركز 
ــانى پليس پايتخت با تاييد اين خبر  اطالع رس
اعالم كرد كه با دستگيرى تمامى اعضاى باند 
ــف اموال مسروقه هر سه متهم با صدور  و كش
قرار مجرميت از سوى مقام قضائى روانه زندان 

شدند. 

ــران از  ــس آگاهى ته ــگاه يكم پلي ــس پاي رئي
ــتگيرى دايى و خواهرزاده اى خبر داد كه  دس
ــردارى مى كردند.  ــه بهانه خريد برنج، كالهب ب
ــرهنگ كارآگاه على  ــزان، س ــزارش مي ــه گ ب
ــال  ــانزدهم بهمن س ــه داد: ش ــريفى ادام ش
ــوع كالهبردارى  ــا موض ــته پرونده اى ب گذش
ــى از كالنترى 101  ــيدگى تخصص ــراى رس ب
ــس آگاهى ارجاع ــه پايگاه يكم پلي تجريش ب

 شد.

ــاكى كه بنكدار و عمده  ــت: ش  وى بيان داش
فروش برنج است با حضور در پايگاه يكم اظهار 
داشت، بيست و دوم مرداد سال پيش شخصى 
ــتورانى در  به وى مراجعه و خود را صاحب رس
تجريش معرفى و خواهان 500 كيلوگرم برنج 
هاشمى درجه يك به ارزش 150 ميليون ريال 
براى رستورانش شد. پس از انجام معامله، برنج 
را بوسيله وانت به آدرس وى برديم و سپس به 
ــتوران جا ندارد برنج ها را براى  بهانه اينكه رس
انبار به خيابان شريعتى برديم و در آنجا اعالم 
ــد از تخليه  ــا را خالى كنيد و بع ــود برنج ه نم
ــاب راهى كرد تا به  ــاب و كت بنده را براى حس
رستوران برگردم، سپس به بهانه اينكه وانت ما 
ــد معبر كرده راننده را به همراه وانت به سر  س

خيابان فرستاده و در غياب او مجددا برنج ها را 
بار زده و سرقت مى كند.

 اين مقام انتظامى گفت: با ثبت اظهارات شاكى 
ــايى كالهبردار  ــتاى شناس كارآگاهان در راس
ــروع به تحقيق كرده كه با اعزام ماموران به  ش
ــش محدوده، موفق  ــل تخليه برنج ها و پاي مح
مى شوند شماره پالك خودروى مورد استفاده 
ــايى كنند.وى بيان داشت:  كالهبردار را شناس
ــت آمده كارآگاهان به  ــرنخ بدس ــى س با بررس
ــند كه كالهبردارى توسط  اين فرضيه مى رس
ــورت گرفته  ــام وحيد ص ــودرو به ن ــك خ مال
ــكونت متهم  ــا هماهنگى قضائى محل س كه ب
ــم مرداد ماه سال  ــت و شش ــايى و بيس شناس
ــه وحيد  ــات غافلگيران ــى يك عملي جارى ط
ــابى عنوان  ــتگير و ضمن اقرار به بزه انتس دس
ــام داود اين  ــراه دايى خود به ن ــت به هم داش
ــس پايگاه يكم  ــت. رئي اقدام را انجام داده اس
ــس آگاهى در پايان گفت: با اعتراف صريح  پلي
متهم كارآگاهان نسبت به دستگيرى همدست 
ــراى  ــال پرونده به دادس ــا ارس ــدام و ب وى اق
ــرار تامين  ــا صدور ق ــر دو متهم ب ــه ه مربوط
مناسب بازداشت در اختيار مرجع قضائى قرار

 گرفتند.

 انهدام هولدینگ کاغذی
 لیزینگ خودرو 

 دستگیری دایی و خواهرزاده  کالهبردار سارق هفت میلیاردی کنتورهای برق دستگیر شد

4 مرد در نقش مامور اقدام به ربودن مرد كارخانه دار كرده و براى 
رهايى او درخواست 130 ميليارد تومان كردند كه دستگير شدند. 
ــى رئيس پليس آگاهى تهران گفت: ــردار لطف به گزارش ركنا، س
ــاعت 10 صبح روز 2 شهريورماه سال جارى مرد ميانسالى  در س

ــدن برادرش  ــتارخان از ربوده ش ــا مراجعه به كالنترى 118 س  ب
به نام صفر 50 ساله توسط 4 نفر از سرنشينان خودروى پژو405 
ــتارخان به مأموران  ــراغ گردان در محدوده س ــره اى رنگ با چ نق
كالنترى اعالم شكايت كرد. پرونده با موضوع آدم ربايى تشكيل و 
به جهت رسيدگى تخصصى به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراى 
ــان اداره 11 معاونت مبارزه  ــه 27 تهران در اختيار كارآگاه ناحي
ــرار گرفت. برادر  ــى تهران بزرگ ق ــا جرايم جنايى پليس آگاه ب
ــاكى با حضور در اداره يازدهم به كارآگاهان گفت: برادرم صفر  ش
ــران دارد و روز حادثه پس از  ــرى در جنوب ته ــنگ ب كارخانه س
خارج شدن از منزل در خيابان ستارخان توسط 4 نفر از سرنشينان 
ــده و طى تماس تلفنى  ــتگاه خودورى پژو405 ربوده ش يك دس
ــت 130 ميليارد تومان  آدم ربايان در قبال آزادى برادرم درخواس
ــد  ــا معادل آن ارز و جواهرات كرده اند. اين مقام ارش وجه نقد ي
پليس پايتخت در ادامه گفت: كارآگاهان پس از شنيدن اظهارات 
ــاكى بالفاصله راهى محل وقوع جرم شدند كه با انجام اقدامات  ش
ــى و كارآگاهى شماره پالك خودروى تبهكاران بدست آمد.  پليس
در ادامه تحقيقات مالك خودرو به هويت "سامان" ساكن يكى از 
شهرستان هاى غربى تهران شناسايى شد، كارآگاهان در گام بعدى 

از تحقيقات خود با انجام اقدامات اطالعاتى يافتند سامان نيز يكى 
از اعضاى آدم ربايان مى باشد. رئيس پليس آگاهى پايتخت تصريح 

ــات جنايى خود با بهره گيرى از  ــرد: كارآگاهان در ادامه تحقيق ك
ــف جرم مخفيگاه آدم ربايان را در محدوده  روش هاى علمى كش
غرب استان تهران شناسايى كردند. با در اختيار گذاشتن اطالعات 
به دست آمده به بازپرس سهرابى شعبه نهم دادسراى امورجنايى 
ــتگيرى تبهكاران صادر شد.سردار لطفى افزود:  تهران دستور دس
كارآگاهان در روز 6 شهريور ماه در يك عمليات پليسى و ضربتى 
ــدند 3 نفر آدم ربا را دستگير و فرد ربايش شده « صفر»  موفق ش
ــى از  ــگال تبهكاران آزاد كنند. در ادامه عمليات با بازرس را از چن
مخفيگاه يك كلت كمرى به همراه فشنگ جنگى، گاز اشك آور، 
شوكر و سه قبضه چاقو كشف و ضبط گرديد. سردار لطفى با بيان 
ــكاران در تحقيقات صورت گرفته به جرم خود معترف  اينكه تبه
ــت: آدم ربايان در ادامه تحقيقات تخصصى تر  ــدند، اظهار داش ش
ــتند و گفتند: سامان با توجه به  انگيزه را گرفتن پول عنوان داش
ــنهاد ربايش را به ما داد كه  ــت پيش ــناختى كه از شاكى داش ش
ــير حركت وى  ــه و با جعل عنوان مأمور مس ــا طرح ريزى نقش ب
ــا خانواده اش ــم و در تماس ب ــه او را ربودي ــم و بالفاصل را گرفتي

 درخواست 130 ميليارد تومان كرديم كه به مقصودمان نرسيديم و 
دستگير شديم. سردار عليرضا لطفى، رئيس پليس آگاهى پايتخت 
با اعالم اين خبر گفت: با تالش همكارانم در بخش معاونت جرايم 
ــف اين پرونده شد، تبهكاران نيز با صدور  جنايى كه منجر به كش
قرار قانونى از سوى بازپرس پرونده جهت انجام تحقيقات تكميلى 

در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى مى باشند.

 دستگيرى آدم ربايان 130 ميلياردى

 كوتاه از حوادث كوتاه از حوادث

 دستگیری جوان ھتاک به مردم شمال 

ــمال هتاكى كرده بود،  جوانى كه به مردم ش
ــد. به گزارش برنا، ويديويى طى  دستگير ش
روزهاى اخير توسط يكى از مسافران شمال 
كشور در فضاى مجازى منتشر شد كه در آن 
به مردم مازندران توهين مى  شد. اين ويديو 
ــت را به  همراه داشت.  واكنش مردم كالردش
ــاره به اينكه  ــين رحيمى با اش ــردار حس س
در پى انتشار اين كليپ توهين آميز بالفاصله 
دستگيرى فرد هتاك در دستور كار قرار داده 
ــد، افزود:  اين فرد با اقدامات فنى صورت  ش
ــاعت با هماهنگى  گرفته در كمتر از 24 س
مقام قضائى دستگير شد و در بازجويى هاى 
صورت گرفته از اقدام سخيف خود شديدا ابراز 
پشيمانى و ندامت كرده است. متهم انگيزه و 
علت اين كار سخيف خود را درگيرى با چند 
ــهر شمالى عنوان داشته و  نفر از اهالى اين ش
ــاره داشته كه اين كار را از روى عصبانيت  اش

انجام داده است. 

زیر گرفتن عزاداران محرم 
توسط راننده مست 

ــى انتظامى غرب  معاون اجتماعى فرمانده
ــاره به حادثه زيرگرفتن  ــتان تهران با اش اس
عزاداران حسينى در شهرقدس توسط راننده 
مست يك دستگاه خودرو سوارى، گفت: فرد 
ــط عوامل  مذكور پس از تعقيب و گريز توس
انتظامى دستگير و مصدومان حادثه به مراكز 
درمانى منتقل شدند. به گزارش برنا؛ سرهنگ 
ــرپناه، معاون اجتماعى فرماندهى  مهدى س
انتظامى غرب استان تهران اظهار كرد: شنبه 
شب و مصادف با شب عاشوراى حسينى، يك 
ــوارى پژو 405 كه راننده  دستگاه خودرو س
آن مست  بود، به سمت يك هيئت عزادارى 
در ميدان بهاران شهرقدس رفت و تعدادى از 
عزاداران را زير گرفت. او افزود: خودرو سوارى 
پس از آن به سمت ميدان مصلى شهرقدس 
رفت و در اين نقطه نيز تعدادى از شهروندان 
ــاون اجتماعى فرماندهى  ــر گرفت. مع را زي
ــاير افراد  ــى غرب تهران بيان كرد: س انتظام
ــدند و پس از  ــودرو متوارى ش حاضر در خ
ــت در بلوار امام  ــز راننده مس تعقيب و گري
حسين(ع) شهرقدس توسط پليس دستگير 

شد. در اين حادثه 6 نفر مصدوم شدند.

 کشف کوله پشتی حاوی ھروئین 
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئيس پليس 
ــت: در پى  ــواد مخدر تهران گف ــارزه با م مب
ــه يكى از  ــر اينك ــرى مبنى ب ــت خب درياف
ــدر قصد دارد  قاچاقچيان حرفه اى مواد مخ
ــه تهران منتقل كند،  مقاديرى هروئين را ب
ــى موضوع در اختيار تيمى از ماموران  بررس
عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر تهران 
قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وى 
گفت: در تكميل رصد هاى اطالعاتى مشخص 
ــد كه متهم پس از تهيه مواد مخدر، سوار  ش
ــال حركت به  ــافربرى در ح بر اتوبوس مس
ــهر اراك است.با همكارى پليس مبارزه با  ش
موادمخدر استان مركزى، اتوبوس مسافربرى 
ــاهده شد. بعد از  در پليس راه "قم-اراك"مش
ــتى متهم 4  توقف اتوبوس از داخل كوله پش
كيلو و 900 گرم هروئين كه به طرز ماهرانه اى 

در داخل لباس جاساز شده بود، كشف شد.
 

ھوو ھای سارق به دام افتادند
ــردار عليرضا لطفى رئيس پليس آگاهى  س
پايتخت گفت: به تازگى همكاران من در اداره 
هفدهم پليس آگاهى موفق به دستگيرى باند 
ــرقت از طالفروشى ها شده اند.  خانوادگى س
شگرد اين سارقان به اين شكل بوده است كه 
به صورت دو نفره يا سه نفره وارد طالفروشى 
ــده و اعالم مى كردند قصد خريد گوشواره  ش
دارند و سپس با امتحان كردن گوشواره هاى 
ــتفاده كرده  ــنده اس ــدد از غفلت فروش متع
ــواره مى كردند. به  ــرقت گوش ــدام به س و اق
گزارش باشگاه خبرنگاران، وى افزود: اين باند 
خانوادگى كه متشكل از شوهر و خواهر شوهر 
ــون بالغ بر 10 ميليارد  ــت، تاكن و دو هوو اس
ريال از طالفروشى ها سرقت كرده اند و هر دو 
هوو داراى سابقه دستگيرى و زندان به دليل 

سرقت به همين شيوه و شگرد هستند.
 

کشف لوازم خانگی قاچاق
رئيس پليس امنيت اقتصادى تهران از كشف 
يك ميليارد و 500 ميليون ريال لوازم خانگى 
ــوب تهران خبر داد. به گزارش  قاچاق در جن
ــرهنگ على ولى پور  ــگاه خبرنگاران، س باش
گودرزى رئيس پليس امنيت اقتصادى تهران 
ــردد خودرو هاى  ــا كنترل ت ــت: ب اظهار داش
عبورى محور هاى مواصالتى به شهر تهران، 
ــدند يك دستگاه خودروى  ماموران موفق ش
ــان حمل بار كاالى قاچاق را در خيابان  نيس
فدائيان اسالم شناسايى و خودروى مذكور را 
توقيف كنند. وى گفت: در بازرسى هاى انجام 
ــتگاه لوازم خانگى كه  فاقد  ــده 110 دس ش

فاكتور و برگه گمركى بودند، كشف شد.
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ــنگتن پست در يادداشتى با اشاره به عملكرد وزير امور  روزنامه واش
خارجه آمريكا در هدايت سياست دولت اين كشور در برابر ايران، او 

را بدترين وزير امور خارجه تاريخ تلقى كرد.
ــت در يادداشتى درباره  ــنگتن پس ــنا، روزنامه واش به گزارش ايس
ــاره به اينكه  ــو وزير امور خارجه آمريكا با اش ــرد مايك پمپئ عملك
هدايت سياست خارجى رئيس جمهور آمريكا توسط پمپئو به يكى 
از بدترين آسيب هاى ديپلماتيك آمريكا در دهه هاى اخير به ويژه در 
ارتباط با نزديك ترين متحدانش بدل شده است، نوشت: يك نمونه 
خوب آن در مذاكرات پيرامون ايران در ماه اخير در شوراى امنيت 
سازمان ملل مشاهده مى شود. در ميان اخبار ديگرى كه منتشر شده 
است، شكست دولت ترامپ براى تمديد تحريم تسليحاتى سازمان 
ملل عليه ايران كه تاريخ آن(در ماه اكتبر) به پايان مى رسد، مثالى 
گويا براى اين است كه پمپئو چگونه سياست آمريكا را به مسير هاى 

بن بست كشانده است.
ــت آمده است: كارزار فشار عليه ايران به دليل  در ادامه اين يادداش
ــكا 13 روز پس از روى كار آمدن  اينكه ترامپ رئيس جمهور آمري
ــته اى را اعالم كرد، از  ــو در آوريل 2018 خروج از توافق هس پمپئ

كارهاى مشخص پمپئو بوده است. رئيس جمهور گفت كه مى خواهد 
ــرعت مانع آن شد  درباره توافق ديگرى مذاكره كند اما پمپئو به س
ــترده را براى تهران ارائه و اعالم كرد هدف  ــرط گس و بيش از ده ش
ــت كه البته محقق نشد و عليرغم تحريم هاى  او تغيير حكومت اس
رو به افزايش و ترور پهپادى يكى از مهمترين فرماندهان ايران، اين 

كشور آسيبى نديده و غنى سازى اورانيومش را افزايش داده است.
يادداشت واشنگتن پست مى افزايد: اين ما را به مناقشات در شوراى 
ــاند، جايى كه پمپئو براى تمديد تحريم تسليحاتى  امنيت مى رس
ــار كرد. اگرچه متحدان آمريكا  ــازمان ملل عليه ايران اعمال فش س
تمايلى به اجازه دادن به ايران براى خريد و فروش تسليحات ندارند 
اما مى دانند كه يك تحريم ديگر آنچه از توافق هسته اى باقى مانده 
ــد ايران بى درنگ بازرسان  ــت را از بين برده و موجب خواهد ش اس
سازمان ملل را كه هنوز بر فعاليت هاى آن نظارت مى كنند، اخراج 
كند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه هدف واقعى پمپئو نيز همين 

بوده است.
اين روزنامه همچنين نوشت: نتيجه تالش هاى پمپئو تنها يك راى 
ــزى عليه قطعنامه آمريكا بود كه با عدم حمايت  مثبت تحقير آمي

انگليس، آلمان و فرانسه همراه بود. واكنش پمپئو انتقاد تند علنى 
ــوراى امنيت اعالم كرد كه  ــدان بود. يك هفته بعد او به ش از متح
ــته اى براى  آمريكا به دنبال به كارگيرى يكى از مقررات توافق هس
ــت،  ــازمان ملل عليه ايران اس بازگردانى يك جانبه تحريم هاى س
ــت. اين يادداشت  ــنگتن ديگر عضوى از اين توافق نيس اگرچه واش
مى افزايد: اين موجب ايجاد نزاعى سخت تر شد. هفته گذشته، رئيس 
شوراى امنيت اعالم كرد كه همه اعضا به جز يكى از آن ها موضوع 
ــرده اند. واكنش  ــته و آن را رد ك ــث آمريكا را غيرقانونى دانس بح
ــكا چه بود؟ بيانيه اى ديگر كه متحدانش را متهم به"همراهى  آمري
با تروريست ها" مى كرد. واشنگتن پست در آخر مى گويد: زمانى كه 
ــم بازگرداندن تحريم ها در اواخر سپتامبر به  مدت 30 روزه مكانيس
پايان برسد، ممكن است دولت ترامپ اصرار بر بازگردانى تحريم هاى 
ــد. اگر اين كار را كند، احتماال اين  ــته باش جهانى عليه ايران داش
ــورهاى مطرح ناديده  ــط بسيارى از كشورها از جمله كش امر توس
ــود و لقب مايك  ــكارا منزوى مى ش ــد. آمريكا آش گرفته خواهد ش
ــتر تثبيت  ــر امور خارجه تاريخ بيش ــه عنوان بدترين وزي پمپئو ب

خواهد شد.

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.
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ــى اصالح طلب گفت: كميسيون شوراهاى مجلس  يك فعال سياس
ــير بحث و بررسى براى نظارت بر كانديدها را با دقت طى كند؛  مس
چراكه تغيير و اصالحى كه صورت مى دهند بايد در راستاى حقوق 
عامه و گسترش دموكراسى باشد. حسين نقاشى در گفت وگو با ايسنا، 
در واكنش به اظهارات معاون سياسى وزارت كشور مبنى بر بررسى 
قانون انتخابات در كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس، اظهار كرد: 
شوراها و انتخاباتش يكى از مهم ترين نهادهاى انتخابى در جمهورى 
اسالمى است؛ دليلش اين است كه نمايندگانى كه در اين انتخابات 

ــوند بيشترين و نزديك ترين ارتباط را با  برگزيده مى ش
ــيارى از امور مربوط به  ــردم دارند. وى ادامه داد: بس م
زيست روزانه مردم از طريق ارتباط مستقيم با اعضاى 
شوراى شهر و روستا بر طرف مى شود و اين امر به عنوان 
پايه اى ترين ركن دموكراسى در كشور است. اين عضو 

ــى قانون انتخابات در كميسيون  ــاره به بررس حزب اتحاد ملت با اش
شوراهاى مجلس گفت: هر وضع و اصالح قانون بايد طبق اصل قانون 
ــترش آزاديهاى سياسى اجتماعى مردم رخ  اساسى در راستاى گس

بدهد. اگر تصميمى منجر به محدوديت هرچه بيشتر 
شهروندان شود مورد تائيد و حمايت احزاب بويژه احزاب 
اصالح طلب نخواهد بود. وى گفت: توصيه ما اين است 
ــيون شوراهاى مجلس مسير بحث و بررسى  كه كميس
ــا دقت طى كند؛ چراكه  ــراى نظارت بر كانديدها را ب ب
تغيير و اصالحى كه صورت مى دهند بايد در راستاى حقوق عامه و 
گسترش دموكراسى باشد. طبيعتا از وزارت كشور دولت آقاى روحانى 

در موضوع پيشبرد قانون انتخابات انتظار بيشترى مى رود.

حسین نقاشی: تغییرات در قانون انتخابات باید به نفع دموکراسی باشد

ــده به انتخابات  آفتـاب يزد- گروه سياسـى: كمتر از ده ماه مان
رياست جمهورى 1400! در اين حدفاصل كم كم برخى نام ها بيشتر 
ــود. در جريان اصولگرا كه خود را از همين حاال پيروز  شنيده مى ش
انتخابات 28 خرداد 1400 مى داند نام ها بسيارند. در اين بين سوال 
ــت اينكه با چه كسى وارد شويم؟ آيا  براى اصالح طلبان متفاوت اس
ــرادى از جريان چپ مى توانند از فيلترهاى  ــويم؟ چه اف اصال وارد ش
ــوند؟ با وجود چنين پرسش هايى برخى نام ها شنيده  نظارتى رد ش
مى شود. اصالح طلبان به ويژه از آن جهت تحت فشار هستند كه در 
ــال 92 با اين استراژى كه نبايد اجازه داد دولت به دست تندروها  س
برسد به سمت روحانى با عنوان ميانه رو رفتند. نتيجه اين استراتژى 
ــت! در چنين  ــارت محض بوده اس ــال تقريبا خس حاال بعد از 7 س
ــم اين نوع راهبرد را مدنظر قرار داده اند. اين بار  وضعيتى برخى بازه
ــد و الريجانى رئيس  ــى» را مدنظر قرار داده ان ــن»، «عل جاى «حس
مجلس هشتم تا دهم را به عنوان گزينه اى براى اصالح طلبان معرفى 
ــال 97 يعنى زمانى كه تنها يك سال از  مى كنند! در ارديبهشت س
دولت دوم روحانى گذشته بود در «آفتاب يزد» در گزارشى به مثلث 
ــى 1400 و طرح اصولگرايان ميانه رو در اين باره پرداختيم.  انتخابات
ــازوكار مثلث روحانى،  ــد س ــتيم:«به نظر مى رس در آن گزارش نوش
ــير خواهد بود كه مديريت  ــتاى همين مس ناطق و الريجانى در راس
ــا زيربناى اصولگرايى رقم بخورد.  ــور با تفكرى متفاوت و البته ب كش
چنين سازوكارى الريجانى را به خواسته قديمى اش يعنى دستيابى 
ــن روحانى را از  ــت جمهورى خواهد رساند، حس ــتور و رياس به پاس
ــى بعد از رئيس جمهورى مطمئن خواهد كرد و شايد  آينده سياس
ــيد تا او به عنوان  محورى ترين بخش هم به ناطق نورى خواهد رس
يك ايدئولوگ مشورت ها و سياست هاى الزم را تئوريزه كند. در واقع 
جريان ساز اصلى در عرصه سياسى مسير ناطق نورى خواهد بود. او 
ــال 76 يعنى زمانى كه بدو تولد جريان اصالحات  كه در انتخابات س
ــد با  ــت، حاال به نظر مى رس ــود در جايگاه قطب مخالف قرار داش ب
ــزب كارگزاران به دنبال تاثيرگذارى بر  حمايت هاى پيدا و پنهان ح
مسير اصالح طلبى در آينده عرصه سياسى كشور است. اين درحالى 
ــى كه دو دهه به  ــان به عنوان مهم ترين جريان ــت كه اصالح طلب اس
ــور بوده اند نياز به افزايش توان خود در  دنبال تحوالت مثبت در كش
ــته و  ــال از آن زمان گذش ــرايط حاضر دارند.» حاال بيش از دو س ش
ديروز خبرى آمد كه الريجانى از تمايل به حضور در انتخابات 1400 
ــت. آنطور كه رسانه هاى اصولگرا خبر دادند على الريجانى  گفته اس
براى نامزدى در انتخابات 1400 برخى شرط ها را مطرح كرده است. 
باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه صبح نو نوشته: شرط اصلى على 
ــت  الريجانى عالوه بر حمايت اصالح طلبان، نامزدى او از جانب راس
ــد و مانند  ــت به نحوى كه فقط نامزد اصالح طلبان نباش ــنتى اس س
ــت گرايان هم برخوردار باشد.  ــن روحانى از حمايت برخى راس حس
ــود راضى  ــى از اينكه فقط از جانب اصالح طلبان حمايت ش الريجان
ــامل  ــت اجماع بر او به عنوان گزينه ائتالفى ش ــت و معتقد اس نيس
ــى اوست و به  ــت و چپ به نفع آينده سياس ميانه روهاى جناح راس
ــت.» اين موضع الريجانى در  ــرط حضور او در انتخابات اس نوعى ش
ــع تاكيدى بوده بر اينكه او خود را اصالح طلب نمى داند. درحالى  واق
ــى در درون اصالحات گمان مى كنند الريجانى اصالح طلب  كه برخ
است. به عنوان نمونه وقتى از الياس حضرتى قائم مقام حزب اعتماد 
ملى درباره اينكه اصالح طلبان به دنبال گزينه اجاره اى براى 1400 
باشند گفته بود:« البته كانديداى اجاره اى كلمه خوبى نيست. امروز 
ــتند و هر  ــى و هم آقاى روحانى اصالح طلب هس ــم آقاى الريجان ه
ــد. به طور كلى يكى از  ــا از گفتمان اصولگرايى عبور كرده ان دو آنه
ــخصيت هاى اصولگرا را  ــت كه ش افتخارات ما اصالح طلبان اين اس
ــوق  ــكل محترمانه از اصولگرايى عبور داده و به اصالح طلبى س به ش
داده ايم كه اين مسئله تنها محدود به آقاى روحانى و آقاى الريجانى 
نيز نمى شود و در گذشته نيز آقاى ناطق نورى چنين وضعيتى داشته 
ــن  ــرط جديد الريجانى از همين حاال تكليف را روش ــت.» اما ش اس
كرده كه او اصالح طلبان را به تنهايى به رسميت نمى شناسد و وقتى 
ــز از او حمايت كنند. در چنين  ــه اصولگرايان ميانه رو ني ــد ك مى آي
ــت كه اگر حتى الريجانى به قدرت برسد نيز  وضعيتى مشخص اس
ــد. اصالح طلبان در دولت  تكليف اهداف اصالح طلبان چه خواهد ش
ــى را دارند كه در دولت  ــى در بهترين حالت همان جايگاه الريجان
ــتند يعنى همان شرايطى كه اسحاق جهانگيرى گفته  روحانى داش

بود اجازه عوض كردن منشى خودش را ندارد! 

� تکلیف را روشن کنم!

ــروط الريجانى درحالى است كه او در آذر سال  خبرها از شرط و ش
ــش را از كانديداتورى مجلس  ــه انصراف ــك روز بعد از آنك ــش، ي پي
يازدهم اعالم كرد، گفت«تكليف را روشن كنم كه من براى انتخابات 

رياست جمهورى سال 1400 برنامه اى ندارم». على مطهرى كه نسبت 
ــى با على الريجانى دارد، چند ماه پيش گفته بود: «هرچند  خانوادگ
ــت جمهورى  ــى صراحتا نمى گويد كه كانديداى رياس آقاى الريجان
ــد». در ميان  ــت، اما اين احتمال را رد نمى كن ــال 1400 اس در س
ــايعات درباره «حزب كارگزاران  جناح هاى اصالح طلب، بيشترين ش
سازندگى» است كه درصدد هستند على الريجانى را براى انتخابات 

سال بعد آماده كنند.
ــت؟ از قرار بازهم  اما نگاه اصالح طلبان به گزينه على الريجانى چيس
ــوراى  ــت. يداهللا طاهرنژاد عضو ش پاى حزب كارگزاران در ميان اس
ــاره گفته بود: «اگر به اين نتيجه  ــزى حزب كارگزاران در اين ب مرك
برسيم كه امور زندگى و معيشت مردم با حمايت ما از آقاى الريجانى 
ــان از او حمايت كنند،  ــال دارد كه اصالح طلب ــود، احتم بهتر مى ش
هركس بتواند كشور را به درستى اداره كند، ما مخلص او هستيم.» 
ــب كارگزاران هم  ــچى دبيركل حزب اصالح طل ــين كرباس غالمحس
ــداى اصالحات محتمل  ــور الريجانى را به عنوان كاندي تلويحا حض
ــت و در پاسخ به حمايت اصالحات از فردى همچون الريجانى  دانس
ــت: «من فكر مى كنم بايد از هر كسى كه در جهت توسعه  گفته اس
ــوى ديگر اما مخالفت ها  ــترى دارد، كمك گرفت.» از س توانايى بيش
ــت! احمد شريف  با انتخاب الريجانى در جريان اصالح طلب كم نيس
عضو شوراى عالى اصالح طلبان در گفت وگويى، با اشاره به انتخابات 
ــت جمهورى، گفت:«معتقدم ديگر اصالح طلبان به اين  1400 رياس
نتيجه رسيدند كه اگر قرار است كه كانديدايى براى انتخابات رياست 
ــنامه اصالحات  جمهورى معرفى كنند اين كانديدا حتما بايد شناس
ــته داشته و معتقد  ــابقه روشن و شفافى در گذش ــته باشد و س داش
ــت جمهورى  ــت رياس ــد تا در صورت احراز پس به اصالح طلبى باش
ــه داد:«واقعيت اين  ــرا كند.» او ادام ــاى اصالح طلبان را اج برنامه ه
ــد كه دو دوره  ــكل گرفت باعث ش ــت ائتالفى كه درسال 92ش اس
ــود، درحالى كه هيچ يك  روحانى از جريان اعتدال رئيس جمهور ش
ــيارى هم  از انتظارات اصالح طلبان را برآورده نكرد؛ بلكه صدمات بس
بر سرمايه اجتماعى اصالح طلبان وارد كرد و ريزش بسيارى در بدنه 

اصالح طلبان اتفاق افتاد.»
ــد از آنكه  ــزى اين حزب، بع ــوراى مرك ــد عطريانفر، عضو ش محم
ــما اعالم كرد كه براى مجلس يازدهم نمى آيد، گفت:  الريجانى رس
ــرايط او  ــت كه ش ــاى الريجانى بايد اين را درنظر داش ــاره آق «درب
ــت. به هرحال تجربه سه  ــال 84 در كل فرق كرده اس ــبت به س نس
ــت تا او به عنوان يكى از نامزد هاى  ــت مجلس كافى اس دوره رياس
اصلى و شاخص انتخابات 1400 مطرح شود.» او همچنين گفته بود: 
«درباره همنشينى احتمالى الريجانى با اصالح طلبان مى توان گفت 

اگر جريان اصالح طلب نتواند به  داليل معلوم چهره هاى شاخص خود 
را به فضاى انتخاباتى 1400 وارد كند، احتمال دارد حمايتى را كه در 
سال هاى 92 و 96 از روحانى داشتند، در انتخابات رياست جمهورى 
ــوى ديگر پيش از  ــيزدهم از على الريجانى به عمل بياورند.» ازس س
ــوراى مركزى حزب  ــار، عضو ش ــز محمدصادق جوادى حص اين ني
ــاى الريجانى اصال چه زمانى  ــى، دراين باره گفته بود: «آق اعتمادمل
ــان حمايت مى كنيم.  اصالح طلب بود كه ما بخواهيم بگوييم از ايش
ــتان ما در عالم سياست دچار  ــفم كه بگويم گاهى اوقات دوس متأس
ــوند كه به هيچ روى  ــرى خوش بينى ها و وادادگى هايى مى ش يك س

معنا ندارد».

� پایان ھویت اصالح طلبی

ــى و همچنين  ــينه الريجان ــه با وجود پيش ــن موضوع ك ــاره اي درب
ــروطى كه گفته مى شود او مطرح كرده، آيا حمايت اصالح طلبان  ش
ــا باشد، با يك فعال سياسى اصالح طلب گفتگو  از او مى تواند راهگش
كرديم. جالل جاللى زاده به «آفتاب يزد» گفت:«اصالح طلبان براى 
ــال يعنى دو دوره از فردى حمايت كردند كه اصالح طلب  ــت س هش
ــيب به  ــترين آس ــود و در نهايت نيز عملكرد روحانى باعث بيش نب
ــر بازهم اين جريان به  ــاال اگر براى يك دوره ديگ ــد ح اصالحات ش
ــت از فردى غيراصالح طلب روى بياورد در عمل هويت جريان  حماي
ــت.» او افزود:«اصالح طلبان اگر به  اصالح طلبى را مخدوش كرده اس
دنبال ترميم اعتبار خود در بافت اجتماعى جامعه هستند بايد با توان 
ــاس  و صداى باالترى اهداف و آرمان هاى خود را دنبال كنند و براس
همان نيز به دنبال يك گزينه تماما اصالح طلب باشند. اينكه به دنبال 
اصولگرا يا ميانه رو بروند در واقع چنين جريان يا افرادى پشت پا به 
ــت اصالح طلبى مى زنند.» جاللى زاده در ادامه گفت: «عناوينى  هوي
مانند ميانه رو يا اعتدالى يا اصولگراى متعادل در واقع مباحثى است 
ــا از طريقى به قدرت  ــود ت ــوى فرصت طلبان مطرح مى ش كه از س
برسند.» اين فعال سياسى اصالح طلب گفت:«در واقع آنچه در اينجا 
ــاهده مى شود تالش عده اى براى از بين بردن مرزها است اينكه  مش
ــيم و در واقع  ــان اصالح طلب و اصولگرا قائل نباش ــر تفاوتى مي ديگ
ــد و عمال تنوع ديدگاه ها را شاهد  انتخابات كمتر از قبل رقابتى باش
ــيم.» جاللى زاده در پايان گفت:«على الريجانى در مجلس نيز  نباش
از حمايت اصالح طلبان برخوردار بود اما هيچگاه در راستاى اهداف 
اصالح طلبان از آنها حمايت نكرد و همواره مرز خود را با اين جريان 
ــد در واقع به  ــظ كرد و اكنون نيز اگر به دنبال اصالح طلبان باش حف

دنبال فرصتى براى دست يابى به اهداف سياسى خودش است.»
ــاكالم نيز تاكيد كرده بود  ــن زمينه پيش از اين صادق زيب در همي
بدنه اجتماعى اصالح طلبان از الريجانى حمايت نخواهد كرد. صادق 
ــت جمهورى  ــور الريجانى در انتخابات رياس ــاكالم درباره حض زيب
ــى شده است؛ اينكه  ــته ى سياس گفته بود: «على الريجانى بازنشس
بگوييم ايشان براى سال 1400 نامزد اصولگرايان شوند، بعيد است. 
ــان بلكه هيچ يك از  ــى ندارند تا راى بياورند. نه تنها ايش زيرا شانس
ــمت آن ها  ــنتى جامعه به س ــيك و س ــاى اصولگراى كالس چهره ه
ــگاه تهران افزود: «البته  ــى دانش ــتاد علوم سياس اقبالى ندارد.» اس
ــان نامزد  ــت. اما اينكه ايش ــت اصالح طلبان هم همينطور اس وضعي
ــوند كامال منتفى است، راى نمى آورند، بدنه ى  رياست جمهورى ش
اجتماعى اصالح طلبان به ايشان راى نمى دهد. اساسا آنها در انتخابات 
ــام و دبير هرجايى  ــان اگر رئيس يا قائم مق ــركت نمى كنند. ايش ش
ــور ندارد. زيرا بسيارى  ــوند، فرقى در سياست هاى كالن كش هم ش
ــازمان ها و نهادها نقش مهم و تعيين كننده اى در سياست هاى  از س

كالن ندارند.»

� معنی پیروزی الریجانی؟

با مطرح شدن شروط على الريجانى به نظر مى رسد او تكليف خودش 
ــت، اينكه الريجانى اصالح طلب  ــن كرده اس را با اصالح طلبان روش
ــت. بعد از  ــنتى اصولگرايان وصل اس ــت و در نهايت به بدنه س نيس
پيروزى انتخابات سال 92 كيهان در گزارشى نوشته بود اصولگرايان 
ــد اين تنها گزارش  ــدند. به نظر مى رس ــا پيروزى روحانى پيروز ش ب
ــال هاى اخير بوده كه واقعيت را منعكس مى كرده  كيهان در تمام س
ــروزى گرفتند  ــن پي ــت. در همه روزهايى كه اصالح طلبان جش اس
گفتمان اصولگرايى و محافظه كارى پيروز شده بود! حاال اگر عده اى 
هنوز مى خواهند در پيروزى محافظه كاران شريك باشند، بفرماييد 
ــود  ــى الريجانى! البته براى برخى چنين انتخاب هايى بد نمى ش عل
كسانى كه بلدند در هر شرايطى و با هر فردى كنار بيايند تا به قدرت 
برسند تا به ثروت برسند تا نفوذ خود را حفظ كنند اما از اين مسير 
دردى از مردم دوا نمى شود و چه بهتر كه روى هرچه مانور داده شد 

روى مردم نباشد!

ديپلماسى

اصالح طلبان

مجلس

يك كارشناس مسائل بين الملل مطرح كرد

دیپلماسی ناشیانه آمریکا 
در مقابل دیپلماسی ایران

يك كارشناس مسائل بين الملل با بيان اين كه 
ــام دهد كه آمريكا  ــته بازى  را انج ايران توانس
ــى آمريكا  ــه بيندازد، گفت: ديپلماس را در تل
ناشيانه عمل كرده و امروز آنها گزينه اى ندارند 
ــتفاده كنند. عماد  كه بخواهند عليه ايران اس
آبشناس در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه 
امكان استفاده از مكانيسم ماشه از نظر حقوقى 
براى آمريكا وجود ندارد، اظهار كرد: زمانى كه 
آمريكا پيش نويس قطعنامه تمديد تحريم هاى 
تسليحاتى ايران را به شوراى امنيت ارائه كرده 
بود اكثريت اعضا با آن مخالفت كرده و تاكيد 
ــه آمريكا چنين حقى ندارد بنابراين  كردند ك
ــده  آمريكا با توجه به اين كه از برجام خارج ش
ــه را ندارد. وى  حق استفاده از مكانيسم ماش
ــاهد هستيم كه آمريكا در  ادامه داد: امروز ش
ــابقه اى قرار  ــديد و بى س انزواى بين المللى ش
ــوراى  ــازمان ملل و ش ــخ س ــه در تاري دارد ك
ــت، اگر آمريكا بخواهد  ــابقه اس امنيت بى س
ــنگ  چارچوب هاى بين المللى را برهم بزند س
ــود. هيتلر هم همين  ــنگ بند نمى ش روى س
ــام داد كه جنگ جهانى پيش آمد  كار را انج
دونالد ترامپ هم همين كارها را مى كند. اين 
كارشناس مسائل بين الملل خاطرنشان كرد: 
ــت هاى دونالد ترامپ و دولتش در  اين سياس
ــت جهان به  صورتى كه ادامه يابد بديهى اس
ــاهد جنگ هاى  ــمت بى ثباتى مى رود و ش س
ــورى اطمينان  ــويم و هيچ كش زيادى مى ش
ــاى بين المللى تعهد  ــد كه به توافق ه نمى كن
ــد و مى خواهد خودش حقش را  ــته باش داش
ــناس با بيان اين كه كل  ــت آورد. آبش به دس
ــت كه آمريكا درپيش  دنيا مخالف روندى اس
ــوراى  ــرد: تحريم هاى ش ــح ك ــه تصري گرفت
امنيت عليه ايران چه برگردد يا خير فرقى به 
ــديدترين  حال ايران نمى كند، ايران تحت ش
تحريم هاى ظالمانه قرار دارد اما آنها نتوانستند 
ــورهاى اروپايى،  ــران را به زانو درآورند. كش اي
ــان در تهران فعال هستند  سفارت خانه هايش
ــا على رغم  ــد كه ايرانى ه ــاهده مى كنن و مش
تحريم ها تحت تاثير آن فشارها قرار نگرفتند 
ــده  ــت محقق نش ــه آمريكا مى خواس و آنچ
ــت مى كنند.  ــا آمريكا مخالف ــراى همين ب ب
ــائل بين الملل اضافه كرد:  اين كارشناس مس
ــى نمى كند  ــراى ايران فرق ــن چون ب بنابراي
ــد تا ببيند چه اتفاقى مى افتد، اما  صبر مى كن
ــم ماشه را فعال كنند و  اگر بخواهند مكانيس
شوراى امنيت و تصميمات آن و همچنين كل 
جامعه بين المللى را زيرسوال ببرند، بهانه خوبى 
براى ايران است تا فعاليت هاى هسته اى خود 
ــيارى براى ايران  را بازگرداند و گزينه هاى بس
ــود دارد كه مى تواند روى ميز بگذارد. وى  وج
ــت كه گزينه اى  ادامه داد: اما امروز آمريكا اس
ــتفاده كند لذا تصورم  ندارد كه عليه ايران اس
ــته بازى  انجام دهد  اين است كه ايران توانس
كه آمريكا را در تله بيندازد، در واقع ديپلماسى 
ــت داده و  ــى آمريكا را شكس ايران، ديپلماس
ــيانه عمل كرده است  ــى آمريكا ناش ديپلماس
كه قطعا در تاريخ آن كشور ثبت خواهد شد. 
آبشناس همچنين بيان كرد:تيم سياسى دونالد 
ترامپ و يا حتى شخص پمپئو با لحنى با ساير 
ــده  ــورها صحبت مى كنند كه موجب ش كش
ديگر كشورها مقابل آنها بايستند و اروپايى ها 
ــد بدون  ــى بدهند كه بدانن ــكا درس به آمري
ــورها نمى تواند خواسته  همكارى با ديگر كش
ــائل  ــناس مس ــود را پيش ببرد. اين كارش خ
بين الملل خاطرنشان كرد: در سطح بين المللى 
معادالتى وجود دارند كه بايد رعايت شود حتى 
ــد ايران هم اين  اگر آمريكا يك طرف آنها باش
ــد، بنابراين با آرامش بازى مى كند و  را مى دان
در حالى كه آمريكا با عصبانيت پيش مى رود، 
ــت  ــود تا زمان انتخابات رياس لذا تصور مى ش
ــتباهات متعددى را  جمهورى آمريكا آنها اش
انجام مى دهند و اين ناكامى ها به ضرر دونالد 
ترامپ در انتخابات مى شود. آبشناس در پايان 
ــته باشيم كه ما در  اظهار كرد: بايد توجه داش
برنامه ها و سياست هاى مان تعادل خود را حفظ 
ــت دونالد  ــاس آمار احتمال شكس كنيم براس
ــود دارد گرچه براى  ــپ در انتخابات وج ترام
ايران تفاوتى نمى كند كه دونالد ترامپ انتخاب 
ــت آمريكايى ها  ــود يا بايدن و... زيرا سياس ش
ــه عليه ايران بوده و دشمنى كرده اند.  هميش
البته شكست سياسى ترامپ مى تواند درسى 

براى ساير روساى جمهور آمريكا باشد.

محمود صادقى:

اصالح طلبان 
دچار انفعال شده اند

دبيركل انجمن اسالمى مدرسين دانشگاه ها با 
ــاره به دو رويكرد در جريان اصالحات براى  اش
انتخابات رياست جمهورى، گفت: يك رويكرد 
ــد به چانه زنى جلب نظر مراجع ذى ربط  معتق
ــت و رويكرد ديگر  ــراى تاييد صالحيت ها اس ب
ــد اصرارى  ــت كه اصالح طلبان نباي معتقد اس
ــند. محمود  ــته باش براى حضور در قدرت داش
ــنا، با اشاره به برگزارى  صادقى در گفتگو با ايس
ــوراى هماهنگى جبهه اصالحات  ــات ش جلس
ــات  به صورت مجازى، اظهار كرد: در اين جلس
مباحثى درباره شوراى عالى سياستگذارى مطرح 
شده،ولى هنوز به جمع بندى نرسيده است. وى 
ادامه داد: شوراى سياستگذارى غيرفعال شده و 
فعاليت هايش به تعليق درآمده است. جمع قابل 
توجهى از اصالح طلبان معتقدند كه بايد گزارشى 
از عملكرد شوراى عالى ارائه و استعفاهاى اخير 
ــده و درباره ادامه  ــى و تعيين تكليف ش بررس
ــورا تصميم گيرى شود اما با توجه به  كار اين ش
ــات به  ــه عارف خيلى انگيزه ندارد و جلس اينك
دليل كرونا برگزار نمى شود، خوش بين نيستم 
كه اين اتفاقات رقم بخورد. اين فعال سياسى با 
بيان اينكه اين انتقاد به اصالح طلبان وارد است 
كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى دچار 
ــا اين حال اين  ــده اند، تصريح كرد: ب انفعال ش
شرايط بى سابقه نيست. بعد از انتخابات 96 هم 
مدتى طول كشيد تا دوباره اصالح طلبان فعال 
شوند، البته اصولگرايان هم براى انتخابات سال 
بعدى خيلى فعال نيستند، ولى بايد هرچه زودتر 
شوراى سياستگذارى تعيين تكليف شده و كارها 
ــود. صادقى با اشاره به  به لحظه آخر موكول نش
اينكه مسئله اصلى اصالح طلبان براى انتخابات 
رياست جمهورى مسئله تاييد صالحيت هاست، 
تصريح كرد: برخى اصالح طلبان معتقد هستند 
كه بايد در زمينه بررسى صالحيت ها با مراجع 
ذى ربط وارد رايزنى شد و بعضى معتقد هستند 
ــت، بنابراين دو رويكرد در  اين كار بى فايده اس
جريان اصالحات وجود دارد.رويكرد اول اين است 
كه براى چانه زنى تالش شود و به هر قيمتى نظر 
مراجع ذى ربط براى تاييد صالحيت ها گرفته 
ــت كه اصالح طلبان  ــود. رويكرد دوم اين اس ش
وقتى موانع جدى وجود دارد، نبايد اصرارى براى 
حضور در قدرت داشته باشند و اصالحات از بطن 
ــه را در اولويت قرار دهند. اين دو رويكرد  جامع
البته هنوز خيلى بروز و ظهور نداشته و حاميان 
هر رويكرد با زبان بى زبانى و ايما و اشاره در حال 

مطرح كردن نظرات خود هستند.

نماينده مجلس: 

خطر «بایدن» 
بیشتر از ترامپ است

ــور و  ــور داخلى كش ــيون ام يك عضو كميس
شوراهاى مجلس شوراى اسالمى، گفت: خطر 
"جو بايدن" و دموكرات ها مانند مار خوش خط 

ــت كه در زمان مقتضى نيش خود را  و خال اس
مى زنند و حتى مى توان گفت خطر بايدن بيشتر 
از ترامپ است. ابوالفضل ابوترابى در گفت وگو با 
ــنا، در خصوص انتخابات پيش روى آمريكا  ايس
و تحليل برخى كارشناسان مبنى بر اينكه اگر 
دموكرات ها پيروز شوند به نفع ايران است، اظهار 
كرد: مواضع جمهورى اسالمى ايران را مقام معظم 
رهبرى در جلسه اى كه به صورت ويدئو كنفرانس 
با هيئت دولت داشتند به خوبى تبيين كردند. 
ــراى ايران فرق نمى كند كه جمهورى خواهان  ب
پيروز انتخابات شوند يا دموكرات ها، چراكه اوباما، 
ترامپ و جو بايدن همگى خوى استكبارى دارند. 
ــف دارد كه برخى افراد با  ــزود: جاى تأس وى اف
ــه مذاكره با آمريكا مردم را فريب مى دهند  حرب
و پوپوليستى عمل مى كنند و با زدن حرف هاى 
ــتاد تبليغاتى جو بايدن تبديل  ــت به س نادرس
ــده اند. ايرانيان مقيم آمريكا هم كه حق رأى  ش
ــتدالل كه اگر بايدن  ــكا دارند با اين اس در آمري
ــود تحريم و فشار عليه ايران  رئيس جمهور ش
كاهش مى يابد از او حمايت مى كنند. اين عضو 
كميسيون امور داخلى كشور و شوراهاى مجلس 
شوراى اسالمى، گفت: ساده انگارى است اگر تصور 
كنيم با آمدن جو بايدن مشكالت حل مى شود، با 
قاطعيت مى گويم هيچ مشكلى حل نخواهدشد؛ 
ــتكبارى است  چراكه ماهيت دولت آمريكا اس
ــى رئيس جمهور  ــد چه كس ــى نمى كن و فرق
باشد. مشكالت كشور فقط با نگاه به داخل حل 
مى شود، همان طور كه در زمان جنگ، صنعت 
دفاعى خود را متحول كرديم. اخيراً وزارت دفاع 
ــازى كارهاى فوق العاده اى  در صنعت خودروس
ــازى نيز  ــت و در زمينه داروس ــام داده اس انج
پيشرفت هاى خوبى داشته ايم. ابوترابى، تصريح 
كرد: شركت هاى دانش بنيان نيز با نگاه به داخل 
اقدامات بسيار ارزشمندى انجام داده اند. بنابراين 
راه برون رفت از مشكالت نگاه به داخل است و 
جو بايدن و ترامپ هيچ فرقى با يكديگر ندارند. 
ــاى مجازى اين  ــفانه برخى افراد در فض متأس
مطلب را انعكاس مى دهند كه آمدن جو بايدن 
به نفع منافع ايران است. نماينده مردم نجف آباد 
ــران و كرون ادعاهاى "جو بايدن" مبنى بر  و تي
بازگشت به برجام را توخالى ارزيابى و خاطرنشان 
كرد: افرادى مانند بايدن، مارهاى خوش خط و 
ــتند. خطر اين نوع مارها از كسى كه  خال هس
شفاف حرف مى زند بسيار بيشتر است. مواضع 
ترامپ رو است، اما بايد از مار خوش خط و خالى 
بترسيم كه در بزنگاه نيش خودش را مى زند و 
ما نبايد از اين خطر دموكرات ها در آمريكا غافل 
ــويم. اگر خوب طرف هاى خود را بشناسيم  ش
آمادگى مقابله را هم خواهيم داشت. وى افزود: 
بنابراين خطر "جو بايدن" و دموكرات ها؛ مانند 
مار خوش خط و خال است كه در زمان مقتضى 
نيش خود را مى زنند و حتى مى توان گفت خطر 

"بايدن" بيشتر از ترامپ است.

55
خبر تلگرامى

� حزب حاكـم ليبـرال دموكراتيك 
براى راى گيـرى درون حزبى و تعيين 
رهبـر جديـد در تاريخ 14 سـپتامبر 
اتفاق نظـر دارد تـا جانشـين شـينزو 
آبه به عنوان نخسـت وزير براى تاييد 
راهى پارلمان شود. شـينزو آبه اخيراً 
به دليل وضعيت جسـمانى نامناسـب 
از سمت نخسـت وزيرى اسـتعفا داد. 
رهبـر جديـد حـزب حاكـم ليبـرال 
دموكراتيـك با توجه بـه اينكه حزب 
وى اكثريـت را در پارلمان اين كشـور 
در اختيار دارد، نخست وزير بعدى ژاپن 

خواهد شد./ايسنا

� كامـاال هريس، معـاون «جو بايدن» 
نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهورى 
آمريـكا گفت: براى بازگشـت به توافق 
اقليمـى پاريـس و همچنيـن توافـق 
هسته اى ايران بايد تالش شود تا به اين 
ترتيب، تاثير سياسـت هاى تخريب گر 
دونالد ترامپ بـر وجهه جهانى آمريكا، 

جبران شود./ايلنا

سياسى

ديـروز خبرى آمد كـه الريجانـى از تمايل به 
حضـور در انتخابـات 1400 گفته اسـت. آنطور 
كـه رسـانه هاى اصولگـرا خبـر دادنـد علـى 
انتخابـات 1400  الريجانـى بـراى نامـزدى در 
برخى شـرط ها را مطرح كرده است. باشگاه 
خبرنـگاران به نقل از روزنامه صبح نو نوشـته: 
شـرط اصلى على الريجانى عـالوه بر حمايت 
اصالح طلبان، نامزدى او از جانب راست سنتى 
اسـت به نحوى كه فقط نامـزد اصالح طلبان 
نباشـد و مانند حسن روحانى از حمايت برخى 
راست گرايان هم برخوردار باشد. الريجانى از 
اينكه فقط از جانب اصالح طلبان حمايت شود 
راضى نيسـت و معتقد اسـت اجماع بـر او به 
عنوان گزينه ائتالفى شامل ميانه روهاى جناح 
راست و چپ به نفع آينده سياسى اوست و به 

نوعى شرط حضور او در انتخابات است

واشنگتن پست: 

پمپئو بدترین وزیر خارجه تاریخ آمریکاست

على الريجانى شرط گذاشته كه براى 1400 مى آيد اگر عالوه بر اصالح طلبان، اصولگرايان ميانه رو نيز از او حمايت كنند.
چرا كارگزاران از اين انتخاب حمايت مى كند؟

ضربه به اصالح طلبان اين بار محكم تر!
جاللى زاده: اصالح طلبان هشت سال از فردى حمايت كردند كه اصالح طلب نبود و در نهايت نيز عملكرد روحانى 

باعث بيشترين آسيب به اصالحات شد. اينبار و با حمايت از الريجانى در عمل هويت جريان اصالح طلبى مخدوش مى شود
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اعالم شرایط جدید رجیستری تلفن همراه 

با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى، قطار گردشگرى 
2 منطقه شمال كشور از روزهاى 14 و 20 شهريورماه 
ــر مى گيرد. به گزارش ايرنا، «رضا  فعاليت خود را از س
عصارى» معاون شركت حمل و نقل ريلى رجا افزود: به 
منظور جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا و براى سالمت 

ــافران  ــالوه بر فاصله گذارى فيزيكى بين مس ــگران، ع حال گردش
ــته هاى بهداشتى شامل محلول ضدعفونى و ماسك  اين قطار، بس
ــود.   اجراى پروتكل هاى بهداشتى در  3 اليه بين آنها توزيع مى ش

ــت كه بنا  ــگرى موضوع مهمى اس قطارهاى گردش
ــركت هاى ريلى قرار است به صورت ويژه  بر اعالم ش
كنترل شود. راه آهن جمهورى اسالمى ايران در دوره 
شيوع ويروس كرونا به دليل عملكرد مناسب بهداشتى 
از طرف اتحاديه بين المللى راه آهن هاى جهان مورد 
تقدير قرار گرفته است.  با شيوع ويروس كرونا در كشور، شركت رجا 
ــتاى سفر هوشمند (سفر+سالمت)  نيز اقدامات متعددى را در راس
ــالمتى و  ــتى اعم از كنترل وضعيت س با انجام پروتكل هاى بهداش

ــت مأموران قبل از اعزام، ضد عفونى كردن قطارها در مبدأ  بهداش
ــرف پذيرايى، رعايت  ــتفاده از ظروف يكبار مص ــفر، اس و طول س
فاصله گذارى فيزيكى در قطارها، ارائه ماسك به مسافران، جانمايى 
ــا و... آغاز و اجرايى كرده  ــه مواد ضدعفونى كننده در قطاره و تعبي
ــت. وى افزود: وجود راهنماى مجرب، بيمه مسافرتى، پذيرايى  اس
بسته بندى شده شامل: صبحانه، ناهار، شام و ميان وعده همچنين 
ــعبده بازى و اجراى مسابقه از  ــرگرم كننده مانند: ش برنامه هاى س

خدمات شركت رجا در سفر با قطارهاى گردشگرى است.

سوت قطارهای گردشگری از نو کشیده شد

گمرك ايران شرايط جديد اظهار مسافرى تلفن همراه (رجيسترى) را اعالم كرد. 
به گزارش مهر به نقل از گمرك ايران اظهار مسافرى تلفن همراه (رجيسترى) منوط به 
درج شماره سيم كارتى است كه حداقل 20 روز از زمان فعالسازى آن اعم از (صدور اوليه، 
IMSWAPS، انتقال مالكيت و …) گذشته باشد كه در تاريخ 9 مرداد ماه نيز در زير 

سامانه دوراظهارى مسافرى (رجيسترى تلفن همراه) اعمال شده است.

آفتاب يزد- گروه اقتصادى: برخى اظهارات چنان آشكارا در رسانه 
ملى روى اعصاب مردم خسته مى رود كه جان و روح در امان نمى ماند! 
در زمانه اى كه واقعيت ها ملموس تر از هر واقعه مكتوب و مشهود در 
ــانه هاى كاغذى و ديدارى و شنيدارى است وزير راه دولت حسن  رس
ــر اطالعات را تجويز مى كند آن هم جلوى  ــخه منع نش روحانى نس

ديدگان ملت!
ــش از تعطيالت اخير از  ــازى، پي ــالمى، وزير راه و شهرس محمد اس
ممنوعيت «انتشار اطالعات و گزارش هاى قيمت و بازار مسكن» خبر 
داد و گفت: «به معاونت مسكن دستور داده ام تا آمار و اطالعات مربوط 
به بازار ماهانه مسكن را منتشر نكند.!» اعالم ممنوعيت انتشار « آمار و 
اطالعات مربوط به بازار ماهانه مسكن» يك روز پس از آن منتشر شد 
كه رسانه هاى كشور طى گزارشى از افزايش 350 درصدى نرخ اجاره 
مسكن طى 7 سال دوره رياست جمهورى حسن روحانى خبر دادند.

ــال 99، مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه   ــال92 تا س بنابراين گزارش از س
ــكونى  3درصد وديعه  پرداختى براى اجاره  يك مترمربع زيربناى مس
ــهر تهران با افزايش 350 درصدى از حدود 16 هزار تومان در  در ش

بهار92 به حدود 56 هزار تومان در بهار99 افزايش يافته است.
عالوه بر اين، بنابر آخرين آمار منتشر شده از سوى دفتر اقتصاد مسكن 
ــازى «متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكونى  وزارت راه و شهرس
ــزار و 100تومان  ــاه به 20 ميليون و 986 ه ــت طى تير م در پايتخ
ــته، خرداد99، 10 درصد و نسبت به  ــبت به ماه گذش رسيد كه نس
ــابه در سال گذشته يعنى تير ماه98 نيز 54 درصد افزايش  مدت مش

داشته است».
پيش از اعالم ممنوعيت «انتشار اطالعات و گزارش هاى قيمت و بازار 
مسكن» از سوى وزير راه و شهرسازى، شخص حسن روحانى رئيس 
جمهورى نيز كه عالقه زيادى به اميد آفرينى دارد، از انتشار آمارها و 
اطالعات بازار مسكن و همچنين اجاره  بهاى مسكن ابراز نارضايتى و 

دلخورى كرده بود.
بطور نمونه روحانى در 29 تير ماه طى سخنانى در «نشست با مديران 
ــد بخش مسكن» ضمن انتقاد از «گزارش ها و اعداد و ارقامى كه  ارش
ــوى برخى رسانه ها منتشر مى شود»،  در زمينه افزايش اجاره بها از س
ــاس آمار وزارت راه و شهرسازى در بخش مسكن  گفته بود كه «براس
ــاره بها 30 درصد  ــط در تهران ميزان اج ــتيجارى به طور متوس اس

افزايش يافته كه اين رقم اميدواركننده است»
ــديد شده و از ماه ها قبل  ــكن با شيوع كرونا در كشور تش بحران مس
ــت از محل  ــازى اعالم كردند كه قرار اس دولت و وزارت راه و شهرس
75 هزار ميليارد تومانى كه براى مبارزه با كرونا تخصيص داده شده، 
ــكن پرداخت شود اما اين  ــتاجران، وام وديعه مس براى كمك به مس
طرح هنوز در مرحله اجرايى شدن است و مستندى از اجراى آن در 

دسترس نيست!
ــنبه 27مرداد گفت كه  ــازى روز دوش  عالوه بر اين، وزير راه و شهرس
هدف اصلى اين وزارتخانه احداث ساالنه 700هزار واحد مسكن شهرى 
مطابق طرح جامع مسكن بود كه در سال گذشته فقط 300هزار واحد 
مسكونى ساخته شد و براى جبران كمبود 400هزار واحدى كه بايد 
ساخته مى شد، برنامه اقدام ملى راه اندازى شده كه 100هزار واحد آن 

در بافت فرسوده است.
با اين حال محمد اسالمى تاييد كرد كه «طرح اقدام ملى مسكن» در 
ــل مطابق برآوردها پيش نمى رود و در حالى كه 530هزار نفر در  عم
اين طرح تاييد نهايى شدند، تاكنون فقط 16 هزار نفر در بانك عامل 

ــاب افتتاح كرده اند و مجموع مبالغ واريزى فقط  بخش مسكن، حس
900 ميليارد تومان بوده است.

اسالمى به طور ضمنى از ناكامى در برنامه ريزى هاى انجام شده براى 
ــه « 2 ميليون واحد  ــوده نيز خبر داد و گفت ك ــازى بافت فرس نوس
مسكونى بيشتر از تعداد خانوارها داريم و 2 ميليون واحد نيز خانه هاى 
ــوده  ــت كه در نتيجه بايد روى بافت فرس وياليى و اقامت موقت اس

تمركز مى كرديم»
وزير راه و شهرسازى گفت كه فكر مى كرديم اگر روى بافت فرسوده 
ــال  ــى مى توان اين بافت را احيا كرد اما در س ــود، به راحت تمركز ش
ــته تنها 13 هزار نفر متقاضى ساخت مسكن در بافت فرسوده  گذش
ــتقبال مردم، هدف 100 هزار واحد در اين  بودند و به دليل عدم اس

بخش محقق نشد.
ــكن  ــار قيمت مس و همه اين مواضع و امتناع دادن وزارت راه از انتش
در مرداد در حالى معنادار مى شود كه بانك مركزى اعالم كرد: قيمت 
ــكن در تهران به 23.1 ميليون تومان رسيده است. رشد  هر متر مس
10.5درصدى قيمت مسكن تنها طى يك ماه. در اين ماه بقيه بازارها 
ــد و  ــد؛ طال 8درصد رش ــتند؟ دالر6.2 درصد رش چقدر بازدهى داش
ــار از بانك مركزى خود گوياى  ــورس 8درصد افت! و گويى اين آم ب

واقعيتهايى است كه وزير را ياراى جلوگيرى از آن نيست.
و البته اين موضع جناب وزير دولت تدبير و اميد چنان مدبرانه بود كه 
بازتاب آن در فضاى مجازى اسباب سوژه نقدهاى تازه شد تا جايى كه 
ــين سالح ورزى با هشتگ # شرط_عقل  فعالى اقتصادى به نام حس
ــت: وزير مسكن براى آرام كردن بازار، توصيه به عدم انتشار آمار  نوش
ــتم مثل خيلى از موارد مشابه  و اطالعات مربوطه كرده اند! مى خواس
ــد! اين كيفيت حكمرانى  ــا نگاه طنز به اين موضوع بپردازم، اما نش ب

اقتصادى گريه دارد، نه خنده!
ــس از تهران نيز  ــى توانگر نماينده دوره جديد مجل ــد كه مجتب بمان

ــته: وزير راه و شهرسازى اعالم كرد:  ــته و نوش فرصت را مغتنم دانس
دستور داده تا فعال آمار قيمت ماهانه مسكن منتشر نشود. انتشار آمار 
ــاند! آقاى وزير! آمار و اطالعات  ماهانه، اين بازار را به انحراف مى كش
ــى هر بخش از اقتصاد است. البته آمار دقيق!  نخستين مبناى بررس

ساخت مسكن، همان كه آقاى روحانى داد 4.5 ميليون!

� نادیده گرفتن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

ــازى دولت موسوم به تدبير و اميد به منع  فراخوان وزير راه و شهرس
انتشار اطالعات به عنوان راه حل جناب وزير در حالى است كه خيلى 
ــى آزاد به اطالعات در جلسه  ــار و دسترس پيش از امروز قانون انتش
ــى مورخ 1387/11/6 مجلس كه با عنوان اليحه آزادى اطالعات  علن
ــالمى تقديم گرديده بود و مطابق اصل يكصد  به مجلس شوراى اس
ــالمى ايران به مجمع  ــى جمهورى اس و دوازدهم (112) قانون اساس
ــخيص مصلحت نظام نيز ارسال گرديده بود و با تأييد آن مجمع  تش

ابالغ هم شده بود!
ــاس بند دوم اين قانون با عنوان آزادى اطالعات هر  كما اينكه بر اس
شخص ايرانى حق دسترسى به اطالعات عمومى را دارد، مگر آن كه 
ــوم نيز با عنوان حق دسترسى به  ــد. و در بند س قانون منع كرده باش
اطالعات متذكر شده «مؤسسات عمومى مكلفند اطالعات موضوع اين 
ــى مردم  قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس
قرار دهند» و در قالب يك تبصره ادامه داده اطالعاتى كه متضمن حق 
و تكليف براى مردم است بايد عالوه بر موارد قانونى موجود از طريق 

انتشار و اعالن عمومى و رسانه هاى همگانى به آگاهى مردم برسد.
ــى به اطالعات در ذيل  ــتثنائات دسترس و البته در اين ميان تنها اس
فصل چهارم مورد اشاره قرار گرفته كه اسرار دولتى و حمايت از حريم 

خصوصى را در بر مى گيرد.
ــازى اگر از طريق مشاور حقوقى وزارتخانه  و جناب وزير راه و شهرس
ــوب قرار گيرند، نيك خواهند  ــان جزييات الزم االجراى مص در جري
ــى به اطالعات برخالف مقررات اين  ــت كه ممانعت از دسترس دانس

قانون مشمول مجازات نيز خواهد بود.
پس بيش از اينكه هر كارشناس صاحبنظرى كه اغلب آنها در تماس 
ــازى را  ــدرى اين موضع وزير راه و شهرس ــگار آفتاب يزد به ق خبرن
ــز اعالم تحير و  ــتند كه ج ــر واقع بينانه و دور از درايت مى دانس غي
ــته آن نمى دانستند شايد مرورى دوباره به  تاسف توضيحى را شايس
آمار رسمى بانك مركزى پاسخ محكم و قاطعى باشد به آنچه جناب 
ــتن  ــعى در پنهان كردن آن در زير برف براى پنهان نگه داش وزير س
واقعيتهاى بازار مسكن از مردمى دارد كه در سطح شهر سرگردان و 
مستاصل به دنبال يك سرپناه مناسب هستند! پس به اتفاق مرورى 
ديگر مى كنيم بر آمار بانك مركزى و نه سايتهاى خريد و فروش مانند 

ديوار كه از مدتهاى مديدى به سكوت اجبارى ملزم شده بودند:
ــكونى شهر تهران در مردادماه سال  تعداد معامالت آپارتمان هاى مس
1399، به 9,1 هزار واحد مسكونى رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 35,4 درصد كاهش و 175,8درصد افزايش 

نشان مى دهد.
ــزى، در ماه مورد گزارش،  ــاس گزارش روابط عمومى بانك مرك براس
ــاى واحد  ــع زيربن ــك متر مرب ــد و فروش ي ــت خري ــط قيم متوس
مسكونى معامله شده از طريق بنگاه هاى معامالت ملكى شهر تهران 
231,1ميليون ريال بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ترتيب معادل 10,5 و 77,4 درصد افزايش نشان مى دهد.

اقتصادى

بورس

اعداد

ترس سهامداران، کار دست 
«سهام عدالت» داد!

ــورس در 2 هفته اخير  ــاخص ب روند نزولى ش
ــهام عدالت نيز تاثير گذاشت و  روى ارزش س
ــد ارزش اين سهام نسبت به 3 هفته  باعث ش
ــته، حدود 3 ميليون تومان كاهش يابد.  گذش
به گزارش ايسنا، پس از آزادسازى سهام عدالت، 
مشموالن اين سهام كه روش مستقيم را براى 
مديريت سهام خود انتخاب كرده اند، مى توانند 
www.sahamedalat.ir با مراجعه به سامانه

ــهام و جزئيات دارايى خود را  ارزش واقعى س
ــاهده كنند. بر اين اساس و طبق آخرين  مش
ــه مربوط به  ــانى، گزارش دارايى ك به روز رس
ــت، ارزش واقعى  ــهريور اس ــخ چهارم ش تاري
ــهام عدالت با ارزش اوليه 492 هزار تومان  س
ــتر از 14ميليون و 800 هزار تومان  كمى بيش
ــت. درحالى كه ارزش اين سهام در تاريخ  اس
ــر از 17 ميليون و  ــاه، كمى بيش ت 13 مردادم
900 هزار تومان بوده است. اين درحالى است 
كه برخى معتقدند نمى توان نقش فشار فروش 
ــهام عدالت را در ريزش بازار ناديده گرفت،  س
زيرا اواخر مرداد ماه بود كه كارگزارى ها حجم 
عظيمى از سفارش هاى ثبت شده سهام عدالت 
ــازار عرضه  ــه صورت يكجا در ب ــان و ب را ناگه
كردند و اين كار باعث ترس سهامداران ديگر 
ــهم ها به صف فروش  ــل صف خريد س و تبدي
ــد. اتفاقى كه باعث شد مسئولين تصميم  ش
ــرمايه و حقوق  بگيرند براى حمايت از بازار س
سهامداران، فروش سهام عدالت را بلوكى كنند 
و از 28 مردادماه فروش سهام عدالت به صورت 

بلوكى با نماد 2 در بورس انجام مى شود.

حقوقم بخار شد!
ادامه از صفحه اول:

ــيده  ــره تبخير به خوراك و نان نرس تا زنجي
بايد كارشناسان محترم اقتصادى قصد و مراد 
ــاده براى  ــرمايه را با زبان س خود از تبخير س
ــير  ــا مخصوصا حقوق بگيران توجيه وتفس م
ــگيرى از  ــرايط و روش هاى پيش ــوده وش نم
بخار شدن پول وسرمايه را به اكثريت جامعه 
آموزش دهند. در غير اينصورت از فردا شاهد 
تبخير سرمايه وپول در جامعه بوده و همراه با 
بخارشدن اين اقالم بايد منتظر ديدار مديران 
تبخيرى باشيم كه پول وارز كشور را به بخار 
ــرزمين هاى ديگر منتظر  تبديل كرده و در س
بارش آن باشند. از نگاه رفتارشناسى اجتماعى 
استفاده از تعابير ومفاهيم تازه تولد يافته كه 
ــى رايج نبوده  ــال در زبان و گفتمان عموم قب
ــتگى اجتماعى شده و  ــر گش موجب بروز س
ــيله ارتباط بين  زبان به عنوان اصلى ترين وس
ــاقط مى نمايد.  ــانها را از كاركرد اصلى س انس
ــته هاى مختلف قبل  بنابر اين نخبگان در رش
ــران اصلى آنها  ــج عبارات نو بايد كارب از تروي
ــروز هرج ومرج  ــايى كرده و اجازه ب را شناس
ــى را به فرصت طلبان اجتماعى ندهند.  كالم
تفاهم كاربردى در مورد عبارات نوين موجب 
ــبكه هاى ارتباطى نخبگان  گسترده شدن ش

خواهد گرديد.

23 هزار و 50تومان
قيمت دالر 

قيمت هر دالر آمريكا (اسكناس) دوشنبه 
10شـهريور 99 در صرافى هـاى بانكى به 
23هـزار و 50 تومـان رسـيد. همچنين 
صرافى ها هر دالر را 22 هزار و 950 تومان 
خريدارى مى كردند. براين اسـاس قيمت 
خريد هر يورو نيـز در صرافى هاى بانكى 
27هـزار و 150 تومان و قيمت فروش آن 

27هزار و 250 تومان بود.

طبق اعالم بانك مركزى، بخش عمده اى از افزايش بدهى دولت به 
بانك مركزى در 2 سال اخير، صرفاً تغيير طبقه بندى مطالبات بانك 
ــركت هاى دولتى و بانك ها بوده و يا به واسطه  مركزى از دولت، ش
ــناد، به تعهد دولت بوده است كه همگى به موجب قانون بوده و  اس

فاقد هرگونه آثار پولى است. 
به گزارش ايسنا، بانك مركزى پيرو مطالب منتشر شده در برخى از 
ــانه ها مبنى بر افزايش بدهى دولت به بانك مركزى در دو سال  رس
اخير و متهم ساختن دولت و بانك مركزى به بى انضباطى مالى، به 
ــازى و تنوير افكار عمومى توضيحاتى در خصوص  منظور شفاف س
ــال اخير  ــوالت مربوط به بدهى دولت به بانك مركزى در 2 س تح

ارائه كرد. 
ــه بانك مركزى از 35.4 هزار  ــق اعالم اين بانك، بدهى دولت ب طب
ميليارد تومان در پايان تيرماه 1397 به 97 هزار ميليارد تومان در 
پايان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار ميليارد تومان افزايش) 
ــى داليل افزايش بدهى دولت به بانك مركزى  رسيده است. بررس
ــدود 41.4 هزار ميليارد  ــت كه در ح ــور بيانگر آن اس در دوره مزب
تومان (67.2 درصد) از افزايش بدهى دولت به بانك مركزى در اين 
دوره به واسطه انتقال بخشى از بدهى بانك ها و موسسات اعتبارى 
غيربانكى به بانك مركزى به بدهى دولت به بانك مركزى (به ميزان 
ــزد، از ظرفيت هاى  ــان بابت اصل و كارم ــزار ميليارد توم 33.4 ه
ــال 1397 و به ميزان  ــره 5 قانون بودجه س ــوع بند (و) تبص موض
8 هزار ميليارد تومان، از ظرفيت هاى بند مزبور در قانون بودجه سال 

1398) بوده است.

ــش بدهى دولت به بانك مركزى به هيچ  بنابراين، اين ميزان افزاي
ــول جديد و افزايش پايه پولى نبوده، بلكه  عنوان به معناى خلق پ
ــى بانك ها به بانك مركزى به  ــاً به موجب قوانين بودجه، بده صرف

بدهى دولت به بانك مركزى انتقال يافته است.
ــان افزايش بدهى  ــزار ميليارد توم ــن، معادل 10.8 ه ــالوه بر اي ع
ــاه 1397 به پايان خردادماه  ــت به بانك مركزى در پايان تيرم دول
ــركت هاى دولتى به بانك  1399 به دليل انتقال بدهى برخى از ش
ــركت هاى مادر  ــامل ش مركزى به بدهى دولت به بانك مركزى (ش
تخصصى توانير، بازرگانى دولتى، پشتيبانى امور دام كشور و سازمان 
ــازى يارانه ها براساس مصوبات هيئت وزيران، مبتنى بر  هدفمندس
ــه در عمل تنها تغيير  ــى) بوده ك ــول 127 و 138 قانون اساس اص
ــده و واجد آثار  ــوب ش ــدى مطالبات بانك مركزى محس طبقه بن

پولى نيست.
ــى از مقررات مالى دولت  ــاس تبصره (1) قانون تنظيم بخش بر اس
ــور الحاق شده است،  ــبات عمومى كش كه به ماده 24 قانون محاس
ــه عمومى را به  ــد معادل 3 درصد از بودج ــاله دولت مى توان هر س
صورت تنخواه گردان از منابع بانك مركزى استقراض كرده و آن را 
در پايان سال تسويه كند. هر چند كه ميزان تعيين شده 3 درصدى 
در قانون همواره ثابت است، ليكن همراه با افزايش رقم كل بودجه 
عمومى كشور، ظرفيت استفاده قانونى دولت از تنخواه گردان خزانه 

نيز افزايش مى يابد.
در اين راستا، حدود 13.5 هزار ميليارد تومان افزايش بدهى دولت به 
بانك مركزى در دوره مذكور به دليل استفاده دولت از تنخواه گردان 

خزانه صورت گرفته كه داراى پشتوانه قانونى است. 
ــدود 2.1 هزار ميليارد تومان افزايش  همچنين، در دوره مذكور ح
بدهى دولت به بانك مركزى نيز به دليل اسناد به تعهد دولت (كه 
ــى از آن بابت مطالبات بانك مركزى از دولت از طرف وزارت  بخش
ــده و به  ــادى و دارايى به وثيقه جواهرات ملى تعهد ش ــور اقتص ام
ــال 1351-  ــور - مصوب س موجب ماده 8 قانون پولى و بانكى كش
به عنوان پشتوانه اسكناس هاى منتشره منظور شده و بخش ديگر 
ــناد به تعهد دولت مربوط به سفته هايى است كه از سوى بانك  اس
مركزى و به نيابت از دولت جمهورى اسالمى ايران به عنوان سهميه 
دولت نزد صندوق بين المللى پول و ساير موسسات مالى بين المللى 

به امانت گذارده مى شود.) بوده است.
ــت كه افزايش بدهى دولت به بانك مركزى كه  الزم به توضيح اس
از اين محل ناشى مى شود، به معنى افزايش پايه پولى نيست؛ چرا 
كه در قبال افزايش اين متغير، پول جديدى به اقتصاد كشور تزريق 
نمى شود. به لحاظ حسابدارى نيز، افزايش در بدهى دولت به بانك 
ــاير  ــناد به تعهد دولت، با افزايش س ــى از تغييرات اس مركزى ناش
بدهى هاى بانك مركزى (و به تبع آن كاهش خالص ساير اقالم بانك 

مركزى) خنثى شده و از اين منظر پايه پولى متأثر نخواهد شد. 
ــال اخير بخش عمده اى  ــود كه در 2 س در مجموع مالحظه مى ش
ــزى، صرفاً تغيير طبقه بندى  ــش بدهى دولت به بانك مرك از افزاي
ــركت هاى دولتى و بانك  ها بوده  مطالبات بانك مركزى از دولت، ش
و يا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است كه همگى به موجب 

قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولى است.
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خبر تلگرامى

� عبدالعزيز بن سـلمان، وزير انرژى 
عربسـتان اعـالم كـرد كـه شـركت 
دولتى نفت سعودى آرامكو عربستان، 
دو ميـدان جديد نفت و گاز در مناطق 
شـمالى ايـن كشـور كشـف كـرده 

است./ مهر به نقل از رويترز

 برقرارى صلح بين طرفين يك نزاع، 
زائل كننده آتش كينه و خشم است، اما 
ــعله ور كننده اين  جانبدارى يك طرفه ش

آتش است.
0938...

 با توجه به اينكه استان گيالن جزو 
ــتان  ــت در شهرس مناطق قرمز كروناس
ــتاد  ــدون توجه به مصوبات س ــتارا ب آس
ــزار نكردن تجمعات  كرونا مبنى بر برگ
ــب در تاالرها و  ــم عروسى هر ش و مراس
ــى از شب مراسم  ــتارا تا پاس باغ هاى آس
ــود! آيا فرماندارى  عروسى برگزار مى ش
ــت و پليس اماكن وظيفه اى  اداره بهداش

در اين مورد ندارند؟
0905...

ــرم تامين  ــت محت ــالم. رياس  با س
ــن افراد  ــدا اي ــه خ ــما ب ــى ش اجتماع
ــش تامين  ــتمرى بگيران تحت پوش مس
اجتماعى هستند با حقوق زير 500 هزار 
تومان شما به خدا به افراد هم سبد كاال 

كمك حمايتى بدهيد. 
0911...

ــى، جنابعالى  ــاى روحان ــاب آق  جن
ــيد و هر روز  ــه اينقدر زحمت مى كش ك
ــد در كاخ  ــت تدبير و امي ــا هيئت دول ب
رياست جمهورى خود جلسه سخنرانى 
ــاى زيبايى را با  ــد و صحبت ه مى گذاري
ــوخى ارائه مى فرماييد و همه  خنده و ش
ــب و عالى  اوضاع پيرامون خود را دلچس
ــور را در حال پيشرفت  مى بينيد! و كش
ــردم را در رفاه و كرونا را مهار و همه  و م
ــى مى كنيد،  ــح و صفا تلق ــا را در صل ج
ــود  ــد كه ديگر چه طور بايد بش بفرمايي
ــه كار بايد بكنند  ــان چ ــردم عزيزم و م
ــود كه اوضاع مالى  ــما باورتان بش كه ش
اغلب مردم اصًال خوب نيست و گرانى و 
تورم بيداد مى كند و همه با رنج زحمت 
زندگى مى كنند؟ البته به قول معروف از 
ــواره هيچ گاه خبر از  قديم گفته اند كه س

حال پياده ندارد. 
0913...

ــق  ــالم و ادب، مناط ــرض س ــا ع  ب
ــوج اول كرونا،  ــران در م ــهردارى ته ش
ضدعفونى ها حتى تا دربهاى منازل انجام 
ــد االن كه كرونا كم نشده چرا مجدداً  ش
ــالمتى مردم حفظ  تكرار نمى شود تا س

بشود؟
0922...

ــرى فرمود:  ــالم. جناب جهانگي  س
ــا كوپن مخالف  ــا دادن كاالها ب دولت ب
است، خب براى چى دولت موافق باشه، 
چون تا چند ماه ديگه اين دولت ميره و 
ــاد، ديگه براى دولت تو  دولت جديد مي
ــت  اين ماههاى آخر هيچ چيز مهم نيس
ــو مناظره هاى  ــود مگه ت جهانگيرى نب
ــورى مى گفت  ــت جمه رياس انتخابات 
ــب  ــه زمان احمدى نژاد ش مردم يادتون
ــديم  ــد مى ش ــح بلن ــم صب مى خوابيدي
ــده،  ــران ش ــا گ ــدم دالر و كااله مى دي
ــه قيمت دالر  ــرى جان االن مگ جهانگي
ــاعتى باال نميره، قيمت كاالها هر روز  س

گران نميشه از زمان احمدى نژاد بدتره.
0919...

ــا مرزهاى عراق تا آخر محرم  1320- آي
به روى زائران بسته خواهد شد؟ (6/2)

ــاى زندوكيلى خواننده خوب  1314- آق
ــورمان اين چه عكس هايى است كه  كش
ــبكه هاى مجازى گذاشته ايد؟ شما  در ش
ــى در خانه نگه  مى خواهيد حيوان وحش

داريد الاقل آن را تبليغ نكنيد. (6/2)
1310- آقاى هاشمى رئيس شوراى شهر 
ــت اين  ــما را به رياس انتصاب مجدد ش
ــورا تبريك عرض مى كنيم. اميدواريم  ش
ــهرى و مشكالت  در پيگيرى مسائل ش
ــغ  ــى دري ــچ كوشش ــهروندان در هي ش

نورزيدند. (6/2)
1303- طبق اعالم معاون رئيس جمهور 
ــت 45 هزار نفر در ادارات دولتى  قرار اس
استخدام شوند. اميدواريم دولت در اين 
مورد به تحصيلكردگان جوياى كار توجه 
ــد فكر  ــازى در كار نباش ــد و پارتى ب كن

بچه هاى بيكار ما هم باشند. (6/2)
ــاى روحانى مى فرماييد فقط  1241- آق
ــور در ايام كرونا  3 درصد از اقتصاد كش
آسيب ديد. اين حرف چقدر كارشناسى 
ــما  ــا اقتصاددانان با حرف ش ــت؟ آي اس

موافق هستند؟ (6/2)
پيام هاى مردمى در صفحات 8-6-3

روى خط آفتاب

88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427
آفتاب يزد دستورالعمل ممنوعيت اطالع رسانى وزارت شهرسازى را بررسى مى كند

تدفين اطالعات مسكن براى كنترل گرانى!

ــت؛ در هفته گذشته نيز شاخص هاى  آنچه گذش
ــد خود ادامه دادند و اكنون تقريباً  ــهام به رش س
ــاخص هاى عمده سهام در اياالت متحده  همه ش
موفق به فتح سقف تاريخى خود در فوريه امسال 
ــده اند. از عوامل مثبت تاثيرگذار  و عبور از آن ش
روى جو عمومى بازارهاى مالى، مى توان به تاييد 
ــماى درمان شدگان بيمارى كرونا روى  تاثيرگذارى درمانى پالس
ديگر مبتاليان و نيز خوش بينى به كوشش هاى فزاينده در راستاى 
ساخت واكسن كوويد-19 اشاره كرد كه منجر به رشد تقاضا براى 
ــازندگان هواپيما و قطعه سازان  ــهام آژانس هاى هوايى و نيز س س
ــركت هاى فنآورى نيز به روند صعودى  ــد. سهام ش اين صنعت ش
ــنگين و بى وقفه خود ادامه دادند. اما فاكتور مهم و البته مثبت  س

ديگر، اعالم تغيير بزرگ راهبردى فدرال رزرو توسط جرومى پاول 
ــت جكسون هول بود. پاول در اين نشست اعالم كرد كه  در نشس
ــدى فراتر  ــدرال رزرو از اين پس به تورم اجازه خواهد داد تا رش ف
از هدف 2 درصدى اعالم شده داشته باشد و اين مسئله به معنى 
ــت كه نرخ بهره نزديك به صفر درصد در آمريكا تا سال ها  اين اس
تداوم خواهد داشت و افزايشى نخواهد يافت. اين امر طبيعتاً منجر 
ــك گريزى شده و فاكتور مثبتى براى شاخص هاى  به تقويت ريس
ــكناس مانند طال و ارزهاى  ــهام و نيز دارايى هاى جايگزين اس س

ديجيتال است. 
در حوزه اخبار منفى، اعالم كناره گيرى شينزو آبه از قدرت به دليل 
ــائل مربوط به سالمتى اش و نيز ادامه كشاكش ها بر سر پرونده  مس
ــاى ايران را مى توان نام برد. وزير خارجه آمريكا وعده داده  تحريم ه
ــازمان ملل ضد ايران  ــهريورماه تمام تحريم هاى س ــه از پايان ش ك
ــت، اما بسيارى از كشورها از جمله چين و روسيه با  بازخواهند گش
اين امر مخالف هستند و اين مسئله نيز مى تواند به موضوعى براى 

قدرت نمايى ابرقدرت ها تبديل گردد.

� تقویم اقتصادی ھفته جاری

ــده، گزارش  ــارى در حوزه اياالت متح ــن رويداد هفته ج مهمتري
مشاغل بخش غيركشاورزى اين كشور در ماه آگوست است كه روز 
جمعه 4 سپتامبر ( 14 شهريور) منتشر خواهد شد. انتظار بازار ايجاد 
151 هزار شغل و كاهش نرخ بيكارى به زير سطح 10درصد است. 
ــار گزارش هاى  از ديگر اخبار مهم مربوط به آمريكا مى توان به انتش
شاخص مديران خريد موسسه ISM اشاره كرد كه امروز سه شنبه 
1 سپتامبر ( 11 ارديبهشت) و پنجشنبه 3 سپتامبر (13 ارديبهشت) 
ــوند و تصوير دقيقى از وضعيت صنايع و بخش هاى  ــر مى ش منتش

مختلف اقتصاد آمريكا به دست مى دهند.
ــادى مهم جهان  ــر حوزه هاى اقتص ــار مهم ديگ ــوص اخب در خص
مى توان به برگزارى نشست بانك مركزى استراليا در روز سه شنبه 
ــار گزارش رشد فصلى GDP اين  ــپتامبر ( امروز) و نيز انتش 1 س
ــاره كرد. گزارش بازار  ــنبه 2 سپتامبر ( فردا) اش ــور در چهارش كش
ــزارش NFP در روز جمعه پيش رو  ــا گ ــادا نيز همزمان ب كار كان

(4سپتامبر) منتشر خواهد شد.

بازارهای مالی جهانی
از هفته گذشته تا پایان هفته جاری

على شريف آزاده - تحليلگر 

رصد

مفقودى

ــركت پويا پرداز تهران به  ــه بهره بردارى صنايع و معادن ش پروان
ــماره 41589 / 01 الف به تاريخ 84/12/08 در زمينه توليد  ش
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س ــك مفقود گردي ــات الكتروني قطع

مى باشد.

مفقودى

سند كمپانى، شناسنامه مالكيت، كارت و كليه بنچاق هاى اتومبيل 
ــماره انتظامى: 24 ايران  ــكى به ش جيپ مدل 1983 رنگ زرش
ــى:  ــماره شاس ــماره موتور: 0014947 و ش ــه ش 276 ب 94 ب
ــى مفقود گرديده و از  83km41413413 به نام: كاوس عباس

درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى

ــنامه مالكيت و سند قطعى اتومبيل ليفان  سند كمپانى، شناس
ــماره انتظامى: 38 ايران 612  ــفيد به ش 620 مدل 91 رنگ س
ــى:  ــماره شاس ــور: Y00910774 و ش ــماره موت ــه ش ط 14 ب
ــيدى مفقود  ــه نام: على رش NAKNF421XBB105316 ب

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

دالیل بانک مرکزی برای توجیه بدهی ٢ ساله دولت!

جناب وزير راه و شهرسـازى اگر از طريق 
جريـان  در  وزارتخانـه  حقوقـى  مشـاور 
جزييـات الزم االجـراى قانـون انتشـار و 
دسترسـى آزاد به اطالعات قرار گيرند، 
نيـك خواهند دانسـت كـه ممانعـت از 
دسترسـى به اطالعات برخالف مقررات 
اين قانون مشمول مجازات نيز خواهد بود



ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

ــامگاه جمعه پس از  ــياه» ش «چادويك بوزمن» بازيگر «پلنگ س

ــرطان روده جان باخت. او 43 ساله  ــاله با بيمارى س نبردى 4 س
ــتوديو مارول  بود. پيش از آنكه وى به گروه بازيگران ابرقهرمان اس
بدل شود؛ ايفاگر نقش هاى نمادهاى مبارزات سياهان آمريكا بود و 
در نقش جكى رابينسون در فيلم «42» محصول 2013 و جيمز 
ــويد» 2014 بازى كرده بود. فيلم نخست  براون در فيلم «بلند ش
ــه اى بيس بال و فيلم  ــون، بازيكن حرف ــر زندگى رابينس تصويرگ
ــرا و نوازنده  دوم با تمركز بر زندگى جيمز براون، خواننده، ترانه س

ــيقى فانك و از چهره هاى تاثيرگذار  سرشناس موس
موسيقى قرن بيستم ساخته شده است. كوين فايگى 
ــتوديوز با انتشار بيانيه اى در اين باره  رئيس مارول اس
گفت: از دست رفتن چادويك واقعاً مصيبتى است. او 
«تى چاال» ى ما بود، پلنگ سياه ما و دوست عزيزمان. 

ــت كاريزما و لذتش را به  ــن مى گذاش هر وقت كه او پا در لوكيش
ديگران منتقل مى كرد و هر بار كه روى پرده ظاهر مى شد چيزى 
ــال 2018  واقعى از عظمتش را عيان مى كرد. چادويك بوزمن س

هنرپيشه اصلى فيلم «پلنگ سياه» بود و اين فيلم با 
ــد و در نودو يكمين دوره اسكار  اقبال زياد روبه رو ش
در هفت رشته نامزد شد و سه اسكار نيز دريافت كرد. 
به گزارش مهر به نقل از ورايتى، باب ايگر رئيس والت 
ــت تراژيك بوزمن  ديزنى نيز گفت: قلبمان از درگذش
ــتعداد فوق العاده و يكى از بخشنده ترين  ــت؛ يك اس شكسته اس
ــخصيت وااليى به  افرادى كه تاكنون ديده ام. او قدرت، عمق و ش

نقش «پلنگ سياه» داد. 

فرهنگى سه شنبه  11شهريور 1399    شماره 5818 

 «مسخره باز» در راه كرواسى

 «پلنگ سیاه» دنیای سینمایی مارول درگذشت

«مسخره باز» به كارگردانى همايون غنى زاده در يازدهمين حضور بين المللى خود در جشنواره 
«اسـپليت» قديمى ترين جشنواره فيلم كشور كرواسى به رقابت خواهد پرداخت. جشنواره 
فيلم اسپليت از 20 تا 27 شهريور در كرواسى برگزار خواهد شد. به گزارش سرنا، «مسخره باز» 
اولين نمايش خارج از ايران خود را سال گذشته در بخش مسابقه سى و پنجمين جشنواره فيلم 

«ورشو» آغاز كرد و موفق به دريافت جايزه ويژه هيئت داوران شد.
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 نقد و نظرى بر انتقادات بيژن بيرنگ درباره اتفاقاتى كه در رسانه ملى مى افتد

وقتى تلويزيون به جاى مخاطب تصميم مى گيرد
ــش زمانى كه زندگى ــالها پي آفتاب يزد – گروه فرهنگى: س

ــور نبودند چند جا  ــود و مردم مجب ــده ب ــخت نش  اين اندازه س
ــتر بود تا  ــان بگذرد، فرصت بيش ــد تا امور اقتصادى ش كار كنن
ــاعت شبانه روز خود را به تماشاى سريال ها  همه زمان از 24 س
ــينمايى كه از شبكه هاى تلويزيون پخش مى شد،  و فيلم هاى س
ــتم نظرسنجى رسانه  ــوى ديگر نيز سيس اختصاص دهند. از س
ملى مثل امروز هنوز مكانيزه نشده بود كه در چشم بر هم زدنى 
ــت مخاطب تهيه كند و آن را در  ــك آمار 85 درصدى از رضاي ي
ــا كه زندگى هنوز  ــرار دهد، چه آنكه همان زمانه اختيار بقيه ق
روى خشنش را به ما نشان نداده بود، افرادى از همين تلويزيون 
ــپار خيابانها مى شدند و در تك تك خانه ها را مى زدند و از  رهس

يكى اهالى خانه چنين سواالتى را مطرح مى كردند. 
- شما در طول روز چقدر تلويزيون تماشا مى كنيد؟

- كداميك از برنامه هاى تلويزيون را بيشتر مى پسنديد؟
- از ميان سريال هاى تلويزيون كداميك را بيشتر دوست داريد؟

- چرا اين سريال را دنبال مى كنيد؟ 

ــا چنين مضمون هايى  ــريال هايى ب ــا تمايل داريد باز هم س - آي
ساخته شود؟

- پيشنهاد شما براى بهتر شدن سريال هاى تلويزيون چيست؟
اما امروز كه شرايط تغيير كرده و شايد بتوان اين تعبير را به كار 
برد كه امروز كه شرايط تلويزيون تغيير كرده ديگر خبرى از آن 
ــت  ــنجى به در خانه مردم مى آمدند، نيس افرادى كه براى نظرس
ــتمى جمع آورى شده يعنى رسانه ملى  و طبعا وقتى چنين سيس
ــماره روابط عمومى سازمان كه پل ارتباطى ميان مردم و  بجز ش
ــبكه هاى مختلف تلويزيون است، راه ارتباطى ديگرى  مديران ش
ــخص ديگرى مى دانيد كه  ــدارد، خودتان هم كه بهتر از هر ش ن
ــيما در 24 ساعت شبانه روز مدام  تلفن روابط عمومى صدا و س
ــانه ملى  از زبان مردم به تعريف و تمجيد برنامه هاى تكرارى رس
ــردازد و آنچه در اين ميان حتى يك درصد هم وجود ندارد  مى پ
ــما را به  ــت كه هيچكس تماس نمى گيرد كه بگويد: «ش اين اس
ــريالهاى  ــرارى پخش نكنيد، چرا س ــدر برنامه هاى تك خدا اينق
ــه تبليغات بازرگانى به خورد  جديد توليد نمى كنيد؟ چرا اينهم
ــت و  ــان دهنده انتقاد اس ــوالها نش ملت مى دهيد؟» تمام اين س
عجيب اينكه هيچكسى نيست كه با تلفن روابط عمومى سازمان 
تماس بگيرد و از برنامه هاى اين رسانه انتقاد كند. يعنى بايد باور 
ــازمان صدا و سيما رضايت دارند؟ يا  كنيم كه همه از عملكرد س
ــا را پخش مى كند؟  ــازمان فقط تعريف و تمجيده اينكه اين س
ــوارد ديگرى هم وجود دارد كه  ــانه ملى م اما درباره عملكرد رس
ــده (يا مطرح شده اما پخش  ــواالت مطرح نش ــه جاى س هميش
نشده) درباره آنها خالى بوده است. مثال ماجراى سانسور، تاكنون 
شما ديده يا شنيده ايد كه شخصى از ميان مردم با روابط عمومى 
ــريال ها را  ــرد و بگويد: «چرا اينقدر س ــيما تماس بگي صدا و س
ــى را سانسور مى كنيد؟  ــور مى كنيد؟ چرا مسابقات ورزش سانس
ــى واليبال چرا مدام و  ــابقات ليگ جهان مثال در پخش زنده مس
مدام و مدام ضربه آبشار امير غفور را نشان مى دهيد؟ چرا اينقدر 
برنامه هاى دورهمى را سانسور مى كنيد؟ چرا وقتى قول مى دهيد 
ــب دورهمى است، زمانى كه موقع روى  فالن بازيگر مهمان امش
ــرارى با مهمان قديمى  ــود برنامه تك آنتن رفتن دورهمى مى ش
ــتند كه  ــم چراها و انتقاداتى هس ــش مى كنيد؟» اينها ه را پخ
هميشه درباره رسانه ملى وجود داشته اما هيچگاه از شبكه هاى 
ــت. اما چيزى كه مبرهن است اينكه  ــيما بيان نشده اس صداوس
رسانه ملى تريبون خودش را دارد و بقيه رسانه ها (اعم از مكتوب 
ــان را. گرچه صدا و سيما گاه و  و غيرمكتوب) هم تريبون خودش
بيگاه از دستش در مى رود و در يك برنامه زنده، انتقاداتى را كه 
عمدتا از سوى مهمان آن برنامه مطرح مى شود منعكس مى كند، 
ــس از پخش آن برنامه خاص،  ــما هم معترفيد كه پ اما حتما ش
ــود يا مهمان. البته شكل خشن ترى  يا مجرى ممنوع الكار مى ش
ــوال رفته و از آن  هم وجود دارد، اينكه كل برنامه زير عالمت س
ــود. جالب اينكه  ــد از كنداكتور پخش حذف مى ش ــه به بع لحظ
ــئولى در رسانه ملى هم خود را ملزم نمى بيند كه  هيچ مقام مس
ــاره كرديم  درباره اتفاق رخ داده توضيح دهد. اما همانطور كه اش
اين فقط رسانه ملى نيست كه تريبون دارد، رسانه هاى ديگر هم 
ــن امكان را دارند كه به بيان حقايقى كه تلويزيون از بيان آنها  اي
ــت وقتى هنرمندان كه  ــوددارى مى كند، بپردازند و بديهى س خ
ــتند راه بيان انتقاد از  از عوامل اصلى توليد برنامه هاى جديد هس
ــته مى بينند، به سمت رسانه هاى ديگر مانند  صدا و سيما را بس
ــالت و خبرگزارى ها مى روند و نكات گاليه آميز  روزنامه ها، مج
خود را از عملكرد رسانه ملى بيان مى كنند. اينبار نيز نوبت بيژن 
ــانه بيان  ــت كه اظهاراتى را در زمينه عملكرد اين رس بيرنگ اس
ــت چه آنكه  ــانه ملى اس ــد. بيژن بيرنگ نامى پرآوازه در رس كن

ــبكه هاى  ــريالهاى زيادى را در ش اين كارگردان تا يك زمانى س
مختلف تلويزيون مى ساخت كه از جمله آنها مى توان به «باز هم 
ــبز»، «خانه سبز»، «همسران» و... اشاره  زندگى»، «سرزمين س
ــاندهنده اين است كه تعامل خوب  ــريال ها نش كرد. تعدد اين س
ــته  ــيما وجود داش ــه اى ميان اين كارگردان و صداوس و دو طرف
ــكل نگرفته و هر  ــت، تعاملى كه از يك جايى به بعد ديگر ش اس
ــود را زده اند. به  ــاز خ ــويى رفته و به قول معروف س كدام به س
ــيما نشانگر عالقه طرفين به  هر روى همكارى بيرنگ با صداوس
ساخت برنامه هاى خوبى بوده كه تا چند سال پيش شاهد توليد 
ــم، برنامه هايى كه هنوز هم كه هنوز  ــانه ملى بوده اي آنها در رس
ــى مخاطبان جذابيت خاص  ــت پخش تكرارى آنها براى برخ اس
ــه چرا اين همكارى  ــت ك خودش را دارد. اما نكته مهم اينجاس
ــد؟ چرا ديگر كارگردانى مانند بيژن بيرنگ در تلويزيون  قطع ش
ــوال را در سخنان اين  ــخ اين س ــايد بتوان پاس كار نمى كند. ش
ــش در گفتگويى به بيان  ــردان پيدا كرد. بيرنگ چندى پي كارگ
ــانه ملى پرداخته بود. انتقاداتى  انتقادات مختلفى از عملكرد رس
كه در اين گزارش بنا داريم به مهمترين بخش هاى آن بپردازيم. 

وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى بر سريال هاى شبكه 
خانگـى نظـارت كافـى داشـته و احتياجـى نيسـت كه 

صداوسيما به دنبال گرفتن اين وظيفه از ارشاد باشد 
ــما به عنوان يك مخاطب از عملكرد شبكه نمايش خانگى  آيا ش
ــبكه توليد مى شوند  ــريال هايى كه در اين ش ــتيد؟ س راضى هس
ــول مى دهيد و البته بعضى هم به  ــال مى كنيد؟ با اينكه پ را دنب
ــت داريد كه اين روند  صورت غيرقانونى دانلود مى كنند اما دوس
ــازى ادامه پيدا كند؟ درباره تلويزيون نظرتان چيست؟  سريال س
ــاخته مى شوند را مى پسنديد؟  سريال هايى كه در اين مديوم س
ــتيد كه سريال هايى كه در شبكه نمايش خانگى  آيا دوست داش
توليد مى شوند، در رسانه ملى توليد شوند تا شما مجبور نباشيد 
كه بابت تماشاى هر كدام از اين سريال ها هزينه پرداخت كنيد؟ 
ــواالت بسيارى در اين زمينه مى توان مطرح كرد، سواالتى كه  س
ــد اكثر پاسخ ها  ــيارى هم دارد، اما به نظر مى رس ــخ هاى بس پاس
ــانه ملى  ــند كه اگر بنا بود رس ــوش اين موضوع باش ــول و ح ح
ــود،  ــبكه نمايش خانگى پخش مى ش ــه در ش ــريال هايى را ك س
ــبكه نمايش خانگى به  ــبكه اى به نام ش ــازد ديگر ش خودش بس
ــبكه نمايش خانگى  ــخن ديگر اگر امروز ش وجود نمى آمد، به س
ــده دليلش كم كارى و البته محدوديت هاى موجود در  ايجاد ش
تلويزيون در عرصه سريال سازى است. اين يعنى شبكه اى ايجاد 
ــد، او انجام  ــال تلويزيون انجام ده ــه كارهايى را كه عم ــده ك ش
مى دهد و چون از محدوديت هاى تلويزيون در آن خبرى نيست، 
ــت كه عنان كارهايش در دست نهاد ديگرى غير از  مشخص اس
تلويزيون است. نهادى به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى. اما 
ــيما بنا به داليل مختلفى تصميم دارد  ــت كه صدا و س مدتى اس
ــبكه را زيرمجموعه خود كند، به اين مفهوم كه يا خودش  اين ش
ــبكه  ــند تا وظيفه نظارت بر توليدات ش يا عده اى ديگر در تالش
ــد و آن را تحت اختيار  ــاد بگيرن نمايش خانگى را از وزارت ارش

ــت كه  ــيما درآورند. مفهوم اين جمله آن اس ــازمان صدا و س س
ــال كارى را كه خودش  ــيما عم ــر چنين اتفاقى بيفتد صداوس اگ
ــخص ديگرى هم  ــازه انجام دادنش را به ش ــام نمى دهد، اج انج
ــژن بيرنگ مخالف آن  ــت كه بي ــد. اين همان اتفاقى اس نمى ده
ــت و داليلش براى اين مخالفت شايد همان داليلى باشد كه  اس
ــيما كار نكند و  ــر در صدا و س ــد اين كارگردان ديگ ــب ش موج

سريالى براى اين رسانه نسازد. 

 بـه عنـوان يك كارگـردان معتقـدم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى بى دليل به كسى مجوز نمى دهد 

ــخنان بخش اول  ــگ در امتداد س ــخنان بيرن ــا بخش دوم س ام
ــرار دارد كه مجوز دادن به  ــد چرا تلويزيون اص ــت. او مى گوي اس
سريال هاى نمايش خانگى را از دست وزارت ارشاد درآورد؟ مگر 
ــد؟ وقتى يك ارگان  ــتى مى كن ــاد در اين مورد سس وزارت ارش
ــالمى كه كارش مرتبط با  ــاد اس مهم مانند وزارت فرهنگ و ارش
همين صدور مجوز براى ساخت فيلم هاى سينمايى و سريال هاى 
مختلف است، اقدام به انجام چنين عملى مى كند چرا بايد رسانه 
ــوند و بخواهند  ــا افراد ديگرى به اين مجوزها معترض ش ملى ي
ارگان ديگرى مانند تلويزيون اين وظيفه را انجام دهد؟ اصال مگر 
وظيفه تلويزيون صدور مجوز براى محصوالتى است كه بيرون از 
ــازمان توليد مى شود؟ تنها همخوانى اى كه صدا و سيما با  اين س
شبكه نمايش خانگى دارد اين است كه هر دو محصول تصويرى 
توليد مى كنند، اگر قرار باشد يكى براى ديگرى مجوز صادر كند، 
ــبكه نمايش خانگى  ــود كه چرا اين كار را ش ــوال ايجاد مى ش س
ــش خانگى رضايت  ــبكه نماي ــى مردم از عملكرد ش ــد؟ وقت نكن
ــت كمترى، خب  ــرد تلويزيون رضاي ــترى دارند و از عملك بيش
ــيما كارش را آنچنان كه شبكه نمايش  ــت كه صداوس بديهى اس
ــد، بنابراين آيا بهتر  ــوب انجام مى دهد، انجام نمى ده خانگى خ
ــدور مجوز براى  ــيما مامور ص ــت كه به جاى اينكه صداوس نيس
ــدور مجوز براى  ــود، نمايش خانگى مامور ص ــش خانگى ش نماي
ــد؟ اصال دقيقا به دليل همين تداخالت بى مورد  صداوسيما باش
ــت كه نهادى مانند وزارت ارشاد چنين وطيفه اى را بر عهده  اس
گرفته است. اگر تلويزيون مى خواهد اصالح و تغييرى در ساختار 
ــت كه  ــرى انجام دهد، آيا بهتر نيس ــازى در آثار تصوي برنامه س

عملكرد خود را اصالح كند؟ 

 مسـئوالن صداوسـيما بر مبناى سليقه يك سرى خط 
قرمزها درسـت كرده اند و حاال مى گويند اگر مردم خارج 
از اين خط قرمزها حركت كنند ابتذال محسوب مى شود 

ــر « وقتى  ــن گزارش از تيت ــيد در آغاز اي ــت كرده باش ــر دق اگ
ــتفاده كرديم و  تلويزيون به جاى مخاطب تصميم مى گيرد» اس
ــما قرار  ــم فاكتورهايى را پيش روى ش ــول اين گزارش ه در ط
ــان مى داد تلويزيون و مديرانش در ماجراى رسانه  داديم كه نش
ــر مى كنند، يعنى به  ــب به جاى هر دو طرف اعمال نظ و مخاط
ــتند، برنامه روى آنتن مى فرستند  ــان كه مدير هس جاى خودش
ــته، برنامه هاى  ــروى تلويزيون نشس ــه جاى مخاطب كه روب و ب
ــالح مى گويند: «چقدر  ــويق مى كنند و به اصط ــان را تش خودش
ــديد  ــه در طول گزارش متوجه ش ــا» همانطور هم ك ــم م خوبي
ــبكه اى به نام  ــائلى كه موجب شكل گرفتن ش ــيارى از مس بس
نمايش خانگى بود هم از دستاوردهاى همين مديرانى بود كه به 
ــليقه خود و همكارانشان يكسرى  قول بيژن بيرنگ بر مبناى س
خط قرمز درست مى كنند و به مردم مى گويند ما برنامه هايمان 
ــما هم كه بيننده  ــازيم و ش ــاس اين خطوط قرمز مى س را بر اس
ــن خطوط قرمز  ــا را بپذيريد. حال اينكه اي ــتيد بايد آنه ما هس
ــاس چه مبناهايى ايجاد شده اند كسى نمى داند، اينجاست  بر اس
ــر اين گزارش از آن  ــوم عميق عبارتى كه به عنوان تيت كه مفه
ــود. در چنين شرايطى  ــتفاده كرده ايم، كامال مشخص مى ش اس
ــما تكليف مخاطب چيست؟ اينكه پاى برنامه هايى كه  به نظر ش
ــانه ملى بر اساس سليقه هاى خودشان ساخته اند،  مسئوالن رس
ــيند و آنها را تماشا كند؟ يا اينكه مسير تماشاى محصوالت  بنش
ــازه اختيار آن را  ــى را در پيش بگيرد كه ت ــبكه نمايش خانگ ش
ــرد. در چنين  ــت بگي ــون مى خواهد خودش به دس ــم تلويزي ه
ــت كه در شرايطى كه مدام  ــرايطى مهمترين پرسش اين اس ش
در بوق و كرنا مى كنيم كه محصوالت تلويزيون را براى مخاطب 
ــليقه و  ــت، س ــه چيز مهمتر اس ــان از هم ــازيم و او برايم مى س
ــت مخاطب در كجاى اين ماجرا قرار دارد؟ آيا اين درست  خواس
ــت خودمان هرچه خواستيم  ــت كه بر اساس سليقه و خواس اس
ــازيم و آن راه به عنوان محصولى كه مخاطب از ما مى خواهد  بس
ــراى انتخاب ــى ب ــدون اينكه هيچ ارزش ــورد او بدهيم ب ــه خ ب

 او قائل باشيم؟ 

ــرايطى كه     مهمترين پرســش اين اســت كه در ش
ــدام در بوق و كرنا مى كنيم كه محصوالت تلويزيون  م
ــان از همه چيز  ــازيم و او برايم را براى مخاطب مى س
مهمتر اســت، سليقه و خواست مخاطب در كجاى اين 
ماجرا قرار دارد؟ آيا اين درســت اســت كه بر اساس 
سليقه و خواست خودمان هرچه خواستيم بسازيم و آن 
ــوان محصولى كه مخاطب از ما مى خواهد به  راه به عن
خورد او بدهيم بدون اينكه هيچ ارزشــى براى انتخاب 

او قائل باشيم؟

 پس از گذشت 9 سال از ساخته شدن فيلم «خرس» به كارگردانى 
ــته نسخه  ــرو معصومى و توقيف اين فيلم، طى چند روز گذش خس
ــد. «خرس» در  ــر ش كامل و با كيفيت عالى آن در يوتيوب منتش
كانال «يوتيوب شكوفا فيلم» و با هشتگ مريال زارعى، فرهاد اصالنى 
و داريوش بابائيان انتشار يافته بود. در مدت 2 روز بيش از 19 هزار 
نفر اين فيلم را ديده اند. كانال «يوتيوب شكوفا فيلم» متعلق به دفتر 
توليد و پخش فيلم شكوفا فيلم و داريوش بابائيان است. اين اتفاقات 
براى فيلم «خرس» در حالى افتاد كه معصومى به تازگى گفته بود با 
اكران آنالين فيلم مخالف است. معصومى دراين باره گفت: «نمى دانم 
چه بايد بگويم، آنقدر مجوز ندادند كه آخر كار به اينجا رسيد و البد 
ــت.» او با گله   اگر هم اعتراض كنيم مى گويند كار خودتان بوده اس
ــال ها براى رفع توقيف فيلم تالشى انجام  ــانى كه در اين س از كس
ــال قبل از نتفليكس درخواستى آمد كه  ندادند، گفت:  «يكى دو س
فيلم «خرس» را نمايش دهند. حتى گفت وگويى هم با من داشتند 
ــپس از آنجا كه فيلم به  ــم مجوز نمايش ندارد. س ــن گفتم فيل و م
ــانه هاى تصويرى فروخته شده بود كه بعد هم با بنياد  موسسه رس
ــينمايى فارابى ادغام شد، در جمعى با حضور همكاران اين بنياد  س
ــاده و براى مجوز نمايش فيلم پيگيرى  ــم كه چنين اتفاقى افت گفت
ــوان كارگردان اهميتى  ــا حرف من به عن ــفانه گوي كنند، اما متاس
نداشت.» وى در اين باره توضيح داد: «من در دوران مديريت آقايان 
ــيابى نامه اى  ــى و طباطبايى نژاد در معاونت نظارت و ارزش ايل بيگ
ــود  ــتم ولى اتفاقى نيفتاد، چون گفته مى ش ــراى اكران فيلم نوش ب

ــت دهد و وقتى  براى پيگيرى مجوز فيلم بايد تهيه كننده درخواس
ــتى نيست نمى توان اقدامى كرد. اصال اين چه حرفى است  درخواس
كه مى گويند تهيه كننده بايد پيگيرى كند؟ اين فيلم بچه من است. 
من بايد پيگيرى كنم نه تهيه كننده. آيا االن تهيه كننده فارابى است؟ 
ــازمان سينمايى به فيلم توقيف شده اى كه خودش خريدارى  آيا س
ــرو معصومى گفت: «من عالوه  كرده مجوز نمايش مى دهد؟» خس
ــنواره فجر، اين فيلم را در جشنواره ها يا رويدادهاى خارجى  بر جش
ــى «خرس» را تماشا كرد منقلب  ديگرى هم نمايش دادم. هر كس
ــت. تاكيد مى كنم كه اين فيلم «ضد  ــد، با اينكه فيلم تلخى اس ش
ــال جنگ عراق عليه ايران،  ــت چون ما در آن هشت س جنگ» اس
ــروع كننده جنگ نبوديم. ما دفاع كرديم و «خرس» فيلمى عليه  ش
ــت. با اين حال نمى دانم چرا در زمانى كه پيگير  دفاع مقدس نيس
ــجاد پور (مدير وقت نظارت و ارزشيابى)  اكران فيلم بوديم آقاى س
منتقدهايى را آورد تا نظرشان را بگويند؛ منتقدانى كه من تا به حال 
ــده بودم و اصال درباره فيلم صحبت نمى كردند، فقط مى گفتند  ندي
فيلم مشكل شرعى دارد! » معصومى بيان كرد: «مقصر اصلى قاچاق 
ــتند كه چند سال قبل «خرس» را توقيف  فيلم همان كسانى هس
ــان و نيز با برچسب هايى كه به فيلم زدند، سنگى  كردند و با كارش
ــه هيچ عاقلى بعد از آن جرات نكرد آن را  ــاه انداختند ك را درون چ
ــتويى كه مالكان اين  ــرون آورد.» جواد نوروز بيگى و پرويز پرس بي
فيلم بودند حقوق مادى آن را به موسسه رسانه هاى تصويرى واگذار 
كرده بودند و پس از انحالل اين موسسه مالكيت مادى آن به بنياد 

سينمايى فارابى رسيد. عصر يكشنبه نهم شهريور ماه، روابط عمومى 
ــر كرد.در بخش هايى  بنياد فارابى اطالعيه اى را در اين زمينه منتش
ــار غير قانونى نسخه اصلى  از اين بيانيه آمده بود: «با عرضه و انتش
فيلم و ابعاد حقوقى اين اقدام، پيگيرى هاى و گام هاى حقوقى الزم 
ــتاد صيانت از آثار سينمايى و سمعى و  ــكايت در «س نظير طرح ش
بصرى» و مراجع قضائى و اخذ مشورت از كارشناسان و متخصصان 
ــت اقدام است.» به فاصله كوتاهى از  حوزه حقوق بين الملل، در دس
ــار اين بيانيه فيلم «خرس» در يوتيوب از دسترس خارج شد.  انتش
بنا به آن چه در بيانيه فارابى آمده اين بنياد با ارائه مدارك مالكيت 
فيلم، از يوتيوب درخواست كرده كه اين فيلم را حذف كند: «بنياد 
ــينمايى فارابى به عنوان مالك فيلم، در اولين اقدام ضمن ارسال  س
ايميل رسمى به يوتيوب، خواستار توقف نمايش و حذف فيلم خرس 
ــد. بنياد فارابى تالش دارد تا با ارائه اسناد  در اين پلتفرم جهانى ش
حقوقى مرتبط به فيلم، هر چه سريع تر از پخش و نمايش غيرقانونى 
فيلم جلوگيرى شود.» سرنوشت فيلمى كه تحسين منتقدان زيادى 
ــوى  ــت و به دليل عدم صدور پروانه نمايش از س ــه همراه داش را ب
شوراى صدور پروانه نمايش سازمان سينمايى نتوانست بر پرده هاى 
ــار غيرقانونى در يك  ــاگران خود را داشته باشد انتش سينما تماش
ــت طور ديگرى رقم  ــتى كه مى توانس پلتفرم خارجى بود. سرنوش
ــينما، «خرس» داستان رزمنده اى است  بخورد. به گزارش سينماس
ــال مفقوداالثر بودن  كه به جبهه هاى جنگ مى رود و پس از 14 س

متوجه مى شود كه همسرش با فرد ديگرى ازدواج كرده است.

 توقيف هايى كه حق سينماگران را ضايع مى كند

«خرس» هم قاچاق شد

 جایزه برای نوید محمدزاده   

ــه كارگردانى نيما  ــت» ب ــم «سرخپوس فيل
ــش رقابت  ــى از فيلم هاى بخ ــدى يك جاوي
ــنواره فيلم شرق و  ــيزدهمين جش اصلى س
ــيه بود و در  ــور روس غرب ارونبورگ در كش
ــينمايى نويد محمدزاده  پايان اين رويداد س
براى بازى در اين فيلم جايزه بهترين بازيگر 
مرد را از آن خود كرد. فيلم «سرخپوست» 
ــب جايزه بهترين بازيگر مرد،  عالوه بر كس
 YAR) ــنواره ــر جش ــژه اسپانس جايزه وي
ــود  خ ــه  ب ــز  ني را   (Club Complex
اختصاص داد. داستان «سرخپوست» درباره 
ــت كه به  زندانى قديمى در جنوب ايران اس
دليل مجاورت با فرودگاه تازه تاسيس شهر 
ــگاه  ــت... به گزارش باش در حال تخليه اس
ــنواره از تاريخ 21 تا  ــگاران، اين جش خبرن
26 اوت (31 مرداد تا 5 شهريور) در كشور 

روسيه برگزار شد.

«پلیس» در فرانسه 
ــن تجربه جهانى «پيمان معادى» از  تازه تري
ــنبه (دوم سپتامبر/ 12شهريور)  روز چهارش
ــه به نمايش گذاشته مى شود. اين  در فرانس
ــام دارد، فوريه 2020  ــم كه «پليس» ن فيل
ــن  ــژه هفتادمي ــاى وي ــش نمايش ه در بخ
ــم برلين در منظر  ــنواره بين المللى فيل جش
ــتان  ــرار گرفت. داس ــينما ق ــد اهالى س دي
ــاخته  ــوى كه آن فونتن س اين فيلم فرانس
ــه پليس فرانسوى است  ــت، ماجراى س اس
كه مأمور مى شوند يك مهاجر تاجيكستانى 
ــارل دوگل برده تا او را به  ــه فرودگاه ش را ب
ــورش بازگردانند. در مسير فرودگاه ....  كش
به گزارش سينماسينما، نقش اين سه پليس 
ــرا و گريگورى  ــى، ويرجينى افي ــر س را عم
گادبوا بازى مى كنند و پيمان معادى، ايفاگر 
ــت. پيمان معادى  ــش مهاجِر تاجيك اس نق
ــوان بازيگر  ــت كه به عن چندمين بارى اس
ــينمايى خارجى را تجربه  حضور در آثار س

مى كند. 

 سیا ارمجانی درگذشت  

ــيا ارمجانى  ــياوش ارمجانى معروف به س س
ــاز و معمار ايرانى در 81 سالگى  مجسمه س
ــال 1318  ــى متولد س ــت. ارمجان درگذش
ــه آمريكا  ــال 1338 ب ــران بود كه س در ته
ــته هاى  ــى در رش ــرد. ارمجان ــرت ك مهاج
ــى و رياضيات تحصيل  فلسفه، انسان شناس
كرد اما شهرت او به دليل خلق آثار هنرى و 
ــت. اين هنرمند به خاطر سبك  معمارى اس
خاصى كه دارد مشهور شد، آثارى با طنين 
سياسى كه در آن مجسمه سازى و معمارى 
ــر  ــت. او در سراس ــده اس ــه ش درهم آميخت
ــا، باغ ها و  ــكا و اروپا، پل ها، آالچيق ه آمري
قرائت خانه هاى عمومى در فضاى باز احداث 
ــيا ارمجانى بيش از نيم قرن  ــت. س كرده اس
ــر عمومى  ــا هن ــك آرت ي ــه پابلي در زمين
ــه عنوان يكى  ــرد و در آمريكا ب ــت ك فعالي
ــاخه شناخته  از مهمترين هنرمندان اين ش
ــعل المپيك تابستانى  مى شد. ارمجانى مش
ــا، اياالت متحده را طراحى  1996 در آتالنت

ــرى مانند  ــيار ديگ ــرد. او پروژه هاى بس ك
ــره Staten در نيويورك،  ــل جزي ــرج و پ ب
ــه،  فرانس ــس  ني در    Round Gazebo
در   Irene Hixon Whitney ــل  پ
ــت.  مينياپوليس آمريكا و... را انجام داده اس
ــهر  ــاه 97 در مركز هنرى واكر در ش آذرم
ــوتاى آمريكا  ــس در ايالت مينه س مينياپولي
ــتين بار نمايشگاهى وسيع براى  براى نخس
ــاز  ــيا ارمجانى مجسمه س ــار س ــى آث بررس
ايرانى- آمريكايى برگزار شد. در اين برنامه 
ــيا ارمجانى: اين خط را دنبال كن»  كه «س
ــت بيش از 100 اثر ارمجانى شامل  نام داش
ــيون هاى  نمونه هايى از مجموعه ها و كلكس
ــاير  ــا و يا س ــى در اروپ ــى و عموم خصوص
ــه نمايش  ــال در آمريكا ب ــه قب ــا ك مكان ه
ــد.  درنيامده بود به طور ويژه نمايش داده ش
مركز هنر واكر در توضيح آثار اين مجموعه 
نوشته بود: «با تعادل بين يك حس قوى از 
ــتره (انتزاعى) و محتواى اجتماعى  هنر آبس
ــى، ارمجانى يك كار بلندپروازانه و  و سياس
منحصر به فرد را ارائه داده كه طيف وسيعى 
ــى  از منابع را به  كار مى گيرد، از خوشنويس
ــى تا بيانيه، نامه و دعانويسى؛ از شعر  پارس
تا معادالت رياضى و برنامه نويسى كامپيوتر، 
ــر بوم  ــيونال ب ــتره اكسپرس ــى آبس از نقاش
ــى بومى آمريكايى، طراحى  ــى تا نقاش نقاش
باوهاوس و ساختارگرايى روسيه». به گزارش 
ــن نيويورك با  ــوزه متروپوليت هنرآنالين، م
ــار بيانيه و پيام تسليتى خبر درگذشت  انتش
ــهريور ماه 1399 ــد را روز 7 ش ــن هنرمن اي

 اعالم كرد.

 مسعود مهرابی درگذشت   

ــئول ماهنامه  ــر مس ــى مدي ــعود مهراب مس
«فيلم»، مولف كتاب هاى سينمايى و مورخ 
ــت. عباس يارى همكارش  ــينما درگذش س
ــن خبر در  ــن تاييد اي ــه فيلم ضم در مجل
ــعود مهرابى  ــى كه متاثر بود، گفت: مس حال
ــكته  ــهريور ماه به دليل س صبح روز 10 ش
ــت. او همچنين در صفحه  ــى از دنيا رف قلب
ــعود عزيز،  ــت: «مس ــخصى اش هم نوش ش
ــم هر رفت،  ــتون هاى مجله فيل ــى از س يك
ــم؟» او متولد 1333  ــه بگوم؟ چه بنويس چ
ــت. به گزارش  ــالگى درگذش بود و در 66 س
ــعود مهرابى، مدير مسئول مجله  ايسنا، مس
ــنده چند كتاب سينمايى است  فيلم و نويس
ــينماى  كه مى توان به كتاب هاى «تاريخ س
ايران»، « پوسترهاى فيلم 1371-1305»، 
ــى سينما در ايران»، « فرهنگ  « كتابشناس
فيلم هاى مستند سينماى ايران»، « فرهنگ 
ــگ  «فرهن ــتانى»،  داس ــاه  كوت ــاى  فيلم ه
فيلم هاى كوتاه داستانى» و «صد سال اعالن 
و پوستر فيلم»،«سياحت نامه جشنواره هاى 
ــاره كرد. او در عرصه كاريكاتور  جهانى» اش
نيز كتاب هاى «نردبان هاى بى بام» و «ميان 

سايه روشن» را منتشر كرده است.

تهمینه میالنی سریال می سازد  
ــينما درباره  ــد نيك بين تهيه كننده س محم
كارهاى جديد خود عنوان كرد: متاسفانه به 
دليل شيوع بيمارى كرونا همه فعاليت هاى 
ــت براى  ــت تاثير قرار گرفته اس هنرى تح
همين براى شروع كار جديد در اين شرايط 
ــت چون ممكن  ــا احتياط قدم برداش بايد ب
است كمى بى خيالى آسيب هاى فراوانى در 
ــد. وى به صبا گفت: تصميم  پى داشته باش
ــريال  ــرايط، يك س ــدن ش داريم با مهيا ش
ــى كار كنيم. اين  ــبكه نمايش خانگ براى ش
ــت ــام موق ــا ن ــى ب ــريالى اجتماع ــر، س اث

ــندگى و  ــد بود كه نويس  «رو در رو» خواه

ــى برعهده  ــه ميالن ــى آن را تهمي كارگردان
خواهد داشت. گفتنى است تهمينه ميالنى 
ــددى را مقابل دوربين  ــينمايى متع آثار س
ــاخت سريال را در  برده اما تاكنون تجربه س

كارنامه هنرى خود نداشته است. 

«آخرین داستان»
 آنالین می شود  

ــينمايى «آخرين داستان» به  ــن س انيميش
ــندگى و كارگردانى اشكان رهگذر كه  نويس
ــن در بيش از  ــش جهانى آن پيش از اي پخ
ــيه،  ــور جهان همچون آمريكا، روس 32 كش

ــود، از روز  ــده ب ــپانيا و… آغاز ش هند، اس
ــنبه، 17 شهريور 1399 در پلتفرم آپرا  دوش
ــود. به گزارش صبا، اين  اكران آنالين مى ش
ــينماى ايران  ــن به عنوان نماينده س انيميش
در فهرست اوليه اسكار 2020 قرار داشت و 
براى اولين بار در جشنواره بين المللى فيلم 

انيميشن انسى فرانسه به نمايش درآمد.

«بی گاه» در آلمان 
ــينمايى «بى گاه» در كنار فيلم هايى  فيلم س
ــارك،  ــان، دانم ــكا، آلم ــورهاى آمري از كش
پرتغال، مكزيك و آرژانتين از تاريخ 20-16 
ــنواره اولدنبرگ آلمان به  ــپتامبر در جش س
ــد پرداخت. «بى گاه» در بخش  رقابت خواه
ــنواره، نامزد دريافت جايزه  رقابتى اين جش
بهترين فيلم است. بيست وهفتمين جشنواره 
ــورت فيزيكى برگزار  اولدنبرگ آلمان به ص
ــنواره كه به ساندس  ــد و اين جش خواهد ش
نام گذارى  ــر  هاليوودريپورت ــط  توس آلمانى 
ــت يكى از مهمترين جشنواره هاى  شده اس
سينماى مستقل پاييزى به حساب مى آيد و 
در ميان 25 جشنواره برتر سينمايى دنيا قرار 
دارد. به گزارش خبرآنالين، اين جشنواره در 
تالش براى آگاهى بخشى و ايجاد پلى ميان 
ــتقل و مخاطبان است كه  ــازان مس فيلمس
فيلمسازان مهمى از جمله دارن آرنوفسكى، 
ــودربرگ و... در  برايان دى پالما، استيون س

دوره هاى پيشين آن حضور داشته اند. 

رويدادهاى هنرى  

 كوتاه از هنر هنرمندان  
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 صدور 2 حكم بازداشت ديگر در پرونده انفجار بيروت 

دستگاه قضائى لبنان در ادامه تحقيقات درخصوص پرونده انفجار بيروت، دو حكم بازداشت 
ديگر صادر كرد. به گزارش ايسـنا، به نقل از سـايت النشـره، فادى صوان، قاضى مسـئول 
تحقيق درخصوص پرونده انفجار بيروت بنا به درخواسـت دادستانى كل براى عبدالحفيظ 
القيسى، مديركل حمل و نقل دريايى لبنان و محمد المولى، رئيس بندر بيروت حكم جلب 
صادر كرد. تاكنون در پرونده انفجار بيروت براى شش تن حكم بازداشت صادر شده است. 

 خبر 

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

ــارى كه مى گويد 50 درصد  ــن آم  0921- اي

ــار  آم ــتند  هس ــت  پايتخ در  ــا  فوتى ه
نگران كننده اى است. تهرانى ها بايد بيشتر 

مراقب باشند. (6/2)
آفتاب يـزد: پروتكل را رعايت كنيم 
هيچ نگرانى به وجود نمى آيد نسبت 
بـه جمعيت؛ آمار تهـران قاعدتا باال 

مى باشد. 
ــى مى گوييد تالش  ــاى واعظ 0911- آق

ــد. اما  ــا افزايش نياب ــم قيمت ه مى كني
ــفانه موفق نبوديد قيمت ها  تاكنون متاس
ــش دارد. در كنترل قيمت ها  ــم افزاي دائ

موفق نبوديد. (6/2)
0831- گرانى 20 درصدى لوازم التحرير 

ــراى خانواده هاى  ــف ب ــار مضاع يك فش
ــال جارى  ــت. حداقل براى س ضعيف اس

قيمت ها را افزايش نمى دادند. (6/2)
ــوال كنم  ــما س ــتم از ش 0821- خواس

ــانى  ــان پرونده ويلموتس چه كس متهم
ــئوليتى در فدراسيون  هستند و چه مس

فوتبال داشتند؟ (6/2)
ــر من  ــه نظ ــرى! ب ــاى مظف 0810- آق

ــعى مى كنند زمان بخرند تا  اروپايى ها س
انتخابات آينده آمريكا برگزار شود. حتما تا 
آن موقع اتفاقات جديدى مى افتد. چيزى 
ــخص است اروپايى ها  كه اين روزها مش

ميل به حفظ برجام دارند. (6/2)
ــدر  ــكا آنق ــور آمري 0731- رئيس جمه

ــه خواهر وى  ــت ك ــده اس ــار ش بى اعتب
ــت.  مى گويد برادرم دروغگو و بى رحم اس
ــار 20 هزار دروغ از  تاكنون هم طبق آم
ــندى بر رسوايى  ــده كه س وى عنوان ش

رئيس جمهور آمريكاست. (6/2)
ــخنان آقاى  ــه نظر من كه س 0712- ب

تاج در مورد پول قرارداد آقاى ويلموتس 
ــان شفاف تر با  ــت. بايد ايش فرافكنى اس

موضوع برخورد كند. (6/2)
ــور در  ــن فوتى هاى كش 0514- ميانگي

ــدود 120 تا 130 نفر  ــر روز چيزى ح ه
است همين يعنى حاال حاالها با ويروس 
ــم. رعايت  ــروكار داري منحوس كرونا س
پروتكل ها بايد تبديل به يك اصل شرعى 

و قانونى بشود. (6/2)
ــت روحانى  ــه به دول ــى ك 0406- آنهاي

ــى به خاطر برجام  ــتگاه ديپلماس و دس
ــت  مى تازند و دم مى زنند برجام پوچ اس
چرا آنقدر دنبال زير سوال بردن قراردادى 
هستند كه اگر آمريكا از آن خارج نمى شد 
ــرد. آنها كه به از  ــاع كامال فرق مى ك اوض
ــنود مى شوند دم از  بين رفتن برجام خش

بى فايده بودن برجام نزنند. (6/2)
ــى از  ــاى تاريخ ــدر تجربه ه 0105- آنق

ــم كه ديگر  ــان اصولگرا داري ــى آقاي برخ
ــته  ــمت آنان رفتن نداش ــى به س تمايل
ــر از اصالح طلبان نااميد ــيم حتى اگ باش

 باشيم. (6/2)
ــراى دريافت  ــار كه ب ــرا هرب 1342- چ

ــات 118 تماس  ــا اطالع ــماره تلفن ب ش
ــغال است در حالى كه قبل  مى گيريم اش
از خصوصى سازى اين طور نبود؟ پس از 
وصل شدن مدتى هم بايد در صف انتظار 

باشيم. (6/2)
ــادت، زيرآب زنى  1519- اين روزها حس

ــمى مد شده و به نظر  و چشم و همچش
مى رسد يكى از داليل موضوع بيكارى و 

ندانم كارى است. اكبر(6/2)
پيامهاى مردمى در صفحات 8-6-3

روى خط آفتاب
88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427

 واكنش

 گوشه و كنار

 آيت اهللا سيد احمد خاتمى: 

فضای مجازی که مدیریت آن 
به دست آمریکا باشد

 قتلگاه دین است 
آيت اهللا سيد احمد خاتمى امام جمعه موقت 
ــزادارى و  ــران در گفتگويى اظهار كرد: ع ته
محرم يك مقطع مهم در تاريخ حدود 6ماهه 
ويروس كوويد 19 و يا كرونا محسوب مى شود. 
ــك آزمون بود، جا دارد  اين مقطع همراه با ي
ــانى كه در اين آزمون سربلند برآمدند  از كس

تجليل شايسته به عمل آيد، از جمله:
1- از مديران هيئت ها و مجالس عزادارى كه 

با رعايت دستورالعمل هاى ستاد ملى مبارزه با 
كرونا، مجلس عزاى ساالر شهيدان را شايسته 
ــان دادند كه هم  ــد و در عمل نش ــا كردن برپ
مى شود مجلس عزاى اباعبداهللا را گرفت و هم 
ــتى را رعايت كرد، از اين  پروتكل هاى بهداش

بابت بايد تجليل كرد.
ــم  ــه ه ــى ك ــى و مخلص ــان ارزش 2- مداح

ــت كردند و هم  ــتورالعمل ها را رعاي خود دس
ــفارش كردند و با  ــان خود را به آن س مخاطب
برخى ابتكارات ستودنى شور و شعور حسينى 

را زنده نگه داشتند.
ــان  ــليقه و ابتكارش ــه با س ــانى ك 3- از كس
فضاى عزاى سيد الشهدا را در شهرها پرجلوه 
ــاختند، از اعطاى پرچم هاى عزا به كسبه  س
ــه صاحبان خودرو ها تا نصب تابلوى  محترم ب
ــهدا، اين نماد عشق آنها به آن  عزاى سيد الش

شهيد فداكار راه خدا باشد و...
ــقانه و مخلصانه برخى مديران  4- ورود عاش
ــاالر  ــئله عزادارى س ــازى در مس فضاى مج
ــين (ع)  ــداهللا حس ــرت اباعب ــهيدان حض ش
شايسته تقدير و تجليل است. اين ورود پرشور، 
از نگرانى عاشقان اباعبداهللا(ع) از كم احساس 
ــور حسينى كاست. آفرين بر  برگزار شدن ش
عزيزانى كه اين چنين در اين فضا حسينه اى 
باشكوه ساختند و اين ابزار نوين را در خدمت 
برجسته ترين شعار دين يعنى عزادارى ساالر 

شهيدان به كار گرفتند.
ــاى مجازى  ــا در عرصه فض ــى م حرف اساس
ــن در خدمت  ــه اين ابزار نوي ــت ك همين اس
ــل  ــاال و تعالى همگان بويژه نس ارزش هاى ب
جوان قرار گيرد، ما نه تنها با اين ابزار مخالف 
نيستيم بلكه از آن تجليل هم مى كنيم، ولى 
فضاى مجازى كه مديريت آن به دست آمريكا 
ــت و  ــد قتلگاه دين و اخالق اس و اذنابش باش
اين فضاى مجازى را پايگاه دشمن مى دانيم. 
انتظارمان از مسئوالن محترم آن است بسترى 
فراهم كنند كه اين ابزار وسيله اى براى نابودى 

ارزش هاى واالى اين مردم قرار نگيرد.
ــرداى اين بنده ناچيز  ــرف ديروز،  امروز و ف ح
ــئوالن محترم  ــت، اميدواريم مس همين هس
ــه رهنمودهاى مقام  فضاى مجازى با عمل ب
ــن ابزار  ــى) اي ــرى (مدظله العال ــم رهب معظ
ــالمى ــح امت اس ــت مصال ــن را در خدم نوي

 به كار گيرند.

معاون اقتصادى وزارت تعاون،
 كار و رفاه اجتماعى در يزد:
یزد پایتخت تعاون
 در ایران است

ــى  هماهنگ ــوراى  ش ــت  نشس ــن  پنجمي
دستگاه هاى تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
باحضور ميرزائى معاون اقتصادى وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى، عظيمى معاون اقتصادى 
استاندارى يزد و تشكرى سرپرست اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان برگزار شد. 
ــاون، كار و رفاه  ــزارش روابط عمومى تع به گ
ــت اهللا ميرزائى  ــزد، حج ــتان ي اجتماعى اس
ــاون، كار و رفاه  ــادى وزارت تع ــاون اقتص مع
ــك هفته دولت گفت: هفته  اجتماعى با تبري
دولت فرصتى است براى اينكه نتيجه تالش ها 
ــته  ــتاوردهايى كه دولت به همراه داش و دس
ــه اجازه نمى دهد  ــت در ميان هياهويى ك اس
صدا به صدا برسد را بازگو كنيم. وى ادامه داد:
ــبت هفته تعاون، 130   13 شهريور به مناس

ــود، كه  ــركت تعاونى افتتاح مى ش ــروژه ش پ
ــيله ويدئوكنفرانس توسط  3 پروژه آن به وس
رئيس جمهورى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. 
ــركت  ــك ش ــى از اين پروژه ها بندر خش يك
ــگامان كوير يزد است. ميرزائى با  تعاونى پيش
بيان اينكه يزد پايتخت تعاون در ايران است، 
گفت: اى كاش در بقيه استان ها با همين توجه 
شركت تعاونى ها را بسط مى دادند. متاسفانه 
ــار مى رفت و  ــاون آن طور كه انتظ بخش تع
ــعه پيدا نكرد. هنوز گويا  فكر مى كرديم توس
ذهن ما با تعاون كنار نيامده است. وى اضافه

ــوان يك بخش  ــاون به عن ــود: بخش تع  نم
عدالت آفرين، فعاليت هاى اقتصادى و اخالقى 
را رقم مى زند و در بعضى از بخش ها به خصوص 
ــد.  ــات، بخش غالب مى تواند تعاون باش خدم
ــاورزى، تامين  در برخى فعاليت ها مانند كش
ــكن و... در سطح ملى تعاون  نياز، تامين مس
ــت. جدا پايدارترين نوع اقتصاد را رقم زده اس

 از فسادى كه متاسفانه در برخى از فعاليت هاى 
مسكن شكل گرفته و برخى ناماليمات، بخش 
ــط تعاونى ها  ــكن كشور توس عمده اى از مس

ساخته شده است.

 دولت رفاه
ادامه از صفحه اول:

رويكرد غلط دولت منجر به نتايج منفى شد و در نهايت با منطقى كه كشور در شرايط جنگى قرار دارد 
با اتخاذ يك الگوى عجيب، دولت مداخله گرتر شد تا اينكه انتظارات و نيازهاى اجتماعى مردم را برآورده 
كند. دولت شخصيت حل مشكالت مردم را ندارد. رويكرد دولت براى تأمين رفاه اقتصادى و اجتماعى 
ــرايط دولت به دليل تحريم هاى امريكا  ــد اقتصادى را تأمين كند. اگرچه وضعيت و ش ــت رش نتوانس
متفاوت بود ولى عدم ديالوگ با مردم و مصلحت انديشى و عدم مبارزه جدى با فساد و قاچاق كاال و 
ــت و منجر به  ــران ناپذيرى بر جامعه بر جاى گذاش ــش از حد دولت، تاثيرات جب ــه كارى بي محافظ
بى اعتمادى ملت به دولت شد. دولت اميد بايد دولت رفاه و دولت عمل به وعده هاى خويش به مردم 
مى شد ودر جستجوى راه حل ها براى رفع نابرابرى ها ناشى از فساد و رانت براى غلبه بر مشكالت عمل 
ــرى فرصت براى هر فرد بدون از بين بردن  ــرد. انتظارات ملت براى تحقق عدالت اجتماعى، براب مى ك
ــت. به طور خاص، هدف از عدالت ارائه خدماتى مانند  آزادى ها و اطمينان از توزيع عادالنه درآمد اس
آموزش، تأمين اجتماعى، فرصتهاى برابر و دستمزد منصفانه است. فراهم كردن تعادل اجتماعى با از 

بين بردن اختالفات اجتماعى و طبقاتى امكان پذير است. 

 ترافیک تحرکات دیپلماسی در خاور میانه
ادامه از صفحه اول:

ــخص اين روزها به  ــه منطقه به طور مش ــرائيلى ب ــمار پيدا و پنهان ديپلمات هاى اس ــفر پر ش س
ــفر ديپلماتهاى سعودى به عراق كه از متحدين  امارات،ديدارهاى وزير خارجه آمريكا از منطقه،س
ــد.ديدارهاى پرتعداد نخست وزير و ديپلماتهاى عراقى، سفر رئيس جمهور فرانسه به  ايران مى باش
لبنان،سفر وزير خارجه فرانسه به عراق،سفر هاى مقامات اسرائيلى از جمله وزير خارجه اين كشور 
به المان وديگر كشورها. تحوالت پر شمار و روزانه سوريه، ازجمله ورود افسران عالى رتبه سعودى 
ــش كاروان هاى نظامى آمريكا،تحوالت لبنان پس از انفجار و نابودى بندر  ــرق سوريه در پوش به ش
ــه و اختالف قدرتهاى  ــوريه و لبنان كه مورد مناقش ــئله س بيروت حكايت از اين دارد،عالوه بر مس

منطقه اى و فرامنطقه مى باشد.
رويدادى ديگر در حال رخ دادن است. حال سوال اين است كه در اين تحوالت و مناقشات اولويت 
اول ايران است يا صلح اعراب و اسرائيل؟با توجه به دشمنى اسرائيل با ايران،رقابت تاريخى اعراب 
ــخصيت غير قابل پيش بينى ترامپ،اگر  ــت جمهورى آمريكا و ش با ايران،همچنين انتخابات رياس

اولويت آمريكا، ايران باشد اين تحركات قابل تامل است.
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ــانى گزارش  ــت در آخرين به روز رس ــات اكونوميس ــد اطالع واح
ــر  ــران كه ماه جوالى منتش ــك اقتصادى اي ــنجى ريس اعتبارس
ــى آخرين وضعيت ريسك اقتصاد ايران و دورنماى  شده به بررس
ــنيم؛ اين  ــت. به گزارش تس ــال آينده پرداخته اس آن در چهار س
ــك مرتبط با فعاليت اقتصادى در ايران، اعم از  گزارش ميزان ريس
ــى و بانكى و سياست گذارى اقتصادى را بررسى  حوزه هاى سياس
ــال آينده به تفكيك هر  ــرده و برآورد هاى خود را براى چهار س ك
ــادى اين گزارش  ــم انداز اقتص ــال ارائه مى كند. در بخش چش س
ــى ايران به استقراض خارجى  آمده كه تحريم هاى آمريكا دسترس
را محدود خواهد كرد، اگرچه خطوط اعتبارى دوطرفه فراهم شده 
ــيه مى تواند تا حدودى مشكل را  ــوى بانك هاى چين و روس از س
ــب و كار  برطرف كند. اين گزارش همچنين مى گويد وضعيت كس
در ايران همچنان تحت تاثير شديد تحريم هاى امريكا باقى خواهد 

ماند. 
در ادامه بخش هايى از اين گزارش را مى خوانيد.

روند سیاست گذاری
در ماه آوريل دولت ايران به طور تدريجى محدوديت هايى كه براى 
ــهيل كرد. يك ماه پيش  مهار ويروس كرونا وضع كرده بود را تس
ــال 1962 از صندوق بين الملل  ــت براى اولين بار از س از آن، دول
پول تقاضاى وامى پنج ميليارد دالرى براى مبارزه با بيمارى كرد. 
ــهامدار  با اين حال با توجه به حضور آمريكا به عنوان بزرگترين س
ــراى اعمال حق وتو، اعطاى وام به  ــنگتن ب صندوق و آمادگى واش
ايران در هاله اى از ابهام قرار دارد. در ميان مدت، ايران به برداشت 

از منابع ذخيره ارزى در حال كاهش خود ادامه خواهد داد.
ــاد كه قبال از  ــيب به اقتص ــل مقامات ايران براى كاهش آس تماي
ــا افزايش  ــت. ام ــكا صدمه ديده قابل درك اس ــاى امري تحريم ه
ــدار  ــته تاييدكننده هش ــارى در دو ماه گذش ــوارد بيم ــاره م دوب
ــهيل زودهنگام محدوديت ها  كارشناسانى است كه مى گفتند تس
ــد  ــد. دولت اخيرا مجبور ش ــته باش مى تواند خطراتى در پى داش
ــى را در برخى مناطق دوباره اعمال كند. اگر موارد  محدوديت هاي
ــته باشد و دولت مجبور به اعالم  ابتال به بيمارى نرخ صعودى داش
ــرايط تبعات ويرانگرى براى  ــطح ملى شود، اين ش تعطيلى در س

اقتصاد خواهد داشت. 

 موفقیت محدود تالش ھا برای کاھش مشکالت تحریم ھا 

دولت تالش خواهد كرد كه با تشويق خودكفايى، مشكالت ناشى 
ــت  از تحريم ها و بيمارى را كمتر كند كه البته موفقيت اين سياس
تا حدودى محدود خواهد بود. اولويت دهى به بخش نفت و گاز به 
ــاب هاى خارجى همچنان  دليل نقش آن در بودجه داخلى و حس
ادامه خواهد داشت و اين اولويت دهى در بخش صنعت نيز ديده 
خواهد شد. مسئولين در تالش براى دور زدن تحريم هاى آمريكا، 
به دنبال معامالت تهاترى با چين خواهند رفت. با اين حال ركود 
ــبى غيرمنتظره در چين كه منجر به كاهش رشد اقتصادى به  نس
ــده مى تواند موجب كاهش حجم  ــال 2020 ش 1,4 درصد در س

ــدت و قبل از  ــه چين در كوتاه م ــت تحويلى ايران ب ــت نف و قيم
2021 شود.

ــديد  ــران نيز همچنان تحت تاثير ش ــب و كار در اي وضعيت كس
ــتره و  ــكا باقى خواهد ماند، آن هم به دليل گس ــاى امري تحريم ه
ــتم مالى آمريكا. تحريم ها باعث محدوديت  دسترسى وسيع سيس
تجارت - كه بخش اعظم آن به دالر است - كاهش سرمايه گذارى 
ــرمايه خارجى مى شود. ضمناً تحريم ها موجب  داخلى و جذب س

آسيب ديدن رشد اقتصادى و كاهش ارزش ريال خواهند شد.

 پیش بینی افت ۵۰ درصدی درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹
ــرى بودجه ايران در كوتاه مدت افزايش زيادى خواهد داشت،  كس
ــه گانه تحريم هاى آمريكا،  ــوك هاى س ــور تحت ش چه اينكه كش

ــال  ــن نفت و آثار بيمارى كرونا خواهد بود. بودجه س قيمت پايي
ــاس فروش يك ميليون بشكه  مالى 2021/2020 (1399) بر اس
نفت در روز با قيمت ميانگين 50 دالر در هر بشكه در نظر گرفته 
ــودن بيش از اندازه اين  ــا همين حاال خوش بينانه ب ــده بود، ام ش
ــت. بر اساس برخى تخمين ها، صادرات  تخمين ها عيان شده اس
نفت ايران در ماه هاى اخير به زير 200 هزار بشكه در روز رسيده 
است كه علت اصلى آن كاهش صادرات به چين است، تنها مقصد 
عمده محموله هاى نفت ايران. انتظار ما اين است كه تقاضاى نفت 
ــال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادى  چين در نيمه دوم س
ــش پيدا كند. با اين حال درآمد نفت دولت ايران احتماالً در  افزاي
ــد كه اين  ــش 50 درصدى مواجه خواهد ش ــال 1399 با كاه س
كاهش عالوه بر سقوط 26 درصدى ثبت شده در سال 98 است.

ــد مالياتى بخش  ــب كاهش درآم ــديد اقتصادى موج انقباض ش
ــار ارائه  ــاى درمانى در كن ــش هزينه ه ــده و افزاي ــر نفتى ش غي
ــم درآمد، كاهش هزينه ها  ــتى براى گروه هاى ك كمك هاى معيش
ــه انتظار ما اين  ــخت خواهد كرد. در نتيج ــئوالن س را براى مس
ــال 2021/2020 يا 1399 معادل  ــت كه كسرى بودجه در س اس
ــد. بودجه دولت در  ــد از كل توليد ناخالص داخلى باش 8,4 درص

ــال بعد از آن نيز تحت فشار بوده و پيش بينى مى شود كسرى  س
ــد. البته در دو  ــت درصد از توليد ناخالص باش ــه معادل هف بودج
ــال بعد از آن بهبود نسبى پديد خواهد آمد كه عامل اصلى آن  س
ــت. بدين ترتيب كسرى بودجه ايران به  باال رفتن قيمت نفت اس
5,2 درصد توليد ناخالص در سال 2025/2024 (1403) كاهش

 خواهد يافت.

تحريم هاى آمريكا دسترسى ايران به استقراض خارجى را محدود 
ــده از سوى  خواهد كرد، اگرچه خطوط اعتبارى دوطرفه فراهم ش
بانك هاى دولتى يا شبه دولتى چين و روسيه مى تواند تا حدودى 
ــن حالت اتكاى فزاينده اى به  ــكل را برطرف كند. دولت در اي مش
ــاز مالى خود را  ــت تا ني ــه داخلى خواهد داش ــار اوراق قرض انتش
ــراى اوراق دولتى ناكافى  ــتهاى بازار داخلى ب برطرف كند. اگر اش
ــد، دولت احتماالً دست به تأمين مالى از طريق باال بردن پايه  باش
پولى خواهد زد كه اين سياست مى تواند آثار تورمى منفى در پى 

داشته باشد.

تورم ۲۵ درصدی ایران به ۱۵ درصد کاھش می یابد
ــه نرخ تورم  ــادى اين گزارش آمده ك ــش پيش بينى اقتص در بخ
ــود با  ــون 25 درصد برآورد مى ش ــران كه اكن ــاالنه اقتصاد اي س
ــم و افزايش درآمد صادرات نفت  ــاق تدريجى اقتصاد با تحري انطب
ــال هاى 2021 تا  ــرخ 15,5 درصد بين س ــور ميانگين به ن به ط
ــه انتظار مى رود  ــد. اين گزارش همچنين مى گويد ك 2024 برس

ــا همان 1400  ــال 2022/2021 ي ــت اقتصاد ايران در س وضعي
ــدود دو درصد ــص داخلى ح ــد ناخال ــد و تولي ــود ياب ــى بهب كم

 افزايش يابد.

رشد اقتصادی
ــت و پنجه نرم  ــاد ايران كه از قبل با تحريم هاى آمريكا دس اقتص
ــت.  ــيوع ويروس كرونا مواجه اس مى كرد، حال با تبعات منفى ش

ــود، از جمله صادرات  اين اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل مى ش
كمتر به چين، كاهش تجارت منطقه اى، اختالل در توليد صنعتى 
ــقوط صنعت گردشگرى. ركود قيمت  داخلى و بخش خدمات و س
ــود كه با اتكا به دور زدن  نفت هم باعث كاهش درآمدهايى مى ش
ــت مى آيد. توليد ناخالص واقعى با كاهش شديد  تحريم ها به دس
ــدى در 2021/2020 همراه خواهد بود، خصوصاً به اين  12 درص

خاطر كه به راه افتادن موج جديد ابتال به كرونا مى تواند به وضع 
محدوديت هاى جديد و اختالل بيشتر در كسب و كار بينجامد.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ دوباره به رشد می رسد
ــه بهبود صادرات  ــادى در چين (و در نتيج ــد اقتص با احياى رش
ــال 2022/2021 يا  ــت ايران) انتظار داريم اقتصاد ايران در س نف
ــد ناخالص داخلى  ــته و تولي ــان 1400 بهبود مختصرى داش هم
ــارى كرونا). در  ــه با فرض مهار بيم ــد افزايش يابد (البت دو درص
ــتر روش هاى دور زدن تحريم هاى  ــدن هر چه بيش پى نهادينه ش
ــد تدريجى صادرات غير نفتى مى تواند به روند احياى  آمريكا، رش
ــادى كمك كند. رويكرد آمريكا در قبال تحريم ها نيز با روى  اقتص
ــت تغيير كند. انتظار ما اين است  كارآمدن آقاى بايدن ممكن اس
ــه توليد ناخالص واقعى ايران در بازه 1401 تا 1403 به صورت  ك
ــته  ــد نمايد. با اين حال در صورت برداش ميانگين 1,6 درصد رش
شدن تحريم هاى آمريكا، اين رشد مى تواند به مراتب بيشتر باشد.

  پیش بینی تورم ساالنه   ۱۵٫۵ درصدی طی سال ھای   ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴
ــى از بيمارى كرونا و كمبودهاى مرتبط با  آشفتگى اقتصادى ناش
ــاه مدت به همراه خواهد  ــار تورمى را در كوت تحريم همچنان فش
ــت. اين مشكل با توجه به تضعيف پول ملى كه ارزش خود را  داش
ــت داده  از ابتداى فوريه تا ابتداى جوالى حدود 34 درصد از دس
ــد. بنابراين انتظار داريم تورم در ايران در سال  ــديد خواهد ش تش
جارى ميالدى به طور ميانگين حدود 25 درصد بماند و همچنان 
ــهيل  ــان با انطباق اقتصاد با تحريم از طريق تس ــد. همزم باال باش
ــت – و همچنين  ــش درآمد صادرات نف ــير واردات و با افزاي مس
ــدن روند تضعيف پول ملى – انتظار اين است كه تورم  آهسته ش
ــتاب كمترى گرفته و به نرخ ميانگين ساالنه 15,5 درصد بين  ش
ــال اگر بانك مركزى  ــد. با اين ح ــال هاى 2021 تا 2024 برس س
ــر بودجه را از طريق افزايش پايه  ــليم فشار موجود شده و كس تس
پولى جبران كند، تورم در ايران مى تواند از پيش بينى ها فراتر رود.

 حذف ۴ صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد

بنابر تخمين صندوق بين المللى پول، ميزان ذخاير ارزى ايران در 
اواخر سال 2019 (آخرين اطالعات موجود) در حدود 86 ميليارد 
ــت. اگرچه اين رقم نشان دهنده كاهش يك چهارمى  دالر بوده اس
ــت، اما همين ميزان  ــال 2015 (1394) اس ــبت به س منابع نس
مى تواند براى پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم 42000 
ــد. در ماه مى مجلس  ــك دالر آمريكا كفايت نماي ــال به ازاى ي ري
ــال به تومان و  ــراى تغيير واحد پول ملى از ري ــران طرحى را ب اي
ــتر جنبه  ــذف چهار صفر تصويب نمود. اين اقدام اصالحى بيش ح
ــته و تفاوت فاحش ميان نرخ رسمى و غير رسمى  ــى داش نمايش
ــراى مديريت كاهش ارزش پول  ــى رغم اقدامات مقطعى ب ارز عل
ــه قوت خود باقى خواهد بود. در پى كاهش قيمت  ملى احتماالً ب
ــال جارى احتمال مى دهيم مقامات ايران برداشت هاى  نفت در س
سنگين ترى از ذخيره ارزى خود داشته باشند كه اين كار مى تواند 
ــار  ــمى ارز را كاهش دهد. اين فش ــى آنها در حفظ نرخ رس تواناي
ــته است، به طورى كه با  فزاينده در بازار ارز موازى هم نمود داش
ــديد آثار بيمارى كرونا نرخ دالر آمريكا در اين بازار در ابتداى  تش
ــر از قيمت ماه  ــال بوده كه 15 درصد كمت ــوالى 208000 ري ج
قبل و بسيار كمتر از قيمت 40000 ريالى در ابتداى سال 2018 

(زمستان 1397) است.

 اكونوميست مطرح كرد  

پيش بينى بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

ــن شامى، گزارشگر كميته رسمى پيگيرى پرونده  ربودن  قاضى حس
امام موسى صدر و دو همراهش به مناسبت سالگرد ربودن امام موسى 
صدر بيانيه اى صادر كرده است. به گزارش ايسنا، حسن شامى در اين 
بيانيه به برخى سواالت و شبهه ها درباره پرونده ربودن پاسخ داده است.

در متن اين بيانيه آمده است: مى پرسند راز اين مرد چيست؟ چه در 
دوران حضورش و چه در دوران غيبت «تحميلى و غريبش».

پاسخ من اين است راز در «تفاوت» هاى اوست عزيزان.
ــل هاى بعدى نيز با  معاصرانش اين «تفاوت» را لمس مى كردند و نس

خواندن سيره و سرگذشتش به آن پى  مى برند.
اين تفاوت هاى تعيين كننده در همه  زمينه هاست:

ــن و روشنگر، پذيرفتن ديگران به همان سان كه هستند،  عقل روش
قرين ساختن حرف و عمل، پاكى بى كرانه، دعوت همگان به اعتدال 
ــتان و همسايگان و به  و گفت وگو، هم برادران و همكاران و هم دوس
فرموده  اميرالمؤمنين «هم سانان در خلقت» را. (طبيعتا غير از اسرائيل 

كه شر مطلق است).
ــند مى خواهيد باور كنيم تمام اين مدت واقعا منتظر  برخى مى پرس

بوده ايد؟!
عجبا! حال كه ما حداقل سه زندان پيشين موسى صدر را در مناطق 
ــايى كرده ايم و ديده ايم، دست  ــبها و مكتب النصر شناس جنزور و س

برداريم؟!
ــنونى 35 سال در زندان هاى مخفى قذافى به سر برد و  احمد زبير س
سال 2011 در حالى كه بيش از 90 سال سن داشت آزاد شد. حال كه 

او و بسيارى از موارد مشابه را ديده ايم، نااميد باشيم؟!
ــد تا االن چه كرده ايد؟ آيا واقعيتى را از مردم پنهان  ديگرى مى پرس

مى كنيد؟
پاسخمان اين است كه ما به ليبى يعنى ميدان اصلى فعاليتمان و هر 
ــفر كرديم تا مگر به خبر، سند، شاهد، اطالعات يا  ــد س جا كه مى ش

ــت پيدا كنيم. اگر بخواهم وضعيت  حتى يك روايت تقريبا كامل دس
امروزمان را بيان كنم بايد بگويم: ما فقط و فقط زندان فعلى ايشان را 
پيدا نكرده ايم. به جز اين، هيچ واقعيت ديگرى براى ما ثابت نشده است 
كه پنهانش كرده باشيم و منفعتى نيز در كتمان كردن يا دروغ گفتن 
نداريم. ما الحمدهللا دروغ نمى گوييم زيرا پيامبر(ص) ما را از اين آفت 
ــت و توصيه  خود موسى صدر نيز صداقت و صراحت و  نهى كرده اس

رعايت عدالت، هم در وسيله و هم در هدف است.
و برخى از اخبار و تحليل ها و شايعات مى پرسند…

شما را به خدا آيا مى توان سخن كينه توزانى را باور كرد كه جز نابودى 
ياد اين امام مظلوم هيچ دغدغه اى ندارند؟! از نسل هاى قبلى بپرسيد 
ــانى از موسى صدر كينه به دل دارند. چون او با منش صواب  چه كس
و درستش نشان داد كه آنان مردم و فقرا و حقوقشان و دل بستگى به 
لبنان و يارى جنوب تحت اشغال را بازيچه و دست مايه  تجارت خود 
ساخته اند. و در پايان نيز خود موسى صدر هزينه  جلوگيرى از تبديل 
ــوخته يا حداقل ميدان درگيرى را پرداخت.  ــرزمينى س جنوب به س
بگرديد و ببينيد چه كسى سال 2005 با گستاخى تمام نوشت: «ما 
ــى صدر دلخور بوديم چون در جنگ داخلى مشاركت نكرد و  از موس
ستاره اى بر فراز همه  فرقه ها بود». اگر اين مقاله را و روزنامه  دوستش را 

پيدا كرديد، آن وقت بسيارى مسائل برايتان روشن خواهد شد.
ما در تحقيقاتمان پى برديم كه برخى افراد آرزو داشتند موسى صدرى 
ــش و عكس هايش و اصولش و همه   ــد و آرمانش و نام در ميان نباش
ادبيات «انسانى»اش از ميان برچيده شود. آن هم به يك علت ساده: 
ــت و البته با حامى مالى شان يعنى معمر  چون با آن ها در تناقض اس
ــناى ايتاليا نيز به صورت رسمى بر اين موضوع  قذافى كه مجلس س
ــى نيز دارد و هنوز افرادى  ــت. افزون بر اين، قذافى وارثان صحه گذاش
ــت دارند جيب ها و  ــتوار مانده و دوس ــاق خود اس ــتند كه بر نف هس

خزانه هايشان را پرتر كنند.

و برخى دوستان كه مى پرسند آيا از تهديدها نمى ترسيد؟ به ويژه پس 
از بازداشت هانيبال در لبنان؟

و ما مى گوييم اگر مى ترسيديم پرچم دار اين قضيه  مقدس نمى شديم و 
اعضاى اين هيئت هر روز و هر لحظه بدون چشم داشت آماده  فعاليت 
نبودند و شور غسان و ابراهيم و محمد و مرشد و فؤاد و جوزف و شادى 
ــميح و رائد و هيثم و حسن و محمد و وسيم و  ــامر و س و مريم و س
على و خالداز من بيش تر نبود. من اگر از هدف دست بردارم از وصيت 
محمد على حسينى و نمر الشاميتخلف كرده ام و رضا و حال و رجا مرا 

مقصر خواهند دانست.
يادآورى مى كنم كه مبادا كسى با اين حرف شما را بفريبد كه هانيبال 
ــى گفته او به اين سبب ــت. چه كس هنگام ربايش امام بچه بوده اس
 ساده لوحانه تحت تعقيب بوده است؟! صورت جلسه هاى بازپرس او در 

ــت و با قانون نيز انطباق كامل  اين موضوع حق مطلب را ادا كرده اس
دارد و باالتر از همه  اين ها اصرار همه  ما بر آلوده نشدن به ظلم است. ما 
پيروان «َال تَِزُر َوازَِرٌه وِْزَر أُْخَرى» هستيم. اما اين به معناى حكم برائت 
براى كسى نيست كه اطالعاتش را درباره  جرم كتمان كرده و مشاركت 

پسينى در جرم مستمر آدم ربايى دارد.
و سخن آخر اين كه اى عالقه مندان امام، مرا ببخشيد.

ــان در كنار دو همراهشان پا به فرودگاه شهيد رفيق  تا روزى كه ايش
حريرى بيروت نگذارند من مقصرم و نمى توانم در چشمان صدرى و 
حورا و حميد و مليحه نگاه كنم. و حتى ممكن است مادرشان، همسر 
امام، كه اميدوارم خدا شفايش بدهد و در اين صبر هولناك يارى اش 
ــد. خداوند او را پاداش خير دهد كه حاصل تربيت او  دهد، مرا نبخش
فرزندانى همچون پدر است. در هر صورت ما در تيم پيگيرى در محضر 
خداوند با خودمان عهد بسته ايم كه نااميد نشويم. چنين كلمه اى در 
قاموس ما نيست. بالعكس: ما وقتى مى بينيم نبيه برى لحظه به لحظه 
ــت قوت قلب مى يابيم.  حامى و پيگير جزء به جزء فعاليت هاى ماس
ما سرسختيم و پشت سر بزرگانى مثل َرمزى ُجَريج، بَسام دايَه، فايز 
حاج شاهين و شبلى مالط در حركتيم. ما مى دانيم كه هر روز از اين 

42 سال به «تفاوت»هاى امام با ديگران عمق بخشيده مى شود.

 بيانيه گزارشگر كميته رسمى پيگيرى پرونده  ربودن امام موسى صدر

فقط و فقط زندان فعلی امام موسی صدر را پیدا نکرده ایم

 جوابيه 

 پاسخ سازمان میوه و تره بار 
به یک پیام مردمی 

ــتون پيام هاى  ــه به درج پيامى در س با توج
مردمى روزنامه وزين آفتاب يزد در خصوص 
ــوه  و تره بار در ميدان  ــدم تفاوت قيمت مي ع
مركزى نسبت به سطح شهر براى خريداران 
ــمند است اظهار لطف فرموده و  جزء خواهش

توضيحات زير را منتشر فرماييد.
1- سازمان مديريت ميادين شهردارى تهران، 

ــدان مركزى  ــذارى در مي ــئول قيمت گ مس
ــت و مسئوليت نرخ گذارى  ميوه و تره بار نيس
محصوالتى كه در اين ميدان عرضه مى شوند 

با اتحاديه مربوطه است.
ــراى تهيه  ــز مى توانند ب ــهروندان عزي 2- ش

محصوالت موردنياز خود به 22 ميدان و 223 
بازار ميوه و تره بار شهردارى تهران كه زيرنظر 
ــازمان در مناطق 22 گانه شهر تهران  اين س
فعاليت مى كنند، مراجعه كرده و محصوالت 
موردنياز خويش را با اختالف قيمت 31 و نيم 
درصد در انواع ميوه و 36 درصد در سبزيجات 
ــبت به سطح شهر، تهيه و  و صيفى جات نس

خريدارى نمايند. 



ــى از دغدغه هاى مهمى  آفتاب يـزد – گروه فرهنگى: يك
ــى  كه همواره ذهن اهالى هنر، خصوصاً عرصه هنرهاى نمايش
ــئوالن و ــت، كم توجهى مس ــته اس ــغول داش را به خود مش

 دست اندركاران مسائل فرهنگى و هنرى، خصوصا بخش مهم 
ــى بوده است، بخشى كه از  و تاثير گذار تئاتر و هنرهاى نمايش
ــناخته و  ــى ش ديرباز آن را به عنوان مادر تمام هنرهاى نمايش
ــاالن اين حوزه تمام تالش خود را به كار  معرفى كرده اند و فع
ــد تا در دوران فعاليت خود، قدمى هر چند كوچك در  گرفته ان
راستاى بهبود شرايط فعاالن و هنرمندان اين عرصه برداشته تا 
زمانى كه آنها نبودند شرايط براى هنرمندان جديدى كه پا به 
اين عرصه مى گذارند بهتر شود. حتماً فيلم هاى قديمى از دوران 
جوانى بازيگرانى نظير از عزت اهللا انتظامى، داوود رشيدى و على 
نصيريان در شبكه هاى مجازى كه همواره تالش و دغدغه ايشان 
ــى  بر اين بود كه بتوانند اوضاع و احوال عرصه هنرهاى نمايش
ــر و سامانى به اين حوزه  ــند و به قول معروف س را بهبود بخش
بدهند را ديده ايد. اين فيلم ها نشان مى دهد كه مشكالت عديده 
ــت، اما  ــته و چيز جديدى نيس حوزه تئاتر از ديرباز وجود داش
ــيب مشكالت عمده و  نه تنها در طول اين دوران پر فراز و نش
ــى اين حوزه برطرف نشده، بلكه در گذر زمان مشكالت  اساس
ــده و هم ادامه مسير  جديدتر و پيچيده ترى وارد اين عرصه ش
هنرى هنرمندان حوزه هاى نمايشى را با سختى ها و مرارت هاى 
بيشترى مواجه كرده و هم زندگى آنها را دستخوش تغييرات 
اساسى نموده و با مشكالت بيشترى مواجه كرده است. بديهى 
ــت يكى از مهمترين دغدغه هاى هر انسانى در هر حرفه و  اس
ــت كه درآمدى براى خود داشته باشد تا بتواند  شغلى اين اس
امور  زندگى اش را به هر نحوى شده حتى به سختى بگذراند. 
از قديم االيام نيز يكى از شغل هايى كه فعاالنش شرايط زندگى 
سختى را در آن تجربه مى كردند همين حوزه هنرهاى نمايشى 
ــيار جذاب و زيبا به نظر  ــت؛ حوزه اى كه از بيرون بس بوده اس
مى آيد، اما هنگامى وارد آن مى شوى مى بينى به لحاظ اقتصادى 
با چه مسائل پيچيده اى دست و پنجه نرم مى كند. اما پرسش 
اساسى اى كه مى توان براى ورود به ماجرايى كه امروز و در اين 
ــت كه وجود چنين  ــزارش بنا داريم به آن بپردازيم، اين اس گ
مشكالت ريشه دارى از كجا در حوزه هنرهاى نمايشى نشات 
ــرايطى براى هنرمندان اين حوزه به  مى گيرد كه به تبع آن ش
ــال از به منصه ظهور رسيدن اين  وجود مى آيد كه اين همه س
هنر در سرزمين ما مى گذرد اما باز هم مسائل عمده داخلى اين 
ــده تا هنرمندانى كه در اين عرصه به فعاليت  هنر برطرف نش
ــد به دور از دغدغه هاى مختلفى كه در زندگى دارند  مى پردازن
بتوانند به لحاظ مالى حداقل در شرايطى به زندگى ادامه دهند 
ــود؟ از سوى ديگر به نظر  ــان برطرف ش كه كمترين نيازهايش
مى رسد مشكالت عديده اقتصادى كه در هنر تئاتر وجود دارد، 
ــرزمين ما باشد و در زندگى و كار فعاالن هنر  فقط مختص س
تئاتر در كشورهاى ديگر يا اصال وجود نداشته و يا اگر هم باشد 
در كمترين حد خود قرار داشته باشد. اين موضوع هم مسئله 
مهم ديگرى است كه در اين گزارش قصد داريم به واكاوى آن 
بپردازيم. پرسش بعدى اما اين است كه چرا و چگونه است كه 
ــور خودمان در  ــى از گروه هاى هنرى در تئاتر همين كش برخ
ــرايط آثار هنرى خودشان را روى صحنه مى برند و  بهترين ش
ــب مى كنند و شايد به همين علت  بهترين درآمدها را هم كس
است كه برخى كارگردانان همان نمايش ها در اجراهاى بعدى 
خود، تئاترى با همان شرايط نمايش هاى قبلى خود (بخوانيد 
ــا علم به اينكه مى دانند  ــر الكچرى) روى صحنه برده و ب تئات
بخشى از درآمدهاى كسب شده در هر شب را بايد به بازيگران 
ــتفاده كرده اند  چهره اى بدهند كه براى نمايش خود از آنها اس
ــك ماه تا 45 روز روى  ــا باز هم نمايش خود را براى مدت ي ام
صحنه نگه مى دارند، اما در همين وضعيت برخى از نمايش ها 
ــام آورى كه روى صحنه بردن نمايششان  به دليل هزينه سرس
ــب ايجاد مى كند، عطاى اين كار را به  حتى براى مدت يك ش
لقاى آن مى بخشند و به سكوت هنرى خود در عرصه هنرهاى 

نمايشى ادامه مى دهند. 

 مشکل اساسی در کجاست؟ 

بسيارى از هنرمندان معتقدند تئاتر سرزمين ما دولتى است و 
تنها بخش كوچكى از اين حوزه، آن هم در شرايط كامال خاص 
در دست بخش خصوصى است كه تازه فعاليت آنها هم با نظارت 
بخش خصوصى انجام مى گيرد. اين دسته از هنرمندان همين 

موضوع را به عنوان مهمترين دليل وجود مشكالت 
ــوزه مى دانند و معتقدند دولت  اقتصادى در اين ح
ــاى فرهنگى را در  ــد و نبايد همه بخش ه نمى توان
ــته باشد چرا كه نه فرصت نظارت  دست خود داش
و ارزيابى آثار توليد شده در اين بخش ها را دارد و نه 
از توان بودجه اى و مالى خاصى براى حمايت از اين 
بخش ها برخوردار است، به اين دليل كه هر بخشى 
هميشه چشمش به دست دولت خواهد بود كه به 
عنوان حامى مالى حمايتش كند و در مواقع سختى 
و مشكالت به عنوان يك مددكار حداقل تالش كند 
تا بخشى از مشكالت هر حوزه را برطرف كند. خب 
پرسش اينجاست كه مگر دولت چقدر بودجه دارد 
كه هم به مباحث كالن در حوزه هاى غير فرهنگى، 
مانند صنايع، كشاورزِى، خدماتى و... رسيدگى كرده 
ــع نمايد و هم مباحث كالن  ــكالت آنها را رف و مش
و خرد فرهنگى كه خودش داراى زيرمجموعه هاى 
متنوعى است را يارى رسان باشد. بديهى است وقتى 
دولت نمى تواند از عهده حمايت همه بخش ها برآيد 
ــكالتى مواجه خواهد شد كه در  ــى با مش هر بخش

ــرايط اقتصادى زندگى  ــد مدت آثار مخرب خود را روى ش بلن
ــت كه  ــك افراد فعال در آن عرصه ها مى گذارد. اينجاس تك ت
ــتفاده  ــى از اين گزارش از آن اس پاى واژه «نبايد» كه در بخش
كرديم به ميان مى آيد. گفتيم دولت نمى تواند از عهده حمايت 
ــه بخش ها (در اينجا خاصه بخش فرهنگى) برآيد بنابراين  هم
نبايد اصرارى به دولتى بودن عرصه هاى مختلف فرهنگى مانند 
سينما، تئاتر و حتى تلويزيون داشته باشد چرا كه تجربه نشان 
داده، نمى تواند از عهده حمايت مالى كه هر از چند گاهى بايد 
از زيرمجموعه بخش مهم و تاثيرگذار فرهنگى انجام دهد، برآيد. 
بنابراين بهتر است حداقل قسمتى از اين مجموعه را به بخش 
خصوصى واگذار كند تا حداقل بخش خصوصى بتواند با شرايط 
مالى خوبى كه دارد مشكالت آن حوزه را تا حد زيادى برطرف 

نمايد. 

 چرا بخش خصوصی ھم ناکام است؟ 

ــيده كه بايد  بپذيريم كه در نگاه كلى دولت به اين نتيجه رس
قسمتى از فعاليت هاى خود را در حوزه هاى مختلف (در اينجا 
حوزه فرهنگ و هنر) به بخش خصوصى واگذار كند و تا حدى 
ــاهد اين هستيم كه يا  هم اين اقدام را انجام داده، اما باز هم ش
بخش خصوصى به اين حوزه ها ورود نمى كند و يا اگر هم ورود 
ــن زمينه انجام دهد. در بطن  ــد، نمى تواند كار زيادى در اي كن
همين چند خطى كه در اين بخش مطرح كرديم يك چرايى 
بزرگ وجود دارد، چرا بخش خصوصى يا تمايلى به ورود به اين 
حوزه ندارد و يا در صورت ورود نمى تواند كارى از پيش ببرد؟ 

پاسخ اين پرسش بسيار ساده است. خاطرتان هست در قسمتى 
از اين گزارش عنوان كرديم كه دولت در كنار حمايتى كه بايد 
از حوزه هاى مختلف فرهنگى داشته باشد، مى خواهد نظارتى 
هم روى عملكرد آنها داشته باشد. شايد پاسخ چرايى پرسشى 
ــد در همين موضوع مستتر باشد. هر چند موارد  كه مطرح ش
بسيارى در اين باره اتفاق افتاده و مى توان از نمونه عينى براى 
درك بهتر اين موضوع استفاده كرد اما در نظر بگيريد يك فيلم 
سينمايى يا يك تئاتر با حمايت بخش خصوصى تمام مراحل 
ــاخت و پرداخت و تمرينها و فيلمبردارى و  گرفتن مجوز و س
ــاخته مى شود و يا روى صحنه مى رود، اما  چه و چه و چه يا س
هنوز عرق عوامل اجرايى آن محصول خشك نشده خبر مى رسد 
كه فيلم سينمايى يا تئاتر مورد نظر بخشى از مميزى هايى كه 
ــزد شده رعايت نكرده است  با نظارت بخش دولتى به آن گوش
ــينما يا نمايش   روى  بنابراين ديگر حق ندارد به نمايش در س
صحنه ادامه دهد. به سخن ديگر نظارتى كه بخش دولتى روى 
ــده دارد موجب مى شود كه سرمايه اى كه  آثار هنرى توليد ش
بخش خصوصى براى اثر هنرى توليد شده هزينه كرده يا كال 

ــرمايه سوخت شده  ــى از آن به عنوان س از بين برود و يا بخش
ــوب گردد و ديگر به جيب سرمايه گذار بخش خصوصى  محس
ــى از اين نمايش هاى صحنه اى هم كه بعضا با  باز نگردد. برخ
حمايت هاى بخش خصوصى ( كه عمدتا به آنها تئاتر الكچرى 
ــتم باالخره موفق  مى گويند) پس از گذراندن هفت خوان رس
ــوند اما آنها هم در ميانه  ــوند روى صحنه رفته و اجرا ش مى ش
ــكالت بيشمارى مواجه شده اند كه يا كال تصميم به  راه با مش
ــيار  ــان مى گيرند و يا با مصيبت هاى بس توقف كامال اجرايش
ــوند دوران اجرايى خود در صحنه را تمام  باالخره موفق مى ش
كنند. از اين نمونه ها هم بسيار ديده ايم، هم در حوزه سينما و 
هم در حوزه نمايش هاى صحنه اى. بارها هم هنرمندان اين دو 
عرصه كه آثارشان با چنين مشكالتى مواجه شده است برخى 
ــته و عنوان كرده اند كه  ــئوالن وزارت ارشاد را مقصر دانس مس
ــده توسط شما را رعايت كرده ايم و  وقتى ما همه موارد ذكر ش
ــاخت فيلم سينمايى يا اجراى صحنه اى را با  در پايان مجوز س
امضاى شما دريافت كرده ايم به چه دليل باز هم با مشكل مواجه 
ــش مهمترى را با اين  ــده ايم؟ اين هنرمندان در ادامه پرس ش
مضمون كه «چرا پاى مجوزهايى كه امضا مى كنيد، نمى ايستيد 
و از آن حمايت نمى كنيد؟» مطرح كرده اند. اما پرسش اساسى 
اينجاست كه با اين شرايط بخش خصوصى تا چه اندازه تمايل 
ــا فعاليت كند؟ بخش  ــم در اين حوزه ه ــت باز ه خواهد داش
ــم از فرصت هاى  ــا خيلى خوب مى داني ــى كه همه م خصوص
بيشمار ديگرى در بخش هاى غيرفرهنگى برخوردار است كه در 

هر كدام از آنها سرمايه گذارى كند نه تنها با ضرر و 
زيان مواجه نخواهد شد، بلكه بى شك دو برابر سودى 
كه در بخش هاى فرهنگى مى توانست عايدش شود، 
ــت پيش بود كه  ــد. همين چند وق نصيبش مى ش
اظهارات يكى از فعاالن حوزه سينما را منتشر كرده 
ــى از سخنانش به صراحت اعالم  بوديم كه در بخش
كرد «سرمايه گذارم گفته به اين دليل كه فيلمى كه 
ساختيم با شكست در گيشه مواجه شده ديگر حتى 
هرگز از خيابانى كه در آن سينما باشد عبور نخواهم 
ــائل اما عده اى معتقدند كه  كرد.» در كنار اين مس
ــت،  اوضاع اقتصادى در حوزه تئاتر نه تنها بد نيس
ــد به شرطى كه  بلكه مى تواند خيلى خوب هم باش
دست هاى پنهانى كه از پس پرده مشكالتى را براى 
ــاد مى كنند، ديگر نتوانند به  فعاالن اين حوزه ايج
ــروف به «موش دوانى» در اين عرصه ادامه  قول مع
دهند. اينگونه افراد معتقدند كه وجود اين دست هاى 
پنهان موجب شده كه بودجه اى كه دولت براى تمام 
نمايش هايى كه روى صحنه هستند و يا امكان روى 
ــد نه به همه آثار، بلكه تنها به  صحنه رفتن را دارن
برخى از آثار كه اتفاقا ارزش هنرى چندانى هم ندارند اختصاص 
ــت،  ــان هس يابد تا از اين رهگذر آنها به منافعى كه مدنظرش
برسند. به همين دليل است كه هميشه به نظر مى رسد دولت 
ــد به حمايت از بخش هاى فرهنگى ادامه دهد چرا كه  نمى توان
حداقل در بخش نمايش هاى صحنه اوضاع اصال خوب نيست و 
عالوه بر اينكه همواره شاهد كيفيت پايين آثار ارائه شده هستيم 
ــود كه اهالى تئاتر كاليه هاى  ــيارى از اوقات ديده مى ش در بس
مختلفى را بيان داشته اند كه يا آثارشان با كمبود بودجه و عدم 
حمايت بخش دولتى مواجه است و يا نوبت اجرا نمى گيرند و يا 
دستمزد چندانى در آخر كار دستشان را نمى گيرد، در حاليكه 
تمام اين مشكالت از وجود دست هاى پنهانى نشات مى گيرد كه 
هميشه به فكر منافع شخصى خويش هستند نه منافع عمومى 
ــود در بخش تئاتر كه  ــرمايه موج ــخن ديگر س و هنرى. به س
بخشى از آن شامل حمايت هاى دولتى مى شود به جاى اينكه 
در توليد همه آثار هنرى هزينه شود به وسيله اين دست هاى 
ــارج از حوزه تئاتر)  ــان به اجراهاى خاصى و يا حتى به خ پنه
ــرايطى را ايجاد  اختصاص و انتقال مى يابد و همين موضوع ش
مى كند كه اوال مشكالت اين بخش، بسيار بزرگ و حل نشدنى 
به نظر آيند و هم تالش دولت براى حل اين مشكالت اصال به 
چشم نيايد و عاقبت كار اين شود كه اين پندار در جامعه ايجاد 
شود كه مشكالت حوزه فرهنگ و هنر ( در اينجا تئاتر) به هيچ 
طريقى قابل حل نيست. اما در ميانه اين گزارش پرسش ديگرى 
را نيز مطرح كرديم، اينكه چرا در كشورهاى ديگر معضالتى كه 
در تئاتر ما وجود دارد ديده نمى شود؟ براى پاسخ به اين پرسش 
به چند مثال مهم اشاره مى كنيم كه از قبل آنها به پاسخ پرسش 

مورد نظر برسيم. 

 اجراھای زنده، قابل اعتمادترین سرمایه گذاری در استرالیا  
ــتراليا كه در سال  ــاس گزارش انجمن اجراهاى زنده اس بر اس
96 منتشر شد، فعاليت در زمينه اجراى زنده هنرهاى نمايشى 

ــم آئينى و...) يكى از قابل اعتمادترين  ــيقى، مراس (تئاتر، موس
ــت. به عنوان نمونه در  ــور اس ــرمايه گذارى هاى در اين كش س
ــال2011 ضريب اطمينان سرمايه گذارى در حوزه اجراهاى  س
زنده به باالترين حد خود تا آن زمان رسيده و اگرچه اين روند به 
خاطر بحران هاى اقتصادى جهان در سال هاى 2012 و 2013 
ــقوط كرد، اما در سال 2014 دوباره سير صعودى پيدا كرده  س
و نهايتا رشد بهره ورى در اين عرصه تا پايان سال 2015 مثبت 
ثبت شده است. اين گزارش همه سالن ها و كمپانى هاى بزرگ و 
چند مليتى مثل استينت تيه تر كمپانى، بريس بن آرتز كمپانى، 
كوينزلند پرفورمينگ آرت سنتر، كپيتال تيه تر، كمپانى هاى 
ــيدنى تيه تر كمپانى، ملتوز تيه  ــط مثل اينديپندنت س متوس

ــى و همچنين گروه ها و كمپانى هاى  تر، گريفين تيه تر كمپان
ــى و هايس تيه تر كمپانى را  كوچك مثل ملويل تيه تر كمپان
ــرد. به طور كلى تمام كمپانى ها و گروه هاى تئاترى  دربرمى گي
در كشور استراليا، به جز چند سالن بسيار بزرگ و خاص مثل 
«اُپرا هاووس سيدنى» يا «پرنسس تيه تر ملبورن» كه با كمك 
دولت فدرال ساخته شده به صورت غيرانتفاعى اداره مى شوند و 
درآمدشان هزينه اداره اين مجموعه ها و حفظ و نگهدارى آنها 
مى شود، مابقى گروه هاى تئاترى در اين كشور در اختيار بخش 
خصوصى است. البته گروه هاى خصوصى تئاتر در استراليا نيز 
همانند تمام دنيا سعى مى كنند انواع اسپانسرهاى مختلف را 
ــان جذب كنند و در اين كار بسيار  جهت تقويت بنيه مالى ش

هم موفق بودند.

 تئاتر کاالی معمولی در بریتانیا 
همچنين در گزارشى كه سال گذشته به چاپ رسيد مشخص 
ــك هزينه اى از  ــاله كم ــازمان تئاتر بريتانيا هر س ــد كه س ش
ــد و در كنارش با  ــراى حمايت از تئاتر دريافت مى كن دولت ب
ــرمايه گذاران بخش  توليدكنندگان و واحدهاى اقتصادى و س
خصوصى متعددى همكارى دارد كه در تامين بودجه ساالنه اين 
ــازمان نقشى اساسى دارند. اين سازمان تئاتر شامل مجموع  س
ــامل انگليس، اسكاتلند، ولز و  كشورهاى پادشاهى بريتانيا ش
ايرلند شمالى مى شود و كمك هاى مالى خود را به 1300 سالن 
فعال نمايشى اين محدوده مى دهد. جالب است بدانيد در سال 
2018 بيش از 34 ميليون بليت براى مجموعا 62 هزار و 945 

ــالن ها فروخته شده است كه  اجراى به صحنه رفته در اين س
18 هزار و 708 نمايش آن تنها در شهر لندن اجرا شده بود. هرچند 

طى سال هاى اخير، كشورهاى اروپايى و آمريكايى با بحران هاى 
ــده بودند،  اما در سال 2018، شصت و يك  اقتصادى مواجه ش
درصد صندلى هاى تئاترى بريتانيا پر شد كه چرخه اقتصادى 
ــل از آن در مجموع بيش از يك ميليارد و 280 ميليون  حاص
پوند بوده است. نكته جالب توجه در اين آمار، درصد بسيار كم 
افزايش قيمت بليت در سال 2018 نسبت به سال قبل آن بوده 
است؛ در سال 2018 با افزايش 8درصدى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، متوسط قيمت بليت تئاتر به 27 پوند و 10 پنس 
رسيده است. در سال 2017 اين افزايش قيمت بليت نسبت به 
ــال 2016 حتى كمتر از اين هم بوده است؛ افزايش قيمت  س
ــط  ــال 2017 تنها يك و نيم درصد بوده كه متوس بليت در س
ــانده بود. اين درحالى  ــت آن را به 25 پوند و 8 پنس رس قيم
است كه به طور متوسط، دستمزد هر ساعت كار يك كارگر در 
بريتانيا بيش از 8 پوند بوده است؛ در واقع تئاتر براى يك كارگر 
بريتانيايى نه كااليى لوكس و پر هزينه كه يك سرگرمى و هنر 

نسبتا ارزان قيمت و در دسترس محسوب مى شود.

 آمریکا
ــهور است هم  اما در قاره اى ديگر كه به تئاتر گرانقيمتش مش
مخاطبان تئاتر، تنها از اشراف و ثروتمندان تشكيل نمى شوند؛ 
طبق آمارى كه از اياالت متحده آمريكا در دست است، در بهار 
ــى در طول يك ماه  ــال 2016 بيش از 47 ميليون آمريكاي س
دست كم به تماشاى يك تئاتر رفته بودند. مجموعه برادوى كه 
گرانقيمت ترين تئاترهاى آمريكايى را روى صحنه مى برد، با 40 
سالن فعال، در طول سال 2017 تا 2018 بيش از يك ميليارد و 
700 ميليون دالر درآمد از 13 ميليون نفر تماشاگر خود داشته 

است. در حالى كه متوسط قيمت بليت تئاترهاى اجرا شده در 
اين سالن ها 123 دالر و 7 سنت بود. 

 آیا امیدی برای تئاتر ایران ھست؟
ــد كه اوضاع و احوال  ــيرى كه بيان شد به نظر مى رس با تفاس
ــان تئاتر در ايران كه فعاالنش سالهاست از آن رنج  بد و پريش
مى برند مقياس وسيع ترى از مشكالت و مسائلى را شامل باشد 
كه تنها بخش كوچكى از آنها مربوط به حمايت ها و نظارت هاى 
دولتى باشد. مسائلى و مشكالتى كه واكاوى و بررسى دقيق و 
ــك در صورت  ــان بدون ش ــط كارشناس همه جانبه آنها توس
ــراى مادر هنرهاى  ــن و خوبى را ب ــدن آينده روش عملياتى ش
ــورمان رقم خواهد زد؛ آينده اى كه نويدبخش  نمايشى در كش
ــى اقتصادى خوبى هم براى فعاالن اين حوزه و هم براى  زندگ
مردم عادى است، فقط كمى همت مى خواهد و اندكى هم عزم 

و اراده ملى. 

فيلم هايى هستند كه از نظر كيفيت يا فرم سينمايى ضعيف 
ــايد از  ــتند كه ش عمل مى كنند. از طرفى فيلم هايى هم هس
ــليقه ما جور در نيايند. در اين مطلب ما  ــينمايى با س نظر س
به فيلم هايى پرداختيم كه به سادگى ما را نااميد كرده اند. اين 
ــته  نااميدى ها و ناكامى ها همه مى توانند داليل متفاوتى داش
باشند. به عنوان مثال، قبل از اكران فيلم، اخبار هيجان انگيزى 
ــد و با تريلر هاى پر زرق  و برق و  ــتمان مى رس از فيلم به دس
جذابش، ما را براى ديدن فيلم مشتاق مى كند. اما پس از اينكه 
فيلم را تماشا مى كنيم، مى بينيم كه حتى به اندازه تريلر هم 
ما را راضى نكرده و به شدت از انتظارى كه برايش كشيده ايم 
سرخورده مى شويم. اغلب اين نااميدى ها از فيلم هاى ضعيفى 
ــوند كه از يك كتاب يا كميك معروف اقتباس  حاصل مى ش
ــنايى كافى دارند تا  مى كنند. از چيزهايى كه مردم با آن آش
ــاخت فيلم هيجان زده بشوند. البته اقتباس از بازى هاى  از س
ــير  ــم در اين موضوع نقش دارد و همواره به مس ويديويى ه
اشتباهى پيش رفته و اصوال مى توان گفت كه تا به امروز، حتى 
ــينمايى موفق از گيم هاى ويديويى نديده ايم.  يك اقتباس س
ــت به فيلم هاى  ــى، در اين مطلب قرار اس ــه گزارش زومج ب
نااميدكننده كه از سال 2000 به بعد منتشر شده اند، بپردازيم. 

قطعا فيلم هاى ابر قهرمانى نيز در اين فهرست جاى دارند.

 « Warcraft - وارکرفت» 

ــى «دانكن جونز» و  ــال 2016 به كارگردان فيلم محصول س
نويسندگى «دانكن جونز» و «چارلز ليويت» و بازى بازيگرانى 
ــت.  ــتر» اس مثل «تراويس فيمل»، «پائوال پاتون»، «بن فاس
«واركرفت» روح گيمرها را شخصا زخمى كرده است! احتماال 
اكثر شما «واركرفت» را بازى كرده ايد و مى دانيد كه چه بازى 
فوق العاده اى است؛ نوستالژيك و فوق العاده جذاب. متاسفانه 
ــه از ويديو گيم ها  ــاى ديگرى ك ــورد هم مانند فيلم ه اين م
ــينمايى كرده اند نااميدكننده و ضعيف عمل كرد.  اقتباس س
ــمى كه به جان اين اقتباس هاى  در واقع نمى دانيم اين طلس
ــت؟ جهان «واركرفت»،  ــينمايى افتاده است، دقيقا چيس س
ــيار بزرگ با  ــت. جهانى بس ــگ و متنوع اس ــى رنگارن جهان
شخصيت هايى جذاب كه مى شود يك فيلم بزرگ و حماسِى 
سينمايى از اين جهان ساخت. اما افسوس كه اين فيلم همه 
ــاس ناكامى و سرخوردگى تنها گذاشت. اخبارى از  را با احس
ساخت دنباله فيلم نيز به گوش مى رسد كه اميدواريم در اين 
فيلم اشتباه قبلى را تكرار نكنند و يك فيلم درخور و مناسب 

به مخاطبان ارائه دهند. 

  «X-Men: The Last Stand - ایکس من: آخرین مقاومت» 

ــاخته  ــط «برت رنتر» س ــال 2006 توس «ايكس من» در س

ــايمون كينبرگ» و «زك  ــد. اثرى كه متن آن توسط «س ش
پن» نوشته شده و بازيگرانى مانند «هيو جكمن»، «پاتريك 
استوارت»، «هالى برى» در آن ايفاى نقش كرده اند. «ايكس 
ــيب هاى خودش را  ــت كه فراز و نش من» از آن فرنچايزهاس
داشته است. هرگز نمى شود پيش بينى كرد كه قسمت بعدى 
مجموعه «ايكس من»، فيلم خوبى مى شود يا نه. از بدى هاى 
ــت كه كارگردان اصال  اين فيلم تجمع زياد كاراكترهايش اس
ــت دقيقا با  ــان ندارد و معلوم نيس كنترلى روى هيچ كدامش
ــتيم. وقتى تعداد فوق هيروها در فيلم  چه چيزى طرف هس
ــد، طبيعتا بايد اعتدال هم رعايت بشود و فيلم براى  زياد باش
هر كدامشان حداقل هدفى داشته باشد. ولى اين فيلم قواعد 
ــت. داستان فيلم هم كه  ــوم خودش را رعايت نكرده اس مرس
ــفانه آخرين قسمت  ــيار ضعيف نوشته شده است. متاس بس
ــورد. اميدوار بوديم پايان  ــت بدى خ «ايكس من» هم شكس

بهترى براى اين مجموعه معروف رقم بخورد. 

«۲ Zoolander -۲ زولندر» 

ــندگى «جان همبورگ»، «بن  فيلم در سال 2016 به نويس
ــتيلر» و بازى بازيگرانى مانند  ــتيلر» و كارگردانى «بن اس اس
ــتيلر»، «ويل فرل»، «كريستين ويگ» ساخته شده  «بن اس
ــخصيت محبوب «دريك»  ــت. در اين فيلم قرار است ش اس
ــمت قبلى فيلم جدا از  ــال دوباره ببينيم. قس را بعد از 15 س
ــرد و به كمدى  ــروصدا به پا ك ــيار س خوب يا بد بودنش بس
ــارات طرفدارها را باال  ــد و همين مورد انتظ موفقى تبديل ش
ــارى) كه فيلم  ــى (حضورهاى افتخ ــرد. با وجود كاِمئوهاي ب
ــت – مخصوصا بنديكت كامبرپچ – اما باز هم فيلم آن  داش
چيزى كه قرار بود بشود، نشد. يك سرى از سكانس هاى فيلم 
كامال ضعيف ساخته شده اند. سكانس هايى كه شايد از شدت 
ــما را به خنده بيندازد. اگر دنبال همچنين  احمقانه بودن، ش
فيلمى هستيد، زولندر 2 مى تواند فيلم خوبى براى شما باشد. 

«the mummy - مومیایی» 

ــال 2016 به كارگردانى «الكس كورتزمن» و  موميايى در س
ــتوفر مك كورى»، «ديل  ــندگى «ديويد كپ»، «كريس نويس
ــمن» و بازى بازيگرانى مانند «تام كروز»، «راسل كرو»  كاس
و «سوفيا بوتال» ساخته شد. «موميايى» اولين فيلم مجموعه 
ــه حال اين  ــود. پس واى ب ــوب مى ش دارك يونيورس محس
ــينمايى اش را آغاز  مجموعه كه بخواهد با اين فيلم دنياى س

كند. حضور «تام كروز» هم به فيلم يارى  نرساند. «كروز»ى 
كه در انتخاب فيلم هاى اكشنش بسيار وسواسى عمل مى كند. 
فيلم «موميايى» عمال نقطه شروعش را به عنوان يك مجموعه 
نمى شناسد. سكانس هاى اكشن فيلم خوب و حرفه اى است 
ولى داستان فيلم و رويكردش كليشه اى جلوه مى كند. خالصه 
ــت كه تكليفش با خودش خيلى  از آن فيلم هاى تكرارى اس
معلوم نيست. نيم ساعت اول البته شايد اميدوارتان كند ولى 

در ادامه مى بينيد كه به چه فاجعه اى تبديل مى شود.
 

«۲ hangover -۲ خماری» 

ــت. زمانى كه «تاد فيليپس»  ــال 2011 اس فيلم محصول س
ــم گرفت با همكارى «كريگ مازين» و بازى بازيگرانى  تصمي
ــد «بردلى كوپر»، «اد هلمز»، «زك گاليفانياكيس» اين  مانن
ــندگى و كارگردانى كند. «خمارى» با قسمت  فيلم را نويس
ــا كند. ــاگرها ج ــودش را در دل تماش ــت خ ــش توانس اول

ــى كه آدم را ياد «كازينو»ى مارتين   يك كمدى الس وگاس
اسكورسيزى مى اندازد. ولى اگر شما به داستان و ايده ى فيلم 
ــت و تا حدودى  نگاه كنيد، مى بينيد كه نيازمند دنباله نيس
تبديل به تكرار مكررات مى شود. طى اتفاق عجيبى كه براى 
ــه شخصيت پيش مى آيد، آنها روز بعد چيزى از شب قبل  س
يادشان نمى آيد. قسمت دوم هم همين داستان را دوباره تكرار 
ــوم هم كه كال از دور خارج مى شود و  ــمت س مى كند و قس

داستان اصلى خودش را هم از ياد مى برد. 
 

« green lantern - گرین َلنترن» 

ــندگى «مايكل  ــم با كارگردانى «مارتين كمپل» و نويس فيل
ــان رينولدز» و  ــم» و بازى «راي ــن» و «مارك گوگنهاي گري
«بليك اليولى» در سال 2011 ساخته شد. انگار هر ليستى 
از فيلم هاى بد يا شكست خورده يا نااميدكننده ببينيم، آخر 

ــاهده كنيم. به  ــرن» را هم در آنجا مش ــم «گرين لنت بايد اس
ــما تنها به ده دقيقه از فيلم را  ــت. ش توضيح هم نيازى نيس
تماشا كنيد. ديگر همه چيز دستتان مى آيد. «گرين لنترن» 
يكى از محبوب ترين فوق هيروهاى دى سى محسوب مى شود. 
ــدن اين فيلم بدجور نااميد  ــاى اين فوق هيرو با دي طرفداره
ــر از جلوه هاى ويژه ضعيف و با  ــدند. يك فيلم پ و مايوس ش
داستان سطحى كه درنهايت هيچكس را راضى نمى كند. در 
ــد، حتما باز هم در مورد  آينده هر وقت بحث فيلم هاى بد ش

گرين لنترن حرف خواهيم زد! 

«fantastic beasts - جانوران شگفت انگیز» 

«ديويد ييتس» اين فيلم را از روى نوشته «جى كى رولينگ» 
ــون» در سال 2018  با بازى «ادى ردماين» و «كاترين واترس
ــمت پيشين «جانوران شگفت انگيز» با  كارگردانى كرد. قس
پايانى نسبتا شوكه آور تمام مى شود كه طرفداران پروپاقرص 
ــد كنجكاو مى كند. يكى از اين  ــمت بع هرى پاتر را براى قس
ــى دپ» در پايان فيلم بود  ــوارد، حضور كوتاه و مهم «جان م
ــمت هاى بعدى  ــيار مهمى در قس ــان داد نقش بس ــه نش ك
ــور «دامبلدورِ» جوان در  مجموعه دارد. همچنين، خبر حض
ــمت بعدى انتظارات را باال برد و ديگر طرفداران مطمئن  قس
ــا واقعا اين چه  ــت فيلم بزرگى ببينند. ام ــدند كه قرار اس ش
ــل از طوفان؟ اميدوارم  ــود؟ يك مقدمه؟ آرامش قب فيلمى ب
ــاى جادوگرى  ــاهد يك طوفان از دني ــد و ش همينطور باش
ــد،  ــيم؛ طورى كه اگر اينطور نباش «جى كى رولينگ» باش

ــراى جهان جادويى اش  ــت بزرگ ب اين فيلم واقعا يك شكس
محسوب مى شود. 

 «the dark tower - برج تاریک» 

 «برج تاريك» به كارگردانى «نيكوالى آرسل» و نويسندگى 

«استيون كينگ» و بازى «آدريس آلبا»، «متيو مك كانهى»، 
«كاترين وينيك» در سال 2017 ساخته شد. همه  ما مى دانيم 
كه «استيفن كينگ» چقدر در سينماى هاليوود نقش داشته 
است. اغلب فيلم هاى هاليوودى كه در گيشه هم موفق بودند 
از كتاب هاى كينگ اقتباس كردند يا الهام گرفتند. ولى فيلم 
ــرج تاريك» با وجود «متيو مك كانهى» باز هم تبديل به  «ب
يكى از نااميدكننده ترين فيلم هاى قرن شد. اين فيلم اقتباس 
مستقيمى از كتاب كينگ نيست و كارگردان راه خودش را 
ــعى كرده تنها تماشاگرها را راضى نگه دارد.  پيش رفته و س

هدف داستان كامال فراموش شده و مسير فيلم به بيراهه مى رود. 

«robocup - روبوکاپ» 

ــال» و  ــى «ژوزه پادي ــه كارگردان ــال 2014 ب ــم در س فيل
ــوا زتومر» و بازى «جوئل  نويسندگى «نيك شنك»، «جاش
كينامان»، «گرى اولدمن»، «ابى كورنيش» ساخته شد. اگر 
«روبوكاپ» كالسيك را يادتان باشد، آن فيلم تنها يك فيلم 
اكشن با صحنه هاى انفجار و جلوه هاى ويژه دهان پركن نبود. 
ــاخته بود يك تصوير آينده نگر  فيلمى كه «پل وِرهوفِن» س
ــى داد و در كل يك فيلم پر از  ــان م ــه آمريكا نش را از جامع
ــخه ى مدرن فيلم  جذابيت و نكته هاى جالب بود. اكنون نس
را نگاه مى كنيم كه مملو از صحنه هاى اكشن خوش ساخت 
ــتان و نگرش پشت فيلم حتى  ــت. ولى داس و باكيفيت اس
نزديك به فيلم اصلى «ورهوفن» هم نمى شود. اين اقتباس 
ــيك را حذف كرده و به سراغ  ــخه كالس بخش مهمى از نس
هدف خودش رفته كه بسيار سطحى و ضعيف جلوه مى كند. 

«Justice League - لیگ عدالت» 

ــدون» و «زك  ــاس وي ــط «ج ــال 2017 توس ــم در س فيل
ــس تربو» و «جاس  ــوان كارگردان و «كري ــنايدر» به عن اس
ــك»، «ارزا ميلر»  ــدون» و بازى «گال گادوت»، «بن افل وي
و «هنرى كويل» ساخته شد. بعد از اتفاق ناگوارى كه براى 
«زك اسنايدر» افتاد، «جاس ويدون» كارگردانى فيلم را بر 
عهده گرفت. تا به امروز هم دعوا بر سر اين است كه فيلم به 
ــنايدر» تعلق دارد يا «ويدون»؟ طرفداران پشت  سرهم  «اس
ــخه «اسنايدر» رو منتشر كنيد. كه  هشتگ مى زنند كه نس
ــنايدر» قرار است  ــخه «اس البته اين كار جواب هم داد و نس
ــود. به هرحال اين فيلم چه مال  در اچ بى او مكس منتشر ش
ــنايدر»، تماما فيلم ضعيفى است.  ــد چه «اس «ويدون» باش
ــى وعده يك  ــم، فيلمى بود كه به طرفداران دى س اين فيل
ــى داد. اين فيلم بزرگ، نيازمند  تيم مانند انتقام جويان را م
ــت تا به طرفداران دى سى توهين نكند.  ــتانى قوى اس داس
ــوپرمن نگاهى كنيد كه چگونه  ــكانس هاى بتمن يا س به س
شما را به خنده مى اندازند. على الخصوص بتمن كه در برخى 
صحنه ها عمال نقشى ندارد و تنها مى خواهد كنار تيم باشد 
تا كم نياورد. فيلم كامال كمدى است و ظرفيت اين را ندارد 
تا تيم اصلى دى سى را به تصوير بكشد. مى گويند كه نسخه 
«زك اسنايدر» كامال با نسخه «جاس ويدون» فرق دارد ولى 
ــخه اى بايد حتما يك معجزه باشد. تجربه بتمن  چنين نس
ــنايدر» را كه يادتان هست؟ اما، شايد واقعا  و سوپرمِن «اس
ــنايدر» يك روز معجزه كرد. بياييد مثبت فكر كنيم و  «اس

اميدوار باشيم.

 نقد و نگاهى به وضعيت هنرهاى نمايشى در كشورهاى مختلف

وقتى تئاتر در ايران نان ندارد

نگاهى به ده پروژه  سينمايى گرانقيمت مورد انتظار قرن بيست ويك كه شكست خوردند 
آب پاکی روی دست طرفداران 
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99  گزارش 

 با تفاسيرى كه بيان شد به نظر مى رسد كه 
اوضاع و احوال بد و پريشــان تئاتر در ايران 
ــه فعاالنش سالهاســت از آن رنج مى برند  ك
ــيع ترى از مشكالت و مسائلى را  مقايس وس
شامل باشــد كه تنها بخش كوچكى از آنها 
ــاى دولتى  ــه حمايت ها و نظارت ه مربوط ب
ــه واكاوى  ــائلى و مشــكالتى ك باشــد. مس
ــه جانبه آنها توســط  و بررســى دقيق و هم
كارشناسان بدون شك در صورت عملياتى 
ــراى مادر  شــدن آينده روشــن و خوبى را ب
ــورمان رقم خواهد  هنرهاى نمايشى در كش
زد. آينده اى كه نويدبخش زندگى اقتصادى 
ــى هم براى فعاالن اين حوزه و هم براى  خوب
مردم عادى است، فقط كمى همت مى خواهد 

و اندكى هم عزم و اراده ملى
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ش��رکت »فیبیت« س��اعت هوش��مند جدی��دی را 
رونمای��ی کرد که با اندازه گیری دمای بدن و ضربان 
 قل��ب کاربر می تواند س��طح اس��ترس وی را تعیین 

کند.
ب��ه گزارش ایرنا، این س��اعت هوش��مند که »س��نس« نامیده 
می شود شامل یک اپ اسکن EDA روی مچ است که فعالیت 
الکترودرم��ال کاربر را ب��رای تعیین واکنش ب��دن به اضطراب 
انتخاب می کند.نحوه کار ساعت هوشمند سنس به این صورت 

اس��ت که کاربر کف دست خود را بر روی صفحه 
نمای��ش آن قرار می دهد و ب��رای چند ثانیه نفس 
می کش��د؛ این کار به این فن��اوری اجازه می دهد 
تا ضربان قلب و دمای پوس��ت وی را که همه آنها 
با حس گر EDA جمع آوری ش��ده ان��د، ضبط کند. این برنامه 
برای یادگیری چگونگی واکنش بدن کاربر در زمان های معین، 
یادداش��ت هایی از تعداد ضربان قل��ب و درجه حرارت بدن وی 
را در زمان ه��ای مختلف نگه می دارد؛ ب��ا این کار کاربر متوجه 

می ش��ود که چه چیزی موجب بروز استرس در وی شده است.
این س��اعت هوشمند همچنین از سنسور درجه حرارت پوست 
برای کش��ف س��ایر وضعیت های مرتب��ط با بدن کارب��ر، مانند 
تب یا تخمک گذاری اس��تفاده می کند.س��اعت هوشمند سنس 
با هدف پیش��ی گرفتن از »اپل واچ«، س��اخته شده است. این 
ساعت عالوه بر خصیصه های جدیدی که دارد، با صفحه لمسی 
OLED طراحی ش��ده است دارای GPS داخلی است و تا ۵۰ 

متر نسبت به آب مقاوم است.

 جایگزینی خون، روشی جدید برای کاهش آسیب های ناشی از سکته مغزی

 تعیین سطح استرس به وسیله یک ساعت هوشمند

محققان دریافتند با اس�تفاده از جایگزینی خون می توان مانع آس�یب های مغزی ناش�ی 
از ایس�کمی یا کمبود خون رس�انی حاصل از سکته مغزی ش�د.به گزارش ایرنا، این اولین 
تحقیقاتی اس�ت که در رابطه با اختالل خون رس�انی به مغز انجام می ش�ود.بر اساس این 
تحقیقات اگر بخش�ی از خون موش�ی که دچار سکته ش�ده را از بدن آن خارج و با خون 
 موش دیگری که هرگز دچار س�کته نش�ده اس�ت، جایگزین کنیم، آثار سکته به میزان

 قابل توجهی بهبود می یابد.

زندگی

یک متخصص تغذیه، نسبت به تبعات مصرف کم 
س��بزیجات و میوه ها در بین ک��ودکان و نوجوانان 
هشدار داد.به گزارش مهر، احسان حجازی، با بیان 
این مطلب که طی دهه اخیر نحوه تغذیه در جوامع 
بشری تغییر کرده و ایران در دوره ای قرار گرفته که 
تغذیه ناسالم غرب شایع است، گفت: تغییراتی که به 
دلیل پیشرفت صنعت مواد غذایی و غذاهای فرآیند 
ش��ده بیشتر استفاده می ش��ود، از جمله غذاهایی 
مانند نوش��ابه، نوشیدنی های گازدار و فست فودها 
که حاوی انرژی باال و میزان قند و اسیدهای چرب 
اش��باع فراوان هس��تند اما میزان ویتامین و امالح 
ضروری ناکافی دارند. مصرف بیش از حد این مواد 
غذایی می تواند موجب اضافه وزن و چاقی شود.وی، 
چاقی را از عوامل بروز بیماری های دیابت، سرطان، 
قلب و عروق و فش��ار خون دانس��ت که متأسفانه 

میزان شیوع بیماری های مزمن را نسبت به گذشته 
افزایش داده اس��ت.وی در ادامه بیان داشت: درصد 
زیادی از کودکان در کشور دچار اضافه وزن هستند 
که متأس��فانه این چاقی در کودک��ی و نوجوانی با 
چاقی در بزرگس��الی ارتب��اط دارد.حجازی گفت: 
مصرف سبزیجات به همراه غذا به افزایش احساس 
سیری و تناسب اندام کمک می کند. اما مصرف این 
مواد غذایی نسبت به گذشته کمتر شده است. وی 
تصریح کرد: مصرف کم سبزیجات و میوه ها موجب 
ش��ده تا ویتامین و امالح معدنی ضروری کافی به 
بدن افراد نرسد و دریافت میزان مواد مغذی که به 
رشد کودکان و نوجوانان کمک می کند، کمتر باشد. 
ویتامین ها و امالح در میوه ها و سبزیجات به وفور 
یافت می ش��وند که میزان مصرف آن در کشور به 

خصوص در بین کودکان و نوجوانان کم است.

 مهندس��ان یک ب��ازوی رباتیک اب��داع کردند که 
می توان به طور مستقل آزمایش سواب بینی را برای 
تشخیص کرونا انجام دهد؛ این ربات آزمایش را ۱۰ 
دقیقه سریع تر از انسان  انجام می دهد.به گزارش ایرنا، 
مهندسان شرکت »برین ناوی«، این بازوی رباتیک را 
به منظور محدود کردن انتقال ویروس کشنده کرونا از 
بیمار به پزشک ابداع کردند. این فناوری از عملکردهای 
مشابه سیستم نویگیشن برای عمل های اتوپایلوت 
جراحی مغز به همراه تشخیص چهره و تصویربرداری 
س��ه بعدی استفاده می کند.برای انجام این آزمایش 

رباتیک، ابتدا بیماران یک کلیپ )گیره( بر بینی خود 
قرار می دهند تا دستگاه بتواند نقاط خاصی را پیدا کند؛ 
س��پس بیماران سر خود را در یک بریس فلزی قرار 
می دهند تا صورت آنها در حین آزمایش سواب بینی 
صاف نگاه داشته شود.سپس این ربات برای جمع آوری 
نمونه ها، یک سواب بلند را وارد بینی می کند و نمونه ها 
را در یک ویال )ظرف نگهداری نمونه ( قرار می دهد. 
شرکت »برین ناوی« ادعا می کند که دستگاه در پنج 
دقیقه آزمایش را انجام می دهد. همین آزمایش توسط 

انسان در ۱۵ دقیقه انجام می شود.

عملکرد صحیح غده تیروئید در بدن بر بسیاری 
از فعالیت ها و بخش های بدن تاثیر گذار اس��ت. 
یک��ی از مس��ائلی که تحت تاثی��ر عملکرد این 
غده قرار دارد، مس��ئله باروری است. تیروئید به 
صورت یک غده در قسمتی از گردن قرار گرفته 
اس��ت که در قس��مت های مختلف بدن گیرنده 
دارد. تیروئی��د هورمونی تولی��د می کند که نام 
آن "تیروکسین" می باش��د و توسط هیپوفیز و 
هیپوتاالموس تحت کنترل اس��ت. فرمان هایی 
که از مغز به تیروئید ارسال می شود بر سوخت و 
ساز آن تاثیر دارد. طبق آمارهای به دست آمده 
توس��ط محققان مش��کالت تیروئید در خانم ها 
ح��دود پنج برابر بی��ش از آقایان اس��ت و این 
مشکالت باعث اختالل در ساخت هورمون هایی 
که از تخمدان ترش��ح می ش��وند نی��ز خواهند 
ب��ود. مهم ترین اثر گذاری مش��کالت تیروئید بر 
روی ترشح هورمون های اس��تروژن و آندروژن 
می باش��د لذا بدین خاط��ر تیروئید می تواند در 
 سیکل قاعدگی، باروری، سقط، عوارض بارداری

  و حت��ی ب��ر س��المت جنی��ن موث��ر باش��د. 
تیروئی��د می تواند پرکار یا کم کار باش��د که در 
ه��ر دو صورت   هم در باروری و هم در س��یکل  
قاعدگی نقش دارد. عوارض پرکاری تیروئید که 
با افزایش س��طح هورمون تیروکسین و کاهش 
سطح TSH در بدن اتفاق می افتد دارای برخی 
عالیم اس��ت که مهمترین آن می تواند افزایش 
ضرب��ان قل��ب، تعریق و کاهش وزن باش��د. در 
خانم هایی که دچار پرکاری تیروئید هستند این 
بیماری سبب افزایش سطح پالسمای استروژن 
حدود دو تا س��ه برابر حالت عادی و همچنین 
افزایش تبدیل آندروژن ها به استروژن می شود 
که همه  ای��ن موارد می تواند س��بب اختالالت 
قاعدگی ش��ود. این اختالالت ممکن اس��ت به 
گونه ای باش��د که خانم ها به صورت گذرا اصال 
قاعدگی نداش��ته باشند یا اینکه فواصل سیکل 
قاعدگی طوالنی و حجم خون قاعدگی کاهش 
پیدا کند و باعث عدم تخمک گذاری شود.حدود 
ش��ش درصد از اف��رادی که پ��رکاری تیروئید 
دارند، نابارورهستند، البته با درمان های دارویی 
ای��ن موض��وع برگش��ت پذیر اس��ت و احتمال 
بارداری در فرد وجود دارد. یکی از درمان هایی 
که برای تیروئید به کار گرفته می ش��ود، درمان 
با ید رادیواکتیو اس��ت. دیده شده است که ید 
رادیواکتی��و در کاهش باروری اث��ری ندارد، اما 

با توجه به اینکه م��اده رادیواکتیو حتی تا یک 
سال در بدن می ماند، لذا اگر خانم تحت درمان 
با رادیواکتیو قرار گیرد، توصیه ما این است که 
تا یکسال باردار نشود.بیماری  کم کاری تیروئید 
ش��ایع تر از پ��رکاری تیروئید اس��ت. کم کاری 
تیروئی��د باعث کاه��ش تحمل س��رما در فرد، 
افزای��ش وزن، خس��تگی، کم خونی و یبوس��ت 
می شود. کم کاری تیروئید در خانم ها شایع تر از 
آقایان است. عالئمی که در خانم های در سنین 
باروری اتفاق می افتد اول اختالل در بلوغ است 
بدین ص��ورت که اگر دچار ک��م کاری تیروئید 
ش��وند به دلیل کاهش سطح استروژن اختالل 
در بل��وغ ممکن اس��ت،ایجاد ش��ود. همچنین 
تغیی��ر در س��یکل قاعدگی به ش��کل افزایش 
حجم خون ری��زی و یا افزای��ش فاصله بین دو 
قاعدگی نی��ز از دیگر عالئم ک��م کاری تیروئید 
است. از دیگر مش��کالتی که کم کاری تیروئید 
در خانم ها ایج��اد می کند ناب��اروری و کاهش 
میل جنسی اس��ت. به دلیل تشابه زنجیره های 
این هورم��ون) تیروئید( با زنجیره هورمون های 
جنس��ی اختالل در آن س��بب می ش��ود سطح 
اس��تروژن کاهش پیدا کن��د و گیرنده های آن 
در تخمک مهار ش��وند که در نتیجه اختالل در 
تخمک گذاری ایجاد می کند و موجب ناباروری 
می ش��ود. از عالئ��م آزمایش��گاهی مبتالیان به 
ک��م کاری تیروئی��د می توان به افزایش س��طح 
هورمون" TSH "اش��اره کرد ک��ه این موضوع 
سبب اختالل در تخمک گذاری می شود که در 
صورتی که بدون درمان فرد، بارداری اتفاق افتد 
می تواند س��بب مش��کالتی مانند سقط جنین، 
مرده زای��ی، تول��د زودرس یا حتی فش��ارخون 
دوران بارداری شود. بنابراین خانم ها باید پیش 
از اق��دام برای ب��اروری از نظر تیروئید توس��ط 
پزش��ک متخصص بررسی ش��وند زیرا با توجه 
به اینکه هورمون تیروئید از جفت رد می ش��ود، 
می توان��د روی جنین نیز اختالالتی ایجاد کند، 
ول��ی اینکه بگوییم هر خانمی کم کاری تیروئید 
داشته باشد حتما این اثر را روی جنین خواهد 
گذاشت، صحیح نیست. ندول های تیروئید یکی 
دیگر از مش��کالت تیروئید است که در خانم ها 
چهار برابر ش��ایع تر از آقایان اس��ت. ۱۲ درصد 
ای��ن ندول ه��ای تیروئیدی می توانن��د بدخیم 
ش��وند، البته این موضوع به س��ابقه خانوادگی 
و پرتودرمان��ی در ناحی��ه گ��ردن هم وابس��ته 
است که می تواند مش��کالتی را جهت بارداری 
ب��رای فرد ایج��اد کند اما به ط��ور کلی توصیه 
می ش��ود خانم های��ی که به دلیل ناب��اروری به 
مراکز ما مراجعه می کنند باید از نظر مشکالت 

تیروئیدی به صورت کامل بررسی شوند.

 راهکار جدیدپیشگیری از 
انتشار آیروسل ها در دندانپزشکی 

ابزارهای دندانپزش��کی بزاق و خون را به قطرات ریزی تبدیل می کنند 
که در هوا معلق می مانند )آیروس��ل(؛ نتایج یک مطالعه جدید نشان 
می دهد ک��ه خیس کردن دندان ها و لثه ها با محلول آب و یک پلیمر 
ب��ا درجه غذای��ی از تولید این قطرات ریز آب و گس��ترش آنها در هوا 
پیش��گیری می کند.به گ��زارش ایرن��ا، برخی ابزارهای دندانپزش��کی 
ک��ه چرخش و ل��رزش دارند می توانند آب و مایع��ات بدن مانند بزاق 
و خ��ون را به غب��اری از ذرات ریز آب تبدیل کنن��د که در هوا معلق 
می مانند و ویروس ها و س��ایر پاتوژن ها )عوام��ل بیماری زا( را با خود 
حمل می کنن��د. اکنون محققان می گویند که با افزودن پلیمرهایی با 
درج��ه مواد غذایی مانند »پلی آکریلیک اس��ید« می توان از تولید این 
قطرات ریز آب معلق در هوا پیش��گیری کرد. آزمایش های انجام شده 
در محیط آزمایشگاه نشان دادند که با افزودن مقدار کم »پلی آکریلیک 
اس��ید« به آب می توان تولید این قطرات ری��ز و معلق در هوا را بطور 

کامل ریشه کن کرد.

 مشکالت قلبی و عروقی
 در کمین مبتالیان به دیابت

متخصص قلب و عروق گفت: با استفاده از دارو های 
جدید می توان خطر ابتال به مشکالت قلبی و عروقی 
را در بیماران مبتال به دیابت کاهش داد.به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، رضا قنواتی، متخصص 
قلب و عروق درباره درمان های نوین دیابت و ارتباط 
بیماری های قلبی با دیابت اظهار کرد: درمان دیابت 
در سال های اخیر با تحوالت عظیمی همراه شده 
که س��بب می ش��ود بیماران دیابتی کمتر گرفتار 
مشکالت قلبی و عروقی شوند و از بروز این عارضه 
در آن ها پیشگیری ش��ود.او افزود: برخی دارو هایی 
که در جه��ان برای درمان دیابت تا قبل از س��ال 
۲۰۰۰ تجویز می شد، سبب کاهش پیشگیری از 
بیماری های قلبی و عروقی نمی شد بلکه حتی برخی 
از این دارو ها افزایش بروز بیمار های قلبی و عروقی را 
به همراه داشت.وی با بیان اینکه، در گذشته از میان 
دارو های کاهنده قند خون در بیماران مبتال دیابت، 
فقط متفورمین بر اساس مطالعات، اثرات مفیدی بر 
روی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق داشته 
اس��ت، گفت: اولین علت مرگ بیم��اران دیابتی، 
مشکالت قلبی و عروقی ناشی از این بیماری است. 
قنواتی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما 
نیز، دارو های جدید مقابله با مشکالت قلبی عروقی 
ناشی از دیابت وجود دارد، گفت: برخی از پزشکان و 
بسیاری از بیماران از دارو های جدید اطالعی ندارند، 
در حالی که اس��تفاده از این دارو ها می تواند جهت 
افزایش طول عمر بیمار و کاهش عوارض ناشی از 
دیابت بسیار موثر باشد.او بیان کرد: دارو های جدید 
نه فقط خطر ابتال به مشکالت قلبی و عروقی را در 
میان بیماران دیابتی را کاهش می دهد بلکه خطر 
تکرار عوارض قلبی و عروقی ایجاد شده را در بیماران 
دیابتی، کمتر می کند.این متخصص قلب و عروق 
گفت: تغییر گایدالین های درمانی در حوزه دیابت 
یا همان راهنما های بالینی در حال حاضر بر اساس 
رویکرد توجه ب��ه دارو های نوین ضرورت دارد و در 
کنار این مسئله بیماران نیز باید اطالعات جدیدی در 
مورد این دارو ها کسب کنند و پزشکان هم دارو های 

جدید را جایگزین دارو های قدیمی کنند.

 نوآوری 

 نکته 
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آفتاب یزد - گروه زندگ�ی: کبد یکی از پیچیده ترین اندام های 
بدن اس��ت که در قس��مت باال و راست ش��کم قرار دارد و بیش از 
۵۰۰ وظیفه مهم را انجام می دهد لذا آسیب دیدن کبد روی همه 
اندام های بدن تاثیر می گذارد. یکی از بیماری هایی که باعث آسیب 
دیدن کبد می شود، بیماری سیروز کبدی است. این بیماری باعث 
آس��یب دیدگی طوالنی مدت و مداوم س��لول های  کبدی می شود 
 و ب��دن بیمار را با مش��کالت بس��یاری روبرو می کند ل��ذا با توجه

 به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکترامیر انوش��یروانی، 
متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفتگو 

کرده است.
وی در این باره می گوید: آس��یب دیدن و زخمی ش��دن بافت های 
کبد، را بیماری س��یروز کب��دی می نامند یعنی زمانی که بافت های 
آس��یب دیده و زخمی جایگزین بافت های س��الم می ش��وند. سیروز 
کبدی همیش��ه به عنوان یک نتیجه از س��ایر بیماری های کبدی 
ی��ا بیماری هایی که ف��رد در حال حاضر به آن مبتال اس��ت، بروز 

خواهد یافت.
دکترانوشیروانی ابراز کرد: علل مختلفی می تواند باعث ابتال افراد به 
بیماری سیروز کبدی شود که شایع ترین آنها ابتال افراد به بیماری 

هپاتیت بی و سی، کبد چرب و سرطان   کبد است.
این ف��وق تخصص بیماری ه��ای گوارش و کبد خاطرنش��ان کرد: 
مرحل��ه انتهایی بیماری نارس��ایی کبدی، ابتال به بیماری س��یروز 
کبدی است لذا این فرآیند چندین دهه طول می کشد تا فرد مبتال 

به بیماری سیروز کبدی شود.
وی اظهارکرد: هپاتیت یکی از عوامل ابتال به بیماری سیروز کبدی 
اس��ت که با پیشرفت علم اکنون، اقدامات موثری برای درمان افراد 
مبتال هپاتیت "سی" و "بی" ایجاد شده است بدین صورت که افراد 
مبتال به هپاتیت سی می توانند تنها با مصرف یک قرص در روز به 

مدت سه ماه بهبود یابند.
دکترانوش��یروانی ادام��ه داد: انجام واکسیناس��یون "هپاتیت بی" 
طی چندین س��ال گذشته موجب کنترل این بیماری شده و فقط 
برخی ازافراد احتمال دارد که به بیماری هپاتیت مبتال می ش��وند 
که عبارتند از خانم های ب��اردار، معتادان تزریقی، افراد نیازمند به 

تزریق فرآورده های خونی مانند افراد مبتال به بیماری تاالسمی  .
ای��ن متخصص مطرح کرد: با توجه به درمان موثر بیماری هپاتیت 
"بی" و "س��ی"، شایع ترین علل ابتال افراد به بیماری سیروز کبدی، 

بیماری کبد چرب است.

وی عن��وان کرد: علت محیطی، مهمترین عامل ایجاد بیماری کبد 
چرب در افراد است که برخی از آنها عبارتند از عدم تحرک، مصرف 

زیاد غذا بخصوص غذاهای حاوی کربوهیدرات باال و اضافه وزن.
دکترانوشیروانی اضافه کرد: علل ژنتیکی در برخی ازافراد می تواند 
عام��ل ابتال افراد به بیماری چرب باش��د زیرا اف��رادی که خانواده 
درجه یک و دو آنها به بیماری کبد مبتال هس��تند احتمال ابتال به 

این بیماری بیشتر از دیگران است.
این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد توضیح داد: طبق آمار 
به دس��ت آمده از محققان، 3۵ درصد افراد بالغ جامعه به بیماری 
کبد چرب مبتال هس��تند و با توجه به اینک��ه این بیماری یکی از 
بیماری های سندرم های متابولیک است، پیش زمینه ابتال به برخی 
از بیماری ها مانند فش��ارخون باال و حمله قلبی و در نهایت سیروز 
کبدی در افراد اس��ت لذا باید جهت درمان آن انجام اقدامات الزم 
مانند پرداختن به رژیم غذایی مناس��ب و انجام ورزش های منظم 

مفید اس��ت. وی بیان کرد: س��یروز کبدی یا التهاب شدید کبد از 
نظر آسیب شناسی )پاتولوژی( خصوصیات معینی دارد که با طیفی 
از نمودهای بالینی مش��خص همراه اس��ت که از جمله نشانه های 
این بیماری، بزرگ ش��دن کبد، بروز حاش��یه غیرهموار و نامنظم 
همراه با افت پالکت خون و بزرگ شدن طحال است که پزشک با 
انجام سونوگرافی، فیبرواسکن و آزمایشات مختلف آن را تشخیص 

خواهد داد.
دکترانوشیروانی ابراز داشت: در مراحل ابتدایی عالئم سیروز کبدی 
شدید نیس��ت و در صورت عدم درمان به تدریج به موازات آسیب 
دیدن بیش��تر کبد مش��کالت نیز افزایش یافته و عالیم نیز تشدید 

خواهد شد.
ای��ن فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد می گوید: تش��خیص 
بیماری ایجاد کننده بیماری س��یروز کبدی در درمان این بیماری 
بس��یار موثر اس��ت و اینکه بیم��اری در کدام مرحله ق��رار دارد از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
دکترانوش��یروانی بیان کرد: عوارض ابتال به بیماری سیروز کبدی 
عبارتن��د از خونری��زی واریس های معده، احس��اس خواب آلودگی 
در ط��ول روز و بی خواب��ی در طول ش��ب، تجمع آب در ش��کم و 
پاها، اس��هال خونی و مدفوع قیری رنگ،تب خفیف، زردی پوس��ت 
و چش��م ها،خون ریزی بینی و لثه ها،بزرگ ش��دن طحال وخارش 

پوست.
 وی اب��راز داش��ت: افراد مبتال به بیماری س��یروز کب��دی در رژیم 
غذایی ش��ان باید مصرف نمک را کاه��ش دهند،  اینکه می گویند 
گوشت و مرغ مصرف نکنند اشتباه است زیرا باعث تحلیل عضله ها 

در افراد می شود و ورزش را نباید فراموش نکنند.
ای��ن فوق تخص��ص عنوان کرد: زمانی که بیماری س��یروز در کبد 
ف��رد رخ می دهد، ف��رد احتمال می دهد که کبدش چنان آس��یب 
دیده که دیگر غیر قابل درمان و برگش��ت اس��ت، اما واقعیت این 
اس��ت که اگر عامل مس��بب را بتوان درمان یا حذف کرد، بیماری 
 فروکش کرده و امکان بازگشت و ساخت مجدد سالمت کبد وجود 

دارد.
دکترانوش��یروانی در پای��ان گفت: در صورت ع��دم درمان بیماری 
س��یروز کبدی در مراحل اولیه، بیماری فرد تش��دید می شود و در 
مراحل پیش��رفته بیماری سیروز کبدی عملکرد کبد کامال متوقف 
می ش��ود؛ به همین دلی��ل نیاز به پیون��د ضرورت می یابد. س��یروز 

رایج ترین دلیل پیوند کبد است.

  آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بررسی کرد

بیماری سیروز کبدی چیست و چه درمانی دارد؟  

دکترافسانهشهبخش
متخصصزنانوزایمان

 تاثیر تیروئید 
در باروری

= علل مختلفی می تواند باعث ابتال افراد به بیماری 
سیروز کبدی شود که شایع ترین آنها ابتال افراد به 
بیماری هپاتیت بی و سی، کبد چرب و سرطان کبد 

است

= اف��راد مبتال به بیماری س��یروز کبدی در رژیم 
 غذایی ش��ان بای��د مصرف نم��ک را کاهش دهند،

 اینکه می گویند گوشت و مرغ مصرف نکنند اشتباه 
است زیرا باعث تحلیل عضله ها در افراد می شود و 

ورزش را نباید فراموش نکنند

با نزدیک ش��دن ب��ه فصل پاییزوزمس��تان این 
پرسش مطرح است که بیماری کووید-۱۹ چه 
تاثیری بر فصل شیوع آنفلوآنزا خواهد داشت؟به 
گزارش ایسنا، دکتر »گرگوری پولند« کارشناس 
درحالیک��ه  می گوی��د:  عفون��ی  بیماری ه��ای 
پیش بینی دقیق آنچه در فصل پاییز و زمستان با 
آن روبرو هستیم سخت است اما با بررسی آنچه 
در نیمکره جنوبی و پایان یافتن فصل آنفلوآنزا 
رخ داده، می ت��وان به س��رنخ هایی دس��ت پیدا 
کرد.به گفته این کارش��ناس بیماریهای عفونی، 

در ص��ورت اس��تفاده از ماس��ک و حفظ فاصله 
مناس��ب، با آنچه در نیمکره جنوبی مش��اهده 
کرده ایم بار ناشی از شیوع آنفلوآنزا روند کاهشی 
پیدا می کند. بنابراین، اس��تفاده از ماسک موثر 
اس��ت و در کاهش انتق��ال بیماری های عفونی 
اهمیت دارد.راهکارهای به کار گرفته ش��ده به 
منظور کند ساختن شیوع بیماری کووید-۱۹ از 
قبیل استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی 
و شستش��وی صحیح دست ها در کاهش شدت 
ش��یوع آنفلوآنزا نیز اهمیت دارد.وی تاکید کرد: 

توصیه می شود افرادی که قصد دریافت واکسن 
آنفلوآن��زا را دارند زودتر از س��ال های قبل اقدام 
کنن��د و این کار را تا ماه های نوامبر و دس��امبر 
)اواسط پاییز( به تاخیر نیندازند.وی توصیه کرد 
که برای حفظ س��المت خ��ود، اعضای خانواده 
و افراد جامعه تزریق واکس��ن آنفلوآنزا در افراد 
آس��یب پذیر و گروه های حساس انجام شده و 
نکاتی همچون استفاده از ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعی و شستشوی دس��ت ها به طور مرتب 

انجام شود.

 توصیه هایی برای همزمانی شیوع آنفلوآنزا و کووید-۱۹

 یادداشت 

 تبعات کم خوردن میوه و سبزیجات در بین کودکان 

 آزمایش کرونا به وسیله ربات
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جدال لفظی ترامپ و شهردار پورتلند

با باال گرفتن مجدد درگيرى ها در شهر پورتلند آمريكا و كشته شدن يك تن به دنبال درگيرى ميان گروهى 
از حاميان رئيس جمهور آمريكا و معترضان مخالف با نژادپرستى و خشونت پليس در اين شهر، مقام ها اعالم 

كردند پليس ايالتى اورگان به جهت كمك به مقام هاى محلى به شهر پورتلند باز خواهد گشت.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس، تحوالت اخير باعث باال گرفتن جدال لفظى بين 

دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا و تد ويلر، شهردار دموكرات اين شهر شده است.

aftab.yz@gmail.com

ــانه اى هم زمان با آغاز رقابت بر سر جانشينى  نظرسنجى هاى رس
ــتعفاى ناگهانى او از سمت نخست وزيرى  ــينزو آبه" بعد از اس "ش

ــيگرو ايشيبا" وزير  ــت كه "ش ــته، حاكى از آن اس در هفته گذش
ــمت  ــابق ژاپن محبوب ترين گزينه در بين عموم براى س دفاع س
نخست وزيرى است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى رويترز، 
ايشيبا، منتقد صريح آبه، ممكن است در صورت اعالم نامزد شدن 
خود، با جدال فزاينده اى روبه رو شود، زيرا بنا بر گزارش رسانه هاى 
ــوگا"، دبير كابينه ژاپن قرار است پشتيبانى  ــيدا س محلى، "يوش

چندين جناح اصلى حزب ليبرال دموكراتيك حاكم را 
برعهده گيرد. ژاپن رهبر خود را با رأى مستقيم مردمى 
ــتم سياسى پارلمانى،  انتخاب نمى كند. تحت سيس
ــت وزيرى را انتخاب مى كنند كه  ــذاران نخس قانون گ
معموالً رهبر حزب حاكم است. بر اساس نظرسنجى 

آخر هفته "كيودو نيوز"، ايشيبا حدود 34 درصد حمايت عمومى 
ــوگا" به  ــت، كه اين مقدار بيش از دو برابر 14 درصد "ش را داراس
حساب مى آيد كه او نيز دومين گزينه با بيشترين محبوبيت است. 

ــت ديرينه آبه در يك نقش  ــت راس ــوگا- مرد دس س
ــتيبانى كليدى- به رقابت جانشينى رئيس خود  پش
خواهد پيوست، با حمايتى كه انتظار مى رود از جناح 
به رهبرى "توشى هيرو نيكيا"، دبيركل حزب ليبرال 
ــت كرده و او را در  دموكراتيك و ديگر جناح ها درياف
جايگاه دلخواهى قرار دهد. زمانى كه در كنفرانس خبرى سوگا به 
عنوان سخنگوى دولت ژاپن، از او درباره رقابت رهبرى حزب ليبرال 

دموكراتيك سؤال شد، سوگا از اظهارنظر خوددارى كرد.

محبوبیت مردمی وزیر دفاع سابق ژاپن برای نخست وزیری

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

بين الملل

ــر مطالعات آمريكا  آفتـاب يزد ـ رضا بردسـتانى: يك تحليلگ
ــتثنايى خواندن انتخابات  در گفتگو با آفتاب يزد؛ ضمن ويژه و اس
2020 اياالت متحده ى آمريكا اظهار مى دارد:«دولت هاى مستقر از 
امكانات و فرصت هاى قانونى و فراقانونى اى برخوردارند كه مى تواند 
ــت در انتخابات را به نفع آنان تغيير دهد  ــد پيروزى و يا شكس رون
ضمن آن كه ترامپ براى پيروز شدن دست به هركارى خواهد زد

ــتمندان  ــول بين فقرا و مس ــه تا توزيع پ ــرا گرفت ــن و افت از توهي
ــدن  ــه بهانه ى كرونا و بهبود اوضاع تا عادى ش ــى حتى ب آمريكاي

شرايط.»
ــان دارد كه:« در انتخابات  ــح به اين نكته نيز اذع ــى ابوالفت اميرعل
2016 نيز شرايط چندان به نفع ترامپ نبود اما سلسله رخدادهايى 
توانست به اصطالح «ورق» را برگرداند و اين برگشتن ورق باز هم 

مى تواند تكرار شود.»

� کاھش بی سابقه فاصله ترامپ و بایدن

ــت جمهورى آمريكا  ــنجى انتخابات رياس نتايج جديدترين نظرس
ــازى جمهورى خواهان،  ــان مى دهد كه پس از گردهمايى مج نش
ــه گزارش  ــت. ب ــا بايدن كاهش داده اس ــه خود را ب ــپ فاصل ترام
ــنجى «مورنينگ كانسالت»  ــه افكارس ــهرى آنالين، موسس همش
ــى آمريكا را  ــاى انتخابات ــنجى رقابت ه ــج جديدترين نظرس نتاي
ــاس آن جو بايدن در ميان  ــر كرد كه بر اس ــنبه منتش روز پنج ش
ــركت كنند، از  ــال دارد در انتخابات 13 آبان ش ــرادى كه احتم اف
ــت. سهم ترامپ نيز 44 درصد بوده  50درصد حمايت برخوردار اس
و 7درصد پاسخ دهندگان هنوز تصميم نگرفته اند كه به كدام نامزد 

رأى بدهند.
ــهريور) همين موسسه كه يك روز  ــنجى 23 اوت (2 ش در نظرس
پيش از آغاز همايش سراسرى جمهورى خواهان انجام شد، ميزان 
ــه  حمايت از بايدن و ترامپ به ترتيب 52 و 42 درصد بود. موسس
ــزارى همايش مجازى دموكرات ها  ــالت پس از برگ مورنينگ كانس
ــنجش افكار عمومى زد كه نتايج آن نشان دهنده  ــت به س نيز دس
ــا اين حال اقبال عمومى  ــدم تغيير فاصله بايدن با ترامپ بود. ب ع
ــابه در رقابت هاى  به بايدن بيش از هيالرى كلينتون در زمان مش
ــنجى هاى ديگر نيز نشان مى دهد  ــال پيش است. نتايج نظرس 4س
كه گرچه بايدن با اختالف از ترامپ پيش است، ولى فاصله آنها در 
ــت. نتايج نظرسنجى مذكور نشان  هفته هاى اخير كاهش يافته اس
ــينان از 14 درصد  ــدن در ميان حومه نش ــد كه برترى باي مى ده
ــتان  ــه 8 درصد كاهش يافته و برترى ترامپ در ميان سفيدپوس ب
ــت. با اين حال حمايت  ــه 8 درصد افزايش يافته اس ــد ب از 2 درص
ــودى  ــير صع ــدن س ــان از باي ــپانيايى زبان ــتان و اس ــياه پوس س

داشته است.
ــنجى» ها و درصد هايى كه  ــه ى حائز اهميت در مورد «نظرس نكت
ــد اين كه؛  ــى روزها و هفته هاى پيش رو، باال و پايين خواهد ش ط
ــت بايد مؤسسه ى برگزار كننده ى نظرسنجى از نظر اعتبار و  نخس
ــتى مورد توجه قرار گيرد و نكته ى مهم تر اين كه؛  جايگاه به درس
ــنجى ها نيستند كه رئيس جمهور براى آمريكا انتخاب  اين نظر س
ــا حوادث  ــن « ULTRA SURPRISE » ي ــه اي ــد بلك مى كنن
غيرمترقبه و پيش بينى نشده اى هستند كه به آسانى جاى برنده و 

بازنده را تغيير مى دهند.

� کنوانسیون ھا روی نظرسنجی ھا تأثیردارند

ــخ به اين  ــح در ادامه ى گفتگوى خود با آفتاب يزد در پاس ابوالفت
پرسش كه؛ نظر سنجى ها حكايت از آن دارند كه فاصله ى ترامپ 
ــت،  ــى كاهش پيدا كرده اس ــدن به طرزى كامًال محسوس و جوباي
ــا همچنان نبايد به نظر  ــداد مهمى باعث اين تغيير بوده ي ــا رخ آي
ــؤال  ــخ به اين س ــان داد؟ مى گويد: « در پاس ــنجى ها توجه نش س
ــت اين كه  ــيار مهم را مدنظر قرار داد؛ نخس ــد چند پارامتر بس باي
ــيون خود را  ــان و دونالد ترامپ به تازگى كنوانس جمهورى خواه
ــان برگزار كرده اند  ــيون ملى جمهورى خواه تحت عنوان كنوانس
ــنجى ها  ــى در درصدها و آمار نظرس ــت تغييرات ــس طبيعى اس پ
ــدن و در كانون توجه بودن  ــتر ديده ش ــود. باالخره بيش ايجاد ش
ــنجى ها  ــر نظرس ــد موقتى ب ــرات هرچن ــى تأثي ــور طبيع ــه ط ب

خواهد گذاشت.»
ــناس مسائل آمريكا قرار  موضوع ديگرى كه مورد توجه اين كارش
ــدن در برگزارى  ــاى ترامپ و جوباي ــاوت ديدگاه ه ــرد،  «تف مى گي
ــه به كرونا  ــت؛ ترامپ بدون توج ــا اس ــا و گردهمايى ه ميتينگ ه
ــخنرانى و گردهمايى با طرفداران برگزار كرده  ــات متعدد س جلس
ــا جوبايدن اصرار دارد  ــت و همچنان نيز برگزار خواهد كرد ام اس
ــفر نكند كارى كه  كمتر گردهمايى برگزار كند و به ايالت ها نيز س

ترامپ بى محابا آن را انجام مى دهد.»
ابوالفتح ادامه مى دهد: «موضوع سوم فروكش كردن فشار ثبت نام 
ــى از شيوع ويروس كرونا است كه از رقم 4 يا  بيمه ى بيكارى ناش
ــت كه  5 ميليون نفر به رقم يك ميليون نفر كاهش پيدا كرده اس
ــت بر كنترل و مديريت معضلى به نام كرونا كه  اين خود دليلى اس
ــزان اقبال عمومى به  ــودى خود مى تواند اثرات مثبتى بر مي به خ

ترامپ را افزايش دهد.»
ــنجى ها مهم  ــى كه ابوالفتح آن را در تأثيربرنظرس موضوع چهارم
ــئله  ــت كه همين مس ــهرت ترامپ به بى پروايى اس ــد، «ش مى دان

مى تواند روى نتيجه نظر سنجى ها تأثيرگذار باشد.»

� کرونا ویروس نه بازیگر ھست نه بازیگر نیست!

ــخه  ــت از حاال براى پاييز نمى توان نس اميرعلى ابوالفتح معتقد اس
ــد كه آيا كرونا مى تواند به نفع و ضرر ترامپ براى باقيماندن  پيچي
در كاخ سفيد باشد يا نه زيرا پاسخ على السويه مثبت و منفى است 
ــتگى دارد به  ــى هم مى تواند به كمك ترامپ بيايد كه اين بس يعن
ــاى بعدى كروناويروس و هم مى تواند عليه ترامپ عمل كند  موج ه
ــيوع اين ويروس در پاييز و نتايج رعايت  كه اين باز مى گردد به ش
نكردن هاى تابستانى مردم كه هم خسته شده اند و هم اندك اندك 

دارند به كروناويروس خو مى گيرند.
ــت اگرچه كروناويروس  ــائل آمريكا معتقد اس ــناس مس اين كارش
ــر روند  ــه ب ــد ك ــى باش ــه عوامل ــى از مجموع ــد يك ــز مى توان ني

ــا نه به  ــت ام ــپ تأثيرگذار اس ــد ترام ــت دونال ــروزى و شكس پي
ــذار و در عين حال  ــر تأثيرگ ــل يك بازيگ ــا كه اين عام ــن معن اي

ــر عوامل اين نيز قابل  ــود اما در كنار ديگ ــده قلمداد ش تعيين كنن
بررسى است.

ــى نمونه هايى كه تك  ــا بررس ــائل بين المللى ب ــن تحليلگر مس اي
ــى نماندن ترامپ  ــد كه باق ــد به اين نتيجه مى رس دوره اى بوده ان
ــاى  ــر رؤس ــينه ى ديگ ــابقه و پيش ــل س ــه دلي ــفيد ب در كاخ س
ــرا كمتر اين  ــد زي ــى بعيد به نظر مى رس ــورى آمريكا اندك جمه
ــفيد  ــك دوره در كاخ س ــورى ي ــه رئيس جمه ــاده ك ــاق افت اتف

باقيمانده باشد.
ــان مى كند در  ــائل سياسى در پايان خاطرنش ــناس مس اين كارش
ــود كه از كوچكترين روزنه ها به نفع  ــات 2016 اين ترامپ ب انتخاب
ــال  ــت با 4 س ــود بهره بردارى كرد و حاال اين همان ترامپ اس خ
ــت جمهورى كه مى تواند بازهم ورق را به نفع خود  تجربه ى رياس

و حزب جمهورى خواه برگرداند.
ابوالفتح ضمن تأييد اين موضوع كه براى مردم آمريكا؛ رخدادهاى 
بين المللى و كًال سياست خارجه از درجه اهميت پايينى برخوردار 
ــال و روز خود و درون آمريكا مى نگرند  ــت و مردم آمريكا به ح اس
ــتقر كه اين روزها دونالد  ــان مى كند: رئيس جمهور مس خاطرنش
ــى و فرا قانونى خود  ــت قطعا از همه ى اختيارات قانون ترامپ اس
ــود توزيع هفتگى  بهره بردارى خواهد كرد تا آراء به نفع او ثبت ش
ــت به  ــت كنگره كه ذاتاً دموكرات اس ــى رغم مخالف 400 دالر عل
خودى خود يك پيروزى است و از اين قبيل بهره بردارى ها بازهم 

در تيررس ترامپ قرار خواهد داشت.
ــخصيتى رو در رو  ــوش نكنيد با ش ــد مى كند فرام ــح تأكي ابوالفت
ــد زد و در  ــه هر اقدامى خواه ــت ب ــتيد كه براى پيروزى دس هس
ــتباه بزرگ آن است كه از اخالقيات دم بزنيد زيرا  مواجهه با او اش
ترامپ و اطرافيان او، ادامه ى حضور در كاخ سفيد را نه يك شغل 
ــراى ادامه ى اين  ــد و اين يعنى ب ــالت معنا مى كنن بلكه يك رس

رسالت حتى پا روى اخالقيات نيز خواهد گذاشت!

جهش آمارى ترامپ در نظر سنجى ها 

پيروزى بايدن سخت شد

1111سياسى

اميرعلى ابوالفتح: 
فرامـوش نكنيـد بـا شـخصيتى رو در رو 
هسـتيد كه بـراى پيروزى دسـت به هر 
اقدامى خواهد زد و در مواجهه با او اشتباه 
بزرگ آن است كه از اخالقيات دم بزنيد 
زيرا ترامپ و اطرافيان او، ادامه ى حضور 
در كاخ سـفيد را نـه يك شـغل بلكه يك 
رسـالت معنا مـى كنند و ايـن يعنى براى 
ادامه ى اين رسالت حتى پا روى اخالقيات 

نيز خواهد گذاشت!

«مصطفى اديب» چهره نزديك به نجيب ميقاتى 
ــما مامور تشكيل  ــت وزير اسبق لبنان رس نخس
ــنيم،  ــد. به گزارش تس ــد لبنان ش دولت جدي
«مصطفى اديب» پس از رايزنى هاى پارلمانى با 
ــب اكثريت آراء مامور تشكيل كابينه جديد  كس
لبنان شد. شبكه خبرى المنار لبنان گزارش داد 
كه مصطفى اديب توانسته 90 راى براى تصدى 
پست نخست وزيرى را كسب كند. خبرنگار المنار 
لبنان نتيجه رايزنى هاى مشورتى را اعالم كرد كه 
ــت  ــب 90 راى توانس ــاس آن اديب با كس بر اس
ــود. «نواف سالم» نامزد  مامور تشكيل كابينه ش
ــت سمير  مورد حمايت نيروهاى لبنانى به رياس
جعجع 16 راى و «ريا الحسن» يك راى و «فضل 
ــلق» هم يك راى كسب كردند. اديب پس از  ش
اين راى گيرى بالفاصله براى ديدار با ميشل عون 
ــس پارلمان  ــرى رئي ــور و نبيه ب ــس جمه رئي
به كاخ بعدا رفت. بر اساس گزارش الجزيره قطر، 
ميشل عون رئيس جمهور لبنان رسما مصطفى 
ــكيل كابينه جديد لبنان كرد.  اديب را مامور تش
ــدن به عنوان  ــى اديب پس از انتخاب ش مصطف
مامور تشكيل دولت لبنان بر لزوم آغاز اصالحات 
و تشكيل كابينه در سريع ترين زمان ممكن تاكيد 
ــعد حريرى، نجيب ميقاتى، تمام سالم  كرد. س
ــت وزيران اسبق لبنان در  و فؤاد السنيوره، نخس
ــتركى پس از انجام يك نشست اعالم  بيانيه مش
ــتقبل مصطفى اديب،  ــه جريان المس كردند ك
سفير لبنان در آلمان را نامزد تشكيل دولت كرده 
ــائل لبنان به ثمر نشستن  است. كارشناس مس
ــكيل  رايزنى هاى امروز احزاب لبنانى درباره تش
ــى  ــد را نقطه عطفى در روند سياس دولت جدي
ــارى در لبنان و  ــراى خروج از بحران ج لبنان ب

مشكالت فرا روى اقتصادى اين كشور مى دانند.
«مصطفى اديب» كه فراكسيون پارلمانى لبنان 
امروز دوشنبه دهم شهريور ماه درباره نامزدى وى 

براى تصدى پست نخست وزيرى به توافق رسيده 
داراى دكتراى حقوق و علوم سياسى است. پس از 
ــماً از نامزدهاى مورد  ــعد الحريرى رس اينكه س
توافق كنار گذاشته شد و خودش هم اعالم كرد 
كه نامزد نخست وزير نخواهد شد، سعد الحريرى 
ــور  ــت وزيران قبلى اين كش ــدادى از نخس و تع
به منظور بررسى فهرست نامزدهاى نخست وزيرى 
ــس از رايزنى ها،  ــد. پ ــدار كردن ــر دي با يكديگ
ــنيوره، سعد الحريرى و  نجيب ميقاتى، فؤاد الس
ــالم، رؤساى دولت هاى قبل لبنان بر سر  تمام س
ــت وزير  ــى اديب به عنوان نخس انتخاب مصطف
جديد لبنان توافق كردند. بر اساس گزارش هاى 
خبرى، جريان ملى آزاد، حزب اهللا و جريان امل نيز 
مخالفتى با «مصطفى اديب» نكردند و با نامزدى 
ــت كردند. مصطفى  ــت وزيرى وى موافق نخس
ــى  ــراى حقوق و علوم سياس ــب داراى دكت ادي
ــل، قانون  ــدرس حقوق بين المل ــت. اديب م اس
اساسى، جغرافياى سياسى و روابط بين الملل در 
دانشگاههاى مختلف لبنان و فرانسه بود. وى در 
ــال 2000 تدريس در دانشكده نظامى بيروت  س
ــتاديار در دانشگاههاى  را آغاز كرد و به عنوان اس
لبنان مشغول به كار شد. رئيس جمعيت حقوق 
ــى لبنان و عضو  بين الملل و انجمن علوم سياس
جمعيت فارغ التحصيالن دانشگاههاى فرانسه و 
انجمن عربى علوم سياسى و جمعيت بين المللى 
ــى و مركز ديده بان براى صلح پايدار  قانون اساس
داخلى از ديگر سوابق نامزد تشكيل كابينه جديد 
ــاور نجيب ميقاتى نخست  لبنان است. وى مش
وزير اسبق لبنان در سال 2000 بود تا اينكه در 
18 ژوئيه 2013، به عنوان سفير لبنان در آلمان 
ــال هاى 2005 و 2006،  تعيين شد. وى بين س
ــيد در  ــت وزيرى رس زمانى كه ميقاتى به نخس
كميته ويژه، مأمور تدوين قانون جديد انتخابات 

لبنان شد. اديب متأهل و داراى 5 فرزند است.

نخست وزير عراق اعالم كرد، دولت تصميم گرفته 
ــاد  براى تحقيقات پيرامون پرونده هاى كالن فس
ــور، كميته عالى تشكيل دهد. به گزارش  در كش
ــنا، مصطفى الكاظمى، نخست وزير عراق در  ايس
سخنرانى تلويزيونى به مناسبت روز عاشورا گفت: 
دولت تصميم گرفت كميته عالى تحقيقات وابسته 
به دفتر نخست وزير و فرمانده كل نيروهاى مسلح 
ــات درباره پرونده هاى  را به منظور انجام تحقيق
ــاد و جرائم استثنائى تشكيل دهد. اين  كالن فس
ــان دادن  كميته تمامى اختيارات الزم براى نش
ــون در جامعه و گرفتن حقوق دولت و  اعتبار قان
ــد و متجاوز را در اختيار  ــهروندان از افراد فاس ش
خواهد داشت. وى افزود: ما عزم مان را جزم كرديم 
ــم و براى عبور از اين  به تعهدات خود عمل كني
ــيدن به ساحل امن به عهد خود وفا  مرحله و رس
خواهيم كرد. تاكيد مى كنيم كه سالح هاى خارج 
ــاى جنايت كار، ترور  از كنترل دولت، گروهك ه
ــور و هر عراقى  ــى خنجرى در دل كش و آدم رباي
ــت. الكاظمى تصريح كرد، نيروهاى امنيتى با  اس
ــرده و در حال انجام  ــود حركت ك تمام توان خ
تحقيقات گسترده اى هستند كه پس از اتمام آنها 
براى برقرارى عدالت در حق خانواده هاى قربانيان 
و مجازات مرتكبان اعالم خواهد شد و هيچ كس 
ــت. نخست وزير عراق گفت:  باالتر از قانون نيس
مرحله اول تعهد اين دولت را براى يافتن حقيقت 

ــت كردن شمار  حوادث تظاهرات اكتبر، با فهرس
شهدا و ارائه حقوق قانونى آنها و نيز فهرست كردن 
شمار زخمى هاى اين حادثه كه آنها نيز حقوقشان 
ــد به پايان رسانده ايم. ضمن  پرداخت خواهد ش
ــم كه  ــد مى كني ــان تاكي ــت از آزادى بي حماي
ــالمت آميز عراق راه اصالح است.  تظاهرات مس
ــلح و سرويس هاى  وى افزود: عزت نيروهاى مس
امنيتى ما مورد مناقشه نيست و در اعمال قانون 
ــوال عمومى و خصوصى و  ــه متجاوزان به ام علي
ــالمت آميز  اهانت كنندگان به اصل تظاهرات مس
ــرويس هاى  ــى نخواهيم كرد. تجاوز به س كوتاه
امنيتى، پرسنل پزشكى، اعتبار دولت و قانون با 
ــديدترين اقدامات قانونى مواجه خواهند شد.  ش
نخست وزير عراق با بيان اينكه برگزارى انتخابات 
ــت و به اين  ــد دولت به ملت اس زودهنگام تعه
ــد انتخابات عمل كرده  تعهد خود با تعيين موع
است، از عراقى ها خواست براى تضمين شفافيت 
ــى را دريافت كنند.  ــات، كارت الكترونيك انتخاب
ــانى كه  الكاظمى ادامه داد، تمامى نهادها و كس
نگران روند سياسى مسالمت آميز بوده و خواهان 
دولت و حفاظت از اعتبار دولت هستند بايد بستر 
ــرافتمندانه مطابق با قوانين را در  انجام رقابت ش
انتخابات زودهنگام شفاف و عادالنه فراهم كنند 
و گروههاى سياسى و مردمى بايد در اين مرحله 

حساس متحد باشند.

رئيس جمهورى آمريكا با حمله به برادرزاده اش 
ــر و  ــى انتقادى عليه وى منتش ــه اخيرا كتاب ك
ــاى خواهرش از  ــى از بدگويى ه فايل هاى صوت
ــت، او را فردى "بى ثبات"  ــا كرده اس وى را افش

توصيف كرد.
ــنا، به نقل از پايگاه خبرى هيل،  به گزارش ايس
ــپ، رئيس جمهورى آمريكا در چند  دونالد ترام
ــديدا به خواهرزاده اش، مرى ترامپ و  توئيت ش
ــاگرانه درباره  كسان ديگرى كه كتاب هاى افش
ــت جمهورى اش منتشر كردند، حمله  او و رياس
كرد و گفت، آنها براى اينكه اثرشان فروش برود 

مجبورند چيزهاى بدى درباره وى بنويسند!
ترامپ در يكى از توئيت هايش نوشت: براى آنكه 
يك نفر بتواند كتابى درباره من بنويسد بايد قبول 
كند كتابش تا بيشترين حد ممكن مطالب بدى 
ــته باشد، مطالبى كه بيشترشان  درباره من داش
ــى  ــتند. اين مثل اين مى ماند كه كس دروغ هس
بخواهد در سى.ان.ان يا ام.اس.دى.ان.سى شغلى 
ــت بياورد، در حالى كه مى گويد "رئيس  به دس

جمهور ترامپ عالى است". در اين صورت شانس 
شما صفر است. اخبار دروغ!

ــت: حتى اگر  ترامپ در ادامه توئيت هايش نوش
ــى همچون جان  ــراد جنگ طلبان احمق اين اف
ــوان فعال اجتماعى  ــون، افراد مدعى به عن بولت
همچون باب وودوارد كه هرگز چيز خوبى براى 
ــد كه  گفتن ندارد يا يك برادرزاده بى ثبات باش
هم اكنون به درستى ناديده گرفته مى شود و تمام 
عمرش مورد سرزنش و تمسخر واقع شده باشد؛ 
ــز حتى محبوب پدربزرگ  برادرزاده اى كه هرگ

دلسوز و بسيار مهربانش هم نبود.
ــاگرى  ــرى ترامپ، برادرزاده ترامپ كتاب افش م
ــرده و در آن عمويش  ــر ك را در ماه ژوئيه منتش
ــى" و داراى گرايش  را به "بى رحمى و بى كفايت
ــرد. او چند روز  ــه دروغگويى و تقلب متهم ك ب
پيش هم يك سرى فايل صوتى از خواهر بزرگ 
ــه در آن وى عليه  ــر كرد ك دونالد ترامپ منتش
ــك و ايوانكا  ــرادرش و دو فرزند وى يعنى اري ب

بدگويى مى كند.

ــمار  ــاى ش ــاور رئيس جمهور آمريكابا افش مش
ــود در عراق، از آموزش  نظاميان آمريكايى موج
250 هزار نيروى امنيتى عراق به دست نيروهاى 
ــد داعش جهت مبارزه با  آمريكايى و ائتالف ض
ــتى خبر داد. به گزارش ايسنا،  اين گروه تروريس
گابريل سوما، مشاور دونالد ترامپ، رئيس جمهور 

آمريكا در گفتگو با خبرگزارى شفق نيوز اظهار 
ــرد: رئيس جمهور ترامپ در ديدار با مصطفى  ك
الكاظمى، نخست وزير عراق كه به واشنگتن سفر 
ــئله حضور سربازان آمريكايى در  كرده بود، مس
خاك اين كشور و توافق امنيتى امضا شده ميان 

دو كشور را مورد بحث و بررسى قرار داد.

توافق سياسى در لبنان

«مصطفی ادیب» رسما مامور تشکیل دولت جدید لبنان شد

تشکیل کمیته عالی تحقیقات درباره پرونده های فساد در عراق

ترامپ برادرزاده افشاگرش را «بی ثبات» خواند

مشاور ترامپ: 

آمریکا شمار سربازانش در عراق را کاهش می دهد

يك تحليلگر ارشـد مسـائل سياسـت خارجى گفت: اروپايى ها به اين 
جمع بندى رسـيده اند كه احتمال شكسـت ترامپ از بايدن جدى است 
و به همين خاطر مى خواهند فضاى تعليق تا انتخابات رياست جمهورى 
آمريكا و مشـخص شـدن نتايج آن ادامه يابد. «رحمـان قهرمانپور» در 
گفت وگو با ايرنا، درباره تالش آمريكا براى بازگرداندن تحريمهاى ايران و 
واكنش هاى اتحاديه اروپا نسبت به اين مسئله گفت: اكنون يك وضعيت 
حقوقى مبهمى شـكل گرفته كه ناشـى از خروج آمريكا از برجام است 
و همين مسـئله موجب شـده شـرايط تابع معادالت سياسـى باشد تا 
استدالل هاى حقوقى. وى ادامه داد: آنچه عيان و آشكار است، اين است 
كه آمريكا با فرمان اجرايى ترامپ از توافق هسته اى خارج شده و ديگر 

عضو برجام نيست بنابراين از حقوق تصريح شده در برجام و قطعنامه 2231 برخوردار نيست ولى آمريكا رويكردى سياسى 
نسبت به موضوع برجام و ايران دارد تا رويكرد حقوقى و فنى. 

� تمرکز ترامپ بر سیاست خارجی برای کمرنگ کردن ضعف ھای داخلی است

كارشـناس ارشد مسائل آمريكا با اشاره به نزديك شـدن به انتخابات رياست جمهورى آمريكا اظهار داشت: ترامپ به دليل 
وضعيت شكننده اى كه در انتخابات دارد، تصميم گرفته براى كمرنگ شدن ضعف خود در مديريت مقابله با كرونا، بر اقتدار 
اياالت متحده در عرصه سياسـت خارجى سـرمايه گذارى كرده و بر روى آن تاكيد كند. به گفته قهرمانپور، دولت آمريكا به 
دنبال آن اسـت كه به هر قيمتى ولو نقض رويه هاى شـوراى امنيت و حقوق بين المللى، دسـتاوردى داشته باشد تا آن را در 
سياسـت داخلى خود به نمايش گذشته و به راى دهندگان بفروشـد. وى با تاكيد بر اينكه ترامپ براى اولين بار نيست كه به 
معاهدات و سازمان هاى بين المللى بى توجهى مى كند، خاطرنشان كرد: از نگاه رئيس جمهور آمريكا، توجه به قواعد بين المللى 
و رويه هاى جهانى، اهميت چندانى ندارد و بر همين اساس، به پيمان ناتو بى توجه است، توافق موشك هاى ميان برد و استارت 
را لغو مى كند، از توافق پاريس خارج مى شود و به دنبال دستيابى به توافق يكجانبه به سود آمريكا در نفتا است. اين تحليلگر 
ارشد مسائل سياست خارجى با تاكيد بر اينكه ترامپ خود را مقيد و پايبند به حقوق بين المللى نمى داند، ابراز داشت:  مسئله 
ترامپ و دولتش اين نيست كه اقدامات آمريكا براساس حقوق بين الملل باشد بلكه مسئله او رسيدن به هدف به هر طريقى 
است و به همين خاطر، حتى به شكل يكجانبه مى خواهد فشار بر ايران و اعمال تحريم ها را ادامه دهد چراكه به فروش آن در 

انتخابات نياز دارد.

� امکان تغییر نظر کشورھای کوچک وجود دارد

قهرمانپور با اشـاره به مخالفت اندونزى به عنوان رئيس دوره اى شـوراى امنيت با طرح درخواسـت آمريكا در جلسه شوراى 
امنيت بيان كرد: معلوم نيست اقدام اندونزى توسط نيجر كه رياست شوراى امنيت در ماه سپتامبر را برعهده دارد، تكرار شود. 
از سوى ديگر، فضا در نيويورك بسيار مبهم است و ممكن است دومينيكن هم خواستار طرح بحث در جلسه شوراى امنيت 
شود. وى افزود: بايد ديد البى روس ها، چينى ها، اروپايى ها و حتى ايران تا پايان فرايند 30 روزه چه مى شود چراكه ممكن است 

كشورهاى كوچك عضو شوراى امنيت نظرشان تغيير كند.

� اروپایی ھا احتمال شکست ترامپ را جدی می دانند

اين كارشناس ارشد مسائل خلع سالح درباره رويكرد اروپا هم يادآور شد: اروپايى ها به اين جمع بندى رسيده اند كه احتمال 
شكست ترامپ از بايدن جدى است و به همين خاطر مى خواهند فضاى تعليق تا انتخابات رياست جمهورى آمريكا و مشخص 
شدن نتايج آن ادامه يابد. اگر ترامپ شكست بخورد، آنها خوشحال مى شوند اما اگر ترامپ پيروز شود، ممكن است رويكرد 
و رويه آنها هم عوض شـود. قهرمانپور درباره مخالفت روسـيه و چين هم عنوان كرد: روسيه و چين فعال از ايران حمايت و با 
خواسته آمريكا مخالفت مى كنند. ايستادگى آنها به قوت قلبى براى اروپا تبديل شده است اما آنها هم منتظر نتايج انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا هستند. نكته اى كه وجود دارد اين است كه روس ها خواهان رياست  جمهورى ترامپ بوده و چينى ها 

خواهان رياست جمهورى بايدن هستند و اين عدم همسويى، فضا را مبهم مى كند.

� حمله به آمریکا، بھترین ھدیه به ترامپ است

وى درباره اقدام بعدى آمريكا عليه ايران گفت: احتمال جنگ عليه ايران بعيد است. براساس معادالت كمپينى هم اين گزينه 
جواب نمى دهد. اگر آمريكا جنگ را آغاز كند، شكست قطعى است اما اگر دولتى به پايگاه هاى آمريكا حمله كند، اين بهترين 
هديه به ترامپ اسـت. به گفته اين تحليلگر ارشـد مسائل سياسـت خارجى، در صورت حمله به يكى از پايگاه هاى آمريكا، 
ترامپ با به كار بردن مشت آهنين، بخشى از راى دهندگان آمريكايى را قانع خواهد كرد كه او بهترين فردى است كه مى تواند 

رئيس جمهور باشد و از منافع و مصالح آمريكا دفاع مى كند.

� معادالت با ریاست جمھوری مجدد ترامپ تغییر می کند

قهرمانپور با بيان اينكه در صورتى كه ترامپ خود جنگ را آغاز كند، دموكرات ها ترامپ را متهم مى كنند كه براى دستيابى 
به منافع خود، آمريكا را وارد جنگ كرده است، اظهار داشت: ترامپ بارها خود را فردى ضدجنگ معرفى كرده و گفته حمله 
به افغانستان و عراق، از بزرگترين اشتباهات آمريكا بوده است. اگر ترامپ خود جنگ عليه ايران را آغاز كند، دموكرات ها با 
استناد به اين گفته ها، او را دروغگو خطاب مى كنند كه مى تواند زمينه ساز ترديد حاميانش براى راى به او شود. وى در پاسخ 
به اين سـوال كه ناتوانى آمريكا از اجماع سـازى عليه ايران تا چه زمانى ادامه خواهد داشـت، تصريح كرد: انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا نقش مهمى براى پاسخ دادن به اين سوال را دارد. اگر ترامپ رئيس جمهور شود، ممكن است معادالت به سود 
ترامپ تغيير كند. اين كارشناس ارشد مسائل آمريكا در پاسخ به اين سوال كه احتمال تغيير رويكرد ترامپ نسبت به ايران در 
دوره دوم رياست جمهورى اش وجود دارد، خاطرنشان كرد: ترامپ فرد بلندپروازى است. او بدش نمى آيد، ميراث و دستاوردى 
داشته باشد. اگر ترامپ راحت مجددا رئيس جمهور شود، شايد مواضعش نسبت به ايران هم نرم تر شود ولى اگر رقابت سختى 

با دموكرات ها داشته و سخت برنده انتخابات شود، احتماال رويكرد فشار حداكثرى عليه ايران را ادامه مى دهد.

قهرمانپور: اروپايى ها احتمال شكست ترامپ را جدى مى دانند �



آفتاب یزد- گروه ش�بکه: مدتی اس��ت که 
محس��ن چاوش��ی خواننده کش��ورمان صفحه 
ب��ه  خوانندگ��ی  ورای  را  اینس��تاگرامی اش 
فعالیت های اجتماعی ک��ه رنگ و بوی خدمت 

دارد  م��ردم  ب��ه  ک��ردن 
اختص��اص داده اس��ت. او 
در واق��ع از ای��ن تریبون به 
درس��ت ترین شکل ممکن 
برای کمک کردن به مردم 
گرفتار استفاده می کند. مثال 
در این تعطیالت عاشورایی 
که کرون��ا باعث اختالفاتی 

بین مردم درخصوص برگزاری مراسم ایام محرم 
و مس��افرت رفتن مردم شده، محسن چاووشی 
از طریق صفحه اینستاگرامی اش با یاری مردم، 
دو اعدام��ی را گلریزان کرد و هزینه درمان یک 

پسر سه س��اله و یک مادر را تامین کرد. کاری 
بزرگ و نیک که بس��یار قابل تقدیر است. البته 
این اولین باری نیست که دست به چنین کاری 
زده است مرداد ماه بود که چاوشی از هوادارانش 
خواس��ت ب��ه ج��ای هدیه 
تول��دش در گلریزان آزادی 
یک محکوم به  اعدام شرکت 
کنن��د و دل یک م��ادر را 
شاد کنند. جالب اینجا بود 
ک��ه مبلغ ای��ن گلریزان در 
۵ س��اعت جمع آوری شد 
تا بهتری��ن هدیه برای تولد 
41س��الگی اش باش��د. حاال کاربران بسیاری به 
تقدیر و تشکر از این خواننده کشورمان بابت این 
اقدامات نیک اش پرداخته و گفته اند که تو چنین 

خوب چرایی.

آفتاب یزد- گروه ش�بکه: به جرات 
می توان گفت عجیب ترین اظهارات 
را ت�ا به ح�ال از س�وی مهمان های 
برنامه های تلویزیونی شاهد بوده ایم 
ک�ه از قض�ا کارش�ناس هس�تند. 
همان های�ی که صدا و س�یما بدون 
آنک�ه در موردش�ان تحقیق کند یا 
مس�ئولیتی را در قب�ال گفته ه�ای 
ای�ن کارشناس�ان ک�ه بعض�ا هیچ 
پایه علمی ندارد، داش�ته باش�د، به 
برنامه های تلویزیون�ی خود دعوت 
می کند تا از این طریق بتواند دیده 

ش�ود و مخاطبانی را به سمت خود بکشد. دقیقا مثل همان 
کاری که بعضی از ش�اخ های بی هنر مجازی انجام می دهند. 
 به تازگی نیز یکی از همین کارشناس های صدا و سیما مدعی 
شده اس�ت که شیر و ماست باعث پوکی استخوان می شود. 
از همین رو به مردم توصیه می کند که به جای شیر و ماست 
کله پاچه بخورید! این کارش�ناس در توضیح این گفته خود 
می گوید:»آنهایی که شیر می خورند بیشتر دچار شکستگی 
و پوکی اس�تخوان می ش�وند به این دلیل که طبع شیر سرد 
است و خوراکی هایی که طبع سرد دارند بلغم را زیاد می کند 
و بلغم باعث شکس�تگی استخوان می ش�ود. ماست بدتر از 
ش�یر است خیلی ها فکر می کنند اگر ماست بخورند محافظ 
خوب�ی برای اس�تخوان های خود دارند. این در حالی اس�ت 
که ماس�ت اسید الکتیک دارد و این اسید باعث می شود که 
کلسیم از اس�تخوان کنده شود و در نتیجه فرد دچار پوکی 
استخوان گردد.« جالب اینجاست که این کارشناس در ادامه 
مدعی می شود که برخی از شرکت های بزرگ که با سالمتی 
مردم س�رو کار دارند از برخی از کارخانجات ش�یر و لبنیات 

پول دریافت می کنند که تبلیغ شیر و ماست را بکنند. 

< نخوردن شیر و ماست خطرناک است
ای�ن اظه�ارات در حال�ی مطرح می ش�ود که بارها از س�وی 
کارشناسان حوزه سالمت عنوان شده است که لبنیات از جمله 
شیر و ماست دشمن پوکی استخوان هستند از همین رو مردم 
را مدام تشویق به خوردن آنها کرده و می کنند. اما اینکه چقدر 
می تواند اظهارات این کارشناس صدا و سیما مبنی بر نخوردن 
ش�یر و ماست درست باشد، سوالی اس�ت که برای پاسخ آن 

سراغ یک پزش�ک رفته ایم. بابک قرائی مقدم با بیان اینکه 
نمی دانیم از دس�ت برخی از این کارشناس�ان با این اظهارات 
اشتباه شان چه کنیم به آفتاب یزد می گوید: »تحقیقاتی که 
در تمام دنیا ثابت شده و پزشکان به طور مشخص و واضح به 
مردم به خصوص به بانوان تاکید می کنند، این است که مردم 
از لبنیات از جمله ش�یر و ماس�ت استفاده کنند به این دلیل 
که مصرف لبنیات از روند پوکی استخوان جلوگیری می کند 
چرا که لبنیات حاوی کلسیمی است که در استخوان ها جذب 
می شود.« وی افزود:» یکی از معضالتی که در ایران داریم عدم 
استفاده از شیر و لبنیات به دالیل مختلف است از جمله این 
که گفته می ش�د مواد به کار رفته در این لبنیات مضر است و 
این مسئله باعث شده بود که تبلیغات منفی در این خصوص 
ص�ورت بگیرد و مردم کمتر س�راغ لبنیات برون�د یا در این 
میان عده ای از مردم هم هس�تند که ش�یر یا ماست دوست 
ندارند. این در حالیس�ت که عدم مصرف شیر و ماست بسیار 
خطرناک اس�ت مخصوص�ا برای بانوان به ای�ن دلیل که روند 
پوکی اس�تخوان در آنها جلوتر از آقایان اس�ت. یعنی بیشتر 
خانم ها در معرض پوکی اس�تخوان قرار دارند.« این پزش�ک 
ادامه داد:» بنابراین اینکه گفته می شود که شیر و ماست باعث 
پوکی اس�تخوان می شود کامالً غلط است و توصیه اکید ما به 
مردم این اس�ت که حتماً از لبنیات اس�تفاده کنند و به هیچ 
عنوان به این توصیه های غیرعلمی توجه نکنند.« قرائی مقدم 
با بیان اینکه وقتی صدا و س�یما افرادی را دعوت می کند که 
این چنین توصیه های اشتباهی را به مردم می کند مسئولیت 
آن کامال بر عهده صدا و سیماس�ت، گف�ت:» این اظهارات به 
طور مش�خص برخالف توصیه های وزارت بهداش�ت اس�ت. 

جای تعج�ب دارد که صدا و س�یما 
هیئت نظارت بر س�المت مردم دارد 
اما نمی دانم چرا چنین کارشناسانی 
درمی آورن�د  تلویزی�ون  از  س�ر 
اش�تباه.  توصیه ه�ای  ب�ا   آنه�م 
ی�ک روز می گویند نیش زنبور برای 
درمان کرونا مناسب است روز دیگر 
مدعی می ش�وند که نم�ک خوردن 
باعث از بی�ن رفتن کرونا می ش�ود 
امروز هم که به مردم توصیه می کنند 
که ش�یر و ماس�ت نخورید. در حال 
حاضر مصرف لبنیات از جمله ش�یر 
در کش�ور بسیار پایین اس�ت اما همین جمله این کارشناس 

باعث می شود که این سرانه پایین تر هم بیاید.«

< واکنش کاربران
از س�وی دیگر برخی از کاربران ش�بکه های اجتماعی نیز به 

اظهارات کارشناس صدا و سیما واکنش نشان داده اند.
یک�ی از کاربران در این مورد نوش�ته اس�ت: »این حرفها را 
تحویل ملت ندین ما همینجوری جزء پایین ترین سرانه های 
مصرف لبنیات در دنیا هس�تیم کلی مشکالت بچه های این 
س�رزمین به خاطر کمبود کلسیم اس�ت واقعا کی می خوایم 
یاد بگیریم از یافته های دانشمندان دنیا استفاده کنیم چرا ما 
فکر می کنیم تافته جدا بافته ایم تا کی میخواین برای کنترل 
فش�ار خون نمک تجویز کنید و برای محکم شدن استخوان 
نخوردن لبنیات؟ چرا کاری می کنید دنیا به ریشمون بخنده 
چ�را مزخرفات روغن بنفش�ه ونیش زنبور عس�ل به عنوان 
درمان کرون�ا را جار می زنیم؟ تا ک�ی حماقت، تاکی تحویل 

دادن اراجیف به مردم نا آگاه«
کارب�ر دیگ�ری به طن�ز گفته اس�ت:» خ�ب یک�ی دیگه از 
عذاب وجدان هام برطرف شد! کارشناس تغذیه گفت کله پاچه 
بخورید تا سه برابر شیر و ماست کلسیم جذب بدنتون میشه«

دیگری نوش�ت:» از قدیم قبل از اینکه علم پزش�کی مدرن 
ب�ه وجود بیاد می گفتند ش�یر و لبنیات ب�رای پوکی و دوام 
اس�تخوان خوبه! اگر اینطوره که ایشون میگه یک فکت بده 
واقعا من حداقل نگذارم پدر و مادرم شیر و ماست بخورند!«

یکی دیگر از کاربران اینطور می نویس�د:» ح�اال توی ایران 
شیرها بی کیفیت شده دلیل نمیشه شیر بده. «

توصیهجدیدتلویزیون:شیروماستنخوریدپوکیاستخوانمیآورد!
یک پزشک در گفتگو با آفتاب یزد: صدا و سیما هیئت نظارت بر سالمت مردم دارد اما نمی دانم چرا چنین کارشناسانی سر از تلویزیون در می آورند آنهم با توصیه های اشتباه. 

یک روز می گویند نیش زنبور برای درمان کرونا مناسب است روز دیگر مدعی می شوند که نمک خوردن باعث از بین رفتن کرونا می شود امروز هم که به مردم توصیه می کنند که شیر و ماست نخورید

ادای احترام به قربانیان کرونا 
به شیوه ای خاص! 

شرکت معماری و شهرسازی برنده جایزه گومز 
پالت��رو برای ادای احترام ب��ه قربانیان بیماری 
همه گی��ر COVID 19 این بن��ا را طراحی 
کرده اس��ت. بنای قربانی��ان بیماری همه گیر 
جهانی ش��کل یک دیس��ک دایره ای است که 
در آبش��ار ق��رار دارد و آن را ب��ه فضایی برای 
تأمل و عزاداری تبدیل کرده اند. این ش��رکت 
مس��تقر در اروگوئه یادب��ودی را ایجاد کرد تا 
نش��ان دهنده عشق عمیق به بشریت باشد. به 
گزارش خبرآنالین، »معماری ابزار قدرتمندی 
برای متحول کردن جهان است« معمار پیشرو 
این شرکت،مارتین گومز پالترو این جمله را به 
اشتراک گذاشته اس��ت و این بنا را از قطعات 
کوچکی س��اخته  است که در طول زمان باقی 
می ماند و به بخشی از فرهنگ تبدیل می شود. 
این کار، روشی برای نشان دادن این است که 
ما در این کره خاکی چه کسی هستیم. بناهای 
تاریخی نی��ز نقاط عطف فرهنگ��ی و عاطفی 
مشترک ما را مشخص می کنند. با ایجاد بنای 
ی��اد بود می توان ح��واس و خاطره ها را از این 
طریق فعال کرده و به بازدیدکنندگان یادآوری 
خاطرات گذش��ته کنی��م - همان طور که این 
بیم��اری همه گیر به ما ی��ادآوری می کند که 
ما به عنوان انس��ان تابع طبیعت هستیم و راه 
دیگ��ری برای ما وجود ندارد. این بنای یاد بود 
خاطره انگیز از یک مسیر عابر پیاده طوالنی که 
به منظور دور کردن بازدیدکنندگان از محیط 
ش��هری است ساخته ش��ده و فضای متفاوت 
آن برای ش��ما کامال قابل دس��ترس اس��ت. از 
آنجا می توان وارد س��کوی مدور شد که مرکز 
آن خالی اس��ت و امواج اقیان��وس می تواند در 
مرکز آن دیده ش��ود. طراحی مینیمالیستی و 
چشم اندازهای گسترده آن، به بازدیدکنندگان 
حس خوب��ی می دهد و درعین ح��ال به آن ها 
این ام��کان را می دهد که احساساتش��ان را با 
تمام وجود درک کنند. قطر این دیسک 131 
پا و قطعه وس��طی آن تقریباً 33 فوت اس��ت. 
ساخته شده از فوالد کورتن، ماده ای بادوام باال 
که می تواند در براب��ر عناصر مختلف مقاومت 
کند، و در داخل آن پوش��ش بتونی قرار دارد. 
یاد بود جهانی بیماری همه گیر، از ش��یوه های 
فاصله اجتماعی پیروی می کند و تنها تا 300 
بازدیدکنن��ده را در یک زم��ان در خود جای 
می ده��د. گومز پالت��رو در ح��ال حاضر برای 
انتخاب محل قرارگیری آن در حال مذاکره با 
دولت اروگوئه است. آن ها تخمین می زنند که 
بنای یاد بود ویروس کرونا که پیش  س��اخته و 
مونتاژ شده اس��ت برای نصب شش ماه زمان 

الزم داشته باشد.

درجلس��ه دیروز اعالم شد:کارشناسان موسسه 
تحقیقاتی نیو پورتیک اعالم ک��رده اند: بخاطر 
وی��روس کرونا و مش��کالت اقتصادی اجتماعی 
حاص��ل از آن در جه��ان برخ��ی اف��راد دچ��ار 
"توهم زدگی" ش��ده ان��د. یکی از دوس��تان در 
واکنش به این خبر گفت:ما که مدتهاست توهم 
زده ایم. اصال نان ما در توهم زاییست.مثل اونایی 
که نانشان درغوغاسازی و هیاهو سازیست. پس 
آهای نف��س کش، نفس کش می طلبم آهای.... 
فری��اد وی را قطع کردیم گفتیم چه می خواهی 
بگویی؟ گفت هیچ، فریادم شعاری بیش نیست. 
فریاد من فریاد زیر آب است. می دانید که فریاد 
زیر آب به گوش کسی نمی رسد. همه خندیدند.

 دیگری گفت: واقعا باید فکری برای توهم کرد 
که به اندازه تورم مهم اس��ت راستی نرخ توهم 
چند درصد اس��ت؟ به گمانم با ضریب باالتر از 

تورم است. حتما هم چند رقمیست.
 عضو دیگری گفت: من با شورای نگهبان رایزنی 
کردم که می خواهم برای انتخابات شرکت کنم 
مرا تایید صالحیت می کنید؟ پیام دادند:" شما 
حتما ش��رکت کنید تضمین تایید صالحیت 
دارید. ما را هم ب��ه زحمت نمی اندازید". البته 
اینها در ضمیر ذهن من اتفاق افتاد. آیا من هم 

توهم دارم؟ همه خندیدند.
یکی دیگرگفت: البته ای دوستان توهم زده من، 
این را هم بدانید هر کس��ی که برای انتخابات 
خود را اصلح تر بداند او هم توهم زده است. ایام 

کرونایی هر کسی را می تواند متوهم زده کند.
 عضو دیگری از ش��ورا گفت: اخیرا پدر خانمم 
که بخاطر س��الیق جناحی و ش��خصی میانه 
خوبی با نوشته های من و حتی قیافه من ندارد 
به زنم گفته: هر وقت پرت و پال می نویسد دلم 
می خواه��د به تو بگوی��م وی را تهدید به اجرا 
گذاشتن مهریه کن شاید این مردک توهم گرا 
پرت و پال ننویس��د. هم��ه خندیدند. ولی وی 
گفت: البته مرح��وم پدر خانمم در قید حیات 

نیست! این توهمات در ذهنم رسوخ می کند.
 دیگری که عاش��ق ش��عرهای معاصرست در 
حالت��ی متوه��م زده گفت: همه چی��ز اینجا 
مجانیس��ت- بازار مملو از ارزانیست- پول برق 
ب��رای کم مصرفان مجانیس��ت- آری تا ارزانی 
هس��ت این همه چیزها مجانیست- حال من 

این همه عالیست زندگی باید کرد. 
دیگ��ری گفت: بچه ها لیس��تی از کاندیداهای 
انتخاب��ات 1400 بیرون آم��ده که به نظرم هر 
کدومش��ون انتخاب شوند خوش��بختی مردم 

تضمین است.آیا منم توهم زدم؟!
یک��ی از اعضا گفت: توهم های ما قابل تکذیب 
نیس��ت. توهم های ما قابل درمان هم نیس��ت. 
چه خوش گفت شاعر:" درد ما را نیست درمان 

الغیاث." همه خندیدند. 

 دلنوشته 

توهم ها
 امیر حسین ذاکری 
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گفت�م غم تو دارم گفتا غمت س�ر آید حافظ نامه 
گفت�م که ماه من ش�و گفت�ا اگر برآید

تفس�یر: حافظ وقتی لیس�ت چند نفررا برای کاندیداتوری انتخابات 
1400 می بیند این شعر را برای آنها سرود!

محسن چاوشی در تعطیالت عاشورایی چه کرد؟


