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چشم جهان 
به آمریکا

سیاست ما درباره آمریکا 
با رفت وآمد اشخاص 
تغییر نمی کند 

درحالی که مردم از دو جناح اصالح طلب و اصولگرا ناامید شده اند  رهبر معظم انقالب اسالمی:
چه کاندیدایی می تواند مردم را پای صندوق رای بیاورد

6مشترکان نروژی برای مصرف برق پول گرفتند!

دولت ها از نظر 
عملکرد اقتصادی 
تفاوتی با هم ندارند

8

با توجه به وضعیت امروز کشور و وجود 
چالش های مختلف در عرصه های مختلف و 
به ویژه در بخش اقتصادی که منجر به تحمل 
دشــواری های معیشتی از سوی مردم شده 
 است یکی از گزینه هایی که برای برون رفت 
 از این شــرایط مطرح می شــود حرکت 
به ســمت معرفی و انتخــاب یک رئیس 
جمهور تکنوکرات در 1400 است. به طور 
کلی تکنوکراسی یا فن ساالری که استفاده 
 از مدیــران کاربلــد و کاردان را مدنظر 
قرار می دهد تا در راســتای حل مشکالت 
و توســعه اقدماتی انجام شود بدون تردید 
می تواند برای کشور مفید باشد. با این حال 
موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه 
قرار داد این اســت که با وجود انباشتی از 
مشکالت داخلی و خارجی نمی توان انتظار 
داشت یک رئیس جمهور تکنوکرات بتواند 
اقدام متفاوتی انجام دهد. اگر تکنوکراسی 
به عنوان یــک راه حل در این زمینه مورد 
توجه قرار گیرد الزمه دستیابی به موفقیت 
است که کابینه ای متشکل از تکنوکرات ها 
نیز تشکیل شــود و در واقع این حرکت 
باید از حــزب و تشــکل هایی که مبانی 
تکنوکراســی و اعضایی تکنوکرات دارند 
آغــاز شــود. در این صــورت می توان 
امیدوار بود حل مشــکالت با استفاده از 
 راهکارهایی فن ساالرانه با سرعت بیشتری 

انجام شود. 

تکنوکراسی الزم است 
اما کافی نیست

داریوش قنبری
فعال سیاسی اصالح طلب

سرمقاله

دکتر محمدقلی یوسفی اقتصاد دان 
در گفتگو با آفتاب یزد:

 نبرد ترامپ و بایدن
 به ایستگاه آخر رسید

ترامپ، پوپولیسم  و آینده جهان
نوشتاری از  شهریار عامری

یکی از دالیل وجودی فرهنگستان زبان فارسی 
جایگزینی لغات وکلمات غیر فارسی با کلمات 
اصیل فارسی اســت. اول از این نهاد فرهنگی 
خواســتار کلمه جانشین برای عبارت نامانوس 
»شوآف« می باشم. خودنمایشی کلمه مناسبی 
می باشــد تا نظر کارشناسان محترم چه باشد. 
دوم، تقریبا  اکثریت کارها واقدامات مسئولین 
ومدیران در راســتای خود نمایشــی می باشد 
 وگرنه انبوه عکاســان و خبرنــگاران همراه آن 
 مدیــر در موقعیت مورد نظر برای چیســت؟ 
 موالی متقیان حضرت علی )ع( می فرماید: کارهای

نیکو واعمال پســندیده را در جامعه منعکس 
کنید تا هــم خوبی ترویج شــده وهم خوبان 
تشویق شوند. سوم، فرق است میان انعکاس یک 
رفتار نیکو وخداپسند و ریا چرا که ریا یک رفتار 
خودپســندانه وشیطانی است وهمانند موریانه 
اعمال نیکو را می خورد. بسیاری از مدیران ارشد 
که فقط موقع ورود وخروج به محل کار محیط 
بیرون را مشــاهده کرده واز آن عبور می کنند. 
حتی موقع خواب نیز با ماســک و دستکش به 
رختخواب می روند. روسای قوه برای کسب خبر 
ولمس مشکالت مردم و کشور به اماکن مختلف 
مراجعه و مراکزی که با سالمت وجان هموطنان 
 ســر و کار دارنــد را مورد بازدید قــرار دهند. 
در این صورت آیا بجای تشویق وتقدیر اینگونه 
افراد باید به تمســخر و مالمت آنها بپردازیم؟ 
ویروس وبیماری و همه گیری و مرگ، نه رئیس 

می شناسند و نه مرئوس. 

شوآف 
یا نمایش

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-1

الیحــه تجارت در ســال پایانی مجلس دهم 
مطــرح و 3 دفتر از 5 دفتر آن با وجود انتقاد 
فعاالن اقتصادی به تصویب نمایندگان مجلس 
رسید و به شــورای نگهبان ارســال شد. اما 
شورای نگهبان با توجه به تغییر شکلی الیحه 
تجارت در مجلس آن را به اســتناد اصل 74 
قانون اساســی به مجلس بازگرداند تا ایرادات 
آن رفع شــود. اما در این مورد بیش از اینکه 
رد این الیحه و ایرادات وارده شــورای نگهبان 
به الیحه تجارت مورد تاسف فعاالن اقتصادی 
باشد باید از آن اســتقبال کرد؛ چرا که برای 
تدوین الیحــه مهمی همچون الیحه تجارت، 
 باید کار کارشناســی کافی انجام و از ظرفیت 
تمام اقتصاددانان و تشکل های اقتصادی استفاده 
می شــد که متاســفانه این موضوع در فرایند 

تدوین الیحه تجارت مورد توجه قرار نگرفت.
در این وادی کافی است به برخی مفاد الیحه 
 تجارت توجه شــود تا متوجه ایرادات وارد ه
گردید. کما اینکه برخی تغییراتی که در الیحه 
تجارت نســبت به قانون تجارت اعمال شده 
اســت، مورد تایید کارآفرینان و فعاالن حوزه 
کســب و کار نیست و فعاالن اقتصادی در آن 

دخیل نبوده اند.
در حــال حاضر آن چیزی کــه تحت عنوان 
الیحه تجارت در مجلس بررسی شد، نسبت 
به الیحه تجارت ارسالی دولت دچار تغییرات 
ماهوی شده است و برای همین هم در بررسی 
الیحه تجارت اساســا تشریفات قانونی الیحه 
طی نشــده است. در واقع برای نوشتن الیحه 
تجارت صرفا یک نفــر از مرکز پژوهش های 
مجلس و چند نفر از نمایندگان درگیر بوده اند 
و حتی در کمیســیون مربوطه هم جلســات 

مستمری برگزار نشده است!
این در حالی است که پیامدهای تغییر قانون 
تجارت را باید جدی گرفت و در نظر داشــت 
که در حال حاضر کشــور آمادگی و ظرفیت 
تغییــرات بنیادین در این زمینــه را ندارد و 
قضات هم ســال ها طول می کشد تا رویه های 
خــود را تغییر دهند بــرای همین هم قانون 
تجارت باید به صورت مسئله محور و بخشی 

اصالح شود.
با توجه به این شرایط عاقالنه ترین راهکار ممکن 
فراهم کردن بستر بررسی تمام شرایطی است 
که باید در الیحه ای به فراگیری و تاثیرگذاری 
الیحه تجارت در آن قید شود. چرا که هرگونه 
سهل انگاری چه بسا جای جبران نداشته باشد 
و خســارت آن گریبان فعاالن اقتصادی را که 
امروز با انواع مشکالت در عرصه تجارت درگیر 

هستند خواهد گرفت.

استقبال از ایرادات 
به الیحه تجارت

حمیدرضا غزنوی
کارآفرین 

یادداشت-4

این روزها کرونا به شــکل عجیبی زندگی بشــر را 
بر روی این کره خاکی تهدید و ناامن کرده اســت 
بطوریکه جهانی را در پی یافتن مفر و پناهی برای 
خالص شــدن از این ویروس مرگبار دچار استرس 

کرده است. 
حدود 3 فصــل از ورود این ویــروس منحوس به 
زندگی مردم می گذرد و تحقیق ها و بررســی های 
فراوانی برای شناخت و ایجاد مصونیت در برابر آن 
انجام گرفته اما تاکنون راه درمان قطعی پیدا نشده 
و کماکان تنها راه درمان پیشگیری از این بیماری 

خطرناک است. 
در این راستا و در حوزه پیشگیری نگارنده قصد دارد 
یک فرضیه را مطرح کند که امید است با تحقیق 
و پژوهش بیشتر بتواند راهی موثر برای پیشگیری 
و ناامن کردن این ویروس در بدن باشــد. بر اساس 
نتایج آخرین بررسی ها کرونا بعنوان عامل خطرناک 
بیماری تنفسی از آنجا که سرما دوست است از بین 
تمامی ارگان های بدن ریه ها را مورد هدف خود قرار 
می دهد. چراکه دمای بدن در دســتگاه تنفسی به 
خاطر تهویه و سیســتم خنک کنندگی بجای 37 

درجه 33 درجه است. 
از این رو و بر اساس آخرین یافته های علم پزشکی، 
شرایط محیطی به ویژه دما ساختار فیزیولوژیکی 
ویروس  را دچار دستخوش معناداری می کند. حال 
این فرضیه پیش می آید که با باال رفتن دمای ریه ها 
بعنوان تنها مکان بــرای النه گزینی ویروس کرونا 
بتوان فضای ناامنی برای جلوگیری از رشد و تکثیر 

ویروس ایجاد کرد. 
در حالت اســتراحت مادامی که دمای بدن حدود 

37 درجه اســت دمای ریه هــای حدود 33 درجه 
بــوده و از آنجا که دمای پائین بهترین شــرایط را 
برای رشد و تکثیر ویروس ها از جمله کرونا فراهم 
می کند می توان نتیجه گرفت که احتماال باال رفتن 
دمای بدن شــرایط را برای رشــد و تکثیر ویروس 
ناامن می کند کمــا اینکه »تب« یکی از مهم ترین 
مکانیزم های بدن برای مقابله با عامل بیماری است. 
بر این اســاس از آنجا که ویــروس کرونا در دمای 
باال قابلیت و رشد خود را کاهش می دهد می توان 
نتیجه گرفــت که احتماال یکی از دالیل مهم عدم 
ابتال و مرگ و میر کمتر کودکان و افراد با ســن و 
ســال پائین تر به فعالیت و جنب و جوش باال و به 
 تبع آن  دمــای بدن باالی آنها بر گردد و ایضا ابتال 
 و مــرگ و میر افرا مســن و ســالخورده به دلیل 
کم تحرکی و دمای پائین بدن آنها در نفوذپذیری 
از این ویروس باشــد.  با این حال نکته بسیار مهم 
اینجاست که ریه ها در حالت استراحت خنک ترین 
جای بدن هســتند اما در هنگام ورزش و فعالیت 
جســمانی برعکس این موضوع اتفــاق می افتد و 
گرم ترین جای بدن می شــوند. در هنگام ورزش و 
فعالیت بدنی سیستم متابولیسم و سوخت و ساز و 
به تبع آن دمای بدن تا حدود 4۰ درجه سانتیگراد 
باال می رود و مکانیزم بدن برای دفع این گرما عالوه 
بر سیستم تعریق از طریق پوست، باال رفتن فعالیت 

ریه ها و سیستم تهویه است. 
در این شــرایط با بکار افتــادن قوی تر پمپ ریوی 
و عضالنــی خون گرم حاصل از ســوخت و ســاز 
متابولیکی بدن توســط ســیاهرگ ها به ریه وارد 
می شود و بعد از تبادل اکسیژن توسط سرخ رگ ها 
به بافت های بدن انتشــار می یابد. حاصل این فعل 
و انفعاالت فیزیولوژیکی باعث ســرد شدن دمای 
محیطی بدن و باال رفتن دمای مرکزی بدن به ویژه 

ریه ها می شود. 

آیا ورزش می تواند فضای 
کرونا را در بدن ناامن کند!

آیت قیصربیگی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

یادداشت- 2

1- در بازدیدی که از دانشکدۀ استرالیایی کویت 
داشــتم متوجه شــدم بســیاری از علوم و حّتی 
مهارت ها مثل مهارت های فنی، محاسبات ریاضی، 
و مباحث فیزیک و شیمی را که ما در دبیرستان ها 
و هنرستان هایمان به بچه ها یاد می دهیم آنجا تازه 
به دانشجویان جدیدالورود دارند یاد می دهند. مثاًل 
جوشکاری ساده را دانشجویان ترم اول رشتۀ تعمیر 
و نگهداری هواپیما داشتند تازه یاد می گرفتند در 
حالیکه در هنرستان های ما دانش آموزان رشته های 
فنی در همان سال های اول دانش آموزی آن را یاد 
می گیرند. این را یکــی از همراهانم گفت و بقیۀ 
دوستان هم خندیدند! کارگاه به کارگاه جلو رفتیم 
تا به کارگاه آخر رسیدیم، جایی که دانشجویان ترم 
آخــر کار می کردند و نتیجه باعث حیرت همۀ ما 
شد. آن ها می توانستند یک هواپیمای مسافربری 
واقعی را باز و بســته کنند! بچه ها شاد و راضی در 
حــال پایان مراحل آخر نصب قطعات بودند، یک 
کار تیمــی کامل و ما کنار هواپیمای آن ها عکس 

یادگاری گرفتیم!
2- در بازدیدی که از یک مدرسۀ فیلیپینی داشتم 
دیدم معلمی داشــت در حیاط مدرســه درست 
ایستادن و درست راه رفتن را به بچه ها یاد می داد. 
بچه ها باید کتابی روی ســر خود می گذاشتند و 
کتاب نباید از روی سرشان می افتاد. برنامۀ هفتگی 
را از مدیر مدرسه گرفتم و به یادگار همراهم آوردم. 
کالس های مدرســه از 8 صبح شــروع می شد و 
حدود 4 بعد از ظهر تمام می شد. حدود 3۰ درصد 
دروس به مباحثی مثل علوم و ریاضی می پرداخت 
و 7۰ درصــد دیگر به مباحثی مثل موســیقی، 
طبیعت شناسی، ورزش و زبان خارجی. نمرۀ هر 
درس حّتی دروســی مثل ریاضی عالوه بر نمرات 
آزمون هــای تخصصی شــامل مباحثی مثل کار 
تیمی، صداقت، نشان دادن عرق ملّی و امثال آن 
می شد و برای هر کدام از این موارد در نمرۀ نهایی 
هر درس سهمی دیده شــده بود. مردم فیلیپین 
مردم فقیری هســتند و برای کار کردن به همه 
جای جهان می روند. کشورهای عرب حاشیۀ خلیج 
فــارس هم پر از کارگــران و کارمندان فیلیپینی 
اســت. البته در این کشورها هندی ها، بنگال ها، 
مصری ها و ایرانی ها هم زیاد هســتند. آنچه نظر 
 هر بینندۀ کنجکاوی را جلب می کند این اســت 
 که فیلیپینی ها منظم ترین، آرام ترین، بی حاشیه ترین،
  خوش پــوش تریــن، تمیزترین و ســالم ترین 

خارجی های ساکن در این کشورها هستند.
آنچــه باعث شــده بود دانشــجویان دانشــکدۀ 
استرالیایی در دوران دانشــجویی به آن درجه از 
موفقّیت برســند و آنچه باعث تمایز فیلیپینی ها 
از ســایر خارجیان شاغل می شود بی تردید شیوۀ 
آمــوزش آن ها در مدارس و قبل از ورود به جامعه 

بوده است. در این کشــورها دوران مدرسه زمان 
آماده ســازی بچه ها برای زندگی در جامعه است. 
در این دوران مهارت های زندگی مثل کار تیمی، 
آشــپزی، فعالیت های اردویی حّتی دوخت و دوز 
ســاده و برپا کردن چادر مســافرتی، ورزش، هنر 
و موســیقی در کنار آداب معاشــرت، آداب غذا 
خوردن، آشــنایی با مسائل روز جامعه، آشنایی با 
خطرات فضای واقعی و مجازی، احترام به بزرگتر، 
اهمیت محیط زیســت، احترام بــه قانون، ارزش 
وطن، آشــنایی با میراث فرهنگی کشور در قالب 
گردش های متعدد، و البته آشنایی با مفاخر علمی 
و ادبی و هنری کشور با کمی علوم در حّد نیازهای 
روزمره آموزش داده می شــود. بچه ها مدرســه را 
دوست دارند و در جایی مثل ژاپن بچه ها عصرها 
که می خواهند به خانه برگردند ناراحت هستند و 

گریه می کنند!
در این مدارس بچه ها در کار تمیز کردن مدرسه 
هم بدون هیچ غرور و اعتراضی مشارکت می کنند. 
بچه ها برای در کنار هم بــودن و از هم آموختن 
فرصت زیادی دارند و زنگ های تفریح و زمان های 
خالی برای در کنار هم بودن آنها زیاد است. ادبیات 
آن ها بــه جای تمرکز بیش از حد روی دســتور 
بیشتر به درست نویسی، امال، تمرین خط و درک 
شــعر و داستان و شعر می پردازد و اوقات بسیاری 
از کالس به بحث روی یک رمان یا شعر که همه 
خوانده اند اختصاص می یابد. در بیشتر این مدارس 
معلم در انتخاب کتاب و منبع درســی آزاد است 
و فقط یک ســرفصل کلّی به آن ها داده می شود. 
گاهی معلم ها در انتخاب سرفصل هم آزاد هستند 
 و البته هر کسی هم نمی تواند آزمون های مختلف 
 علمــی، عملی، فنــی و روانشناســی معلمی را 

پشت سر بگذارد و معلم شود!
بچه ها در این کشورها به مرور مهارت ها، استعدادها 
و عالئق خود را می شناسند و بعد در دانشگاه وارد 
آموزش دقیق و تخصصی می شوند. در این میان 
یک نکتۀ مهم در این فرایند اتفاق افتاده اســت: 
بچه ها در زمان کودکی بچگی کرده اند و احساسات 
و هیجان های کودکی آنها تخلیه شده است و حاال 
با عقل و فکر و استدالل برای ادامۀ مسیر زندگی 
خــود تصمیم می گیرند که لزوماً ادامه تحصیل و 

رفتن به دانشگاه نیست! 
در کشــور ما هم دوران مدرسه دوران آماده سازی 
بچه ها برای حیاتی طیبه تعریف شده است اّما آنچه 
عمالً اتفاق می افتد فراینــد حفظ کردن مطالب 
سنگین بی شمار از دروس بی شمار و تالش برای 
قبولی در آزمون های مختلف مثل مدارس نمونه و 
تیزهوشان و کنکور است، آن هم از همان بچگی و 
دوران ابتدایی. زنگ های تفریح کوتاه کوتاه است، 
زنگ ورزش فقط دو ساعت در هفته است، آموزش 
هنر و مهارت های اجتماعی عمالً در سطح کتاب 
باقی می مانند و فرصت برای بودن بچه ها با هم و 
کار گروهی و کارهای عملــی و بازدید و اردو و... 

بسیار بسیار کم است.

کرونا، مدرسه
و دیگر هیچ

محّمد احمدوند
مدرّس دانشگاه و آموزش و پرورش
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حمله داعش به دانشگاه کابل 22 کشته داشت 
اما یکی از آن کشته ها بسیار مورد توجه قرار گرفت

سفارت ایران در افغانستان: 
تکرار اینگونه اقدامات غیر انسانی گروه های تروریستی 
علیه مراکز آموزشی و نهادهای مدنی افغانستان امری 
بسیار خطرناک می باشد که الزم است از سوی تمام 

اعضای جامعه جهانی قویا تقبیح و از تحقیقات جدی 
درخصوص شناسایی عوامل واقعی این گونه حمالت 

وحشیانه به هر طریق ممکن حمایت گردد

به دلیل گرانی منوها رخ داد

پایان دورهمی در رستوران ها
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران ها و سلف سرویس ها در گفتگو با »آفتاب یزد«: 

 تنها تفریح مردم ایران هم با محدود شدن حضور در رستوران ها به دلیل تداوم شیوع کرونا 
و همچنین کاهش قدرت خرید مردم  به دلیل اوضاع اسفبار اقتصادی از دست رفته است 

برای لبخند
 محمد راحد 

که تداوم نداشت
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 انفجار بمب صوتى در شرق بغداد
يك منبع امنيتى عراقى شنيده شدن صداى مهيب در شرق بغداد را ناشى از انفجار يك 
بمب صوتى اعالم كرد. به گزارش ايرنا، يك منبع امنيتى در گفتگو با شـبكه تلويزيونى 
السومريه نيوز تصريح كرد: بمبى صوتى در نزديك يك مغازه مشروبات الكلى در نزديك 
پل «الغدير» در منطقه زيونه در شرق بغداد منفجر شد. وى كه خواست نامش فاش نشود، 

ــيد و انتخابات رياست جمهورى 2020 افزود: اين امر خسارت مالى برجاى گذاشت اما تلفات جانى نداشت.  ــرانجام روز موعود فرا رس س
آمريكا برگزار شد؛ انتخاباتى حساس كه توجه جهان را به خود جلب 
كرده است. رقابت نفسگير دونالد ترامپ نامزد حزب جمهورى خواه و 
جو بايدن نامزد حزب دموكرات پس از ماه ها حاال به راند آخر رسيده  
ــته دو محله در ايالت نيوهمپشاير آمريكا مجموعا با  ــت. روزگذش اس
ــت جمهورى آمريكا  ــت 26 نفر اولين نتايج آرا انتخابات رياس جمعي
ــاس آن جو بايدن، اولين  ــب سه شنبه اعالم كردند و براس را نيمه ش
پيروزى در روز انتخابات را از آن خود كرده و دومين پيروزى به ترامپ 
رسيده است.محله «دكسويل نوچ» در ايالت نيوهمپشاير دقايق اوليه 
ــنبه به وقت آمريكا نتايج نهايى راى گيرى در انتخابات  بامداد سه ش
ــاس آن، تمامى پنج  ــت جمهورى را در آنجا اعالم كرد و براس رياس
ــيد. اين منطقه در نزديكى مرز كانادا،  راى به جو بايدن دموكرات رس
اولين منطقه اى در آمريكاست كه طى 60 سال گذشته نتايج انتخابات 
ــم در انتخابات 2016 در آنجا  ــالم مى كند. هيالرى كلينتون ه را اع
ــفيلد»  ــيد. در همين حال، 12 مايل دورتر در «ميلس به پيروزى رس
نيوهمپشاير، صندوق هاى راى باز شد. براساس آن، ترامپ در آنجا با 

16 راى به پيروزى رسيد و بايدن پنج راى به دست آورد.

بایدن ھمچنان پیشتاز در نظرسنجی ھا
پيروزى بايدن در گام نخست شمارش آرا در حالى است كه تازه ترين 
نظرسنجى ها همچنان از پيشتازى بايدن نسبت دونالد ترامپ در اين 

دوره از رقابت ها حكايت دارد.
ــترده بيمارى كرونا و  ــايه شيوع گس ــال آمريكا در س انتخابات امس
دوقطبى شدن جامعه، شكل ديگرى به خود گرفت و شهروندان واجد 
ــرايط آمريكا به صورت حضورى و پستى راى خود را به صندوق ها  ش
ــر شده، تاكنون 98 ميليون و 802 هزار  ريختند كه بنابر آمار منتش
ــت. اين رقم، بيش از دوسوم كل آراى  ــبه شده اس و 580 نفر محاس
ــت. با اين وجود، حتى روز  ــال پيش اس ماخوذه در انتخابات چهار س

دوشنبه هم در برخى ايالت ها راى گيرى پيش از موعد ادامه داشت.
بر اساس اعالم تارنماى "پروژه انتخابات"، تا لحظه تنظيم اين خبر 35 
ــزار و 830 نفر به صورت حضورى و 63 ميليون و  ــون و 720 ه ميلي
81 هزار و 750 نفر به صورت پستى راى داده اند و هنوز 29 ميليون و 

58هزار و 674 نفر هم آراى خود را باز نگردانده اند. با اين حال، 2 نامزد 

ــد ترامپ رئيس جمهورى فعلى آمريكا  اصلى اين رقابت يعنى دونال
ــور، شامگاه  ــابق اين كش و جو بايدن معاون اول رئيس جمهورى س
دوشنبه آخرين تالش و گردهمايى هاى انتخاباتى خود را در ايالت هاى 

مختلف اين كشور به همراه معاونان انتخاباتى خود برگزار كردند.
ــتان و التين تبارها بود،  ــدن بر بازگرداندن آراى سياهپوس تمركز باي
ــتراتژى غافل نبود چرا كه بر اساس  هرچند كه ترامپ هم از اين اس
ــواهد قبلى، اين دسته از راى دهندگان ترجيح مى دهند به صورت  ش
حضورى آراى خود را به صندوق ها بيندازند. برخى از ايالت ها همچون 
تگزاس و هاوايى، بيش از 90 درصد آراى اين ايالت ها در سال 2016 

را به صندوق ريخته اند.
ــاس حزبى انجام  ــدگان بر اس ــه ثبت نام راى دهن ــى ك در ايالت هاي
ــود، از مجموع آراى ماخوذه تا لحظه تنظيم 45 درصد متعلق  مى ش
ــان بوده و 24  ــا و 30 درصد متعلق به جمهوريخواه ــه دموكرات ه ب
ــت كه خود را در هيچ حزبى  ــانى تعلق گرفته اس درصد هم به كس
ــايد بتوان گفت كه  ــد. با نگاهى به اين آمار ش ــيم بندى نكرده ان تقس
اكثر جمهوريخواهان با توجه به اينكه دونالد ترامپ، مشروعيت آراى 
ــوال برده است، ترجيح داده اند به صورت حضورى و  پستى را زير س
در روز انتخابات، آراى خود را به صندوق ها بريزند كه ممكن است در 
ــئله آراى پستى  رده بندى آرا، تغيير قابل مالحظه اى ايجاد كند. مس
تاكنون محل دعواى حقوقى كازار انتخاباتى اين دو رقيب بوده است 
ــاختن زمان  كه در برخى موارد جمهوريخواهان موفق به محدود س
ــده اند و در پاره اى موارد همچون  ــمارش آراى پستى ش تحويل و ش
ــتند بخش قابل توجهى از آرا كه به نظر  پنسيلوانيا و تگزاس نتوانس

مى رسد بيشتر به دموكرات ها تعلق دارد را حذف كنند.
سايت انتخابات آمريكا تعداد واجدان شرايط براى راى دادن را نزديك 
ــال معرفى مى كند اما سوابق  به 240 ميليون آمريكايى باالى 18 س
ــان داده است كه همواره كمتر از اين تعداد و در حدود 40 تا 60  نش

درصد مشاركت داشته اند.
اعالم زودھنگام نتیجه آرا در فلوریدا

ــروع كرده اند و  ــتى را ش فلوريدايى ها از هفته ها پيش راى دادن پس
راى دادن حضورى زودهنگام نيز از دوشنبه هفته پيش آغاز شده است. 
اين ايالت برگه هاى راى را در زمان دريافت بررسى مى كند و گرايش 

حزبى راى دهندگان را اعالم مى كند، براى همين ستاد ها و تحليلگران 
سياسى اطالعات زودهنگامى راجع به چگونگى پيشرفت رقابت دارند.

حداقل تا روز دوشنبه نشانه هاى خوبى براى دموكرات ها ديده مى شد. 
تا روز دوشنبه، ميزان آراى ماخوذه انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
به 86 درصد كل آراى زودهنگام سال 2016 رسيده بود. راى پستى 
ــانى كه به عنوان دموكرات ثبت شده اند 596 هزار عدد بيشتر از  كس
جمهورى خواه ها بوده است، و جمهورى خواه ها نيز در آراء زودهنگام 
ــى بايدن تا به اينجا  ــرى 230 هزار عددى دارند - يعن ــورى برت حض
ــپ مى گويد يكى از  ــتاد انتخاباتى ترام ــزار راى جلو است.س 366 ه

نظرسنجى ها نشان مى دهد كه جمهورى خواه ها شايد در بين كسانى 
ــات حضورى راى دهند با اختالف زياد  كه مى خواهند در روز انتخاب
ــايد براى خنثى كردن برترى فعلى دموكرات ها  پيشتاز باشند كه ش
كافى باشد. دليلش هم تا حدى ابراز ترديد ترامپ نسبت به امنيت و 
اعتبار آراء پستى است. اما به گفته اوان راث اسميت، نظرسنج و مشاور 
ــتاد انتخاباتى دموكرات ها، خطر اين استراتژى اين است كه اندازه  س
چنين "موج قرمز" ديرهنگامى بايد بى سابقه باشد.به گفته او «جايى 
ــتباه نداريد. اخبار بدى كه باعث شود مردم در خانه بمانند  براى اش
براى ترامپ گران تمام خواهد شد. اگر شيوع ويروس كرونا ناگهان زياد 
ــود و مردم از ترس پاى صندوق نروند براى او بد مى شود. ترجيح  ش
مى دهيد روى كسانى كه قصد دارند راى بدهند حساب كنيد، يا روى 

كسانى كه تا امروز راى داده اند؟».
اما در روز راى گيرى، مسائلى باعث نگرانى هر دو اردوگاه شده است. 
ــاركت دموكرات ها در ميامى، مخصوصا بين التين تبارها، كمتر  مش
ــا، اختالف راى در  ــت؛ و براى جمهورى خواه ه از حد انتظار بوده اس
ــين مركز ايالت كه از قديم به محافظه كار ها  محله هاى بازنشسته نش
ــود و اگر اسناد  ــته اند دارد وارد محدوده خطرناك مى ش گرايش داش
شهودى و آمارى راى دادن جمهورى خواه هاى مسن به بايدن از روى 
نگرانى بابت همه گيرى ويروس كرونا صحت داشته باشد، شايد براى 
ــميت مى گويد «او نمى تواند در فلوريدا، يا  ترامپ فاجعه بار باشد. اس
حتى ايالت هاى محل رقابت غرب ميانه، كه جمعيت مسن زياد دارند 

از اين اتفاق جان سالم به در ببرد.»
ــر اتفاق غيرمنتظره اى نيفتد، يا تعداد آراء به طرز عجيبى نزديك  اگ
ــد، دموكرات ها و جمهورى خواه ها در شب انتخابات خيلى نبايد  نباش
منتظر اعالم نظر فلوريدا باقى بمانند. نتايج آراء انتخابات زودهنگام اين 
ايالت بالفاصله بعد از پايان زمان راى گيرى اعالم مى شود و تنها بايد 
آراء ماخوذه در روز انتخابات را شمرد. اگر پيشتازى دموكرات ها ادامه 
پيدا كند، پرسش اين خواهد بود كه آيا جمهورى خواه ها راى نشمرده 
كافى دارند يا خير. اگر عملكرد دموكرات ها بدتر از انتظار باشد، صرفا 
ــته پيش بيفتد. در حالى كه  ــته آهس بايد منتظر ماند تا ترامپ آهس
ايالت هاى ديگر شبى طوالنى را انتظار مى كشند، به نظر مى رسد كه 
عادت تاريخى فلوريدا به شكستن قلب ها و برانگيختن احساسات در 

شب انتخابات قرار است ادامه پيدا كند.

چطور بفھمیم چه کسی برنده خواھد شد؟
با توجه به موج عظيم آراى پستى در اين دوره از انتخابات، به سختى 
ــخيص داد در مراحل اوليه شمارش آرا چه كسى پيشتاز  مى توان تش
خواهد بود. هر ايالت در رابطه با زمان و نحوه شمارش راى هاى پستى 
قوانين خاص خودش را دارد، به همين دليل احتماال نتايج آراى آن ها 
با فاصله بسيار زياد از هم اعالم خواهد شد. در برخى ايالت ها از جمله 
فلوريدا و آريزونا، روند شمارش آرا از چند هفته قبل از روز انتخابات 
ــين و پنسيلوانيا تا روز  ــود. ساير اياالت نظير ويسكانس شروع مى ش
انتخابات دست به آرا نمى زنند و اين يعنى روند شمارش آرا در آن ها 
احتماال كندتر خواهد بود.عالوه بر اين، مهلت  پذيرش آراى پستى در 
ايالت هاى مختلف با هم فرق دارد. در بعضى ايالت ها مثل جورجيا تنها 
آرايى شمرده مى شوند كه روز سوم نوامبر يا پيش از آن دريافت شده 
باشند. اما در ايالتى مثل اوهايو، راى هايى كه ديرتر دريافت شده را هم 

مى شمارند، فقط بايد قبل از روز انتخابات پست شده باشند.

در دوره هاى پيشين انتخابات چنين مشكلى وجود نداشت. فقط كافى 
بود تا ساعت 11 شب به وقت شرق آمريكا ( 4 بامداد به وقت گرينويچ) 
ــد، منتظر بمانيد. در  ــاحل غربى به پايان مى رس كه راى گيرى در س
ــاعت اعالم شد و در 2012تنها 15  2008،  نتايج دقيقا در همين س

دقيقه تاخير داشت. در انتخابات قبلى اعالم نتيجه نهايى انتخابات تا 
ساعت 1:35 بامداد به وقت شرق آمريكا (6:35 به وقت گرينويچ) كه 
پيروزى دونالد ترامپ از هيالرى كلينتون در ايالت پنسيلوانيا قطعى 

شد، به طول انجاميد.

برخی جزئیات کلیدی درباره انتخابات آمریکا
در آمريكا براى اين كه رئيس جمهور شويد، نيازى نيست رأى عموم 
ــب اكثريت  ــت آورديد. نامزدها در عوض به دنبال كس مردم را بدس
آراى كالج  انتخاباتى هستند. در انتخابات 2020 تعداد آمريكايى هاى 
ــت راى مى دهند، ميليون ها نفر نسبت به دوره هاى  كه از طريق پس
قبل بيشتر است. شمارش آراى پستى احتماال زمان بيشترى مى برد 
ــمردن آراء  ــروع به ش ــى ايالت ها تا پيش از روز رأى گيرى ش و برخ
ــالم نتايج در برخى مناطق با  ــد بنابراين به احتمال زياد اع نمى كنن
تاخير همراه خواهد بود. به دليل اين موج بى سابقه آراى پستى، ممكن 
است نامزدى كه در ابتدا پيشتاز است، بعد از محاسبه تمامى آراى از 

رقيب خود عقب بيفتد. بنابراين حواستان به اعداد و ارقام باشد.

برخی واژه ھای کلیدی درباره انتخابات آمریکا
اياالت تعيين كننده: به اياالتى نظير اوهايو و ميزورى گفته مى شود كه 
راى دهندگان ثابت كرده اند معيارى قابل اعتماد براى پيش بينى نتيجه 
ــر كشور هستند. معموال هر نامزدى كه در اين ايالت ها  آراء در سراس

اكثريت آراء را بياورد، پيروز نهايى انتخابات خواهد شد.
كالج انتخاباتى: هر ايالت تعدادى «راى دهنده» دارد كه تعداد آن ها به 
جمعيت آن ايالت وابسته است. در بيشتر موارد، وقتى نامزدى در يك 
ايالت بيشترين راى عمومى را مى آورد، اكثريت آراى كالج انتخاباتى 
را هم كسب خواهد كرد. اين راى دهندگان در نهايت رئيس جمهور و 
معاونش را انتخاب مى كنند. از آنجايى كه كالج انتخاباتى 538 كرسى 
دارد، نامزدهاى رياست جمهورى براى پيروزى به 270 راى نياز دارند.

ــن اياالت گرايش حزبى  ــى يا اياالت ميدان جنگ: اي اياالت چرخش
مشخصى ندارند و به همين دليل هم نامزد دموكرات و هم كانديداى 

جمهورى خواه در آن ها شانس پيروزى دارند.

برنده قطعی چگونه در ایالت ھا اعالم می شود؟
بعد از پايان كار مراكز اخذ راى، رسانه هاى عمده آمريكايى با استفاده 
ــى در تمامى رقابت ها  از مدل هاى انتخاباتى تخمين مى زنند چه كس
برنده خواهد شد. اين مدل ها بر اساس طيف گسترده اى از داده ها از 
جمله نتيجه نظر پرسى راى دهندگان موقع خروج از مراكز راى و آراى 
واقعى شمرده شده توسط مقامات محلى كه در يك پايگاه اطالعاتى 
ــيم مى شوند.رسانه ها زمانى نتيجه نهايى در يك  قرار مى گيرند،  ترس
ايالت را اعالم مى كنند كه نتيجه گيرى كنند يكى از نامزدها به شكل 
قطعى پيشتاز است. اوضاع براى رقابت هاى محلى و ايالتى هم به يك 
شكل است. البته اين هنوز يك پيش بينى به حساب مى آيد و نتيجه 
قطعى شمارش آرا نيست. حتى وقتى يك نامزد برنده انتخابات رياست 
ــود هم ممكن است نتيجه قطعى شمارش آرا  جمهورى اعالم مى ش
ــد. اين  ــبه تماى آرا هفته ها طول مى كش ــد. محاس ــخص نباش مش
ــئله هميشه وجود داشته اما اين بار به دليل آراى پستى احتمال مس

 رخ دادنش بيشتر هم هست.

اگر برنده قطعی وجود نداشته باشد، چی می شود؟
اگر نتيجه قطعى انتخابات روز 3 نوامبر مشخص نشود بايد روزها يا هفته ها 
صبر كرد تا شمارش آرا به پايان برسد. اين كامال طبيعى است كه شمارش 
آرا در شب انتخابات به پايان نرسد، البته امسال احتماال بيشتر هم طول 
ــيد. عالوه بر اين، احتمال بروز درگيرى هاى حقوقى كه به  خواهد كش
عدم قطعيت دامن مى زنند هم وجود دارد و ممكن است پاى دادگاه ها به 
ميان كشيده شود.در همين رابطه خبرگزارى آكسيوس به نقل از مقامات 
آمريكايى اعالم كرد با توجه به دشوارى ها در شمارش آراى پستى, نتايج 
انتخابات رياست جمهورى تا پيش از روز پنج شنبه مشخص نخواهد شد. 
با اين حال به نوشته آكسيوس، دونالد ترامپ به نزديگان خود گفته به 
ــود، در انتخابات پيشتاز است، اعالم پيروزى  محض اينكه مشخص ش

منابع: ايسنا- ايرنا - فراروخواهد كرد.

سياسى
 نبرد ترامپ و بايدن به ايستگاه آخر رسيد

چشم جهان به آمريكا
ــد، يا تعداد آراء به طرز  ــر اتفاق غيرمنتظره اى نيفت  اگ
ــد، دموكرات ها و جمهورى خواه ها  عجيبى نزديك نباش
در شــب انتخابات خيلى نبايد منتظر اعالم نظر فلوريدا 
ــگام اين  ــات زودهن ــج آراء انتخاب ــد. نتاي ــى بمانن باق
ــان راى گيرى اعالم  ــد از پايان زم ــت بالفاصله بع ايال
ــوذه در روز انتخابات را  ــا بايد آراء ماخ ــود و تنه مى ش

شمرد

اين چه وضعيت اقتصادى اى هست كه    

براى اين مردم درست كردين. اصال هيچى 
سرجاش نيست ساعتى قيمتها ميرن باال، 
ــده نشسته نگاه ميكنه  دولت هيچ كاره ش
ــتش  كارى هم نميكنه يعنى كارى از دس
ــرايط اقتصادى  برنمياد.مردم هم تو اين ش

بيچاره شدن.
09100437

ــگ  ــدن فرهن ــارى ش ــارى و س ج   

كمك هاى مؤمنانه در كشورمان برگرفته 
ــم و حضرات  ــب مقدس قرآن كري از مكت
ــدن به  معصومين(ع) گامى در نزديك ش
آرمان هاى متعالى انقالب اسالمى است. اين 
سنت خداپسندانه و انسان دوستان به خاطر 
كرونا و عوارض منفى آن در جامعه ما رواج 
ــت. جا دارد از همه  چشمگيرى داشته اس
هموطنان ارجمندى كه در طبق اخالص 
گره اى از مشكالت معيشتى نيازمندان را 
ــه و كمال تقدير و  رفع مى كنند، صميمان

تشكر به عمل آوريم.
09383346

ــتن خودرو به بورس به بهانه  با گذاش   

قيمت واقعى مخالف هستن مردم و آن را 
در راستاى راه و منافعى مى دانند كه دنبال 
ــردن اصل  ــان و پاك ك ــران بدهى زي جب
موضوع هستن و اصل موضوع غايب بودن 
ــده اى كه مخالف  ــت. ع واردات خودرو اس
ــتن با البى فشار  واردات خودرو بودن هس
بازار فريزكردن فضاى داللى به وجود آوردن 
از اين انحصار فاجعه بار دنبال سرمايه اى تر 
ــى كردن  ــتن با بورس ــردن خودرو هس ك
خودرو. هيچ كشورى هيچ بازار خودرويى 
در جهان خودرو را به بهانه قيمت واقعى به 
بورس نبردن چون قيمت واقعى الزمه اش 
ــازار واقعى به معنى رقابت  بازار واقعيه و ب
ــه واردات  ــت واقعى به منزل ــى و رقاب واقع
ــه واقعى جهانى كه قيمت  خودرو با تعرف
واقعى خودش را شفاف پيدا مى كند و تمام 
ــان در يك بازار واقعى عادالنه حق  مردم ش
انتخاب خودرو با قيمت واقعى تعرفه واقعى 
جهانى دارند مانند تركيه امارات و همه عالم. 
فرستادن خودرو به بورس دست و پا زدن 
براى حفظ انحصاره بعد از 49  سال انحصار 
ــارت و حمايت ها فاجعه بار كه  رانتها خس
مردم تاوانش دادن. گره بازار خودرو واردات 
خودرو است كه قيمت واقعى به دست مياد 
نه از بورس كه چرخش براى از كف ندادن 

انحصاره.
09338679

ــتانه  ــى كارخانجات يا در آس تعطيل   

ــود بودجه و  ــتگى به خاطر كمب ورشكس
ــواد اوليه و يا اعمال محدوديت در توليد  م
به خاطر انتشار بيمارى كرونا متضاد اهداف 
ــكارى و يا  ــت و بي ــال جهش توليد اس س
بالتكليف گذاشتن نيروها يك معضل بزرگ 

ديگر.
09383346

ــالم فراوان. وقتى اقتصاد  با عرض س   

ــت مردم  رونق و جهش بگيرد هم معيش
ــدى مى رود و  ــودى و رضايتمن رو به بهب
هم ريشه فساد و قاچاق و آثار سوء تحريم 
ــورهاى خارجى خشك و  دشمنان و كش
خنثى مى شود. ولى به طور كلى روش هاى 
توطئه آميز ظريف و آشكار ديگرى هم براى 
ــود دارد كه  ــالل در نظام اقتصادى وج اخ
مقابله با آنها برعهده مقامات محترم و مقتدر 
ــمندان  امنيتى، اطالعاتى قضايى و انديش

است.
09383346

ــوال از رئيس جمهور توسط  شعار س   

ــان وعده هاى  ــدگان يازدهم همچن نماين
ــان انتخاباتى بود كه  ــى 96 گفتم انتخابات

مسكوت ماند.
09158227

ــالم و ادب. ما هر از گاهى  ــا عرض س ب   

ــين و روح بخش صلوات امام  با صداى دلنش
هشتم از راديو و تلويزيون در منزل و محيط 
بيرون از منزل و كار آرامش معنوى و خاصى 
به دست مى آوريم ولى زمانى هم مى شودكه 
هفته ها و ماهها هم به گوش نمى رسد خواهش 

مى كنيم اين صلوات مكرر پخش شود.
09227859

ــالم و ادب، گرانى موضوع  باعرض س   

ــت كه به آن اهميت داده  ــى نيس بى ارزش
ــاى اجناس به  ــود براى اينكه گرانى ه نش
يكديگر مربوط هستند و اگر جنسى كه بنا 
نيست گران شود تحت تاثير اجناس ديگر 

قرار گرفته و ناخواسته گران مى شود.
09227859

پيامهاى مردمى در صفحات 8-2

 ظريف: 

هیچ گاه دوباره بر سر مفاد 
برجام مذاکره   نمی کنیم

ــرد كه اياالت  ــورمان اعالم ك ــر خارجه كش وزي
متحده نامه اى به جمهورى اسالمى ايران مبنى 
ــت جمهورى  ــر عدم دخالت در انتخابات رياس ب
ــال كرده است. به گزارش ايسنا،  اين كشور ارس
ــورمان  محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كش
در گفت وگويى با سى بى اس نيوز تاكيد كرد كه 
ايران نه ترامپ و نه بايدن را ترجيح نمى دهد اما 
در پاسخ مجرى برنامه هم گفت كه "بيانيه هاى 
كمپين بايدن نويد دهنده بوده اند اما همچنان بايد 
ــيم".ظريف همچنين  صبر كنيم و نظاره گر باش
ــت جديد در كمپين  ــرد، آنچه كه دول تاكيد ك
انتخاباتى خود مى گويد مهم نيست بلكه آنچه كه 
در دفتر انجام مى دهد مهم است. وى تصريح كرد: 
آنچه برايمان مهم است اين است كه كاخ سفيد 
پس از انتخابات چگونه رفتار مى كند نه اينكه چه 
شعار يا وعده اى داده اند. رفتار آمريكا مهم است. 
اگر آمريكا تصميم بگيرد به رفتار ستيزه جويانه 
ــود عليه ايران پايان دهد، بدون توجه به آنكه  خ
چه كسى در كاخ سفيد نشسته است با داستان 
ــد. بايدن اعالم كرده  متفاوتى مواجه خواهيم ش
ــورت پيروزى دولتش با به مذاكره  بود كه در ص
مجدد بر سر توافقى خواهد پرداخت كه در زمان 
اوباما و معاونت رياست جمهورى اش پس از مدت 
طوالنى حاصل شده بود اما ظريف تاكيد كرد كه 

چنين چيزى اميد تهران نيست.
ــرد: اگر ما  ــوان ك ــورمان عن ــر خارجه كش وزي
ــم، اين كار را  ــتيم دوباره مذاكره كني مى خواس

چهار سال پيش با ترامپ انجام مى داديم.
ظريف بيان كرد كه "تحت هيچ شرايطى" تهران 
به مذاكره مجدد بر سر مفاد توافقى كه به عنوان 
قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل درآمده بود، 

فكر نخواهد كرد.

 شوآف یا نمایش

ادامه از صفحه اول:
در چشم عوامل ياد شده فقط و فقط پروتكل هاى 
ــد از بيمارى  ــه قادرن ــتند ك ــده هس ــالم ش اع
جلوگيرى كنند. چرا سياست وسياست پردازى 
مانع از تشويق يا حداقل ديدن رفتارهاى درست 
ومنطقى ديگران مى شود؟ بعضى از رفتارها ولو با 
هدف نمايش بسيار پسنديده ومقبول مى باشند 
ــردارى رفتارها را  ــق الگو ب ــر از طري چرا كه بش
مى آموزد. اگر برخى ازمديران ارشد ماههاست كه 
مردم را از زيارت چهره شان محروم نموده؛ دليلى 
ندارد كه بقيه نيز به وى اقتدا نمايند. درشرايط 
ــاس حاضر كه مردم نياز به آرامش روانى و  حس
همدلى دارند، بهتر است فرهيختگان حاضر در 
ــت به دست هم داده و  ــه گانه دس بدنه قواى س
ــى  درجهت اعتالى فرهنگى واقتصادى وسياس

جامعه تالش كنند.

آیا ورزش می تواند فضای کرونا را 
در بدن ناامن کند!

ادامه از صفحه اول:
بنابراين، با افزايش سن تحرك بدن كاهش مى يابد 
ــود و  و به تبع آن دماى بدن افراد نيز كم تر مى ش
ــبب  امكان ابتال و حتى مرگ ومير آن افراد به س
ــتر از  ــون كرونا بيش ــتى چ ــرما دوس ويروس س
ــالى مى شود كه در  ــن و س كودكان و افراد كم س
ــى داراى جنب و جوش و تحرك  بعد فيزيولوژيك

جسمانى بيشتر و دماى بدنى باالترى هستند. 
البته ذكر اين نكته الزم است كه بايد مواظب بود 
كه دماى بيش از حد نرمال بدن خطر گرمازدگى 
ــزى را ايجاد مى كند  ــلول هاى مغ و اختالل در س
ــاى بدن صرفا به  ــا بحث باال رفتن دم و در اينج
ــمانى و تحرك بدنى نرمال و در  فعاليت هاى جس

حد متعارف است. 
جان كالم آنكه كرونا، ريه ها را هدف مستقيم خود 
قرار مى دهد و اگر بتوانيم با ورزش و فعاليت بدنى 
ريه هايمان را قوى تر كنيم، با تبادل اكسيژنى بيشتر 
در بدن، سيستم ايمنى نيز در مقابل اين بيمارى 
ــاس آخرين يافته هاى  ــد. بر اس تقويت خواهد ش
ــدن دما،  ــى ويروس كرونا با كم و زياد ش پژوهش
ــد و از آنجا كه اين  فعاليت خود را تنظيم مى كن
ويروس سرما دوست است ريه ها بعنوان خنك ترين 
ــراى فعاليت و تكثير خود انتخاب  جاى بدن را ب

مى كند. 
ــتراحت خنك ترين جاى  ريه ها كه در حالت اس
ــتند در هنگان فعاليت گرم ترين جاى  بدن هس
ــت ورزش و فعاليت  ــوند فرضيه دخال بدن مى ش
بدنى در كنترل بيمارى كرونا را تقويت مى كند. به 
ديگر سخن در هنگام ورزش و تحرك جسمانى، 
فعاليت ريه ها به خاطر باال رفتن سيستم متابوليسم 
ــوخت و ساز بدن) و سيستم گردش خون باال  (س

ــكان گرم ترين و ناامن ترين جاى  مى رود و اين م
بدن براى ويروس كرونا مى شود. بنابراين، احتماال 
ورزش و فعاليت بدنى بتواند با افزايش دما ريه ها را 
ــد و تكثير ويروس كرونا  به مكانى ناامن براى رش
ــازد. امروز چيزى كه اين فرضيه را بيش  مبدل س
ــش تقويت مى كند ابتال و مرگ و مير باالى  از پي
افراد مسن و سالخورده كه داراى تحرك جسمانى 
پائين تر و دماى بدن كمتر به نسبت كودكان و افراد 
كم سن و سال تر است كه داراى تحرك و جنب و 

جوش بيشتر و دماى بدن باالترى هستند.

 سياست خارجى روى خط آفتاب

88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427

 

ــود در انتخابات آمريكا را مى توان  1- وضعيت موج

ــرد؛ يكى همان نگاهى  ــر متفاوت نگاه ك از دو منظ
است كه رسانه هاى متعدد جهان بر آن تاكيد دارند 
ــار و اطالعات محلى و  ــاى آن بر تحليل اخب و مبن
موضعى در برش خاصى از تاريخ است. در اين نگرش، 
تحليل گران آمار شاخص هاى اقتصادى، بيكارى، بازار 
سهام، توليد ناخالص ملى، وضعيت محيط زيست، 
نحوه مقابله با بيمارى هاى واگيردار، ميزان موفقيت 
ــت در سياست خارجى را مد نظر قرار داده  و شكس
و احكامى بر له يا عليه ترامپ صادر مى كنند. از اين 
منظر تاكنون ادبيات زيادى توليد شده و كتاب ها، 
مقاالت و ميزگرد هاى متعددى به تبين ديدگاه هاى 

صاحب نظران پرداخته اند.
ــود دارد كه با كمى  ــرى نيز وج ــا منظر ديگ 2- ام

فاصله گرفتن از وضعيت موجود در آمريكا به كليتى 
ــد و ترامپ را  ــيع تر در تاريخ معاصر نگاه مى كن وس
ــم پيش رونده اى مى بيند كه ممكن  نماد پوپوليس
ــت تاريخ را در مسير تازه اى قرار دهد. بطوركلى  اس
ــم، به واسطه كمرنگ شدن آن  زيان آورى پوپوليس
ــى دوم در اروپا، تا حدود زيادى  ــد از جنگ جهان بع
دست كم گرفته شده است. پرداختن به موضوعات 
ــانه ها باعث شده كه  ــى پرسرو صداتر در رس سياس
ــم خيلى جدى و خطرناك تلقى نشود. در  پوپوليس
يافتن استعاره اى مناسب براى اين كاستى مى توان به 
بيمارى هاى بنيادى اى مانند بيمارى قند اشاره كرد 
كه يك در صد توجه COVID-19 را نمى گيرند، 

ولى آدم كش هاى بسيار قهارترى هستند. 
3- پوپوليسم (مردم ساالرى قالبى) در معناى اوليه 

ــت.  ــمه گرفته اس از باور به «قدرت مردم» سرچش
پوپوليست ها در تاريخ در برابر اقليتى برجسته كه به 
اعتقادات، صدا و حقوق اكثريت احترام نمى گذارند، از 

توده مردم حمايت كرده اند. پوپوليسم ادعا مى كند 
ــر دارد، زيرا  ــى را مد نظ كه مفهوم واقعى دموكراس
دست اقشار فاسدى نظير تكنوكرات ها، روشنفكران، 
ــرمايه داران، اشراف، چپ و راست و... را از تعيين  س
ــت مردم كوتاه مى كند و قدرت اصلى را به  سرنوش

ايشان باز مى گرداند. 
ــن ديكتاتوِر  ــوان اولي ــزار را مى ت ــوس س 4- جولي

ــده تلقى كرد. سزار كه يك  پوپوليسِت شناخته ش
ــناتور هاى رم بر اساس راى گيرى از  سناتور بود (س
ــدند و نه توده مردم)  بين برگزيدگان انتخاب مى ش
ــناتور ها مستقيما به آرا مردم رجوع كرد كه  عليه س
منجر به سقوط يكى از اولين دموكراسى هاى تاريخ 
ــد. سال ها بعد موسولينى در  و آغاز امپراتورى رم ش
ــطه مردم ناميد و براى  ايتاليا خود را نماينده بى واس
ــورى رم يكبار ديگر - به  بازگرداندن عظمت امپرات
نمايندگى مردم ايتاليا - فاشيسم را پايه گذارى كرد. 

ــن تر پوپوليسم در سياست، بايد  5- در تعريف روش

توجه داشت كه پوپوليسم در مقاطع مختلف تاريخى 
همواره به عنوان مكمل يا بيمارى بنيادى به تشديد 
و گسترش بيمارى پرزرق و برق همت گماشته است. 
ــم متعلق به يك جناح يا ايدئولوژى  يعنى پوپوليس
ــترده پوپوليسم را  ــت. امروزه نقش گس خاص نيس
ــت  ــت مداران معاصر دس ــى سياس نه تنها در مش
راستى (برلوسكونى در ايتاليا) و دست راست افراطى 
ــه) و محافظه كار (ترامپ  (ژان مارى لوپن در فرانس
ــاهده كرد، بلكه  ــكا) به وضوح مى توان مش در آمري
سياستمداران چپ نيز تا سرحد مرگ از روش هاى 
پوپوليستى بهره جسته اند، هوگو چاوز در ونزوئال - 
ايو مورالس در بوليوى – دنيل اورتگا در نيكاراگوا از 
نمونه هاى جديدتر اين جنبش هاى چپ در آمريكاى 
ــتند. ولى از جنبش هاى قديمى تر نظير  التين هس
ــترو در انقالب كوبا و  رهبر مائو در چين، فيدل كاس
حركت هاى سوسياليستى در شيلى نيز نبايد غافل 
بود. در اين بين سياستمداران و روساى كشور هاى 
ــتگى زيادى نشان  ــم دلبس ديگرى نيز به پوپوليس
داده اند كه داراى نحله هاى فكرى متفاوتى بوده اند. 
از اين بين مى توان به خوان پرون آرژانتينى و جمال 

عبدالناصر مصرى اشاره كرد. بايد توجه داشت كه دو 
مثال آخر از نمونه هاى موفق تر پوپوليسم در جوامع 
هستند و به اين معنى نيست كه نمونه هاى ناموفق تر 
نظير حسنى مبارك و معمر قذافى سعى نكرده بودند 
از پوپوليسم بهره مند شوند. حسنى مبارك تا آخرين 
ــت جمهورى از نتايج  ــغال پست رياس روز هاى اش
انتخاباتى بهره مى برد كه براساس آن ها هربار بيش 
از 90 در صد آرا مردم را به خود اختصاص داده بود!

ــت  ــكل در حرك ــت؟ مش ــكل كجاس ــا مش 6- ام

ــمت نظم قديمى  ــم به س ــگرايانه ى پوپوليس واپس
حاكم بر گله هاى اجداد ما شامپانزه هاست. نظامى 
ــالمت  كه در آن يك نَِر آلفا (Alfa Male) براى س
و موفقيت گله وظيفه سنگينى را به عهده مى گيرد! 
در واقع جوامع اوليه بشرى شباهت هاى بسيارى با 
گله شامپانزه هاى امروزى داشته اند. اين شباهت ها 
به زندگى اوليه بشر در غار ها و قبايل كوچك محدود 
ــود و تا اروپاى دوران قرون وسطا كم و بيش  نمى ش
ادامه داشته است. ايده ى شاهى كه سايه خدا است و 
مردمى كه رعاياى اويند هنوز خيلى از روش گله هايى 
كه هدايت و سرنوشت شان به يك نر آلفا واگذار شده 

فاصله ندارد. 
ــانس در اروپا ناميده  7- بخش عمده اى از آنچه رنس

شده به بازبينى همين رابطه (يا بقول هابز – قانون 
ــى يا قانون جنگل) مابين طبيعت حيوانى ما  طبيع
ــاص پيدا كرده  ــكل گيرى جامعه مدرن اختص و ش
است. انديشمندان سياسى در اولين قدم بايد فاصله 
ــيار دور – بسيار نزديك يا خداگونه شاه با مردم  بس
ــانى-اجتماعى  ــل به يك فاصله معقول انس را تبدي
ــدرت متمركز  ــراى اينكار بايد بدنه ق ــد. ب مى كردن
ــرده و به اليه هاى پايين ترى  ــى ك را ذره ذره متالش
ــيار  منتقل مى كردند. با زحمت فراوان و هميت بس
كسانى مانند الك، مونتسكيو، روسو و بسيار ديگران، 
ــه گانه را  ــتند نظام متكى به قواى س باالخره توانس
ــاهان  بنيان بگذارند و از همه مهمتر به دربار پادش
حقنه كنند. از اينجا به بعد، مردم به جاى اينكه در 
بارِعام امرا عريضه به درگاه ايشان ببرند، مى توانستند 
ــان را به پارلمان  ــر به خودش ــى نزديكت كانديدا هاي

ــتند و به واسطه معقول ترى نيازهايشان را به  بفرس
ــانند. همين روش درباره  گوش قادرِ قدر قدرت برس
اجراى عدالت و حكمرانى دستگاهى از مجموعه ى 
ــين قدرت فردى و مطلقه كرد. پس  نهاد ها را جانش
ــدن بنيان هاى اوليه نظام دموكراتيك،  از محكم ش
ــتر و موثرترى پديد آمد كه  به تدريج اليه هاى بيش
جامعه مدرن را پيچيده تر و كارآمد تر كرد. از جمله 
شكل گيرى سنديكا هاى كارگرى، انجمن هاى پيشه 
ــازمان هاى تخصصى،  ورى، انستيتو هاى علمى، س
ــاختار هاى بين المللى، كالب هاى  دفاتر حقوقى، س
خصوصى و در مجموع نهاد هايى متعددى كه مسير 
حركت نيازها، انديشه ها، علوم، ثروت و... را فراهم كرد. 
8- از آنجايى كه هر تزى، آنتى تزش را هم با خود به 

وجود مى آورد، هرچه كه جوامع امروزى از « نر آلفا» 
فاصله گرفته اند، پيچيدگى تعامل با دستگاه عريض و 
طويل بوروكراسى اى كه هر روز به خودش مى افزايد، 

بيشتر و بيشتر شده است. 
ــه پديده اى  ــدن» ك ــى ش «Globalism - جهان

ــت آنتى تز خود  ــى پيچيده اس متكى به بوروكراس
يعنى حكومت هاى بسته، خودكفايى، استقالل و در 
ــتى راست و چپ گرا را  نهايت گرايش هاى پوپوليس
تقويت كرده است. تقابلى كه بين ملت هاى اروپايى 
و اتحاديه اروپا بوجود آمده نمونه خوبى از اين تقابل 

در جهان است. 
ــد ترامپ كه رهبرى  ــداد حضور فردى مانن 9- امت

ــى هاى جهان را يدك  ــى از بزرگترين دموكراس يك
مى كشد، پيروزى بزرگى براى ارتجاع پوپوليستى و 
موفقيت «نر آلفا» در برابر دستاورد هاى دشوار بشرى 
ــت. مردم عامى كه از ترامپ حمايت مى كنند به  اس
ــكل هاى گوناگون در گوشه هاى جهان در انتظار  ش
ظهور ناجى اى هستند كه پيچيدگى جامعه جهانى 
را با شمشير قدرت فردى ساده كند. امروز تاثير اين 
ــر از هرجاى ديگر مى توان  ديدگاه را در آمريكا بهت
ــوى  ــت به س ــد، وقتى كه جوان وامانده اى دس دي
اتومبيل ترامپ كه از بيمارستان براى نمايش بيرون 
ــا حاضريم براى  ــده دراز مى كند و مى گويد: «م آم

تو بميريم! »

 يادداشت 

 

 شهريار عامرى 

ترامپ، پوپولیسم 
و آینده جهان



 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: باید راه حل اساسی 
برای حل مشکل ریزگردها از سوی تمام دستگاه ها از جمله دولت و 
مجلس اندیشیده شود.مجتبی یوسفی در گفتگو با تسنیم افزود: امروز 
در شرایطی قرار گرفته ایم که شاهد هجوم ریزگردها با شدت بیشتری 
نسبت به سال های قبل به شهرهای جنوبی و غربی کشور، به خصوص 
شهرهای استان خوزستان  می باشیم که نیازمند اقدام فوری در این 
زمینه هستیم.وی با بیان اینکه بارها در مجلس نسب به ریزگردهای 
اســتان های غربی و جنوبی کشور تذکر داده ایم، گفت: گویا مشکل 

ریزگردهــا برای برخی مســئوالن و تصمیم گیران در 
این حوزه عادی شده؛ به هیچ وجه اعتنایی به تذکرات 
نمی کنند.یوســفی گفت: در ۳ ســال گذشته، ۳۷۰ 
میلیون یورو برای مقابله با ریزگردها از محل صندوق 
توسعه ملی اختصاص یافته است، اما نتیجه ملموسی 

را در رفع معضل ریزگردها شــاهد نبوده ایم.وی اضافه کرد: معتقدم 
هنوز در حوزه شناسایی کانون ریزگردها ضعف هایی وجود دارد که 
باید برطرف شــود، شاید به طور اسمی و آماری، وسعت کانون های 

ریزگردها به ۳۳۰ میلیون هکتار برسد، اما اقدام مناسبی 
برای مقابله با این پدیده با توجه به وســعت ریزگردها 
صورت نگرفته اســت. نماینده مــردم اهواز در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: دستگاه های مسئول از 
جمله، سازمان محیط زیست باید نسبت به هزینه کرد 
 ۳۷۰ میلیــون یورویی برای حل معضل ریزگردهــا که از صندوق
 توسعه ملی برداشت کرده اند جوابگو باشند، این موضوع را در مجلس 
به طور جدی پیگیری می کنیم، باید هزینه کرد این مبلغ شفاف شود.
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3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3۰۰۰1414۲7 در میان بگذارید.

 جهان

تعداد مبتالیان: 47 میلیون و 3۲7 هزار 
و 4۰4 نفر

تعداد فوتی ها: یک میلیون و ۲11 هزار و 
4۲8 نفر

 تعــداد بهبود یافتــگان: 34 میلیون و 
36 هزار و 3۲5 نفر

ایران
تعداد مبتالیان: 637 هزار و 71۲ نفر

تعداد فوتی ها: 36 هزار و 16۰ نفر
تعداد مبتالیان دیروز: 8 هزار و 93۲ نفر

تعداد فوتی های دیروز: 4۲۲ نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان: 9 میلیون و 567 هزار و 
543 نفر

تعداد فوتی ها: ۲36 هزار و 997 نفر

کرونا خبر

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا: در روز های اخیر شاهد وضع 
مقــررات جدیــد در زمینه منع رفت و آمــد در ورودی و خروجی 
بســیاری از شــهرهای کشور هســتیم. در واقع مســئولین بر آن 
شــدند در کنار راهکارهای مقابله با ویــروس کرونا محدودیت ها و 
ممنوعیت های بیشــتری اعمال کنند. برای مثال، تصاویری که از 
جاده های شــمال مخابره شــده اند حاکی از خلوت شدن جاده ها 
هســتند و به نظر می رســد اعمال محدودیت های جدی و نظارت 
شدید بر آن ها حداقل باعث کاهش مسافرت ها شده است و به تبع 
آن احتماال انتشار ویروس کرونا کمتر خواهد بود. هرچند باید صبر 
کرد تا نتایج این محدودیت ها در هفته های آتی مشــخص شود. به 
هر روی نکته ای که می تواند مورد مداقه قرار گیرد شــیف شــدن 
سیاست التماسی به سیاست اجبار است. یعنی گویی دولت تصمیم 
گرفته زین پس برای اعمال محدودیت ها بیش از گذشــته جدیت 

به خرج دهد.
<محدودیت های ترافیکی در 25 مرکز استان

از ســاعت ۱۲ روز ۱۲ آبــان مــاه تا ســاعت ۲۴ روز ۱۶ آبان ماه 
محدودیت هــای ترافیکــی در محورهای برون شــهری ۲۵ مرکز 
اســتان اعمال شده است. بر اســاس اطالعیه مرکز اطالعات راه ها 
خروج خودروهای شــخصی با پــالک بومــی و ورود خودروهای 
شــخصی با پالک غیربومی در روزهای اعالم شــده ممنوع است. 
مراکز استان های دارای ممنوعیت عبارتند از: تهران، البرز، خراسان 
رضوی، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، فارس، خوزســتان، 
کردستان، اصفهان، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، اردبیل، کرمانشاه، 
بوشهر، هرمزگان، یزد، لرستان، خراسان شمالی، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، همدان، زنجان، سمنان و کرمان. اعمال ممنوعیت ها در 
استان های تهران و البرز از انتهای حوزه استحفاظی آن ها آغاز و به 
شــکل یکپارچه، ورود پالک غیر بومی و خروج پالک بومی ممنوع 

شده است. 
<اهمیت بیشتر فاصله اجتماعی نسبت به استفاده از ماسک

محمدرضا محبوب فر عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای 
ســالمت ایران در خصوص تاثیرگذاری این نــوع محدودیت ها به 
آفتــاب یزد گفت: » اگر ممنوعیت ها و محدودیت ها جنبه قانونی و 
ضمانت اجرائی داشته باشند موثر خواهند بود و ما شاهد اثرات آن 
دو تا سه هفته بعد خواهیم بود. در بحث بیماری کرونا مسئله ای که 
از اســتفاده ماسک بسیار مهمتر است فاصله گذاری اجتماعی است 
 یعنی مردم باید با توجه به فراگیر شــدن این بیماری بپذیرند که

 

به جز در مواقع ضروری از خانه های خود خارج نشوند. به اعتقاد من 
این چنین تعطیالت تا حدودی می تواند وضعیت این بیماری را به 
ثبات برساند و ایران موقعیت نسبی بهتری را در میان دیگر کشور ها 
به دســت بیاورد. ویروس کرونا در محیط های بسته و باز اگر فاصله 
اجتماعی رعایت نشود به راحتی به دیگران از طریق عطسه، سرفه 
و یا حتی صحبت کردن سرایت پیدا می کند و انتقال تصاعدی دارد. 
در محیط های باز و بسته باید تعداد تجمعات به حداقل برسد چون 
فاصله فیزیکی بســیار مهم است. این سیاست اجباری دولت برای 

کنترل بیماری باید افزایش یابد. «
<فاصله فیزیکی، نه فاصله اجتماعی

امیر محمود حریرچی جامعه شناس در همین خصوص به ما گفت: 
» دولت در سیاســت گذاری هایش توجه ای به جامعه و مشکالت 
مردم ندارد. مقررات در جامعه ای می تواند به درستی اجرا شود که 
زمینه آن ها از قبل فراهم شــده باشد. یعنی اگر قرار است کسب و 
کارها تعطیل شــود باید دولت به فکر بیکاران و مشکالت اقتصادی 
آن ها باشد. البته عده ای از مردم هستند که علی رغم اینکه شرایط 
رعایت پروتکل های بهداشــتی را دارند به سفر می روند و ویروس را 
با خود جا به جا می کنند و در نهایت خودخواهی حتی به جانبازان 
درمانی کشور هم اهمیت نمی دهند. به نظر میرسد قوانین تصویب 

شده تنها در حیطه سفر های بین شهری است درصورتی که ویروس 
کرونا در درون شهرها هم قابلیت سرایت دارد. واژه درست جایگزین 
فاصله اجتماعی، فاصله فیزیکی اســت و در وســایل نقلیه عمومی 

چون مترو و اتوبوس امکان رعایت فاصله فیزیکی وجود ندارد. «
<مردم باید دولت را کنار خود احساس کنند

وی در ادامه افزود: » چارچوب های تعیین شده باید قابلیت اجرایی 
داشــته باشند و در این نوع تصمیم گیری ها باید همه اقشار جامعه 
مورد توجه قرار بگیرند همچنین صدا و سیما باید بر دگر مراقبتی 
تاکید کند تا به افراد چگونگی مراقبت از دیگران را آموزش دهد. ما 
شاهد آن هستیم که در کشور هایی که مسئولین کنار مردم بودند 
و خود را جزئی از آن ها می دانســتند در زمینه کنترل این بیماری 
موفق بودند. در نهایت به نظر من اینگونه سیاســت های اجباری و 
فاصله گرفتن دولت از مردم برای جامعه ایرانی مفید نیســت زیرا 
کســانی که توانایی مالی دارند از پرداختن جریمه های مالی بیمی 
ندارند. امروز مردم خســتگی اجتماعی پیدا کردند و توسط دولت 
حمایت نمی شــوند و همچنین شــرایط اقتصادی بــه آن ها اجازه 
نمی دهد که پروتکل های بهداشــتی را رعایــت کنند. در خیلی از 
مشاغل کارگران از کار خود بیکار شدند و شرایط اقتصادی آن ها به 
نسبت قبل بدتر شد. باید دولت زمینه زندگی کردن با این ویروس 

را فراهم کند و مردم دولت را کنار خود احساس کنند. « 
<مردم خسته شده اند

کامیل احمدی مردم شــناس نیز بــه خبرنگار ما گفت: »تجربیات 
جهانی در خصوص بیماری کرونا نشــان می دهد که در بســیاری 
از سیاســت های اتخاذ شده توسط دولت ها در مقیاس های مختلف 
محدودیت های قهــری وجود دارد. با در نظــر گرفتن تفاوت های 
فرهنگــی در کل همیاری و همکاری مردم با دولت ها را محبوبیت 
و مشــروعیت آن ها مشخص می کند. مدیریت کرونا در کشور ما با 
آشفتگی های بسیاری همراه بود و دستگا های مختلف برای گرفتن 
تصمیم واحد هم نظر نیســتند. امروزه در کل جهان مردم خسته 
شــده اند و مدت زیادی اســت که با محدودیت های زیادی درگیر 
هســتند همچنین در کشــور ما شــرایط بد اقتصادی به این نوع 
خســتگی ها دامن می زند.در کل جامعه ایران در مقابل فشار خوب 
جواب نمی دهد و نوعی سرکشی از خود نشان می دهد.  از نظر من 
شــانس موفقیت این نوع سیاست های اجباری کم است. امروز رفع 
نیازهای اقتصادی در اولویت مردم قرار دارد و به دلیل فشــار های 
موجود همدلی الزم وجود ندارد و روحیه مردم ضعیف شده است. «

 تور ممنوع نیست اما...
با وجود اعمال محدودیت تردد در ۲۵ مرکز استان 
و مجموعا ۸۹ شهرستان، اما رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر سفر استان تهران گفت: هیچ 
دستوری در ارتباط با ممنوعیت اجرای تور صادر 
نشده است.به گزارش ایسنا، طبق مصوبه ستاد 
 کرونا و ابالغ وزارت کشور، محدودیت رفت و آمد 
 خودروهــای شــخصی در ۲۵ مرکز اســتان 
اعمال شــده که شــامل تهران، البرز، خراسان 
رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، 
خوزســتان، کردســتان، اصفهان، قم، مرکزی، 
خراســان جنوبی، اردبیل، کرمانشــاه، بوشهر، 
هرمزگان، یزد، لرستان، خراسان شمالی، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، همدان، زنجان، سمنان و 
کرمان است. منع تردد تا ساعت ۲۴ روز جمعه 
۱۶ آبان مــاه ادامه دارد. در صورت بی توجهی به 
محدودیت تردد و اخطار پلیس، متخلفان ۵۰۰ 
هزار تومان جریمه خواهند شد. این ممنوعیت 
شــامل حــال خودروهای عمومــی، انتظامی، 
امــدادی، درمانی، خدماتی، حمل کاالها و مواد 
اساسی نمی شود. با این حال به دستور بسیاری 
از استانداران، مراکز اقامتی و توریستی، موزه ها و 
رستوران ها تعطیل شده اند و برخی مجریان تور 
نیز خبر داده اند که ورودی بعضی از روســتاها و 
مراکز توریســتی به روی تورهای گردشــگری 
مطابق مصوبه ستاد کرونا بسته شده است. هرچند 
امیر پویان رفیعی شادـ  رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر سفر اســتان تهرانـ  درباره اعمال 
محدودیــت برای تورهای گردشــگری با توجه 
به کنترل برخــی محورها و ممنوعیت تردد به 
۲۵ اســتان، گفت: واقعا گزارشی در این زمینه 
به دســت انجمن نرسیده است. البته در مصوبه 
ستاد مقابله با کرونا اعالم شده ممنوعیت برای 
تردد اتومبیل های شخصی است.او در عین حال 
اضافه کرد: البته توری برگزار نمی شود که مانع 
آن شوند، معدود تور داخلی یا طبیعت گردی های 
غیرمجاز و بدون مجوز است که اجرا می شود. این 
همه تبلیغ منفی درباره ســفر شده، درحالی که 
سفر هوشمندانه با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
بهترین راهکار است.سهند عقداییـ  عضو انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مســافرتی ایران، طراح و 
مجری تورهای طبیعت گــردی و کوهنوردی ـ 
نیز درباره اعمــال محدودیت در روزهای پیش 
 رو برای تورها با توجه به مصوبات اخیر ســتاد 
کرونا، به ایسنا گفت: به علت پایین بودن تقاضا 
و خطرات ناشی از ویروس کرونا، در این تعطیالت 
توری برگزار نکردیم.سایر دفاتر خدمات مسافرتی 
نیز از کسادی بازار ســفر با تور خبر می دهند. 
 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر 
 استان تهران قبال  گفته بود: در شرایط حاضر بیشترین 
تقاضای مردم برای ســفرهای شخصی است و 
اســتقبال از ســفرهای گروهی بسیار کم شده 
است. از سویی، افزایش هزینه های خدمات سفر 
همچون هواپیما مزید بر علت کاهش استقبال از 
سفر با تور است. مدیر تور داخلی یکی از آژانس ها 
نیز گفته است: میزان تقاضا در بازار سفر به ویژه 
با هواپیما به پایین ترین حد خود رسیده است. 
این وضعیت تا به حال ســابقه نداشته و قیمت 
تورها عجیب شده است. مثال قیمت یک تور برای 
۱۳ آبان روی اتاق تک نفره یک هتل پنج ستاره 
برای ســه شــب به هفت میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان می رسد. با این قیمت ها چه کسی می تواند 
ســفر برود؟ ما از ۲۶ شهریورماه که کار خود را 
در آژانس شــروع کردیم فقط برای یک خانواده 
سه نفره یک تور کیش آن هم به قیمت هر نفر 
دو میلیون تومان روی هتل سه ستاره فروختیم.با 
وجود چنین وضعیتی، اما تبلیغ تورهای طبیعت 
و اجرای آن ها با جمعیتی قابل توجه در فضای 
مجازی کم نیســت، آژانس دارها می گویند: این 
تورها بیشتر توسط افراد غیرمجازی که از بعضی 
آژانس ها مجوز می خرند یا حتی بدون مجوز، اجرا 
می شود که کنترلی روی آن ها نیست، حتی در 
 طرح ممنوعیت تردد خودروها در هفته پیش  رو، 
 قرار نیست با آن ها برخورد شود، یعنی در هیچ یک 
 از مصوبه ها و دســتورالعمل ها به برخورد با این 
تورهای غیرمجاز اشاره ای نشده است. علی اصغر 
مونســان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی ـ به تازگی در شورای هماهنگی 
بخش خصوصی گردشگری از ضرورت ساماندهی 
تورهای غیرمجاز سخن گفته است .وی در این باره 
اظهار کرده است: متأســفانه تورهای غیرمجاز 
در کشــور برگزار می شــود که نتایج منفی آن 
بــه ما برمی گــردد. این تورها بیشــتر تورهای 
طبیعت گردی هستند که به طبیعت و جنگل و 
کویر آسیب هایی نیز وارد می کنند، در حالی که 
افراد طبیعت گرد، طبیعت دوســت نیز هستند 
و به طبیعت احترام می گذارند و آســیبی وارد 
نمی کنند.مونسان پیشنهاد کرده است: در مرحله 
اول باید این تورها را سامان دهی کرد و در درجه 
دوم با تورهای غیرمجازی که امکان سامان دهی 
آن ها وجود ندارد به طور جدی برخورد کرد و در 
این خصوص می توان از ظرفیت ناجا برای برخورد 
با این تورها و جلوگیری از برگزاری آن ها کمک 

گرفت.

 گزارش کوتاه

 ۷۰ درصد زندانیان کشور مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند 
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 4۰ درصد زندانیان کشور به  صورت مستقیم 
و 3۰ درصد به طور غیرمســتقیم مرتبط با جرایم موادمخدر هســتند، گفت: بسیاری از 
آسیب های اجتماعی از جمله طالق و غیره ریشه در معضل موادمخدر دارد.به گزارش ایرنا، 
سردار اسکندر مؤمنی افزود: موادمخدر آسیبی است که همه کشور را درگیر خود کرده و 

امروز بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور مصرف کننده مستمر و تفننی موادمخدر هستند.

شهردار تهران گفت: در شرایط حاد کرونایی قرار داریم و از ابتدای 
اسفند که کشورمان درگیر کرونا شد در تهران وضعیت خاص اعالم 
کردیم.به گزارش تســنیم، پیروز حناچی افزود: در نیمه فروردین 
تعداد تلفات کرونا به ۱۱۸ نفر رســیده بود و تا نیمه اردیبهشــت 
کاهش معناداری داشت به گونه ای که میزان تلفات به ۹ نفر رسید. 
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از آمار قربانیان کرونا مربوط به تهران 
است و این درحالی  است که با وجود افزایش آمار مبتالیان در سطح 
جهان، آمار تلفات کاهش داشته اما در ایران آمار تلفات رو به افزایش 
اســت. البته این موضوع دالیل مختلفی دارد و همه آن را نمی توان 
به گردن مردم انداخت.شهردار تهران تصریح کرد: یکی از محورهای 
شــرایط کرونایی فاصله اجتماعی اســت؛ ما در شــرایط اقتصادی 
نیستیم که تعطیلی کامل اعالم کنیم ولی می توان شرایطی را فراهم 
کرد که قدری از حاد شدن اوضاع بکاهد. در رعایت فاصله اجتماعی 
در حوزه حمل و نقل عمومی برای ما یعنی ســه برابر شدن ناوگان 
حمل و نقل عمومی که تحقق آن در کوتاه مدت امکان پذیر نبود.وی 
ادامه داد: اما در این راستا قرارداد خرید ۶۳۰ واگن از چین را پیگیر 
هستیم، دو قرارداد برای ساخت ۱۰۰ واگن در داخل کشور را دنبال 
می کنیم و از همه ظرفیتهای داخلی برای تولید اتوبوس اســتفاده 
کرده ایم.حناچی با اشــاره به نامگذاری سال جاری مبنی بر جهش 
تولید ملی، گفت: ایران خودرو دیزل ســالها اتوبوس تولید نمی کرد 
و خوشــحالیم با قرارداد منعقد شده این کارخانه فعال و نور امیدی 
در کارکنان این مجموعه ایجاد کرد. امیدواریم برای مردم نیز برکت 
داشته باشد.وی در ادامه سخنان خود گفت: ِگله هم همیشه وجود 
دارد ولی ما ِگله را پشت تریبون داد نمی زنیم؛ آنجایی که الزم باشد 
داد هم می زنیم و خیلی هم مأخوذ به حیا نیستیم. متاسفانه بعضا 

موارد قانونی رعایت نمی شود و برای گرفتن اعتبارات اوراق مشارکت 
نیز دچار مشکل هستیم؛ درحالیکه ۵۰ درصد بازپرداخت این اوراق 
طبق قانون برعهده دولت است ولی بانکها ۱۰۰ درصد تضمین را از 
ما تقاضا می کنند.شهردار تهران ادامه داد: در مصوبه هایی که مربوط 
به حمل و نقل عمومی اســت همه اعم از دولت، شهرداری و سایر 
بخشها مسئولیت دارند چرا که موضوع توسعه حمل و نقل عمومی 
یک خواسته اجتماعی است و همه در آن دخیل هستند.وی با بیان 
اینکه در شــرایط کرونایی تاکنون یک ریــال هم از دولت دریافت 
نکردیم اما تالشمان هم براین بوده باری بر دوش مردم شهر نباشیم، 

تصریح کرد: تحریم چیز زیبنده ای نیست ولی در این شرایط تحریم 
را به فرصت تبدیل کنیم و تالش برای کاهش وابســتگی ارزی در 
ساخت اتوبوس، مترو و افزایش تولید داخلی حرکتی در این راستا 
است که باید از آن استقبال کرد.حناجی خاطرنشان کرد: در ساخت 
واگن مترو تالش کرده ایم داخلی ســازی آن را از ۳۵ درصد به ۸۰ 
درصد برســانیم و امیدواریم تا بهمن ماه سال جاری از اولین واگن 
ملی بهره برداری کنیم. عالوه بر تالش برای تأمین واگن های مترو، 
اضافه کردن یک محور BRT و ســاخت اتوبوســهای برقی نیز در 
دستور کار قرار دارد.وی با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارش های 
WHO ارتباط مســتقیمی بین آلودگی هوا با تلفات کرونا وجود 

دارد و بیمــاران کرونایی در همان گروه های پرخطر در هوای آلوده 
هستند، افزود: بیماری کرونا ممکن است در شرایط آلوده هوا منجر 
به ایست قلبی شــود و شاید افزایش آمار تلفات کرونا در شهرهای 
بزرگ نیز به دلیل آلودگی هوا باشد.شهردار تهران در ادامه سخنان 
خود گفت: قرارداد ســاخت ۸۰۰ دســتگاه اتوبوس و مینی بوس 
منعقد شده که ۵۰۰ دستگاه آن اتوبوس و ۳۰۰ دستگاه مینی بوس 
است و قرارداد ساخت ۱۲۰ اتوبوس و ۱۳۰ مینی بوس نیز به امضا 
رسیده است. ساخت اتوبوسهای گازسوز نیز در دستور کار قرار دارد 
و مناقصه ســاخت ۸۰ اتوبوس دو کابین و ۲۰۰ دســتگاه اتوبوس 
تک کابین نیز آماده شــده است.وی خاطرنشان کرد: برای دریافت 
کمک از دولت تالشمان را می کنیم ولی در این شرایط امید چندانی 
نداریم. البته از محل قراردادی که با وزارت نفت داریم سال گذشته 
اعتباراتی به ما داده شد ولی میزان آن کم است. ما معتقدیم حمل 
و نقل عمومی یک موضوع حاکمیتی اســت و شهرداری به تنهایی 

نمی تواند بار آن را به دوش بکشد.

معاون حمــل و نقل و ترافیک 
گفــت:  تهــران  شــهرداری 
تکمیل خطــوط مترو پایتخت 
نیازمنــد بیــش از ۱۲۰ هزار 
مالی  منابــع  تومان  میلیــارد 

اســت.مناف هاشــمی گفت: در همه دنیا در 
 حوزه زیرســاخت های حمل و نقل همیشــه
 دولت ها، مردم و شــهرداری ها با هم حرکت 
کردند و نتیجه گرفتند اما اینجا کار به سختی 
پیش می رود و چنین اراده ای را ندیدیم که این 
سه مجموعه کنار هم باشند و این بار بزرگ را 

جمع کنند.
بــه گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه هر کار و هر 
اقــدام بزرگی که بخواهیم انجام دهیم نیازمند 
منابع مالی ســنگین اســت ادامــه داد: حوزه 
حمل و نقل شــهری صرفه اقتصادی ندارد به 
همیــن جهت بخش خصوصی بــه این بخش 
ورود نمی کند.هاشمی گفت: مترو تهران برای 
تکمیل بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع 
نیاز دارد. در حوزه اتوبوسرانی نیز عدد بزرگی را 
نیاز داریم و برای خرید ۴ هزار دستگاه اتوبوس 
بالــغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومــان به منابع نیاز 
اســت و نمی شــود همه را با عوارض از مردم 
اخذ کرد. وی با اشاره به هزینه های عمرانی در 
حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری در سال 

گذشــته گفت: اعتبارات سال 
تومان  میلیارد  گذشته ۱۸۰۰ 
بود در حالی کــه ما ۱۰ هزار 
داشــتیم.  نیاز  تومان  میلیارد 
معاون شــهردار تهران با بیان 
اینکه تالش ما این اســت که امسال این رقم 
را به ۵ هزار میلیارد تومان برســانیم گفت: این 
ارقــام در کاغذ به ما کمــک نمی کند و زمانی 
که تبدیل به اقدام شود برای ما مهم است. اما 
تا پایان ســال تا ســقف ۵ هزار میلیارد تومان 
را محقق خواهیم کرد. هاشــمی با اشاره به دو 
قرارداد خرید اتوبوس از ایران خودرو گفت: در 
صورتــی که اتوبوس ها با قیمت قبل حســاب 
شود، می توانیم قرارداد جدیدی را امضا کنیم.
وی با اشــاره به نوسازی تاکسی ها گفت: برای 
نوســازی تاکســی ها نیازمند کمک بالعوض 
و یا وام هســتیم که با دو بانک قرارداد نهایی 
داشتیم و رقم را به ۷۰ میلیون تومان رساندیم. 
در حالــی کــه همزمان با افزایش ســقف وام 
قیمت تاکســی از ۵۰ میلیون به ۱۲۵ میلیون 
تومان رســید و اینها از مواردی است که مسیر 
نوسازی تاکسی ها را سخت تر می کند.هاشمی 
گفت: انتظار داریم وزارت صنعت در حوزه های 
مختلف از محل اعتبارات تبصره ۱۸ و ۱۹ برای 

اورهال کردن واگن های مترو همکاری کند.

مابه التفاوت هزینه حج به زائرانی 
که در ســال ۹۸ به ســرزمین 
وحــی اعزام شــدند، پرداخت 
می شــود.به گــزارش ایرنا، در 
ریزی  برنامه  شــورای   نشست 
مقــام  بعثــه  هماهنگــی  و 

 معظــم رهبری و ســازمان حــج و زیارت که 
به ریاســت حجت االسالم والمســلمین سید 
عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت تشکیل شد، محمد آزاد معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت از تصفیه 
حساب های مالی حج ۹۸ خبر داد و گفت: مبلغ 
۱۲ میلیارد تومــان از بودجه عملیاتی حج ۹۸ 
مانده که به دســتور نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت به زائران بازگردانده خواهد شد.وی 
گفت: با توجــه به وجود گروههــای متفاوت 
قیمتی در حج ۹۸، حــدود ۱۲۰ تا ۱۶۵ هزار 
 تومان به بیش از ۸۰ هزار زائری که در سال ۹۸ 
 به سرزمین وحی اعزام شدند، پرداخت خواهد شد.
 علیرضــا رشــیدیان رئیــس ســازمان حج و 
زیارت نیز افزود: این مبلغ به حساب شخص زائر 
واریز خواهد شد و در این ارتباط هماهنگی الزم 
با بانک عامل درحال انجام اســت.نماینده ولی 
فقیه در امور حج و زیارت هم خاطرنشان کرد: 
ازطریق پیامک به زائران حج ۹۸ اطالع رســانی 

شــود تا افرادی کــه بدالیلی 
حساب حج شان غیرفعال شده 
اســت در جریان قرار گیرند و 
امکان واریز هر چه سریع تر این 
مبلغ به حســاب زائران فراهم 
 شود.وی گفت: در کشور بیش از 
۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای سفر عمره فیش 
ودیعه گذاری در اختیار دارند و در انتظار تشرف 
هستند.در این جلسه، با توجه به اینکه نخستین 
گروههای عمره گزاران خارجی روز یکشــنبه 
گذشــته با هواپیمایی سعودی از طریق امارات 
و اندونزی وارد مدینه منوره شــدند، مقرر شد 
که در نشســت آینده نمایندگان دستگاههای 
ذی ربط امکان اعزام زائران ایرانی به سفر عمره 
بررســی و گزارش آن به شورای برنامه ریزی و 
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان 
حج و زیارت منعکس شود تا ضمن جمع بندی، 
برای اتخاذ تصمیم در نشست شورای عالی حج 
مطرح شــود.همچنین در این جلسه اعالم شد 
عربستان در قالب دستورالعمل های جدید، سفر 
عمره را در مرحله اول برای عمره گزاران داخلی 
و مقیم این کشــور از اواسط صفر تا دهم ربیع 
االول انجام دهد.ســفر عمره در مرحله دوم از 
۱۵ ربیع االول در قالب دستورالعمل های تعریف 
شده، برای عمره گزاران خارجی آغاز شده است.

 شهردار تهران :

دولت در شرایط کرونایی یک ریال هم به شهرداری تهران نداد 

مابه التفاوت هزینه حج ۹۸ پرداخت می شود تکمیل مترو ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول می خواهد

  جامعه ایران در مقابل فشــار خوب جواب نمی دهد و 
نوعی سرکشی از خود نشــان می دهد. از نظر من شانس 
موفقیت این نوع سیاســت های اجباری کم است.  امروز 
رفع نیازهای اقتصادی در اولوبت مردم قرار دارد و به دلیل 
فشار های موجود همدلی الزم وجود ندارد و روحیه مردم 

ضعیف شده است

یکی از محورهای شرایط کرونایی فاصله اجتماعی است؛ 
ما در شرایط اقتصادی نیستیم که تعطیلی کامل اعالم کنیم 
ولی می توان شرایطی را فراهم کرد که قدری از حاد شدن 

اوضاع بکاهد

 ســفر عمره در مرحله دوم 
از ۱۵ ربیــع االول در قالــب 
دستورالعمل های تعریف شده، 
برای عمره گــزاران خارجی 

آغاز شده است

 حوزه حمل و نقل شــهری 
صرفــه اقتصادی نــدارد به 
همین جهت بخش خصوصی 

به این بخش ورود نمی کند

 در شرایط حاضر بیشــترین تقاضای 
مردم برای ســفرهای شخصی است و 
استقبال از سفرهای گروهی بسیار کم 
شده است. از سویی، افزایش هزینه های 
خدمات سفر همچون هواپیما مزید بر 
علت کاهش استقبال از سفر با تور است

 نتایج جدیت بیشتر دولت در اعمال محدودیت ها چه زمانی مشخص می شود؟

جاده ها »کمی« خلوت شد

 ارزبری بیش از 200 میلیون دالری 
انسولین قلمی در سال

 رئیس ســازمان غذا و داروگفت: متاســفانه 
بخش اعظم انســولین قلمی وارداتی است و 
در ســال های گذشــته با پوشش۹۰ درصدی 
بیمــه ای این دارو، بار ســنگین ارزی و ریالی 
به ســازمان های بیمه گر، تحمیل شده است. 
محمدرضا شــانه ســاز در گفتگو با فارس، با 
بیان اینکه ســاالنه بیش از ۲۰۰ میلیون دالر 
در شــرایط فعلی به واردات انســولین قلمی 
تخصیــص می یابد، عنوان کرد: به دلیل اضافه 
شدن هرساله شمار بیماران و همچنین تغییر 
الگوی مصرف از ویال به قلم انســولین، شاهد 
افزایش تقاضا برای مصرف این دارو هستیم و 
اگر الگوی مصــرف تمامی بیمارانی که از نوع 
ویال انســولین مصرف می کنند، به انسولین 
قلم تغییر پیدا کند، باید ســاالنه حدود ۳۰۰ 
میلیون دالر ارز را به این دارو تخصیص دهیم.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم تالش 
مضاعف برای تولید انســولین قلمی در کشور، 
تصریح کرد: ابتدای ســال جاری، یک شرکت 
ایرانی تولید انســولین قلمی را شروع کرده و 
چند شرکت داخلی دیگر آمادگی خود را برای 
تولید ایــن دارو اعالم کرده اند که امیدواریم تا 
پایان ســال ۱۴۰۱ بتوانیم در تولید انسولین 

قلمی به خودکفایی برسیم.

 بستن خیابان توسط هر فردی 
پیگرد قضائی دارد

معاون انتظامی پلیس پیشگیری فاتب با بیان 
اینکه بســتن خیابان و استفاده شخصی از آن 
مکان، منع قانونی دارد گفت: کســانی که این 
اقــدام را انجام دهند تحــت پیگرد قضائی قرار 
خواهند گرفت. اگر کوچه ای را مشاهده کردید 
که در آن نگهبان مستقر است صرفا با تقاضای 
اهالی محله و با استقرار کانکس انجام می شود.
سرهنگ علیرضا شعبانپور در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، ادامه داد:قرار دادن کانکس و 
نگهبان با هماهنگی کالنتری منطقه و شهرداری 
انجام می شود و کســی حق ندارد که کوچه یا 
خیابان را ببندد و ایجاد ترافیک کند. نگهبانان ما 
ایــن را می دانند و این کار را به هیچ وجه انجام 
نمی دهند.وی افزود: افــرادی که ما آن ها را به 
 کارگیری می کنیم آموزش دیده هستند، احراز 
 هویت شده اند و سوء پیشینه آن ها را اخذ کرده ایم.
  اگر زمانــی هم کار غیر قانونی توســط آن ها 
انجام شود، دسترسی به شخص وجود دارد. اگر از 
افرادی استفاده شود که عضو موسسات مراقبتی 
و حفاظتی نیستند و اطالعات آن ها ثبت نشده 
باشد، مســلما کارایی الزم را نخواهند داشت و 

مشکالت دیگری را به وجود می آورند.

 ۱۵ روز هوای پاک
 از ابتدای سال در پایتخت

بنابر اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص 
آلودگــی هــوای پایتخت بــر روی عدد ۱۳۵ 
 یعنی وضعیت ناســالم برای گروه های حساس
 قرار دارد.به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، 
طی ۴۸ ساعت گذشته شاخص آلودگی هوا بر 
روی عدد ۱۱۴ و وضعیت ناسالم برای گروه های 
حساس قرار داشــت.توصیه می شود در هوای 
ناســالم برای گروه های حساس، افراد مبتال به 
بیماری قلبی یا ریوی، ســالمندان و کودکان 
باید فعالیت های طوالنی یــا خارج از منزل را 
کاهش دهند.عــالوه بر این، پایتخت از ابتدای 
سال تاکنون ۱۶۰ روز هوای قابل قبول، ۵۰ روز 
هوای ناســالم برای گروه های حساس، ۱۵ روز 
هوای پاک و ۲ روز هوای ناســالم داشته است 
درحالی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۷۵ روز هوای 
قابل قبول، ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس، ۲۵ روز هوای پــاک و ۱ روز هوای 
ناسالم داشته است.همچنین پیش بینی می شود 
دمای هوای امروز )چهارشنبه( به ۱۵ درجه و 

بیشترین دما  به ۲۳ درجه سانتیگراد برسد.

 غذا و دارو 

انتظامی 

 محیط زیست



رئيس پليس پيشگيرى تهران بزرگ از كشف كارگاه توليد روغن هاى 
تقلبى خوراكى خبر داد و گفت: متهمان پس از خالى كردن روغن هاى 
توليد ، محتويات آن را داخل روغن هاى  تقلبى  مى ريختند. به گزارش 
ــرهنگ جليل موقوفه اى اظهار كرد: در پى وصول اخبار  ــنيم، س تس
ــكوك يك واحد صنفى در  و اطالعات مردمى مبنى بر فعاليت مش
ــى و  ــبت به بررس محله خانى آباد، عوامل كالنترى 160 خزانه، نس
ــاهدات عينى آنها  ــدام كردند و بنابر مش ــنجى موضوع اق صحت س
مشخص شد در يك باب مغازه حدوداً 30 مترى، روغن هاى خوراكى 
تقلبى توليد مى شود. رئيس پليس پيشگيرى تهران بزرگ افزود: در 
ادامه موضوع به مرجع قضاى منعكس شد كه مرجع قضائى دستور 
ورود به مغازه مذكور را صادر كرد. وى بيان كرد: پس از ورود مأموران 
به مغازه مذكور، مشخص شد دو نفر داخل مغازه حضور دارند و تعداد 

2 هزار و 500 قوطى روغن خالى، حدود يك هزار و 500 ليتر روغن 
خوراكى ايرانى و تجهيزات مربوط به لِيبل زنى، چاپگر صنعتى و پلمب 
ــد. اين مقام انتظامى ادامه داد:  درهاى قوطى روغن در آنجا رؤيت ش
ــد، متهمان پس از خالى كردن  ــى بيشتر مشخص ش پس از بررس
ــاى توليد داخل، محتويات آن را روغن هاى  تقلبى ريخته و  روغن ه
ــخ توليد و انقضاء روى  ــس از پلمب مجدد در، ليبل زنى، درج تاري پ
ــدن روغن ها داخل كارتن، هر قوطى را به قيمت 80 تا  قوطى و چي
ــاندند.موقوفه اى با اشاره به بازداشت  90 هزار تومان به فروش مى رس

ــى خود، مبلغ 8  ــن رابطه گفت: متهمان براى رهاي ــم در اي دو مته
ميليون تومان رشوه به مأموران پيشنهاد دادند كه مأموران پاك دست 
ــناس، ضمن رد رشوه، اين مورد را نيز در پرونده متهمان و وظيفه ش

 درج كردند.

 سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران 

از وقوع دو حادثه تخريب ساختمان و ريزش آوار در روز سه شنبه 
خبر داد. سيد جالل ملكى در گفتگو با ايسنا در اين باره اظهار 
كرد: ساعت 02:40 دقيقه بامداد سه شنبه يك مورد حادثه تخريب 
سامانه 125  به  ثانى  خيابان  شمالى،  نبرد  خيابان  در  ساختمان 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران اطالع داده 
شد كه بالفاصله در پى آن دو ايستگاه با امكانات كامل به محل اعزام 
شدند. وى ادامه داد: محل حادثه يك ساختمان سه طبقه قديمى در 
حال تخريب بود كه در ساعات ميانى بامداد به يكباره بخشى از آن 
تخريب مى شود. وى ادامه داد: از اطالعاتى كه به دست آمد مشخص 
شد فردى زير آوار نيست و كارگران ساعت ها قبل محل را تخليه 

كرده بودند. سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران گفت: اين حادثه 
بدون مصدوميت و تلفات جانى به پايان رسيد. سخنگوى سازمان 
آتش نشانى تهران با اشاره به حادثه اى مشابه كه رخ داده بود گفت: 
ساعت 03:46 دقيقه بامداد همان روز نيز يك مورد احتمال ريزش 
آوار در بازار طرخانى واقع در خيابان وحدت اسالمى به سامانه 125 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران اطالع داده 
شد كه دو ايستگاه در محل حاضر شدند. وى گفت: محل يك پاساژ 
قديمى سه طبقه بود كه در مجاورت آن بنايى در حال ساخت بود. 
خاكبردارى از آن محل انجام و يكى از مغازه هاى پاساژ قديمى كه در 
طبقه دوم بود دچار ترك خوردگى شده بود.وى ادامه داد: قسمتى 
از ديوار و سقف اين مغازه تخريب شده بود. دو نفر نگهبان كه داخل 
پاساژ حضور داشتند كه با حضور آتش نشانان از محل خارج شدند. 

اين حادثه نيز مورد مصدوميت و تلفات جانى نداشت.

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.
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ــتان تهران از انتشار تصاوير خصوصى  رئيس پليس فتاى غرب اس
ــتى هاى اينترنتى قبل از ازدواج  ــاز شدن روابط و دوس و دردسرس
خبر داد. به گزارش ايرنا، سرهنگ سيد نظام موسوى افزود: يكى 
ــا مراجعه كه با  ــكواييه خود به پليس فت ــهروندان با ارائه ش از ش
ــار تصاوير خصوصى و تهديد  ــتور مقام قضائى با موضوع انتش دس
ــيدگى به موضوع شد. اين  ــبكه هاى اجتماعى، خواستار رس در ش
ــان پليس فتا  ــرد: در گام اول كارشناس ــريح ك مقام انتظامى تش
اقدام به ثبت اظهارات شاكى كرده و پس از آن با انجام تحقيقات 
ــده در شبكه اجتماعى متوجه  فنى و تخصصى از اكانت ايجاد ش
سرنخ هايى شدند كه با پيگيرى هاى بعدى توانستند فرد گرداننده 
ــت: با  ــايى كنند. وى بيان داش ــبكه اجتماعى را شناس صفحه ش
شناسايى متهم و پس از هماهنگى با مقام قضائى، متهم به پليس 
فتا احضار شد و طى بازجويى اوليه ابتدا منكر جرم صورت گرفته 
ــد اما در ادامه بازجويى هاى صورت گرفته و با مشاهده اسناد و  ش
ــت. موسوى اين  مدارك موجود در پرونده راهى بجز اعتراف نداش
ــدن با ادله ديجيتال  ــريح كرد كه متهم پس از روبرو ش گونه تش
ــاكيه قبال در  ــت: بنده با ش موجود در پرونده اين گونه بيان داش
ــخص  ــدم قصد ازدواج با ش ارتباط بودم و بعد از اينكه متوجه ش
ديگرى را دارد نتوانستم تحمل كنم و بدليل اينكه در مدتى كه با 
ــتم از او عكس هاى زيادى داشتم تصميم گرفتم با  وى تعامل داش
ايجاد يك اكانت در شبكه اجتماعى و بارگذارى عكس هاى شاكيه 
انتقام خود را از وى بگيرم. وى گفت: پس از تكميل پرونده و درج 
اعترافات متهم، پرونده به همراه شاكى و متهم جهت سير مراحل 

قانونى به دادسراى مربوطه ارسال شد.

 كوتاه از حوادث  كوتاه از حوادث

  
انھدام باند ضرب و توزیع 

 سکه ھای تقلبی طال

ــتان تهران از  ــده انتظامى غرب اس فرمان
انهدام باند ضرب و توزيع سكه هاى تقلبى 
طال در شهرستان مالرد و كشف 90 عدد 

سكه تقلبى خبر داد. 
ــردار كيوان ظهيرى  به گزارش ميزان، س
ــار و اطالعاتى  ــت: در پى دريافت اخب گف
ــكه يك گرمى  مبنى بر فروش تعدادى س
ــوان در منطقه  ــرد ج ــط 2 م تقلبى توس
ــه صورت  ــى موضوع ب ــياب، بررس سرآس
ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهى 
ــوران پس از  ــت. وى افزود: مام ــرار گرف ق
ــندگان  ــات اطالعاتى، فروش ــام اقدام انج
سكه ها را شناسايى و به صورت نامحسوس 
تحت نظر قرار دادند و آن ها را حين فروش 

سكه هاى تقلبى دستگير كردند.
ــان اينكه  ــد انتظامى با بي ــن مقام ارش  اي
ــكه  ــان 31 قطعه س ــى از متهم در بازرس
طالى يك گرمى تقلبى كشف شد، گفت: 
ــى به فعاليت  ــان در تحقيقات پليس متهم
ــكه  ــدى در خصوص ضرب و توزيع س بان
طالى تقلبى در سطح استان تهران و البرز 
ــردار ظهيرى خاطرنشان  اعتراف كردند.س
ــان، ماموران  ــرد: پس از اعترافات متهم ك
ــكه هاى طالى تقلبى  ــه كارگاه ضرب س ب
ــزام و در عملياتى ضربتى 5 متهم ديگر  اع
را دستگير كردند؛ در بازرسى از محل 90 
قطعه سكه يك گرمى طالى تقلبى كشف 
ــد. فرمانده انتظامى غرب استان تهران  ش
ــكيل  ــه گفت: متهمان پس از تش در خاتم
ــل قانونى تحويل  ــير مراح پرونده براى س

مرجع قضائى شدند.

کشف قطعات خودروھای لوکس
ــار دپو  ــف انب ــايى و كش ــس از شناس پلي
ــر داد. به  ــات خودروهاى لوكس خب قطع
ــا جعفرى  ــردار غالمرض ــزارش ايرنا، س گ
ــتان هرمزگان  فرمانده نيروى انتظامى اس
ــت اقتصادى  ــوران پليس امني ــزود: مام اف
ــرح مبارزه با  ــتان هرمزگان در ادامه ط اس
قاچاق كاال و ارز با انجام اقدامات اطالعاتى 
و بهره گيرى از شيوه هاى پليسى، يك انبار 
دپو و نگهدارى قطعات خودروهاى لوكس 
را در يكى از محالت بندرعباس شناسايى 
ــى از  ــد. وى افزود: ماموران در بازرس كردن
ــزا و قطعات  ــورد نظر 528 قلم اج انبار م
ــى از قبيل در  ــس خارج ــاى لوك خودروه
صندوق عقب، گيربكس، شاسى مستعمل، 
ــبورد به ارزش 220 ميليارد  كاپوت و داش

ريال كشف كردند.
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مى زنند - طرح و مدل 10 - فيلم همايون 
اسعديان - نوشته شده 11 - ماه محبت 
- سخن بيهوده - كيفر متقابل 12 - عقد 

كننده - شـهرى در بوشـهر - كشتى 
جنگى - نيت انجام كارى 13 - مخترع 
تلفـن - بدسـت آوردن - فيزيكـدان 
آمريكايى مخترع سيكلوترن - گشاده 
14 - ردياب - احمق - صحنه اى از فيلم 

15 - نوعى شـيوه فيلمبردارى ، چاپ و 

نمايش فيلم به صورت رنگى - داخلى

 
آتش سوزی ھولناک در یک مجتمع تجاری 

ــش، يك طبقه از يك مجتمع تجارى در  آت
ــهر را خاكستر كرد. به گزارش ركنا،  خزرش
ــانى فريدونكنار  ــس آتش نش احمدى رئي
ــوزى در يك مجتمع  ــر آتش س گفت: خب
تجارى در خزر شهر به آتش نشانى اعالم و 
با توجه به حجم آتش، گروه هاى امدادى از 
سازمان آتش نشانى فريدونكنار، بابلسر، بابل 

و اميركال به منطقه اعزام شدند.
ــيژن  ــيدن اكس  او افزود: گرماى زياد و رس
ــوم اين  ــديد در طبقه س ــبب انفجار ش س
ــرايت آتش به طبقات باال شد.  مجتمع و س
ــه از اين مجتمع  ــك طبق ــه داد: ي وى ادام
ــد و بخش  ــورت 100 درص ــارى به ص تج
بزرگى از يك رستوران نيز در اين حادثه در 

آتش سوخت.

کالھبرداری در پوشش خرید و فروش احشام
افرادى كه در پوشش خريد و فروش احشام 
از شهروندان كالهبردارى مى كردند توسط 
كارآگاهان پليس شهرستان هفتكل دستگير 

شدند.
ــردار  ــگاه خبرى پليس، س ــزارش پاي به گ
ــريح اين خبر  ــيد محمد صالحى در تش س
ــتان هفتكل  گفت: ماموران انتظامى شهرس
در پى شكايت تعدادى از شهروندان مبنى بر 
كالهبردارى از طريق خريد احشام در سطح 
ــتان و روستاهاى تابعه، پيگيرى  اين شهرس
ــود قرار دادند. ــتور كار خ موضوع را در دس

ــژه اى به طور  ــكيل تيم  وي وى گفت: با تش
ــوس، تحقيقات در اين  ــوس و نامحس محس
ــورت ميدانى آغاز و پس از چند  رابطه به ص
روز فعاليت، شناسايى و عمليات دستگيرى 

متهمان آغاز شد.
ــزود: در ادامه  ــد انتظامى اف ــام ارش اين مق
ــخص شد، متهمان در  تحقيقات پليس مش
ــام را در قبال  ــتان هاى اطراف احش شهرس
ــم و امضاء جعلى با قيمت باال  ــفته با اس س
ــول منكر  ــان تحويل پ ــدارى و در زم خري
انتظامى  ــدند.فرمانده  مى ش ــام  احش خريد 
ــتان خوزستان تصريح كرد: با اخذ نيابت  اس
قضائى، كارآگاهان پليس مخفيگاه 2 متهم 
ــايى و در عملياتى آنان را دستگير  را شناس
ــرد: متهمان در  ــان ك ــد.وى خاطرنش كردن
ــتندات پرونده لب به اعتراف  مواجهه با مس
گشودند و به 20 ميليارد ريال كالهبردارى از 
طريق خريد و فروش احشام اعتراف كردند.

ــردار صالحى در خاتمه گفت: متهمان به  س
ــير مراحل  ــراه پرونده مقدماتى براى س هم
قانونى به مراجع قضائى معرفى و روانه زندان 

شدند.

ــردى كه با تراول هاى جعلى در حال خريد و ولخرجى در  زن و م
ــدند. به گزارش ايسنا، به دنبال  ــتگير ش بازار نازى آباد بودند دس
تماس شمارى كسبه بازار دوم نازى آباد و اعالم اينكه زن و مردى 
ــا تراول چك هاى جعلى اقدام به خريد ميليونى از آنان كرده اند،  ب
بالفاصله عوامل كالنترى نازى آباد در محل حاضر شده و متوجه 
شدند كه زن و مردى جوان طى چند نوبت با ارائه چك پول هاى 
ــبه كرده و  ــه از كس جعلى و تقلبى اقدام به خريد ميليونى البس
متوارى شده اند. در ادامه مالباختگان به كالنترى فراخوانده شده و 
تحقيقات از آنان آغاز شد. همچنين از اين افراد خواسته شد كه در 
صورت مشاهده دوباره اين افراد با پليس تماس بگيرند. مدتى بعد 
ــبه در تماس با پليس از حضور اين زن و مرد در يك  يكى از كس
مغازه كت و شلوار فروشى خبر داد كه بالفاصله ماموران در محل 
ــتگير و به كالنترى منتقل كردند.  ــده و اين افراد را دس حاضر ش
اين افراد مورد بازرسى نيز قرار گرفتند كه در جريان آن مقاديرى

 

ــف و ضبط شد. آنها در بازجويى هاى  چك پول تقلبى از آنان كش
ــى به خريد اجناس با پول هاى تقلبى اعتراف كرده و اعالم  پليس
ــب با حضور در يك مغازه در بازار  كردند كه از اواخر مهرماه هرش
نازى آباد دست به خريد البسه و لوازم آرايش و... با چك پول هاى 
ــايت هاى خريد و فروش اينترنتى  تقلبى زده و اين اقالم را در س
ــاندند. اين زن و مرد  ــف و قيمت كمتر به فروش مى رس با تخفي
ــن اعتراف كردند كه پول ها را با قيمت پايين تر از يكى از  همچني
شهرهاى غربى كشور خريدارى كرده اند كه تحقيقات در اين زمينه 
ــوى پليس تخصصى در حال انجام است. مركز اطالع رسانى  از س
پليس پيشگيرى با تاييد اين خبر اعالم كرد كه تا كنون شش نفر 
ــكات اين افراد شناسايى شده اند و متهمان با پرونده تشكيل  از ش

شده براى ادامه روند رسيدگى به جرم روانه دادسرا شده اند.

 پايان خوشگذرانى هاى 
زن و مرد جوان با پول تقلبى 

 متهمان در بازجويى هاى پليســى به خريد اجناس با 
ــرده و اعالم كردند كه از  ــاى تقلبى اعتراف ك پول ه
اواخر مهرماه هرشب با حضور در يك مغازه در بازار 
نازى آباد دست به خريد البسه و لوازم آرايش و... با 
چك پول هاى تقلبى زده و اين اقالم را در سايت هاى 
ــد و فروش اينترنتى با تخفيف و قيمت كمتر به  خري

فروش مى رساندند

 فروش ۸۰ هزار تومانی روغن های خوراکی تقلبی

دو حادثه ریزش ساختمان در یک روز

 دوستی  اینترنتی 

باعث دردسر و اخاذی شد



غالمرضــا ظريفيان، در رابطه با پيش بينى خود از آرايش سياســى 
صحنه انتخابات 1400 به برنا گفت: به نظر مى رسد سرمايه اجتماعى 
اصالح طلبان آسيب ديده و اصولگرايان به اين دوره از انتخابات اميد 
دارند و پيش بينى مى كنند كه رقابت 1400در ميان اصولگرايان است. 
تاكنون پيش بينى ها اينگونه حكايت مى كند كه كانديداهاى اصلى 
اصالح طلبان با ردصالحيت مواجه مى شــوند و ممكن است كه در 
مجموعه اصالح طلبان با چند نوع كنش، مواجه باشيم. برخى بدون 
قيد و شــرط حضور پيدا كنند، برخى به سراغ كانديداهاى ائتالفى 
بروند و برخى هم كه اصرار بر كانديداهاى روشن و برخاسته از جريان 

اصالح طلبى دارند با عدم تاييد صالحيت افراد مواجه مى شوند. 
او ادامه داد: در جريانات اصولگرا افرادى كه تمايل دارند وارد عرصه 
انتخابات شــوند تعداد كمى نيســتند؛ مانند بخشى از چهره هاى 
اصولگرا و نيروهاى نظامى كــه تمايل به حضور دارند. اصولگرايان 
در اين دوره تمايل دارند به جد در انتخابات حضور داشــته باشند؛ 
اصولگرايان بايد به دنبال اين باشند كه يك دستگاه قوى، هماهنگى 
در ميــان خود ايجاد كنند تا به وحدت برســند؛ موضوعى كه در 
انتخابــات قبل رخ نداد و بعيد به نظر مى رســد كــه در اين دوره 

اصولگرايان به ائتالف روى آورند. 
ظريفيان مطرح كرد: بايد منتظر ماند و ديد كه چه اتفاقاتى تا زمان 
انتخابات رخ مى دهد تا مردم مجاب شوند و پاى صندوق راى حضور 
يابند، در اين دوره به نسبت ادوار قبل فضاى انتخابات سرد است و 
ممكن است، تغييراتى در فضاى اقتصادى، سياسى و نظام بين الملل 
كشــور در حضور مردم تاثير مستقيم بگذارد. ممكن است هر چه 
به انتخابات نزديك تر شويم با اتفاقاتى سرمايه اجتماعى كه توسط 
جناح ها از دســت رفته بخشــى از آن احيا شود و يا سياست هاى 
انقباضى تاييد صالحيت انبســاطى تر شود، البته كه احتمالش كم 

است اما غير ممكن نيست. انتخابات رياست جمهورى با انتخابات 
مجلس متفاوت اســت و اين بستگى دارد كه مردم احساس كنند 
كه حضورشان مى تواند در حل مسائل شأن موثر واقع شود يا خير. 
او در رابطــه با احتمال حضور قاليباف در انتخابات 1400گفت: هر 
شــخصى كه وارد صحنه انتخابات شــود حتما احتمال موفقيت و 
يا عدم موفقيت خود را ارزيابى مى كند. به نظر مى رســد قاليباف 
پوزيشن كانديداتورى رياست جمهورى را انتخاب كرده است و در 
اين فضــا عمل مى كند، اما ممكن اســت در ماه هاى آتى خودش 
ارزيابى ديگرى پيدا كند و يا ارزيابى هاى ديگر به او گفته شــود كه 
در همان قامت رئيس مجلس باقى بماند اين ها احتماالت اســت. 
قاليباف يك موقعيت  انتخاباتى را در پيش گرفته و فضا را به گونه اى 
آماده مى كند كه هم به جناح خود القا كند كه صالحيت اين كار را 
دارد و هم براى مردم، اينگونه القا شود كه اگر او بيايد، راه هايى براى 
برون رفت از مشكالت به وجود مى آيد. اما پيش بينى براى تداوم اين 
مســئله هنوز زود است و بسته به متغير هايى است كه رخ مى دهد 
و مى تواند، مســئله را تغيير دهد. مانند انتخاباتى كه احمدى نژاد و 
قاليباف حضور داشتند، همه شرايط حكايت از آن داشت كه قاليباف 
جلوتر از احمدى نژاد است اما شــرايط سياسى و نوع مناسبات به 

گونه اى رقم خورد كه در هفته آخر، شرايط تغيير كرد و احمدى نژاد 
از موقعيت بهترى برخوردار شد. 

اين كارشــناس مسائل سياسى كشــور در رابطه با حضور رئيسى 
در انتخابات بيان كرد: گمانه هاى سياســى حكايت از اين دارد كه 
رئيسى هم حضور پيدا مى كند و  مانند قاليباف در موقعيت رياست 
جمهورى اســت اما برخى از گمانه هاى معارض هم وجود دارد كه 

رئيسى در همين موقعيت، باقى مى ماند. 
او در رابطــه با موفقيت كانديداهايى كه تاكنون در جناح راســت 
مطرح شــده اند، بيان كرد: طبيعتــا قاليباف موقعيت بهترى دارد 
زيرا او در موقعيت هاى بهتر مديريتى قرار دارد ولى در كشــور ما، 

هفته هاى آخر سرنوشت رياست جمهورى را رقم مى زند.
اين فعال سياســى در رابطه با وضعيت اصالح طلبان در انتخابات 
رياست جمهورى 1400گفت: شرايط سياسى كه اخيرا رقم خورده 
براى اصالح طلبان موانع جدى را بوجود آورده است. اصالح طلبان در 
مجموع عليرغم آسيبى كه ديده اند، عمدتا در صحنه سياسى كشور 
شرايط بهترى داشته اند به علت نوع نگاه و سبك زندگى مردم. اما 
بايــد ديد اصالح طلبان با چه فــردى حضور پيدا مى كنند و يا چه 

فردى، امكان حضور را پيدا مى كند.
او در پاســخ به اين ســوال كه با روى كار آمدن قاليباف، او چقدر 
مى تواند مشكالت را حل كند؟ گفت: چالش هاى كشور سنگين  و  
جدى است و بخشــى از آنها مسائل درونى و برخى هم مربوط به 
مسائل بيرونى است و بايد ديد براى چالش هاى بيرونى چقدر امكان 
حل آن وجود دارد، چقدر او اجازه پيدا مى كند كه مشكالت بيرونى 
كشور را حل كند. تصور مى كنم كه اگر مسائل درونى و بيرونى حل 
شود فرقى نمى كند كه چه كسى رئيس جمهور شود، خاتمى باشد 

يا قاليباف.

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

چهارشنبه  14 آبان 1399    شماره 5868
همزمان با موافقت دادگاه آمريكا با علنى شدن شكايت طرح شده 
عليه بن سلمان، وكالى وليعهد عربستان براى دفاع از او در مقابل 
دادگاه هــاى آمريكايى در دو پرونده مربوط به حقوق بشــر و قتل 
مخالفان آماده مى شوند. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه آمريكايى 
الحــره، پرونده اول درباره صدور دســتور قتل جمال خاشــقجى، 
روزنامه نگار منتقد سعودى اســت كه اكتبر 2018 در كنسولگرى 
عربســتان در اســتانبول توسط تيمى ســعودى ترور شد. پرونده 
دوم تالش براى ترور ســعد الجبرى، عضو سابق سازمان اطالعات 

عربستان براى ممانعت از افشاى اسرار درباره محمد بن 
سلمان، وليعهد عربستان است. ديويد برسمان وكيل 
الجبرى و كيت م، هارپــر نيز وكيل خديجه جنگيز، 
نامزد خاشــقجى اســت. هر دو وكيل فرستاده هاى 
سابق دولت باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا هستند. 

اسنادى كه رســانه هاى آمريكايى منتشر كرده اند نشان داد دادگاه 
فدرال در واشــنگتن درخواست احضار محمد بن سلمان از طريق 
واتســاپ را در شكايتى كه الجبرى عليه او مطرح كرده، داده است. 

اسناد نشان مى دهند درخواست احضار 22 سپتامبر از 
طريق واتساپ براى محمد بن سلمان و چند مسئول 
ديگر ارسال شــده كه الجبرى آن ها را به تالش براى 
ترورش متهم كرده است. يادداشت احضار به دو زبان 
عربى و انگليسى نوشته شده و محمد بن سلمان بعد از 
20دقيقه از ارسال، از آن مطلع شده است. همچنين يادداشت هاى 

احضارى براى موسســه خيريه «مسك» و 9 تن ديگر از جمله بدر 
العساكر، سعود القحطانى و احمد عسيرى ارسال شده است.

تیم وکالی بن سلمان برای دفاع از او آماده می شوند

آفتاب يزد-گروه سياســى: درباره انتخابات 1400 از همين حاال 
گمانه زنى هاى زيادى وجود دارد. اصولگرايانى كه يكى دو تا نيستند و 
در ميان آنها تعداد افرادى كه ادعاى رياست جمهورى دارند از انگشتان 
دو دست هم بيشتر مى شود و در مقابل، اصالح طلبانى كه دچار نوعى 
استيصال هستند. از طرفى مى دانند كه مردم ديگر رغبت سابق را به 
جريــان اصالحات ندارند و از طرف ديگر هم اميد چندانى براى تاييد 
صالحيت نامزدهاى اصلى خود ندارند! منفعت طلبى هاى برخى در اين 
هشت سال موجب شــد تا حاال اصالح طلبان مصداق از اينجا رانده و 
از آنجا مانده شــوند، ديگر نه در ميان مردم محبوبيت ســابق را دارند 
و نه عناصر قدرت در ســاختار سياســى به آنها اعتماد دارد. اما از اين 
كليشه اصالح طلب و اصولگرا آيا مى توان خارج شد و به انتخابات 1400 
فكر كرد؟ برخى مى گويند مى شــود و راهكارى كه ارائه مى دهند به 
ميــدان آمدن فرمانده هان نظامى اســت كه به عنوان چهره هايى كه 
به طور ســنتى اصالح طلب و اصولگرا نيستند وارد انتخابات شوند. اما 
گروهى ديگر مى گويند حركت از احزاب سياسى به سمت گزينه نظامى 

نه راهگشا است و نه پيشرفت!
در اين ميان برخى ديگر معتقدند رئيس جمهور بعدى بايد تكنوكرات 
باشــد. تكنوكرات در معنى اصلى آن بــه مديرانى با مهارت باال گفته 
مى شود و توسعه و پيشــرفت به ويژه در حوزه هاى اقتصادى و بهبود 
بهره ورى را هدف خود مى دانند و در اين مسير با تخصص خود سازمان 
يا ارگانى كه در اختيار دارند را به پيش مى برند. براى تكنوكرات ها آنچه 
اهميت دارد توسعه و بهره ورى است و در اين ميان ايدئولوژى جايگاهى 
در اهداف و رفتار آنها ندارد. با همين تعريف مى توان گفت تقريبا يافتن 
تكنوكرات در عرصه فعلى سياســى ايران امرى بسيار دشوار است اما 
شايد ناممكن نباشد. هرچند در ايران برخى همچون محمدباقر قاليباف 
تالش مى كنند خود را به عنوان يك مديرتكنوكرات معرفى كنند اما 
با هيچ معيارى چنين امرى را نمى توان پذيرفت! البته قاليباف خودش 
هم وقتى از اين مســير نتوانست نظر مردم را جلب كند در يادداشتى 
در بهمن 98 در نزديكى انتخابات مجلس يازدهم نوشت:« وقتى به من 
مى گويند تكنوكرات يعنى تو فقط اتوبان مى كشى و مترو و بوستان و 
موزه و پارك و سينما مى ســازى و اصال نگاه انقالبى ندارى. اين يك 
طرف درست دارد و يك طرف غلط. طرف درست آن اين است كه در 
طول دوره مديريت من در سال هاى مختلف، عمران و آبادانى گسترده 
و غيرقابل انكارى پديد آمده است و چهره شهر از اساس دگرگون شده 
است و به عبارتى اصال انتظارات از شهردارى تغيير كرده است. حاال كه 
نمى شود اين حجم وسيع از تغييرات و كار و ساخت وساز را كتمان كرد 
چه كار كنيم كه قاليباف را تخريب كنيم؟ يا بايد بگوييم ساخته ولى 
به عدالت بى توجه است يا بايد بگوييم ساخته ولى نگاه انقالبى ندارد.» 
و او با اين يادداشت تكنوكرات خواندن خودش را رد كرد و حتى آن را 

نوعى تخريب خواند!
با اين حساب و پيشينه اى كه وجود دارد اگر فرض را بگيريم كه برخى 
هرچند محدود گزينه هاى تكنوكرات براى 1400 داريم شانس آنها براى 
پيروزى چقدر است؟ ابراهيم فياض استاد دانشگاه تهران و مردم شناس 
درباره احتمال پيــروزى يك تكنوكرات مى گويــد: « اصالح طلبى و 
اصولگرايى مرده اند و عمل گرايان جوانى كه بايد آنها را تكنوكرات هاى 
بومى دانست كم كم قدرت را به دست خواهند گرفت. مهم ترين عامل آن 
شكست خوردن اصولى است كه اين افراد پيش تر آن را دنبال مى كردند 
و از اين حربه به عنوان تاكتيك استفاده مى كنند. اكنون بخش عمده اى 
از اصالح طلبان و اصولگرايان در حال گرايش به ســوى محافظه كارى 
هســتند چراكه آرمان هاى خود را بر باد رفته مى بينند.» او مى افزايد: 
«افرادى اكنون به دنبال گذار از جريان هاى سنتى سياسى ايران هستند 
و در واقع نوعى تكنوكراســى بومى در حال ظهور است. مجلس آينده 
را مى توان دنباله روى تكنوكراسى بومى دانست و رئيس جمهور آتى نيز 
ممكن است يك تكنوكرات بومى باشــد. روش اين افراد و اين طيف 
را مى توان ذيل جريان فردگرايى وابســته به شرايط ژئوپلتيك كشور 
تعريف كرد. براى نمونه افرادى نظير ســورنا ستارى، مهرداد بذرپاش 
و محمدجواد آذرى جهرمى نمونه هاى عينى ظهور چنين جريانى در 
كشور هستند. اگر به عمل اين افراد نگاهى بيندازيد متوجه مى شويد كه 
آنها تكنوكرات هاى بومى هستند كه قصد دارند تا كارهاى زمين مانده 
در كشور را پيش ببرند. اولويت نخست آن ها هم متوجه عملگرايى است 
بنابراين مى توان اين جريان را پراگماتيسم نيز لقب داد. من اين افراد و 

تكنوكرات هاى بومى را هاشمى رفسنجانى هاى متاخر مى دانم.»
على اصغر سعيدى ديگر استاد دانشگاه تهران نيز درباره تكنوكرات ها 
گفته است:«تاريخ به ما مى گويد تكنوكرات ها زمانى موفق بوده اند كه 

قدرت سياســى به آنان ميدان داده است و هرگاه قدرت سياسى دايره 
فعاليت آنان را محدود كرده است، فرآيند توسعه نيز يا دچار اعوجاج و 
به عكس خود تبديل شده يا متوقف شده است. فقدان درآمدهاى نفتى 
نه تنها نمى تواند مانع توسعه ما شود، بلكه مى تواند انگيزه خوبى هم باشد، 
عالوه بــر اينكه برخالف باور عمومى كه ما تكنوكــرات نداريم، بلكه 
مديران با دانش در كشور داريم كه مى توانند از پس مسائل بربيايد، اما 
اين تكنوكرات ها درگير مفاهيم روشنفكرانه شدند. اما در همين شرايط، 
برخى معتقدند همه مشــكالت ما به نظام سياسى برمى گردد و اين 
نظام سياســى است كه نمى خواهد با ارتباط با غرب، به سمت توسعه 
حركت كند.» او افزود:«حاكميت امروز درگير رقابت نخبگانى است كه 
برخى تكنوكرات هســتند، برخى بوروكرات و برخى سياستمدار. اين 
از مشكالتى است كه جلوى تكنوكرات ها را مى گيرد، يا هر كسى كه 
بخواهد توســعه اى انجام دهد. مشكل ديگر ما در نظام تصميم گيرى 

يا سياســتگذارى عمومى ما است. نظام تصميم گيرى يعنى مجلس، 
شوراى نگهبان و خود دولت، هنوز تفاوت ميان كاالى عمومى و كاالى 

خصوصى را تشخيص نمى دهد.»
 اما درباره اينكه به طور كلى ايده رئيس جمهور شدن يك تكنوكرات 
چقدر در 1400 مى تواند جامه عمل بپوشــد با يك فعال سياســى 
اصالح طلب گفتگو كرديم. حميد قزوينى به «آفتاب يزد» گفت:«طرح 
ايده هايى مانند اينكه يك تكنوكرات براى 1400 وارد عرصه شــود و 
موفق نيز بشود چندان با منطق بسترهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
جامعه ايران مطابقت ندارد. چنين مباحثى را درست يك سال پيش در 
لبنان نيز شنيديم و شاهد بوديم با همين رويكرد دولتى در اين كشور 
تشكيل شد اما امروز شاهد عدم موفقيت آن هستيم و روال و ساختار 
سياسى در لبنان به هويت قبلى خود بازمى گردد. واقعيت اين است كه 
تجويز هر نسخه براى كاميابى هر جامعه اى بايد منطبق با ساختارهاى 
سياسى و اجتماعى آن باشد. درباره حضور يك تكنوكرات اين مسئله 

در ايران صدق نمى كند.»
او افزود:«هــر كانديدايــى كه در ايران بخواهد به قدرت برســد حاال 
چه نام آن را تكنوكــرات بگذاريم، چه فراجناحى يا چهره اى جديد و 
غيرتكرارى كه عضو هيچ كدام از دو جناح اصلى اصولگرا يا اصالح طلب 
نيز نباشد بايد در چارچوب ساختارى كه در عرصه سياسى و اجتماعى 
شــكل گرفته كار كند يعنى نمى توان انتظار داشــت كسى خارج از 
اين چارچوب وارد شــود و بتواند با بدنه آن كار كند! اين بدنه شــامل 
بخش هاى حقوقى و حقيقى است بنابراين هر فردى با هرنامى وقتى 
به عنوان رئيس جمهور وارد مى شــود بايد در همان قالب قرار گيرد.» 
قزوينى افزود:«اينكه برخى مى گويند مردم نسبت به جناح ها بى اعتماد 
شــده اند در واقع انحرافى اســت و بايد گفت موضوع مربوط به جناح 
نيست چرا كه مردم ايران به ندرت داراى هويت جناحى بوده اند و حاال 
نيز از كارآمدى مسئوالن نااميد شده اند نه از جناح خاصى، بنابراين با 
توجه به اينكه در شــرايط فعلى كارآمدى حلقه مفقوده است تفاوتى 
نمى كند بگوييم يك كانديدا جزيى از يك جناح هســت يا خير چون 
اصل كارآمدى در ذهن مردم مورد شك و ترديد قرار گرفته است.» از 
او پرسيديم با توجه به اينكه امكان حضور چهره هايى خارج از چارچوب 
سنتى فعلى ساختار سياســى و حزبى ايران وجود ندارد ممكن است 
برخى جناح ها به دنبال اين باشــند كه چهره هاى خود را با تعابيرى 
مانند تكنوكرات وارد عرصه كنند در اين صورت چقدر احتمال وجود 
دارد كه مردم در 1400 روى خوش به اين روش نشان دهند؟ قزوينى 
در پاسخ گفت:«براى تكنوكرات تعريفى روشن وجود دارد و نمى توان با 
دستكارى در تعابير به دنبال اين بود كه مردم را به انتخابات جذب كرد. 
از اين روش پيش از اين افراد مختلفى در هر دوجناح استفاده كرده اند 
كه شايد مثال بارز آن آقاى قاليباف باشد كه از همان انتخابات رياست 
جمهورى ســال 1384 تالش كرد خود را به عنوان مديرى متفاوت و 
تكنوكــرات مطرح كند و روى اين موضوع در انتخابات هاى بعدى نيز 
تاكيد داشت اما نتوانست مردم را اقناع كند و در نهايت نيز به اصل و 
هويت خود بازگشت. بنابراين تجربه ثابت كرده مردم نسبت به اقدام هاى 
اين چنينى از سوى سياستمداران واكنش مثبتى نشان نمى دهند.» 
اين فعال سياسى اصالح طلب در ادامه اظهار داشت:«هرفرد يا جناحى 
كه قرار اســت براى رياست جمهورى تالش كند بايد شفاف و روشن 
چالش هاى كشور را مطرح كند اينكه در عرصه داخلى و خارجى با چه 
چالش هايى مواجه هستيم و بعد از آن صريحا بگويد چگونه قرار است 
ذيل ســاختار سياسى و اجتماعى كه برقرار است و از آن آگاه هستيم 
به اين چالش ها پاسخ دهد. به عنوان نمونه فرض كنيد اصالح طلبان 
وعده هاى مختلفى در حوزه شهرى دادند و 21 نفر نيز به شوراى شهر 
تهران رفتند اما بعد در هر موضوعى اعالم شد كه موانعى برسر راه آنها 
وجود دارد و به عبارتى دستشان بسته است! آيا اين چهره هاى سياسى 
از قبل آگاه نبودند كه قرار است در چه ساختارى فعاليت كنند؟ اينها 
موضوعاتى است كه افراد يا جناح هاى سياسى بايد صريحا آن را روشن 

كنند و اعالم كنند چه راه حل هايى از نظر آنها وجود دارد.»
به نظر مى رســد با توجه به اينكه برخى سياسيون آگاه هستند كه در 
شرايط فعلى، مشــكالت اقتصادى و... كه در زندگى مردم وجود دارد 
شــايد همان روش هاى قديمى درباره انتخابات 1400 كارساز نباشد 
و به همين دليل ايده هايى مانند تكنوكرات، فراجناحى يا جريان سوم 
و از اين قبيل كليدواژه ها براى 1400 زياده شــنيده خواهد شــد. اما 
آنچه مســلم است اينكه همه اينها تنها عناوينى هستند براى افرادى 
كه مستقيم و غيرمستقيم به يكى از دو جناح اصولگرا يا اصالح طلب 

وصل هستند.

اصالح طلبان

بين الملل

اصولگرايان

على صوفى، فعال سياسى اصالح طلب:
چه بایدن پیروز شود 

چه ترامپ یک شوک انتظاری 
به اقتصاد کشور وارد می شود

يك فعال سياســى اصالح طلب گفت: جامعه 
فكر مى كند «پيروزى بايدن مى تواند مشكالت 
بين المللى ما را حل كند و كشور را از وضعيت 
كنونى بيرون آورد چــون دموكرات ها قصدى 
براى گرفتن امتيازات بيشــتر از ايران ندارند». 
االن خيلى ها براســاس چنين تصورى طالب 
پيروزى بايدن در انتخابات رياســت جمهورى 
آمريكا هســتند و اصولگــرا و اصالح طلب هم 
نــدارد. به گزارش نامه نيوز، معادالت انتخابات 
آمريكا توجه بسيارى از ايرانيان را به خود جلب 
كرده است، به طورى كه بسيارى معتقدند هر 
نتيجه اى در آنجا رقم بخورد قطعا و حتما روى 
معادالت سياســى، اقتصادى و اجتماعى ايران 
اثرگذار خواهد بود.  على صوفى، فعال سياسى 
اصالح طلب درباره تأثير نتيجه انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا بر مناسبات داخلى ايران گفت: 
امروز انتظاراتــى در ذهن مردم به وجود آمده 
كه نتيجه انتخابات آمريكا به شدت بر وضعيت 
اقتصادى كشور ما تأثيرگذار خواهد بود. در واقع 
مردم چون االن در تنگناى معيشتى هستند 
بيشتر روى اين جنبه حساســيت دارند و به 
جنبه هاى ديگر توجــه نمى كنند يا آنها را در 
اولويت هاى بعدى قرار مى دهنــد.  وى افزود: 
جريانات سياسى، نخبگان و رسانه ها نگاهى فراتر 
از جامعه به انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
دارند، در واقع آنها مسائل و فاكتورهاى سياسى 
و اجتماعى را مدنظر قرار مى دهند.  اين فعال 
سياســى اصالح طلب با اشاره به آثار انتخابات 
آمريكا بر اقتصاد ايران افزود: نتيجه رقابت ترامپ 
و بايدن هرچه باشــد يك شــوك انتظارى به 
اقتصاد ما وارد مى كند. بر اين اســاس پيروزى 
بايدن شوك اقتصادى مثبت به دنبال خواهد 
داشت و پيروزى ترامپ شوك اقتصادى منفى 
چون مردم انتظار دارند با پيروزى بايدن آمريكا 
به برجام برگردد، تحريم ها لغو شود و وضعيت 
به پيش از رياست جمهورى ترامپ برگردد.  وى 
افزود: فارغ از درستى يا نادرستى از انتظار جامعه، 
معتقــدم فاكتورهاى متعدد ديگــرى در اين 
موضوع نقش دارند. بايد ديد به فرض پيروزى 
آقاى بايدن، اطرافيانش چه كسانى خواهند بود 
و او را به چه سمتى سوق مى دهند يا آنكه اگر 
در اين مسير قرار مى گيرند مى خواهند با چه 
شتابى جلو بروند؟ طبيعتا وقتى اين فاكتورها 
كنــار هم قرار مى گيرند معــادالت پيچيده تر 
مى شود. آن موقع است كه مى توان گفت توقع 
و انتظار مردم درست است يا خير.  عضو شوراى 
عالى سياستگذارى اصالح طلبان درباره دعا و 
آرزوى اين جريان سياسى براى پيروزى بايدن، 
تأكيد كرد: اصالح طلبان براى پيروزى بايدن دعا 
و آرزو نمى كنند اما جامعه فكر مى كند «پيروزى 
بايدن مى تواند مشكالت بين المللى ما را حل 
كند و كشــور را از وضعيت كنونى بيرون آورد 
چون دموكرات ها قصدى براى گرفتن امتيازات 
بيشتر از ايران ندارند». االن خيلى ها براساس 
چنين تصورى طالب پيروزى بايدن در انتخابات 
رياســت جمهورى آمريكا هستند و اصولگرا و 
اصالح طلب هم ندارد.  وى درباره ميزان توجه 
مردم به انتخابات رياســت جمهورى آمريكا و 
انتخابات رياست جمهورى ايران افزود: متاسفانه 
االن براى مردم نتيجه انتخابات آمريكا مهمتر 
از نتيجه انتخابات ايران در 1400 شــده است 
اما براى سياسيون وضعيت برعكس است يعنى 
نتيجه انتخابات رياست جمهورى ايران مهمتر 
از انتخابات رياست جمهورى آمريكاست. صوفى 
درباره تغيير معادالت انتخابات رياست جمهورى 
ايران به نفع اصالح طلبان بر اثر پيروزى بايدن، 
تأكيد كرد: اتفاقى نمى افتد چون هيچ پارامترى، 
مولفه يا نشانه اى مشــاهده نمى شود. يكى از 
متغيرهاى انتخابات ما شــوراى نگهبان است، 
چه ترامپ رئيس جمهور شــود و چه بايدن، 
رويه شوراى نگهبان تغيير نمى كند.  وى افزود: 
نكته ديگر ميزان مشاركت مردم است كه هيچ 
تمايلى را در جامعه براى مشاركت حداكثرى 
نمى بينيم و بيشتر فضا مثل انتخابات مجلس 
يازدهم است. در واقع گرچه مردم اميدوارند كه 
با آمدن بايدن مشــكالت شان حل شود اما تا 
مصداق يا نامزدى كه بتواند از اين فرصت براى 
حل مشكالت كشــور استفاده كند در صحنه 
نبينند پاى صنــدوق رأى نمى آيند. دبيركل 
حزب پيشــروى اصالحات با اشاره به عملكرد 
نامطلوب مجلس دهم و دولت روحانى گفت: 
اصال تصور نكنيم كه به فرض رأى آورى بايدن 
سريع نظر جامعه درباره اصالح طلبان و دولت 
آقاى روحانى عوض مى شــود. شايد يكسرى 
تغييرات كوچكى رخ دهد اما آن تغييرات براثر 
بروز اختالفات احتمالى در آمريكا و فاصله زياد 
انتخابات آمريكا بــا انتخابات ايران بعداز مدت 
كوتاهى رنــگ مى بازد بنابراين دركل عوامل و 
متغيرهاى داخلى بر نتيجــه انتخابات 1400 

تأثيرگذارند نه پيروزى ترامپ يا بايدن.

يك مقام دولت ترامپ:
آمریکا عملیات سایبری

علیه ایران، روسیه و چین را
گسترش داده است

يك مقام اياالت متحده مدعى بسط داده شدن 
عمليات هاى فرماندهى سايبرى آمريكا عليه 

ايران، روسيه و چين شده است.
به گزارش ايسنا، يك مقام آمريكايى كه اسم 
او فاش نشــده به شبكه سى ان ان گفت كه 
فرماندهى سايبرى آمريكا عمليات هاى خود 
به منظور شناسايى فعاالن سايبرى خارجى 
پيــش از انتخابات آمريكا را بســط داده و از 
عمليات هايى براى يافتن هكرهاى روســى، 

چينى و ايرانى استفاده كرده است.
به گزارش ايسنا، مقامات اطالعاتى آمريكا با 
مطرح كردن اتهامات انتخاباتى عليه ايران و 
روسيه مدعى شده اند ايران مسئول فرستادن 
ايميل هايى تهديد آميز است كه راى دهندگان 
دموكرات را هدف قرار داده است و همچنين 
روسيه نيز به سهم خود در انتخابات رياست 

جمهورى 2020 آمريكا مداخله مى كند.
جان راتكليف رئيــس اطالعات ملى آمريكا، 
مدعى شــد كه ايــن دو كشــور «اقدامات 
بخصوصى را براى تاثيرگذارى برنظر جمعى 

درباره رقابت انتخاباتى انجام داده اند».
راتكليف مدعى شد كه ايران و روسيه به طور 
جداگانــه توانســته اند اطالعــات ثبت نامى 
راى دهندگان را بدســت آورده و از آن عليه 
آمريكايى هــا و «ايجاد ناآرامــى اجتماعى» 

استفاده كنند. 
او در اين باره در يك كنفرانس خبرى گفت: 
اين داده ها مى تواند توســط عوامل خارجى 
در راســتاى تالش براى انتقال اطالعات در 
ثبت نام راى دهندگان مورد استفاده قرار گيرد 
كه اميدوارند اين امر موجب ايجاد سردرگمى 
و آشــوب شــده و اعتمادمان به دموكراسى 
آمريكايى را تضعيف كند. عليرضا ميريوسفى 
معاون مطبوعاتى هيئت نمايندگى ايران در 
سازمان ملل در پى ادعاى مطرح شده از سوى 
جــان راتكليف، در صفحه توييترش اين ادعا 
را رد كرده و نوشــت: ايران بر خالف آمريكا 
در انتخابات ديگر كشــورها دخالت نمى كند. 
جهان شاهد تالش هاى نوميدانه علنى آمريكا 
براى زير سوال بردن نتيجه انتخابات خودش 

در باالترين سطح آن بوده است.

مهدى چمران، فعال سياسى اصولگرا:
امید اصالح طلبان به پیروزی
بایدن است تا دوباره قدرت را

به دست بگیرند
فعال اصولگرا گفت: اصالح طلبانى كه بخواهند 
با پشتوانه رئيس جمهور آمريكا سركار بيايند، 
معلوم اســت چــه گروهى خواهنــد بود و 

چه كارهايى خواهند كرد.
 مهدى چمران، با اشــاره بــه تحليل برخى 
اصالح طلبــان مبنى بر اينكــه پيروزى «جو 
بايــدن» در آمريــكا موجب قــدرت گرفتن 
جريان اصالحات در ايران مى شــود، به مهر 
گفت: اگر يك كشــور مستقل و انقالبى مثل 
ايران سرنوشت خود و گروه هاى سياسى اش را 
به انتخابات يك كشور ديگر گره بزند، خالف 

استقالل سياسى و اجتماعى است. 
وى افزود: دلبستگى به اينكه اگر فالن شخص 
در آمريكا رئيس جمهور شــود به نفع جريان 

ماست، نوعى خودباختگى را نشان مى دهد. 
اين فعال اصولگــرا گفت: اينكه همه حواس ، 
راهبرد و برنامه هايمان را مطابق با انتخاب يك 
رئيس جمهور در كشورى ديگر تبيين كنيم با 

استقالل ذاتى يك ملت مغاير است. 
چمران با بيان اينكه ترامپ و بايدن هردو يكى 
هستند، گفت: يكى يك چهره مودبانه ترى دارد 
و ديگرى چهره خشــن تر و بى ادبانه ترى دارد. 
يكى با مشــت آهنين و ديگــرى هم با همان 

مشت ولى با دستكش مخملين جلو مى آيد. 
وى افزود: جو بايدن ســال هاى سال در آمريكا 
مسئول بوده و همواره هم ضد كشور ما كار كرده 
است، حاال اينكه اگر رئيس جمهور شود چطور 
مى تواند به نفع ما باشد و بتواند يك گروهى را 
در ايران ســركار بياورد بحث مهمى است. آن 
گروهى كه بخواهد با پشــتوانه رئيس جمهور 
آمريكا ســركار بيايد، معلوم است چه گروهى 

خواهد بود و چه كارهايى خواهد كرد.
اين فعال اصولگرا تاكيد كرد: در هيچ كشــور 
مســتقلى، گروه هــاى سياســى اينگونه به 
انتخابات آمريكا نگاه نمى كنند مگر كشورهايى 
كه نوكر، دست به سينه و گاو شيرده آمريكا 

هستند. 
چمران گفــت: بايــدن و ترامپ، بــراى ما 
دولت آمريكا هســتند. اين را بايد بدانيم كه 
رئيس جمهور در آمريــكا خودش به تنهايى 
تصميم نمى گيرد بلكه يــك هيئت حاكمه 
سياست را به رئيس جمهور مى گويد اما روش 
اعالم آن سياست توسط هر رئيس جمهورى 
فرق مى كند. اين روش اعالم سياست ها نبايد 

ما را فريب دهد. 
وى افــزود: تفكــرى كه براى دســتيابى به 
موفقيت، چشم اميد به انتخابات آمريكا دارد، 
به تفكر «مــا مى توانيم» باور نكرده اســت. 
وقتى قرار بود نفت در ايران ملى شود، رزم آرا 
گفت وقتى ما آفتابه هم در كشور نمى توانيم 
بسازيم، چطور مى خواهيم نفت را اداره كنيم. 
تفكرى هم در سال هاى اخير مى گفت ما فقط 

مى توانيم آبگوشت بزباش در كشور بپزيم.
اين فعال اصولگــرا تاكيد كرد: اين نوع تفكر 
با فكرى كه ملت ايــران دارد فرق مى كند و 
نشــأت گرفته از وادادگى و خودباختگى در 

مقابل بيگانگان است.

55
خبر تلگرامى

 روزنامه الرأى كويت به نقل از منابع 
اعالم كرد شــاهد تحول جديدى در 
صفحه شــطرنج تشكيل دولت لبنان 
خواهيم بود. سعد حريرى، نخست وزير 
مكلف لبنــان امروز (چهارشــنبه) 
عون،  ميشــل  بــه  را  ســاختارى 
رئيس جمهور لبنان براساس ديدگاهش 
براى تشكيل دولتى متشكل از 18وزير 
كه  مى كند  ارائــه  متخصص  افراد  از 
اين ساختار به دور از گروه  بندى هاى 
سياسى و سهميه بندى هايى است كه 
باعث مى شــود حريرى هم به تجربه 
دولت حسان دياب دچار شود./ايسنا

سياسى

به نظر مى رسد با توجه به اينكه برخى 
شرايط  در  كه  هســتند  آگاه  سياسيون 
در  كه  و...  اقتصــادى  مشــكالت  فعلى، 
همان  شــايد  دارد  وجود  مردم  زندگى 
روش هاى قديمــى درباره انتخابات 1400 
كارساز نباشد و به همين دليل ايده هايى 
مانند تكنوكرات، فراجناحى يا جريان سوم 
و از اين قبيل كليدواژه ها براى 1400 زياده 
شنيده خواهد شد. اما آنچه مسلم است 
اينكه همه اينها تنها عناوينى هستند براى 
افرادى كه مســتقيم و غيرمســتقيم به 
يكى از دو جناح اصولگــرا يا اصالح طلب 

وصل هستند

حميد قزوينى: هرفرد يا جناحى كه قرار 
اســت براى رياست جمهورى تالش كند 
بايد شفاف و روشــن چالش هاى كشور 
را مطرح كند اينكــه در عرصه داخلى و 
خارجى با چه چالش هايى مواجه هستيم و 
بعد از آن صريحا بگويد چگونه قرار است 
ذيل ساختار سياسى و اجتماعى كه برقرار 
است و از آن آگاه هستيم به اين چالش ها 
پاســخ دهد. به عنوان نمونه فرض كنيد 
اصالح طلبان وعده هاى مختلفى در حوزه 
شهرى دادند و 21 نفر نيز به شوراى شهر 
تهــران رفتند اما بعــد در هر موضوعى 
اعالم شد كه موانعى برسر راه آنها وجود 
دارد و به عبارتى دستشــان بسته است! 
آگاه  قبل  از  سياســى  چهره هاى  اين  آيا 
نبودند كه قرار اســت در چه ساختارى 

فعاليت كنند؟

اجتماعى  ســرمايه  مى رســد  نظر  به 
اصالح طلبان آسيب ديده و اصولگرايان 
به ايــن دوره از انتخابات اميد دارند و 
رقابت 1400در  كــه  مى كنند  پيش بينى 

ميان اصولگرايان است

درحالى كه مردم از دو جناح اصالح طلب و اصولگرا نااميد شده اند چه كانديدايى مى تواند مردم را پاى صندوق راى بياورد

1400 مجالى براى تكنوكرات ها؟

غالمرضا ظريفيان، فعال سياسى اصالح طلب:
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان آسیب دیده است
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ریزش پی در پی لیر ترکیه
نايــب رئيس كانــون انجمن هاى صنفــى كارگران 
ســاختمانى مى گويد در حال حاضر تنها 30 درصد 
كارگران ساختمانى مشغول كار هستند و كرونا باعث 
شده تا بخش اعظمى از كارگران ساختمانى به لحاظ 

كارى و معيشتى دچار مشكل شوند.
هادى ساداتى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: متاسفانه كرونا باعث 
شده تا در شــرايط حاضر70 درصد كارگران ساختمانى قادر به 
امرار معاش و تامين هزينه هاى زندگى نباشند چون اميدشان به 

نقاشى ساختمان يا تعمير لوله و تاسيسات خانه ها 
بود كه به دليل بيمــارى كرونا و كاهش تقاضا كار 
كمتر به آنها پيشنهاد مى شود و از اين جهت اشتغال 

و معيشت آنها به خطر افتاده است.
نايب رئيــس كانون انجمن هاى صنفــى كارگران 
ســاختمانى افزود: در حال حاضر شناسايى كارگران ساختمانى 
كه در انتظار بيمه هســتند انجام شــده و اگر قرار است تامين 
اجتماعى فرمان رهبــرى را اجرا كند عالوه بــر امكانات و ابزار 

موردنياز، اطالعات افراد بيمه شده را در اختيار دارد. كسانى هم 
كه بيمه نشده اند آمار و اطالعات آنها توسط انجمن هاى كارگران 
ســاختمانى در سراسر كشور قابل گردآورى است و هر زمان كه 
تامين اجتماعى بخواهد از طريق كانون در اختيار ســازمان قرار 
مى دهيم. به گفته ساداتى، انجمن هاى صنفى كارگران ساختمانى 
در 450 شهر و شهرستان فعالند و مى توانند در انتقال آمار و ارقام 
و اطالعات مربوط به كارگران ساختمانى بيمه شده و فاقد بيمه به 

تامين اجتماعى همكارى كنند. 

کرونا  نان ۷۰ درصد کارگران ساختمانی را آجر کرد!

لير تركيه بار ديگر به پايين ترين سطح تاريخ خود رسيد. به گزارش ايسنا به نقل از 
بلومبرگ، مسائل اخير باعث شد تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين سطح تاريخ خود 
رسيده بود بار ديگر يك ركورد ديگر ثبت كند و به كمترين نرخ برابرى خود برسد 
تاجايى كه نرخ برابرى دالر در كانال 8.4 لير تثبيت شود. در آخرين دور از معامالت ارزى 
استانبول، هر دالر با 0.18 درصد افزايش به 8.433 لير رسيد.

آفتاب يزد- گروه اقتصادى: نگاهى به تاريخ ملل جهان نشان مى دهد 
كه رستوران ها جزو اصولى ترين نهادها براى هر كشور و فرهنگى در جهان 
هســتند. در اين ميان ايده فروش مواد غذايى براى ايجاد سود، به زمان 
شروع تمدن بازمى گردد. نياز به وجود مكانى عمومى براى خوردن انواع 
خوراكى ها اتفاقى اســت كه در امپراتورى رم و چين باستان هم وجود 
داشت. زمانى كه دهقانان و كشــاورزان براى رساندن دام و محصوالت 
خود به بازارهاى مواد غذايى به شــهرها مى رفتند، گاهى، روزها در راه 
بودند. براى همين تعدادى مسافرخانه يا مكانى كه بشود در آن غذا خورد 
در طول جاده ها به وجود آمد. معموالً در مكانى كه در ميان شهر وجود 
داشــت، مقدارى غذا بر روى يك ميز بزرگ و واحد سرو مى شد و البته 
هيچ منويى هم وجود نداشــت. چرا كه انتخاب غذا با آشپز بود! و البته 
تحوالت توسعه رستوران دارى هم گذشت و گذشت تا به جايى رسيد 
كه ظروف چينى  ظريف، كارد و چنگال، روميزى هاى زيباى كتانى و تمام 
چيزهايى كه تابه حال فقط مخصوص اشراف بود، براى همه شهروندان 
در دسترس قرار گرفت. منوها متنوع شد و هر دو مدل سلف سرويس و 
غذاى انتخابى به شيوه رستوران ها اضافه گشت. اگرچه كه غذاخورى هايى 
به شيوه پيشين همچنان وجود داشتند، اما فاين داينينگ ها (اصطالحى 
براى رستوران هاى خوب يا به زبان محاوره ى ايرانى،الكچرى) كم كم در 

همه اروپا جاى خود را باز كردند.
در اين ميان كشــور ما ايران، با داشتن تنوع غذايى و پيشينه درخشان 
در امر آشپزى و طبخ غذا، همواره جايگاه مناسبى در اين عرصه داشته 
و به پشتوانه همين پيشينه درخشان با معرفى غذاهاى ايرانى به جذب 
گردشــگران، مسافران و جهانگردانى كه عالقمند و مشتاق براى تجربه 
چيزهاى جديد هستند، رســتوران دارى را به عنوان يكى از بنگاه هاى 
ارزشمند اقتصادى- فرهنگى نهادينه ساخته است. كما اينكه نگاهى گذرا 
به منابع تاريخى نشــان مى دهد تهيه غذا و گرداندن كافه از نخستين 
شــغل هاى كهن در تاريخ بشرى است. بسيارى از منابع تاريخى سابقه 
تامين غذاى مسافران را به 4 هزار سال پيش از ميالد مسيح در رم و يونان 
باستان نسبت مى دهند و برخى مورخان نيز سابقه رستوران و غذا خوردن 
در بيرون از خانه را همزمان با ســاخت شهرها و گسترش شهرنشينى 

دانسته اند.
حال پس از شيوع پاندومى ويروس كوويد-19 در ايران و جهان به دليل 
افت شديد گردشگرى و همچنين مالحظات قرنطينه اى، مشتريان ايرانى 
رستورانها نيز به دليل ترس مردم از ابتال به كرونا در دورهمى داخل آنها 
به ميزان محسوسى كاهش يافته است. تا جايى كه رستوران رفتن كه 
براى ايرانى هاى محروم از انواع تفريحات ساير كشورها تنها مكان تفريحى 
در دسترس بود، با افزايش شديد قيمت مواد غذايى و منوى رستوران ها 
بسيار كاهش يافته و تقريبا دست نيافتنى شده است! امروز وقتى يك 
پرس چلوكباب كوبيده يا لقمه و جوجه كباب با مخلفات آن براى هر نفر 
حدود 50 هزار تومان آب مى خورد و در مواردى مانند باقلى پلو با گوشت 
يا برگ اين رقم براى هر نفر به 80 هزار تومان در هر پرس مى رسد چگونه 
مى توان انتظار داشــت يك خانواده چهارنفرى در رستورانى استاندارد و 
آبرومند دورهمى صميمانه داشته باشند و در همان يك وعده باالى 200 
تا 300 هزار تومان هزينه كنند!؟ كما اينكه به گفته چند رستوران دار 
به خبرنگاران «آفتاب يزد» انواع محدوديت هاى گردشگرى و قرنطينه اى 
كرونا باعث ريزش شديد رستوران دارها و بيكارى كارگران پرشمار آنها 
گرديده است و اين از آنجا براى رستوران داران ايرانى دشوارتر مى گردد 
كه حتى با فرض نبود كرونا هم برخالف بسيارى از نقاط جهان امكان باز 

نگه داشتن رستورانها در نيمه هاى شب تا سحر براى مردم فراهم و مقدور 
نيســت. "اگرچه در اين ميان رستوران داران اروپايى هم دوران خوبى را 
نمى گذرانند و به طور نمونه آنتونال دى سانكتيس" كه غذاهاى طبخ شده 
شوهرش "ميركو كاراتى" را در رستوران سرو مى كند، فرمول جديدى را 
براى كارشان پيدا كردند كه به گفته وى در غير اين صورت نمى توانستند 
تا كريسمس 2021 باز بمانند! اين زن و شوهر تحت تاثير داستان هايى 
كه ميركو در كودكى در مورد سرعت مردم منطقه بولونيا پس از جنگ 
شنيده اند، بنا را بر اين گذاشتند تا ايده زمان را به عنوان راهى براى باز ماندن 
كسب و كار خود پيدا كنند. مشتريان هر چه زمان كمترى در رستوران 
صرف كنند هزينه كمترى پرداخت خواهند كرد. اين راهى براى رضايت 
مشتريان و سرو غذا براى افراد بيشتر است. يكى از رستوران داران تهران 
در گفتگويى كوتاه با خبرنگار «آفتاب يزد» مى گويد: با ريزش مشتريان به 
دليل كرونا و همچنين شرايط بغرنج اقتصادى مردم ايران امروز هر ظرف 
غذا حداقل 2 برابر قبل براى رستوران داران هزينه در بر داشته است، زيرا 

ما كمتر از قبل مشترى و درآمد داشته ايم.
ســيدعلى اصغر ميرابراهيمى، رئيس اتحاديه دارندگان رســتوران ها و 
سلف ســرويس ها در گفتگو با خبرنگار «آفتاب يزد» در خصوص گرانى 
منوى انواع خوراكى ها در رستوران ها مى گويد: در واقع امروز هر فردى كه 
با وضعيت قيمت اقالم مواد اوليه مانند سبزى، صيفى جات، انواع گوشت و 
حبوبات و روغن و برنج آشناست درك مى كند كه وضعيت رستوران ها 
خوب نيست و بيشتر كسانى كه در اين صنف كار مى كردند به شغل هاى 
ديگر رو آورده اند. وى با بيان اينكه تنها تفريح مردم ايران هم با محدود 
شدن حضور در رستوران ها به دليل تداوم شيوع كرونا و همچنين كاهش 
قدرت خريد مردم به دليل اوضاع اســفبار اقتصادى از دست رفته است، 
مى گويد: قيمت برخى از اقالم غذايى براى آشپزخانه رستورانها بين 2 تا 
3 برابر افزايش داشــته است؛ اين در حالى است كه با وجود بيكار شدن 
كارگران رستوران ها و با توجه به رعايت پروتكل ها تاكنون اقدامى براى 
همكارى با صنف ما نشــده است. كارگران اين صنف به سختى زندگى 

مى كنند و بيكارى زيادى در اين صنف وجود داشته است.
ميرابراهيمى با بيان اينكه متاســفانه قيمت اجناس خيلى زياد شده و 
لحظه اى تغيير مى كنــد، مى گويد: وقتى گوجه فرنگى كيلويى 5 هزار 
تومان، برنج كيلويى 35 هــزار تومان، روغنى حلبى 300 هزار تومان و 
راسته گوسفند 350 هزار تومان شده است چه اقدامى براى پابرجايى اين 

صنف مى توان انجام داد.
رئيس اتحاديه دارندگان رســتوران ها و سلف سرويس ها با بيان اينكه 
متاســفانه تاكنون دولت نتوانسته بر خالف وعده ابتداى سال مبنى بر 
اعطاى وام جهت هر كارگر 12 تا 16 ميليون تومان حتى يك ريال وام به 
كارگران صنف ما پرداخت كند، مى افزايد: اين در حالى است كه حداقل 
تا ارديبهشت در اثر كرونا ميزان خسارت وارده از كرونا به رستوران داران 

3هزار ميليارد ريال ارزيابى شده بود.
ميرابراهيمى با بيان اينكه در مجموع در كالنشهر تهران حدود 700 تا 
800 رســتوران فعال وجود دارد كه در برخى از آنها كه برند هستند تا 

300كارگر مشغول به كار هستند اظهار مى دارد: اين در حالى است كه در 

اثر فشار شديد اقتصادى 25 تا 30 درصد از همكاران ما جواز كسب شان را 
باطل كردند و به شغل ديگرى مشغول شده اند يا وزارت دارايى با دريافت 

ماليات، اندك رمق باقى مانده را نيز از اين صنف گرفته است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر حقوق و هزينه كارگر افزايش پيدا كرده 
است تصريح مى كند: صرف نظر از هزينه مكان، هزينه غذاى كارگرها كه 
شامل صبحانه و ناهار و شام مى شود افزايش پيدا كرده به طور مثال اگر 
هزينــه نان را در نظر بگيريم، اگر هر كارگر بخواهد روزى دو قرص نان 

خالى هم بخورد روزانه حداقل 6 هزار تومان هزينه نانش مى شود!
اگرچه وقتى خبرنگار ما در گفتگو با رئيس اتحاديه دارندگان رستوران ها 
و ســلف سرويس ها جوياى ميزان خسارات وارده حداقل تا مهر 99 شد 
پاســخى را شــنيد كه در نوع خود تلخ تر از فلفل تند كنار پرس هاى 
چلوكباب اين رستوران هاست! او گفت: وقتى براى دولت عمل به قولش 
مهم نيست و ورشكستگى و ادامه حيات رستوران ها اهميتى ندارد، ديگر 
دل و دماغى هم براى اين اتحاديه در ســنجش ميزان خسارات بعد از 
ارديبهشت 99 و ميانگين تورم ناگزير منوها يا ميزان ريزش مشتريان براى 
ارائه به شما فعاالن رسانه اى نيز باقى نمانده است! گويى به زودى با هر 
دوستى گپ و گفتى شود، به جاى گفتن خاطرات ريز و درشت از طعم و 
عطر و پذيرايى رستوران هاى خوب شهر به شما خواهد گفت: مدت هاست 

ديگر به هيچ رستورانى دعوت نمى شوم!

اقتصادى

در حالى 31 درصد بانك ها از بخشــنامه بانك مركزى در خصوص 
افشا اطالعات صورت هاى مالى تخطى كرده اند كه تاكنون مسئوالن 
بانك مركزى نســبت به اين موضوع واكنش خاصى در رســانه ها 

نشان نداده اند.
بــه گزارش مهــر، بانك مركزى در هر كشــورى وظيفه دارد تا بر 
بانك ها و مؤسســات مالى آن كشــور نظارت كند و با تنظيم گرى 
به ثبات نظــام پولى كمك كرده و از ايجــاد بحران در اين بخش 
مهــم اقتصاد جلوگيرى كند. در حــال حاضر به دليل بانك محور 
بودن تأمين مالى اقتصاد كشور و اتكا زيادى كه بنگاه هاى اقتصادى 
براى تأمين مالى به بانك دارند، اگر در اثر اشتباهات بانك مركزى 
و مؤسسات مالى، نظام پولى كشور دچار مشكل شود تبعات آن از 

حد تصور فراتر خواهد بود.
بانك هاى مركزى دنيا براى جلوگيرى از اشــتباهات و ريسك هاى 
احتمالى نظام بانكى ســعى مى كنند تا با طراحى ســازوكارى بر 
اقدامات نظــام بانكى اعم از بانك ها و مؤسســات مالى و اعتبارى 
نظــارت كنند. در همين زمينه شــفافيت شــبكه بانكى يكى از 
مفاهيــم مهم در نظارت بانكى اســت كه در ســند بــازل 3 كه 
مهمترين سند بين المللى نظارت بانكى محسوب مى شود نيز به آن 

اشاره شده است.
ســند بازل 3 چارچوبى كلى براى الزامات افشاى اطالعاتى بانكى 
ارائه كرده است كه به كمك آن مى توان ريسك شبكه بانكى را رصد 
و بــا بانك هاى متخلف برخورد كرد. با افشــا اطالعات صورت هاى 

مالى، سهامداران و سپرده گذاران به عنوان ذى نفع از ريسك بانك 
مربوطه آگاه مى شــوند و مى توانند ســرمايه گذارى هاى خود را با 

ريسك كمتر انجام دهند.
در هميــن زمينه بانك مركــزى ايران در ســال 1393 با صدور 
بخش نامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاى شفافيت و انتشار 
عمومى اطالعات توسط مؤسسات اعتبارى» بانك هاى خصوصى را 
مكلف كرد تا اطالعات صورت هاى مالى خود را مطابق الگويى كه در 

بخشنامه آمده است افشا كنند.
چندى بعد در ســال 1396 بانك مركزى دايره شــمول بخشنامه 
مذكــور را به بانك هــاى دولتى نيز تســرى داد و از آن پس همه 
بانك هاى دولتى و خصوصى مكلف شدند كه اطالعات صورت هاى 

مالى را افشا كرده و در دسترس عموم قرار دهند.
بر اين اساس همه بانك ها مكلف شدند تا صورت هاى مالى منتهى 
به اسفند خود را به صورت حسابرسى شده حداكثر تا پايان تير سال 
بعد به صورت عمومى منتشر كنند تا امكان نظارت بانك مركزى و 

عموم مردم بر آن ها فراهم شود.
بررســى هاى مهر تا ابتداى هفته دوم آبان نشان مى دهد كه انتشار 
صورت هاى مالى ســال 98 بانك ها وضعيــت خوبى قرار ندارد و از 
28 بانكى كــه مردم به آن ها رجوع مى كننــد، 9 بانك تاكنون از 

انتشار صورت هاى مالى حسابرسى شــده خود امتناع كرده اند كه 
اين موضوع تخطى از بخشنامه هاى بانك مركزى محسوب مى شود.
بى توجهى بانك ها به قواعد نظارتى بانك مركزى در شرايطى اتفاق 

مى افتــد كه همه بانك هاى دولتى و خصوصى مكلف بوده اند كه تا 
پايان تير 99 صورت هاى مالى ســال 98 را به صورت حسابرســى 

شده افشا كنند.
در حالــى از مهلت بانك ها براى افشــاى اطالعــات صورت هاى 
مالى بيش از دو ماه مى گذرد كه تاكنون معلوم نيســت مسئوالن 
بانك مركزى به عنوان مقام ناظر نســبت به اين تخطى بانك ها از 
بخشنامه هاى نظارتى واكنشى نشان داده اند يا خير اما آنچه واضح 
اســت اين است كه تاكنون مســئوالن بانك مركزى در خصوص 
ضمانت اجراى بخشــنامه «ضوابط ناظر بر حداقل اســتانداردهاى 
شفافيت و انتشــار عمومى اطالعات توسط مؤسسات اعتبارى» و 
برخــورد بانك مركزى با بانك هاى متخلــف هيچ موضع گيرى در 

رسانه ها نكرده اند.
در بخشــنامه مذكور براى ضمانت اجراى افشاى صورت هاى مالى 
به بانك مركزى اجازه برخورد با مديران بانكى داده شــده است تا 
در صورتــى كه هيئت مديره و مدير عامل مؤسســات اعتبارى در 
خصوص ارائه اطالعات قصور ورزيدند يا اطالعات نادرستى منتشر 
كردند از ســوى بانك مركزى منفصل شده و اين موضوع به اطالع 

عموم برسد.
بــا اين وجود تاكنــون خبرى از برخورد بانك مركــزى با مديران 
متخلف به گوش نرســيده اســت و در صورتى كه بانك مركزى با 
برخى از مديران متخلف برخورد كرده است الزم است اين موضوع 

رسانه اى شود تا در برابر تخلفات بازدارندگى ايجاد گردد.

معاون هوانوردى ســازمان هواپيمايى گفت: اخيرا به صورت مكرر 
گزارشاتى دريافت شده كه شركت هاى هواپيمايى اقدام به برگزارى 
جلســات تعيين كف نرخى كرده اند كه اين عمل مصداق مشخص 
اخالل در جهت بســتن گستره انتخاب مشــترى بوده و متضاد با 

قوانين Antitrust در حقوق بين الملل است.
هفته گذشــته بود كه خبرگزارى ايرنا در گزارشى با عنوان(گرانى 
بليت هواپيما از كجا آب مى خورد) نسبت به افزايش قيمت ها بدون 

ابالغ نرخ نامه جديد هشدار داد.
امروز روابط عمومى ســازمان هواپيمايى به نقل از ابوالقاسم جاللى، 
معاون هوانوردى و امور بين الملل ســازمان هواپيمايى كشورى بنا 
به دستور رياست ســازمان طى نامه اى به دبير انجمن شركت هاى 
هواپيمايى و مديران عامل اين شركت ها در خصوص دريافت گزارش 
مبنى بر تعيين كف نرخى و بستن گستره انتخاب مشترى هشدار داد.

در اين نامه خطاب به دبيرانجمن شركت هاى هواپيمايى و مديران 

عامل شــركت هاى هواپيمايى داخلى آمده است: مستحضريد كه 
در شــرايط ســخت اقتصادى و التهاب اجتماعى ناشى از افزايش 
فشارهاى استكبار جهانى و به تبع آن افزايش قيمت كاال و خدمات، 
آحاد جامعه اسالمى در فشار مضاعف و تنگناهاى اقتصادى بوده و 

صبورانه شرايط خاص انقالب اسالمى را درك مى كنند.
اين نامه مى افزايد: بايد بپذيريم كه مقوله حمل و نقل هوايى، فارغ 
از پديده قلت بهره مندان آن در قياس با آحاد جامعه، خواه يا ناخواه 
بعنوان يكى از شــاخص هاى روانى تعيين كننده و اثرگذار بر ساير 
كاالها شناخته شده و هرگونه بى دقتى در تعيين تعرفه ها، مستقيما 
بر ساير اقالم و به ويژه جو روانى جامعه تاثير منفى خواهد داشت. 

معاون هوانوردى سازمان هواپيمايى آورده است: الزم به ذكر است 
ســازمان هواپيمايى كشورى قطعا نســبت به دغدغه هاى جدى و 
جارى شــركت هاى هواپيمايى حســاس و فعال است، با اين حال 
متذكر مى شود كه حيات شركت هاى هواپيمايى مستقيما در گرو 

اقبال و رضايت مردم و مسافرين است و هر شركتى كه اين مهم را 
مد نظر قرار ندهد محكوم به از دست دادن بازار است. 

وى ادامه داد: از ســوى ديگر مسافرين صاحبان حقوقى هستند كه 
سازمان هواپيمايى خود را موظف به حفظ و دفاع از اين حقوق مى داند.

جاللى تصريح كرد: اخيرا بصورت مكرر گزارشــاتى دريافت شده كه 
شــركتهاى هواپيمايى اقدام به برگزارى جلسات تعيين كف نرخى 
داشــته اند. اين عمل مصداق مشــخص اخالل در جهت بســتن 
گستره انتخاب مشترى بوده و در حقوق بين الملل متضاد با قوانين 
Antitrust و در قوانين كشور مغاير صريح حقوق مصرف كننده است. 

در اين نامه آمده اســت: نظر به اهميت موضوع، بدينوسيله متذكر 
مى گــردد كه در صورت اثبات محتواى فوق بر ســر نرخ و كيفيت 
خدمت، سازمان هواپيمايى كشــورى در مقام مدعى حفظ حقوق 
مســافرين هوايى، موضوع را به مراجــع قضائى منعكس و در تداوم 
فعاليت شركت هواپيمايى مربوطه محدوديت جدى قائل خواهد شد.
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شما ديگر به رستوران ها دعوت نيستيد!

پايان دورهمى در رستوران ها به دليل گرانى منوها
اتاق بازرگانىانرژى

مكث

از سال 2021 و با نام «بصره مديوم»
عراق نوع جدیدی از نفت را

به بازار عرضه می کند
به گفته منابع آگاه، عراق به مشــتريان خود 
اعالم كرده است، در نظر دارد تا سومين نوع 
نفت صادراتى اين كشور با نام «بصره مديوم» 
را در ماه ژانويه به بازار عرضه كند. به گزارش 
فارس به نقل از رويترز، دو منبع آگاه گفتند، 
شــركت بازاريابى نفت عراق (SOMO)، به 
مشتريان خود اعالم كرده است، در نظر دارد 
تا سومين نوع نفت صادراتى اين كشور با نام 
«بصره مديوم» را در ماه ژانويه به بازار عرضه 
كند. بنا بر گفته منابع آگاه و اسناد رسيده به 
دست رويترز، اين نوِع جديِد نفِت خاِم مديوِم 
ترش از تركيب نفت ســبك بصره و دو گريد 
ديگر نفت حاصل خواهد شــد. نفت ســبك 
بصره، از پايانه نفتى بصــره در جنوب عراق 
صادر مى شــود و بخش اعظمى از صادرات و 
درآمد اين كشور را تشــكيل مى دهد. عراق 
حــدود 2,77 ميليــون بشــكه در روز نفت 
بصره را در ماه اكتبر صادر كرده و اين كشور 
دومين صادركننده نفت در ســازمان اوپك 
است. براســاس اين اسناد، نفت سبك بصره 
 33 (API) پس از تركيب، درجه ســنگينى
خواهد داشــت درحالى كه درجه ســنگينى 
نفــت مديوم بصره حدود 29 خواهد بود. اين 
نفت جديد، شــبيه نفت خام الشاهين قطر 
اســت. نفت سنگين بصره كه در سال 2015 
ســاخته شــد، API حدود 24 درجه دارد.  
API شــاخص غلظت نفت اســت و هرچه 

عدد كمتر باشــد، نفت سنگين تر است و در 
هنگام پااليش، بنزين و گازوئيل كمترى از آن 

حاصل مى شود.

تکنوکراسی الزم است 
اما کافی نیست

ادامه از صفحه اول:
در واقع حضور افرادى كاردان و فن ساالر 
كه براساس يك رويه منسجم به دنبال ارائه 
برنامه اى دقيــق و كارآمد براى مواجهه با 
چالش هاى مختلف كشور به ويژه در حوزه 
اقتصادى باشند. اما پازل دستيابى به راهكار 
براى برون رفت از وضعيت كنونى تنها به 
مديران فن ساالر نياز ندارد بلكه به برخى 
تحوالت سياســى و اقتصادى نيز در اين 
زمينه نياز اســت. به عبارتى وقتى كشور 
ذيل تحريم هايى بسيار شديد قرار دارد توان 
مديريتى بخشى از راه حل است بخش ديگر 
تالش بــراى تعامل بهتر با جهان به منظور 
رفع تحريم هاى سنگين فعلى است. در واقع 
مدير بدون امكانات همچون ســرباز بدون 
فشنگ است. سربازى كه فشنگ ندارد به 
هر ميزان نيز سرباز ماهرى باشد، نمى تواند 
كارى از پيش ببرد. مديرى كه امكانات و 
پشتوانه هاى مالى او در وضعيت نامناسبى 
باشد و در تحريم هاى شديد گرفتار باشد نيز 
طبيعتا با چالش هاى زيادى مواجه مى شود. 
بنابراين به نظر مى رسد تغيير در وضعيت 
فعلى كشور نياز به راه حل يك بعدى ندارد 
كه تكنوكراســى را بتوان به عنوان گزينه 
مطلوب معرفى كــرد و از آن انتظار تغيير 
شرايط را داشــت بلكه امروز با زنجيره اى 
از مشكالت مواجه هستيم كه به تركيبى از 
راه حل ها در كنارهــم نياز دارد تا بتوان بر 
موانع غلبه كرد. بنابراين تكنوكراسى الزم 

است اما كافى نيست!

کرونا با سرمایه گذاری 
خارجی چه کرد؟

اتاق بازرگانى تهــران در جديدترين گزارش 
خود به بررسى وضعيت جذب سرمايه گذارى 
خارجى از سوى كشورهاى مختلف جهان در 
ايام شيوع كرونا پرداخته كه نشان مى دهد اين 
ويروس در حوزه ســرمايه گذارى خارجى نيز 

اثرات منفى جدى گذاشته است.
به گزارش ايســنا، برآوردها نشــان مى دهد 
كــه ميزان ســرمايه گذارى خارجى در نيمه 
نخست ســال 2020 در مقايسه با نيمه دوم 
ســال 2010 حدودا 50 درصد كاهش يافته 
است. بر اين اساس كل سرمايه گذارى خارجى 
انجام شده در شش ماهه نخست سال جارى 
ميالدى، 364 ميليارد دالر بوده كه پايين ترين 

عدد از سال 2013 تاكنون به شمار مى آيد.
اتاق بازرگانى وضعيت سرمايه گذارى خارجى 
به تفكيك دو فصل نخســت سال 2020 را 
نيز منتشر كرده كه بر اين اساس در سه ماه 
نخست ســال جارى، سرمايه گذارى خارجى 
41 درصــد و در ســه مــاه دوم، 39 درصد 

كاهش يافته است. در ميان كشورهاى توسعه 
يافته كه بيشترين ميزان جذب سرمايه گذارى 
خارجــى را دارند نيز، جريان ورود ســرمايه 
كاهشى 74 درصدى داشته است كه در اين 
ميان بيشــترين كاهش ثبت شده مربوط به 
اياالت متحده آمريكا بوده است. همچنين، در 
اين مدت ميزان سرمايه گذارى صورت گرفته 
از سوى سوييس، هلند و بريتانيا نيز به شدت 
كاهش يافته است. برآوردها نشان مى دهد كه 
در اين مدت تحت تاثير شــيوع كرونا، تمايل 
سرمايه گذاران براى كشف فرصت هاى جديد 

به شدت كاهش يافته است.
بررســى هاى مــوردى نشــان مى دهد كه 
ســرمايه گذارى خارجــى در ســال 2020، 
در روســيه منفى شــده اســت و آمارها در 
كشورهايى مانند چين، هند، اندونزى، برزيل، 
تركيه، لهستان و مكزيك نيز نشان از كاهش 
قطعى جذب ســرمايه گذار جديد در ماه هاى 

گذشته دارد.
در  ســرمايه  جــذب  آمارهــاى  مقايســه 
هفت سال گذشــته نيز نشــان مى دهد كه 
عدد ســرمايه گذارى خارجى در سال 2020 
به پايين ترين سطح خود رسيده است. بر اين 
اســاس باالترين ميزان سرمايه گذارى فصلى 
انجام شــده در ســال هاى اخير به سه ماهه 
ابتدايى سال 2015 اختصاص دارد و باالترين 
روند شــش ماهه نيز در پايان سال 2016 و 
ابتداى ســال 2017 به ثبت رسيده است اما 
با شيوع كرونا، هردو اين روندها به پايين ترين 
حد خود در ســال هاى گذشــته رسيده اند و 
با توجه به نامشــخص بودن سرنوشــت اين 
ويــروس در ماه هاى آينده، نحوه بازگشــت 
ســرمايه گذارى خارجى به شرايط عادى نيز 

معلوم نيست.

براى دومين بار در تاريخ
مشترکان نروژی 

برای مصرف برق پول گرفتند!
قيمت بــرق در نقاطى از نروژ روز دوشــنبه 
براى دومين بار در تاريخ به زير صفر رســيد 
و ســاكنان جنوبى اين كشــور براى مصرف 
برق پول گرفتند. به گزارش ايســنا، گزارش 
پايگاه نروژى E24 نشــان داد قيمت برق در 
شــهرهاى اسلو و كريستيان ســاند و اطراف 
آنها در ســاعات اوليه روز دوشــنبه به مدت 
4 ســاعت منفى شــد. وقتى قيمت ها منفى 

مى شوند توليدكنندگان برق بايد براى مصرف 
به مشتركان پول پرداخت كنند.

براى دومين بار در تاريخ است كه قيمت هاى 
برق در نــروژ به زير صفر ســقوط مى كند. 
قيمت هاى بــرق اوايل ژوئيه در نروژ به مدت 
يك ساعت منفى شد. بخشى از داليل سقوط 
مصــرف در آن زمان، برف زياد كوهســتان، 
صادرات محدود برق و آغاز تعطيالت تابستانى 
بود كه طى آن مصرف برق نروژ كمتر از حد 
معمول مى شود. اما منفى شدن اخير قيمت 
برق نتيجه بارندگى و باد شديد در هفته هاى 
اخير و همچنين واردات باالتر نيروى هسته اى 
از سوئد بوده است. دماى فصلى باالتر از حد 
معمول هم در تقاضاى كمتــر براى برق در 

بخش هاى جنوبى نروژ نقش داشته است.
به گفته كارشناسان، انتظار مى رود قيمت برق 
در زمســتان اين كشور اسكانديناوى افزايش 
پيدا كند. نروژ كه بزرگترين توليدكننده نفت 
و گاز اروپاى غربى اســت، عمده برق خود را 
با اســتفاده از هيدروپاور توليد مى كند. طبق 
اعالم شركت نروژى استات كرفت، هيدروپاور 
99 درصــد از توليد برق در نروژ به حســاب 

مى آيد. در ســطح جهانى سهم هيدروپاور از 
مجموع توليد برق حدود يك ششم است.

بر اســاس گــزارش اويل پرايــس، طبق آمار 
رسمى نروژ، هيدروپاور در سپتامبر امسال در 
91.2درصد توليد برق اين كشور سهم داشت 

و پس از آن انرژى بادى با ســهم 7.1درصدى 
و نيــروى حرارتى با ســهم 1.6درصدى قرار 
گرفت. جديدترين آمار رسمى ساالنه نروژ نشان 
مى دهد كه هيدروپاور 95 درصد در توليد برق 

اين كشور در سال 2018 سهم داشته است.

مفقودى
 مــدرك موقــت فــارغ التحصيلى اينجانب ســحر ســاعدي 
عليشاهي  فرزند منوچهر به شماره شناسنامه 1043 و كد ملى 
0053420365 صادره از تهران در مقطع كارشناســي رشــته 

مديريت بازرگاني صادره از دانشــگاه پيام نور شهريار با شماره 
دانشــجويى 826108904 مفقود گرديده و فاقد اعتبار قانونى 
اســت. از يابنده تقاضا ميشــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نطنز به ادرس :نطنز ، ميدان بين المقدس ، بلوار 

اميريه مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد نطنز ارسال نمايد.

مفقودى
مدرك تحصيلى اينجانب مهشيد فخارى فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 9144صادره از تهران در مقطع كارشناســى ارشد 
رشته معمارى صادره از واحد دانشــگاهى آزاد نطنز به شماره 
149531100049مفقود گرديد و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده 

تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نطنز 
به آدرس:  نطنز ميدان بيت المقدس بلوار اميريه مجتمع دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد نطنز ارسال نمايد.

مفقودى
برگ كمپانى  موتورسيكلت عرشيا 150 كارخانه ايران دوچرخ 
 NBD***150A9400876 :شاســى شــماره  به  مدل94 
به شــماره موتــور: 0149NBD803260 به شــماره پالك: 

76322/128 مفقود گرديده وفاقداعتبارمى باشد.

مفقودى
سه برگ سندموتور سيكلت تي وي اس ژوپيتر 110 رنگ سفيد 
به شماره پالك 23964/138 به شماره شاسي 11311 به شماره 

موتور 1601080مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

مفقودى
برگ سبز و سند خودرو سوارى ام وى ام 110 مدل 89 به رنگ 
 MWM372FG9012994 :گوجه اى روغنى به شماره موتور
به شــماره شاســى IR88211011822 به پالك شماره 54-

641 س 51 به نام: مريم كاظمى پور به كدملى 0061885916 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

بانك مركزى همچنان سكوت مى كند!؟
تخلف ۳۱ درصدی بانک ها از بخشنامه افشای صورت های مالی

هشدار سازمان هواپيمايى؛
مجوز فعالیت ایرالین های گران فروش لغو می شود

و  رســتوران ها  دارندگان  اتحاديه  رئيس 
سلف سرويس ها در گفتگو با «آفتاب يزد»:
 تنها تفريح مــردم ايران هم با محدود 
شــدن حضور در رســتوران ها به دليل 
تداوم شــيوع كرونــا و همچنين كاهش 
قدرت خريد مردم به دليل اوضاع اسفبار 

اقتصادى از دست رفته است 

 بــا وجــود بيــكار شــدن كارگران 
رستوران ها و با توجه به رعايت پروتكل ها 
اقدامى براى همكارى با صنف ما  تاكنون 
نشده است. كارگران اين صنف به سختى 
زندگى مى كننــد و بيكارى زيادى در اين 

صنف وجود داشته است

 وقتى گوجه فرنگى كيلويى 5 هزار تومان، 
برنج كيلويى 35 هزار تومان، روغنى حلبى 
300 هزار تومان و راسته گوسفند 350هزار 

تومان شده است چه اقدامى براى پابرجايى 
اين صنف مى توان انجام داد



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

ــتان درباره وضعيت گالرى ها در ايام كرونا، اظهار كرد: به  ليلى گلس
ــتان  ــتند و گالرى گلس طور كلى گالرى ها محيط هاى كوچك هس
ــوب مى شود؛ به همين  هم از كوچكترين گالرى هاى تهران محس
ــدن گالرى ها استقبال و نمايش  ــنهاد بسته ش خاطر اغلب از پيش
ــگاه ها با رعايت  مجازى برگزار كردند يا اينكه ترجيح دادند نمايش
كليه پروتكل هاى بهداشتى برگزار شوند. اين هنرمند با بيان اينكه 
ــان  ــتناك از كرونا خوردند»، خاطرنش «گالرى ها واقعاً ضربه وحش
كرد: برخى از گالرى هايى كه در اين مدت باز بودند، تقريبا تعطيل 

هستند و فروش و مخاطب چندانى نداشتند؛ البته در 
اين ميان گالرى هايى كه نمايشگاه آنالين برگزار كردند 
ــتثنى كرد به  و موفق بودند را مى توان تا اندازه اى مس
شخصه زمانى كه مى خواستم نمايشگاه «100 هنرمند، 

ــازى برگزار كنم، اصال فكر نمى كردم كه با چنين  100 اثر» را مج

استقبالى مواجه شويم. ما از آغاز نمايشگاه تاكنون روزى حداقل هفت 
ــيم. به همين خاطر هم با توجه به اين تجربه موفق و  اثر مى فروش
همچنين شرايط شيوع ويروس كرونا در جامعه، تصميم گرفتم تا آخر 

سال نمايشگاه حضورى نداشته باشيم و فقط نمايشگاه 
ــتان يادآور شد كه بر همين  آنالين برگزار كنيم.  گلس
اساس با هنرمندانى كه تمايل داشته باشند، نمايشگاه 
آنالين برگزار كنند، همكارى مى كنيم و هيچ تضمينى 
هم براى فروش نداريم . اما به هر حال از برگزارى نمايشگاه حضورى 
ــال معذوريم.  به گزارش ايسنا، مدير گالرى گلستان در  تا پايان س
عين حال يادآور شد: به طور كلى گالرى ها در اين مدت آسيب بسيار 

زيادى ديدند و ديگر آن شور و هيجان سابق وجود ندارد.  

فرهنگى چهارشنبه 14 آبان  1399    شماره 5868

سينماى ايران در صربستان 

 آسیب کرونا به گالری ها و اقبال به نمایشگاه های مجازی

 نقدى بر اظهارات امير پوركيان درباره مشكالتى كه در حوزه رسانه هاى تصويرى وجود دارد 

داخل گود! 

9 فيلم كوتاه،  مستند و انيميشن ايرانى به يازدهمين جشنواره جهانى فيلم «MikroFAF» صربستان كه 
از 23 تا 25 آبان به صورت آنالين برگزار مى شود، راه يافتند. اين جشنواره با هدف نمايش آثارى كه فراتر از 
محدوديت ها،خالقيت خودشان را به نمايش مى گذارند؛ آثار منتخب را به رقابت مى گذارد. به گزارش ايسنا، 
فيلم هاى امروز جمعه است، رحمت تورى، ملكوت، خوالن و  حركت، سخنران، رأى، گلوله هاى تعميدو 

پرستيژ به نمايندگى از ايران در اين رويداد رقابت مى كنند.

ــرايط كنونى چه بر سر سينمايى  ــما در ش به نظر ش
كه قرار است ضمن اشاعه فرهنگ به توليد محتوا در 
ــردازد، خواهد آمد؟ كار كردن در اين  عرصه هنر بپ
ــينما براى افرادى كه به قول معروف صابون چنين  س
برخوردهايى را به تنشــان ماليده اند و كفش آهنى به 
ــا چه زمانى مى تواند لذت بخش و دلى  پا كرده اند ت
باشد؟ آيا آنها خسته نخواهند شد؟ آيا از سينما قهر 
نخواهند كرد؟ آيا باز هم به ساخت و توليد فيلم ادامه 
خواهند داد؟ اگر پاسخ اين پرسش ها مثبت است چرا 
فيلمساز مشــهورى مانند احمدرضا درويش ديگر در 
ــد؟ ناصر تقوايى  ــرى توليد نمى كن ــينماى ايران اث س
ــود  ــامل اين ماجرا مى ش ــه مى گوييد؟ او هم ش را چ
ــدى فخيم زاده كه مدتهاســت پايش را در يك  و مه
ــازم؟  ــرده كه ديگر هيچ اثر تاريخى نمى س كفش ك
ــرا در طول اين  ــتى چ كارگردانان ديگر چطور؟ راس
ــالها فيلمسازان به ساخت توليدات بيرون از مرزها  س
گرايش پيدا كرده اند؟ اين سواالت و سواالت ديگرى 
از اين دست، اظهارات امير پوركيان را مبنى بر اينكه 
ــينما را بايد در داخل  علت وجود مشــكالت حوزه س
ــتجو كرد نه خارج از آن، اثبات مى كند،  ــينما جس س
هرچند كه مشــخص است گردونه سينما پس از اين 
باز هم قرار است بر مدار محورى بچرخد كه تاكنون 
چرخيده و اين يعنى مشــكالت همچنان باقى خواهند 

ماند، حال چه داخل گود باشند و چه خارج از آن

ــناك از كمپانى  ــينمايى «بيا بازى» يك فيلم مهيج ترس  فيلم س
فوكس فيچرز و آمبلين است كه اولين هفته اكرانش را در اياالت 
ــرار گرفت. اين  ــبى مخاطبان ق ــده رقم زد و مورد توجه نس متح
ــون دالر فروخت  ــينما تنها 3/15 ميلي ــر با اكران در 2183 س اث
ــينى در گيشه بى رونق هاليوود در روز هاى  كه البته براى صدرنش
ــتقبال از فيلم ها در آمريكاى شمالى  كرونايى كافى بود. ميزان اس
به دليل بسته بودن سينما ها در نيويورك و لس آنجلس (دو بازار 

ــت. با توجه  ــينما) به طرز قابل توجهى كاهش يافته اس حياتى س
ــده اند، استوديو ها براى اكران  به شعبه هاى سينمايى كه بسته ش
ــاى پرخرج خود با احتياط عمل مى كنند. به همين خاطر  پروژه ه
استوديو ها فيلم هاى كوچك ترى مثل «بيا بازى»، «مرد تو خالى» 
و «جنگ با پدر بزرگ» را روانه سينما ها مى كنند. اين فيلم ها در 
افزايش ميزان نرخ بليت فروشى ناموفق بوده اند. با اين حال فيلم 
ــى 2.5 ميليون دالر  ــازى» فراتر از پيش بينى هايى كه 2 ال «بيا ب

ــده است و با توجه به كم بودن تعداد سينما هاى در  بود، ظاهر ش
حال فعاليت، نسبتاً موفق بوده است. طبق آمار كام اسكور، حدود 
50 درصد از سينما هاى آمريكاى شمالى باز هستند. بودجه توليد 

«بيا بازى» 9 ميليون دالر بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ــتر  ــل از ورايتى، فروش خارجى اين فيلم در حالى كه بيش ــه نق ب
ــش موارد مبتال به كرونا دوباره در  ــور ها در اروپا به دليل افزاي كش

تعطيلى فرو رفته اند، 574 هزار دالر بوده است. 

 «بیا بازی» در صدر گیشه کرونایی آمریکا

سردیس بزرگان هنر
 در خانه هنرمندان 

ــرديس از  ــى و نصب 22 س ــم رونماي مراس
ــازى  ــمپوزيوم مجسمه س ــن س ــار دومي آث
ــدان برگزار  ــر در خانه هنرمن ــر معاص مفاخ
ــينماى ايران از  ــرديس بزرگان س ــد و س ش
ــتمى، على حاتمى، على  جمله عباس كيارس
ــز فنى زاده،  ــيدى، پروي نصيريان، داوود رش
ــاورز، جميله شيخى و مجيد  محمدعلى كش
ــرديس هاى نصب  ــم در بين س ــى ه انتظام
شده قرار دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
ــبت به كيفيت اين سرديس ها  انتقاداتى نس
مطرح شده است. هانيه توسلى در اين مورد 
نوشته: اين االن سرديس استاد على نصيريان 
ــى را نصب  ــت؟ چطور همچين فاجعه اي اس

كرديد؟

 

فرهاد آئیش
 در «برف بی صدا می بارد» 

ــريال «برف بى صدا  با ادامه تصويربردارى س
ــندگى مسعود بهبهانى نيا،  مى بارد» به نويس
ــجرى، كارگردانى  ــافر و طيبه ش زهرا پارس
پوريا آذربايجانى در لوكشين هاى شهر تهران، 
فرهاد آئيش اولين بازيگرى است كه حضور 
ــانه اى مى شود  او در اين پروژه تلويزيونى رس
ــريال  ــزرى از نقش آفرينى او در اين س و تي
ــد. به گزارش برنا، «برف بى صدا  رونمايى ش
ــريالى سه فصلى است كه  مى بارد» عنوان س
ــود و  ــاى 60-70 و 90 روايت مى ش در ده ه
اسامى ساير بازيگران اين سريال نيز در اخبار 
آتى اعالم خواهد شد. در خالصه داستان اين 
سريال آمده است: اگر بمانى، غزل غزل ترانه  

لبخند به پايت مى ريزم.... 

«سلمان فارسی» در سمنان 

ــى»  ــلمان فارس ــريال «س ــردارى س فيلمب
ــهرك  ــى داود ميرباقرى در ش ــه كارگردان ب
ــيد و ادامه  ــان رس ــه پاي ــور ب ــينمايى ن س
ــتان سمنان  ــريال در اس فيلمبردارى اين س
ــين طاهرى  ــود. حس ــه مى ش ــر گرفت از س
ــريال «سلمان فارسى» با بيان  تهيه كننده س
اين مطلب گفت: با توجه به موج جديد كرونا، 
تمهيدات پيشگيرى و پروتكل هاى بهداشتى 
ــى مراحل كار انجام  ــا نهايت دقت در تمام ب
مى شود. وى با بيان اينكه اكثر عوامل پرونده 
ــتمر توسط  ــكى دارند و به صورت مس پزش
ــت ياران و همكاران مركز بهداشت و  بهداش
درمان سازمان صداوسيما معاينه و غربالگرى 
ــر بيمه كرونا،  ــوند، بيان كرد: عالوه ب مى ش
ــك، دستكش  ــتر از 1500 ماس روزانه بيش
ــن عوامل توزيع  ــواد ضدعفونى كننده بي و م
ــود. به گزارش فارس، سريال «سلمان  مى ش
ــيمافيلم است  ــى» از توليدات مركز س فارس
ــانى، بيزانس و  كه با نمايش ايران دوره ساس
ــلمان  حجاز به زندگى، زمانه و مهاجرت «س

فارسى» يار ايرانى پيامبر اسالم مى پردازد.

جالل الدین معیریان 
کرونا گرفت 

ــوت  ــكندرى چهره پرداز پيشكس عبداهللا اس
ــن وضعيت  ــاره آخري ــران درب ــينماى اي س
و  ــم  گري ــراح  ط ــان  معيري ــن  جالل الدي
ــت به كرونا  ــه چند وقتى اس ــرداز ك چهره پ
ــامگاه ــان ش ــت، گفت: ايش ــده اس مبتال ش
 11 آبان به دليل مشكالتى كه برايشان به وجود

ــى يو  ــتان و بخش  آى س ــه بيمارس ــد ب  آم
ــان را به  ــد اما در حال حاضر ايش منتقل ش
ــان  ــل كردند و حالش ــش عمومى منتق بخ
ــبت به روز گذشته بهتر است. به گزارش  نس
ــراح گريم و  ــن معيريان ط ــا، جالل الدي صب
از  و  ــران  ته در   1320 زاده  ــرداز  چهره پ

خانواده اى همدانى است.

آمدن افراسیاب
 به ایران زمین 

ــت از گيا گشت چون پرنيان       چو دش
ــان  مي ــوران  ت ــردان  گ ــتند  ببس

ــن       ــركان و چي ــد ز ت ــپاهى بيام س
ــن  زمي ــاور  خ داران  ــرز  گ از  ــم  ه

ــود       نب ــه  كران و  ــان  مي را  آن  ــه  ك
ــود ــه نب ــوذر جوان ــت ن ــان بخ هم

ــيد       ــكر به نزديك جيحون رس چو لش
ــيد رس ــدون  فري ــور  پ ــزد  ن ــر  خب

ــدند       ش ــرون  بي ــدار  جهان ــپاه  س
ــدند ش ــون  بهام ــون  هماي كاخ  ز 
روى       ــد  نهادن ــتان  دهس راه  ــه  ب
ــوى  ج رزم  ــارن  ق ــان  سپهدارش

اوى       ــت  پش ــس  پ ــوذر  ن ــاه  شهنش
ــوى  گفتگ از  ــر  پ ــر  سراس ــى  جهان

ــتان رسيد       ــكر به پيش دهس چو لش
ــد ناپديد ــيد ش ــو گفتى كه خورش ت

ــهريار       ش ــوذر  ن ــراپرده  س
ــش حصار ــت پي ــر دش ــيدند ب كش

ــت جنگ       ــتان نياراس خود اندر دهس
ــگ  درن ــى  زمان ــد  نيام ــر  ب ــن  بري
ــن       ــران زمي ــدر اي ــياب ان ــه افراس ك
ــن  ــزرگان گزي ــرد از ب ــاالر ك دو س

ــرد       ــزروان گ ــر خ ــاس و ديگ شماس
ــپرد ــان س ــواران بديش ــكر س ز لش

ــى هزار       ــگ آوران مرد چون س ز جن
كارزار ــته  شايس ــد  برفتن

روى       ــد  نهادن ــتان  زابلس ــوى  س
روى  ــد  نهادن ــتان  بدس ــه  كين ز 

ــان بمرد       ــام نريم ــه س ــد ك خبر ش
ــرد ــازد و را زال گ ــه س ــى دخم هم
ــد افراسياب       ــخت شادان ش از ان س
ــد بخواب  ــت اندر آم ــد آنكه بخ بدي

ــيد       ــتان رس ــو پيش دهس ــد چ بيام
ــيد كش ــر  ب ــراپرده  س ــر  براب

ــمار       ــت كردن ش ــه دانس ــپه را ك س
ــزار ه ــمر  بش ــار  ب ــد  چارص ــرو  ب

ــخ       ــى همه ريگ و ش ــيد گفت بجوش
ــخ  ــور و مل ــو م ــر چ ــان سراس بياب

ــزار       ــل ه ــد و چ ــوذر ص ــاه ن ــا ش اب
ــوار س ــى  جنگ ــد  بودن ــه  ك ــا  همان

ــياب       افراس ــرد  ك ــه  نگ ــكر  بلش
ــواب  خ ــگام  هن ــد  برافگن ــى  هيون

ــنگ       ــوى پش ــت س ــى نامه بنوش يك
ــد بچنگ  ــى و آم ــتيم نيك ــه جس ك

ــكريم       بش ار  ــوذر  ن ــكر  لش ــه  هم
ــپريم  بس ــى  پ ــر  زي در  و  ــكارند  ش

ــهريار       ش در  از  ــت  رف ــام  س ــر  دگ
كارزار ــن  بدي ــد  نياي ــا  همان

زر       زال  ــازدش  س ــى  هم ــتودان  س
ــر ــاى و پ ــگ را پ ــى جن ــدارد هم ن
ــن       ــران زمي ــد باي از و بُ ــم  ــرا بي م
ــم كين  ــران بجويي ــد ز اي ــو او ش چ

ــروز       نيم در  ــاس  شماس ــا  همان
ــروز ــى ف ــاج گيت ــا ت ــت ب نشستس

ــت       ــتن نكوس ــه هنگام هر كار جس ب
ــت  ــيار و دوس ــا مرد هش زدن راى ب

ــگام كار       ــرد هن ــود م ــو كاهل ش چ
روزگار ــان  چن ــد  نياب ــس  پ آن  از 
ــر       پ ــرآورد  ب ــكاور  ت ــون  هي
ــر ف ــيد  خورش ــاالر  س ــزد  ن ــد  بش

«یاران
وقتی صدای حادثه خوابید
بر سنگ گور من بنویسید: 
- یک جنگجو که نجنگید

ــوم نصرت  ــورد. » (مرح ــت خ ــا...، شکس ام
رحمانی)

ــانی که خود را  ــتان تئاتر! کس اهالی و دوس
ــتانی که  دایه دار تیٴاتر می دانند و دیگر دوس
ــای تعطیلی  مصاحبه کردند و در این وانفس
اتر، سر در الک خود فرو بردند و... بدانند؛ تیٴ

ما ٓافت مزرعه ی خویشیم که صاحبان زمین 
بایر خود را رها کرده ایم تا...!!!

مگر در مدتی که چراغ تیٴاتر دوباره سوسوی 
ــی از اهالی تیٴاتر  ــت، حمایت خود را برافراش

صورت گرفت!؟
دوستان فرهیخته ای (!) که گاه در کافه ها و 
ــگاه های خود دیده می شدند، آیا پول  ٓاموزش
ــود را صرف  ــده نرفتن به کافه ی خ یک وع

خریِد یک بلیت تیٴاتر نموده اند!؟
ــم؟ تقاضای کدام  ــدام هنر حرف می زنی از ک

کمک و یاری از چه کسانی را داریم؟
ــت از  ــرایط دس ــن ش ــه در ای ــتانی ک دوس
ــتند و با جان و ماِل خویش و  تالش برنداش
خویشاوندانـشان ریسک کردند، اول از همه 

از سوی خود تیٴاتری ها تحریم شدند!!!
ــارک و کوه و  ــا، که ماه ها در پ ــج امثال م رن
ــت از  ــختی های گوناگون دس طبیعت با س
مصاحبه های  ــن  همی ــتیم،  برنداش ــالش  ت
ــه  ک ــت  اس ــر  ات تیٴ ــی  اهال ــاالرانه ی  پدرس
به اندازه یک بلیت حاضر به حمایت نبودند؛ 
ــی و  حاال هم درحال جهت گیری های سیاس

سهم خواهی های ٓاتی هستند و....
من به شخصه ٓاموختم، توکْل همیشه به خدا 
باشد و هرچه مسیر سخت تر می شود قوی تر 

جلو بروم؛
خدا را شکر می کنم. 

ــته   ــاِر این دل نوش ــدوارم به جای انتش و امی
ــالت خود را در این  من، برای چند لحظه رس
ــوی  ــاز که همان سوس روزهای سرنوشت س
ــت به خاموشی  کم فروِغ تئاتر که ممکن اس
ــر از الک خود درآورده، فکر کنند  برسد، س
ــود را رها کرده  ــند خ ــعارهای مردم پس و ش
ــان را برای رشد و  ــالت تاریخی خودش و رس
ــه از زمان به منصه   ــی تئاتر در این بره تعال
ــار ما جوانان و دیگر  ــانند و در کن ظهور برس

خانواده بزرگ تئاتر حضور عملی بیابند. 
و  ــندگی  نویس ــه  ب ــم»  ــش «مختلفی نمای
ــت آذر ماه  ــیرالی قرارس کارگردانی آرمان ش
ــهرزاد روی صحنه برود.  در پردیس تئاتر ش
این گروه که ۹ ماه است مشغول تمرین این 
ــتند، بیش از پیش نگران اجرا و  نمایش هس

هزینه های گروه هستند.

كوتاه از هنر  

رويدادهاى هنرى  

 يادداشت  شاهنامه خوانى 

ــينماى ايران را  ــمن اصلى س آفتاب يزد – گروه فرهنگى: «دش
ــينما جستجو كرد، اتفاقاً كسانى كه بيشترين  نبايد در خارج از س
ضربه را به سينما زده اند افرادى از درون خود سينما هستند. جوانان 
با استعداد توسط نظرتنگ ها و افراد بى اخالق كنار گذاشته مى شوند 
و افرادى كه كاربلد نيستند وارد ميدان مى شوند. متأسفانه سينماى 
ــتند و جانى  ــر رو به نابودى هس ــبكه نمايش خانگى ديگ ــا و ش م
ــبكه نمايش  ــينما و ش در بدن ندارند؛ تنها يك معجزه مى تواند س
ــت كه در رسانه هايى مثل شبكه  خانگى را نجات دهد و آن اين اس
نمايش خانگى از آثار با كيفيت، فيلمنامه هاى با ارزش و دغدغه مند 
ــود و افراد كاربلد اثر توليد كنند. مردم ديگر از فيلم ها و  حمايت ش
ــان است اما در باطن عليه آنها  ــريال هايى كه به ظاهر در كنارش س
ــده اند، فريب نمى خورند و براى جذب نظر مردم بايد با  ــاخته ش س
ــت بود و آثارى توليد كرد كه واقعاً دغدغه هاى مردم را  آنها رو راس

مطرح كند.» 
ــر پوركيان تهيه كننده و  ــهايى از اظهارات امي آنچه خوانديد بخش
ــش در گفتگويى در خصوص  ــت كه چندى پي كارگردان سينماس
مشكالت و موانعى كه حال و روز سينما و شبكه نمايش خانگى را به 
وضعيتى كه مدتهاست گرفتارش شده بيان كرده بود. هنرمندى كه 
ساخت آثار مختلفى مانند «موافقت اصولى»، «ممنوعه»، «آينده»، 
«بانكوك»، «خيابان يك طرفه»، «خنده هاى آتوسا»، «دريا، ماهى 
ــى و كارگردانى در كارنامه  ــوزه تهيه كنندگ ــده» و... را در ح و پرن

هنرى خود دارد. 
ــم. تيترى كه هم با  ــته اي ــام گزارش امروز را «داخل گود» گذاش ن
اظهارات امير پوركيان تناسب دارد و هم از اين موضوع پرده بردارى 
مى كند كه آنچه در سينماى ايران و شبكه نمايش خانگى به عنوان 
معضل و مشكل شناخته مى شود از كجا آب خورده و ريشه در چه 
ــبت به آنچه در سينماى  ــائلى دارد. اگر به بررسى اجمالى نس مس
ــينماى داخل  خارج از ايران مثًال هاليوود رخ مى دهد با آنكه در س
ــخصى اثر در حوزه  ــينمايى كه ساالنه تعداد مش (يعنى همين س
رسانه هاى تصويرى توليد مى كند) بپردازيم و در جزئيات فيلم هايى 
كه در اين دو سينما ساخته مى شوند دقيق شويم، در مى يابيم كه 
ــوند  ــينماى هاليوود توليد مى ش بيش از 97 درصد آثارى كه در س
بدون هيچ تغييرى و يا حداقل با كمترين تغييرات، راهى پرده هاى 
ــانس خود را در جذب مخاطب امتحان مى كنند.  سينما شده و ش
بديهى است برخى از اين فيلم ها با استقبال بى نظير مخاطبان روبرو 
ــده و گاه به پرفروشترين فيلم سال در سينماى هاليوود و حتى  ش
سينماهاى نقاط ديگر دنيا تبديل مى شوند. فرقى هم نمى كند كه 
ــئله اى را روايت مى كند، هرچه كه  مضمون اين نوع فيلم ها چه مس
باشد و هر چيزى را روايت كند در نگاه اول به عنوان يك اثر هنرى 
ــده و قضاوت خوب يا بد بودنش برعهده مخاطبى كه به  قلمداد ش
ــينما مى رود و مقابل پرده نشسته، فيلم مورد نظر را نگاه  سالن س
ــت كه تعيين مى شود يك  ــته مى شود. اين گونه اس مى كند گذاش
فيلم عالى، خوب، متوسط، بد و حتى افتضاح است. به سخن ديگر 
ــمان بيننده  ــانس را دارد كه مقابل چش هر فيلمى اين اقبال و ش
ــينماى  ــا قرار بگيرد، اما هنگامى كه مى خواهيم درباره س به تماش
ــكالت و موانع  ايران حرف بزنيم پيش از همه چيز بايد درباره مش
ــتمى حرف بزنيم كه از همان ابتداى شكل گرفتن  و خوان هاى رس
ايده يك فيلم در ذهن فيلمنامه نويس و كارگردان مقابل روى او قرار 
ــا حتى پس از آن،  ــد و تا پايان آخرين روز اكران و چه بس مى گيرن
وى و اثر هنرى اش را همراهى مى كنند. مشخص است در اين مسير 
طوالنى برخى كارگردانان و فيلمنامه نويسان در همان قدم هاى اول 
با موانع بزرگ و گاهى هم بسيار بزرگ مواجه مى شوند كه متاسفانه 
ــد از آن عبور كنند. به اين مفهوم كه فيلمنامه آنها مجوز  نمى توانن
ساخت نمى گيرد. برخى ديگر از فيلمنامه نويسان و كارگردانان نيز 
ــوند از اين خوان عبور مى كند، اما تجربه  ــتند كه موفق مى ش هس
ــاد دلخوش كنند. چرا كه  ــان داده كه نبايد به اين موفقيت زي نش
اين امكان وجود دارد و چه بسا كه رخ هم داده است كه فيلم پس 
ــت  ــاخت و گذراندن مراحل پس از توليد، هنگامى كه قرار اس از س
مجوز نمايش بگيرد مانعى را پيش پاى خود مى بيند كه بهتر است 
ــاخت برايش صادر مى شد  ــتر و در زمانى كه مجوز س بگوييم پيش
وجود نداشته و بعدها به قول معروف تراشيده شده است. به هر روى 
ــوان مانع «من درآوردى» هم ياد  ــن مانع كه مى توان از آن به عن اي
كرد موفق مى شود كه در كمال تعجب جلوى اكران فيلم را بگيرد، 
اما بعضى از فيلمنامه نويسان و كارگردانان مى توانند اين مانع را هم 
ــته و از آن عبور كنند و اين يعنى فيلمشان رنگ  ــت سر گذاش پش
ــود، اما چندى بيشتر  پرده را مى بيند و به قول معروف اكران مى ش

طول نمى كشد كه بنا به داليلى كه گاها از آنها به عنوان بى توجهى 
ــود فيلمى كه هم مجوز ساخت گرفته و  به مجوز نمايش ياد مى ش
هم مجوز اكران، ناگهان به وسيله برخى عوامل از پرده سينما پايين 
ــيارى از اين فيلم ها اين  ــيده مى شود. نكته جالب توجه در بس كش
است كه هر كدام از آنها حرف هاى زيادى براى گفتن دارند و پرده 
ــائل مختلفى كه در جاى جاى جامعه وجود دارند و بعضاً به  از مس
عنوان ناهنجارى از آنها ياد مى شود برمى دارند، اما در كمال تعجب 
ــا در ابتداى راه يا در ميانه راه و يا حتى  ــم كه اين فيلم ها ي مى بيني
ــياه نما و بعضاً جشنواره اى قلمداد مى شوند  در پايان راه، آثارى س
ــرايطى دو پرسش ايجاد  و از ادامه اكران باز مى مانند. در چنين ش
مى شود؛ اول اينكه اگر اين گونه آثار كه بعضاً به روايت برخى كژى ها 
و پلشتى ها در جامعه مى پردازند سينما نيستند، پس مخاطب بايد 
مفهوم سينما را در چه آثارى جستجو كند؟ يك اثر تصويرى خوب 
ــد كه بتوان به آن گفت سينما؟  ــته باش بايد چه ويژگى هايى داش
ــش دوم اين است كه آيا در ميان انبوهى از آثار سينمايى كه  پرس
ــال توليد مى شوند و حداقل يك سوم آنها مشمول  در طول يك س
سرنوشتى كه پيشتر عنوان كرديم مى شوند، آنها كه باقى مى مانند 
و تا انتها رنگ پرده را به خود مى بينند سينما هستند و هنر هفتم 
را تعريف مى كنند يا به اين دليل كه با ساليق برخى از افرادى كه 
براى آثار هنرى ديگر مانع تراشى مى كنند جور در مى آيند و به قول 
معروف پرشان به پر آنها نمى گيرد، سينما محسوب مى شوند و اجازه 
ادامه اكران پيدا مى كنند؟ آثارى كه محتواى اكثر آنها يا مبتذل و 
سخيف است يا موضوعى كامًال خنثى را به تصوير مى كشند، آثارى 
كه هيچ تأثيرى در حوزه فرهنگ سازى ندارند و فقط براى اينكه اين 
موضوع را در جامعه مطرح كنند كه سينما در كشور ما وجود دارد 
توليد مى شوند، اما در اين ميان معدود آثارى هم هستند كه بعضاً 

ممكن است حرفى براى گفتن داشته باشند و به قول معروف سينما 
ــران روى پرده بمانند و  ــاب بيايند و اتفاقاً تا آخرين روز اك به حس
هيچ كس مانع به نمايش در آمدن آن نشود. اينگونه آثار به اين دليل 
ــتند در تمام دوره ها اعم از گرفتن مجوز ساخت،  كه سفارشى هس
ــاخت، پس از توليد، گرفتن مجوز اكران، اكران و...  پيش توليد، س
 نه تنها با هيچ مانعى مواجه نمى شوند بلكه در برخى مواقع مشمول 

حمايت نيز قرار مى گيرند و چه بسا تشويق هم مى شوند.

 چند پرسش مھم

 بررسى آنچه درباره سينماى هاليوود و سينمايى كشورمان ما را با 
چند پرسش مهم مواجه مى كند. 

-  اينكه در اين ميان نقش مخاطب كه فيلم در اصل براى او ساخته 
مى شود، در كجاى داستان قرار مى گيرد؟

-  اينكه چرا مجوزهايى كه در زمان ساخت و اكران صادر مى شوند 
بعضاً تا اين اندازه از هيچ ضمانت اجرايى برخوردار نيستند؟

ــاً در چنين شرايطى علت وجود نهادهايى كه مجوز  -  اينكه اساس
ــت؟ وقتى مجوزى نمى تواند ضمانت اجرايى  صادر مى كنند، چيس
داشته باشد، يعنى صادر كننده بيهوده پشت ميزى كه براى اين كار 
ــده، نشسته است. چه آنكه هر چه او تالش كند و  در نظر گرفته ش
ــتند كه با خودكار ساده روى مجوز او  مجوز صادر كند، عده اى هس

خط كشيده و آن را باطل مى كنند. 
ــتباه كرده ايم كه براى صدور يك  ــه ما در كجاى كارمان اش - اينك
ــد تا يك اثر هنرى بتواند بدون  ــوز بايد N+1 نفر رضايت بدهن مج
ــا روى پرده رفتن راه  ــرى تمام مراحل گرفتن مجوز ت هيچ دردس

طى كند. 
ــده و آنچه تاكنون در اين گزارش بيان شد تنها  ــواالت مطرح ش س
ــى از ماجراى داخل گود را بيان مى كند، اما پرواضح است كه  بخش
ــود دارد كه علت به وجود آمدنش بعضا خود  ــه ديگرى هم وج نيم
ــك نمى توان تمام موارد مطرح شده  سينماگران هستند. بدون ش
ــينمايى و برخى از افراد  ــئوالن س ــن گزارش را به گردن مس در اي
ــد، انداخت. به مفهوم ديگر  ــينما نفوذ دارن كه از بيرون بر درون س
ــى از مشكالت  و با توجه به آنچه امير پورنياكان بيان مى كند بخش
ــبكه  ــينما گرفته تا در ش موجود در عرصه هنرهاى تصويرى از س
ــينما به اين  ــر روابطى كه در داخل س ــش خانگى تحت تاثي نماي
هنرمندان وجود دارد، ثابتند. مانند پارتى بازى و باند بازى هايى كه 
ــد آثار تصويرى وجود دارد، همچنين تنگ نظرى ها  در عرصه تولي
و بى اخالقى هايى كه توسط برخى افراد انجام مى شود كه متاسفانه 
ــاخت و توليد  حاصل از ورود افراد ناآگاه و غيرتخصصى به حوزه س
آثار رسانه هاى تصويرى است و در دراز مدت نتايج تخريبى فراوانى 
ــينماى ايران مى كند. نتايجى كه اولين تير تركش آنها  را نصيب س
به مخاطب برخورد مى كند و او را وادار مى نمايد آرام آرام از سينما 
ــبكه نمايش خانگى و محصوالتى كه در اين دو مديوم ساخته  و ش
مى شود دورى گزيند و راه شبكه هاى ماهواره اى را كه از قرار معلوم 
هيچكدام از مشكالت و مسائل متعدد مطرح شده در اين گزارش را 
در دل خود ندارند در پيش مى گيرد و اين يعنى مرگ تدريجى هنر 
هفتم در سرزمينى كه تا امروز توانسته حداقل از بزرگترين آوردگاه 

سينمايى جهان دو جايزه اسكار كسب نمايد.
ــما در چنين شرايطى چه بر سر سينمايى كه قرار است  به نظر ش
ــاعه فرهنگ به توليد محتوا در عرصه هنر بپردازد خواهد  ضمن اش
ــه به قول معروف  ــينما براى افرادى ك ــد؟ كار كردن در اين س آم
صابون چنين برخوردهايى را به تنشان ماليده اند و كفش آهنى به پا 
ــد؟ آيا آنها  ــا چه زمانى مى تواند لذت بخش و دلى باش ــرده اند ت ك
ــينما قهر نخواهند كرد؟ آيا باز هم  ــته نخواهند شد؟ آيا از س خس
به ساخت و توليد فيلم ادامه خواهند داد؟ اگر پاسخ اين پرسش ها 
مثبت است چرا فيلمساز مشهورى مانند احمدرضا درويش ديگر در 
سينماى ايران اثرى توليد نمى كند؟ ناصر تقوايى را چه مى گوييد؟ 
ــامل اين ماجرا مى شود و مهدى فخيم زاده كه مدتهاست  او هم ش
ــازم؟  پايش را در يك كفش كرده كه ديگر هيچ اثر تاريخى نمى س
كارگردانان ديگر چطور؟ راستى چرا در طول اين سالها فيلمسازان 
ــرده اند؟ اين  ــرون از مرزها گرايش پيدا ك ــاخت توليدات بي به س
ــواالت ديگرى از اين دست، اظهارات امير پوركيان را  ــواالت و س س
ــكالت حوزه سينما را بايد در داخل  مبنى بر اينكه علت وجود مش
ــات مى كند، هرچند كه  ــتجو كرد نه خارج از آن، اثب ــينما جس س
ــخص است گردونه سينما پس از اين باز هم قرار است بر مدار  مش
محورى بچرخد كه تاكنون چرخيده و اين يعنى مشكالت همچنان 

باقى خواهند ماند، حال چه داخل گود باشند و چه خارج از آن. 

ــاله و از ــه هرس ــن» ك ــش هولدرلي ــى «فريدري ــزه ادب جاي
 سال 1983 در شهر باد-هومبورگ اعطا مى شود امسال به نويد 

كرمانى رسيد. هيئت داوران درباره علت انتخاب خود مى گويد: 
ــنده، مقاله نويس،  ــوان نويس ــرى كرمانى به عن كنجكاوى فك
شرق شناس و گزارشگر او را 
به سمت طيف گسترده اى از 
سوق  نويسندگى  زمينه هاى 
ــنده  ــن نويس ــت. اي داده اس
ايرانى تبار به همان اندازه كه 
زيبايى شناسى  تجربه  درباره 
نوازنده  ــگ،  يان ــل  ني قرآن، 
ــق بحرانى  ــه مناط ــفرهاى خطرناك ب ــا س ــيقى راك ي موس
ــه ايمان و جامعه نيز  ــد، مى تواند آگاهانه درباره رابط مى نويس
ــد. به گزارش صبا، هيئت داورى همچنين علت انتخاب  بنويس
ــق آثار ادبى خود ــى را تاثير او از هولدرلين در خل ــد كرمان نوي

 دانسته است.

ــاس امينى و ــتارگاه» به كارگردانى عب ــينمايى «كش فيلم س
ــنواره اى  ــير جش  تهيه كنندگى جواد نوروزبيگى، در ادامه مس
ــنواره  ــان» در چهارمين جش ــينماى جه ــود، در بخش «س خ
ــت.اين فيلم، با  ــم «مالزى» حضور خواهد داش بين المللى فيل

و  ــده  تهيه كنن ــينى  جانش
ــرمايه گذارى على طلوعى  س
ــرز) و پخش  ــراس پيكچ (نب
ايريماژ،  ــركت  ش بين المللى 
تاكنون جايزه كيم جى سوك 
ــان»  «بوس ــنواره  جش از  را 
دريافت كرده و براى نمايش 

ــنواره «مانهايم-هايدلبرگ» و  در بخش مسابقه اصلى در جش
بخش شعف سينماگران در جشنواره «فيلم هاى آسيايى» هنگ 
كنگ برگزيده شده است. به گزارش صبا، جشنواره بين المللى 
فيلم مالزى از 15 تا 20 آذرماه سال جارى در كواالالمپور مالزى

 برگزار خواهد شد.

ــان كه او را  ــه افترا روزنامه س ــوم ب ــى دپ در پرونده موس جان
ــت خورد. جانى  «حمله كننده به زن» خطاب كرده بود، شكس

ــينما شكايتى عليه اين روزنامه تنظيم  دپ بازيگر 57 ساله س
ــده بود حمله به همسر سابقش امبر هرد  كرده بود و مدعى ش

ــن حال  ــت. با اي ــذب اس ك
ــان كه اين مطلب  روزنامه س
ــود معتقد بود  را كار كرده ب
ــت. دادگاِه  ــه دقيق اس مقال
اين شكايت به مدت 16 روز 
ــتان  در ماه جوالى در انگلس
ــده بود. به گزارش  برگزار ش

سينماسينما، بنا به اعالم قاضى پرونده، گفته هاى روزنامه سان 
ــان  ــت بوده و ادعاى جانى دپ مبنى بر افتراى روزنامه س درس
ــت. ماجراى دعواى خانوادگى جانى  با شكست مواجه شده اس
دپ و همسرش مدتهاست نقل محافل هنرى – سينمايى شده 

است. 
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 مشاور نخست وزير عراق به اتهام فساد بازداشت شد
كميسيون مبارزه با فساد عراق از بازداشت مشاور نخست وزير اين كشور خبر داد. به 
گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه خبرى روسيا اليوم، طبق دستور صادره از سوى 
شوراى عالى قضائى عراق، در حق «رعد محسن غازى شبيب الحارس»، مشاور نخست 
وزير عراق بنا بر شـكايت هاى ارائه شده عليه وى به كميسيون تحقيقات دائمى 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.

ــكه   1410- اميدواريم افت قيمت دالر و س

ــت قيمت  ــه يابد، هر چند معلوم نيس ادام
كاالهاى ديگر هم پايين بيايد. چون قيمت ها 
ــا دالر كاهش  ــا ب ــاال مى روند ام ــا دالر ب ب

نمى يابند. (7/30)
ــه ارز صادراتى را  1401- صادركنندگانى ك

به كشور برنمى گردانند بايد محاكمه شوند. 
مجوز بازرگانى آنها هم لغو شود. (7/30)

ــت  ــولين قلمى موجود نيس 1353- انس

ــى  ــاران ديابتى چه كار كنند؟ چرا كس بيم
پاسخگو نيست؟ (7/30)

ــى ها  تاكس ــى  برخ ورودى  االن   -1324

3 هزار تومان شد، چرا كرايه برخى تاكسى هاى 
اينترنتى اضافه نمى شود؟ (7/30)

ــكالت كشور چيزى نيست كه  1310- مش

حل نشدنى باشد. يك اراده جمعى و تدبير 
ــانه براساس واقعيات  و راهكارهاى كارشناس

جامعه مى خواهد. (7/30)
ــدگان بايد به مردم  ــى از نماين 1301- برخ

ــند. بسيارى از مشكالت مردم  پاسخگو باش
ــر و تندرو  ــرادى خودس ــال اف ــه اعم نتيج
ــعور مردم توهين ــان است. به ش مثل ايش

 نكنند. (7/30)
ــر فكر  1228- تندروها و نيروهاى خودس

ــا را فراموش كردند. به چه  نكنند مردم آنه
حقى به دولت توهين مى كنند؟ اگر آمريكا 
برجام را به هم نمى زد اين اتفاقات نمى افتاد. 
ــور برجام را آتش  ــا مگر امثال آقاى ذوالن ام

نزدند؟(7/30)
ــده محترم  ــش! نماين ــاى بى غ 1208- آق

مجلس با برخى حرف ها معروف نمى شويد. 
احترام رئيس دولت را داشته باشيد. مراقب 

كالمتان باشيد. (7/30)
ــت  1117- اين مجلس يازدهم كه 5 ماه اس

ــركار آمده به جز مقابله با دولت چه كار  س
ــه كار براى مردم  ــرده؟ آخر خود اينها چ ك

كردند؟ اين مجلس چه كار كرده؟ (7/30) 
ــان  1114- ما مردم بايد در مقابل گرانفروش

متحد شويم. بهترين راه برخورد با گرانفروشان 
عدم خريد است. در برخى شهرهاى مرزى 
قيمت ها چند برابر شده است. چرا در مناطق 
ــته  مرزى بايد اين همه افزايش قيمت داش

باشد؟ چرا نظارت نيست؟ (7/30)
0319- رئيس جمهور محترم جريمه نزدن 

ماسك و عدم رعايت مقررات را با دقت اعالم 
ــوال من اين است جريمه كسانى  كرد اما س
ــايى زودهنگام مدارس و  كه مسبب بازگش
ــدند و مانع  ــگاهها و آزمون كنكور ش دانش
ــدند چقدر  ــه اولين كانون كرونا ش قرنطين

است؟ (7/30)
ــديم صادرات  ــا مطلع ش 0102- در خبره

ــته. اين خبر نويد  ــورمان افزايش داش كش
بخش محصول توجه مستمر به جهش توليد 

است. (7/30)
ــفانه گاهى در برخى مكان ها  0054- متاس

بانوان را با حجاب مناسبى نمى بينيم. گويا 
كم حجابى دارد به يك سنت تبديل مى شود! 
ــوع جدى تر واكنش  ــرا نبايد به اين موض چ

نشان داده شود؟ (7/30)
1217- پيشنهاد مى كنم شهردار و رئيس 

راهنمايى و رانندگى تهران از چهارراه شهيد 
ــدن كنند تا در  ــيد مصطفى خمينى دي س
جريان بى نظمى اى كه در اين محل ايجاد 
شده قرار گيرند. تعدادى بلوك سيمانى جلو 
ــته اند تا خودروها نتوانند  خيابان رى گذاش
ــداى بازار  ــير دهند. همچنين ابت ادامه مس
ــوى شركت آب  تهران به علت حفارى از س
و فاضالب مدت هاست مسدود است. برخى 
رانندگان اتوبوس هاى شركت واحد به جاى 
ــتگاه اتوبوس توقف و مسافر  اين كه در ايس
ــه چپ از  ــد. به محض گردش ب ــوار كنن س
خيابان مصطفى خمينى و ورود به خيابان 
رى، توقف مى كنند و باعث مشكالت فراوانى 

مى شوند. (8/9)
1845- بى نظمى در جا به جايى مسافران 

ــتان  ــهرى در اس ــا اتوبوس هاى برون ش ب
ــافربرى  ــتان به ويژه تعاونى هاى مس گلس
ــه دارد. لطفاً وزارت راه  گرگان همچنان ادام
و شهرسازى تمامى تعاونى هاى مسافربرى 
را ملزم كند رانندگان به حركت ساعت بليت 
ــاعت تعيين شده  ــافران توجه و سر س مس
ــد و از توقف هاى نابجا خارج از  حركت كنن
ــير به طور  ــافربرى و در طول مس پايانه مس
ــافران  جدى خوددارى و از اتالف وقت مس

جلوگيرى كنند. (8/9)
0915- حمله سارقان به على دايى و سرقت 

گردنبند طالى ايشان چقدر مهم است كه 
ــترده اى پيدا  ــرام بازتاب گس ــتا گ در اينس
كرده است. اين كه سارقان بايد شناسايى و 

ــزاى اعمال شان رسيدگى شود حرفى  به س
ــى به جاى اين  ــت، اى كاش آقاى داي نيس
ــه گرد ن بند طال كه براى آقايان از لحاظ  ك
شرعى اشكال هم دارد، در گردن مباركشان 
ــد، در جاى ــه نمايش بگذارن ــد و ب بيندازن
 امن ترى مى گذاشتند! اكبر از تهران(8/9)

ــه تخلف يكى از  ــيدگى ب 2311- براى رس

ــماره تلفن صدونود،  واحدهاى صنفى با ش
ــت، درمان و آموزش پزشكى  وزارت بهداش
ــدم  تماس گرفتم، دقايق طوالنى معطل ش
به دليل اين كه بيست نفر در انتظار بودند، پس 
از اين كه نوبت به من رسيد، خانم كارشناسى 
جواب داد و قرار شد در بيست و چهارساعت 
ــفانه با  ــيدگى كنند. متأس ــه موضوع رس ب
ــه روز به موضوع رسيدگى نشد!  گذشت س
جالب اينجاست پس از آن پيامكى دريافت 
كردم كه نظرخواهى گذاشتند و به جاى اين 
كه بنويسند نظرتان درباره خانم كارشناس 
ــتند نظرتان درباره آقاى...  چه طور بود نوش

چه طور بود! (8/9)
ــار تهرانـ   ــت بليت قط ــرا قيم 1925- چ

گرگان و بالعكس طى هفته گذشته حدود 
سى هزار تومان گران شد ؟(8/10)

1817- على اكبر، از تهران: روزهاى گذشته 

ــه مطب يكى از متخصصان گوش، حلق و  ب
ــكى  بينى واقع در نازى آباد تهران كه پزش
ــل طبابت  ــا در اين مح ــال ه متبحر و س
مى كند، رفتم. قبالً مطب شلوغ بود اما اين بار 
ــوت و تعداد  ــه نبود. مطب خل مانند هميش
اندكى بيمار در اتاق انتظار نشسته بودند تا 
نوبت شان شود. وقتى نوبتم شد داخل مطب 
ــاع و احوال  ــى با دكتر درباره اوض رفتم كم
ــت و گو كرديم.   ــور و به ويژه كرونا گف كش
ايشان كه دل پردردى داشت، گفت : « كرونا 
باعث شده بيماران از ترس كرونا، براى عمل 
جراحى مراجعه نكنند و اين مسئله موجب 
كاهش جراحى هاى ما شده است. ايشان در 
ادامه گفت: كرونا و گرانى سرسام آور باعث 
شده مردم مشكالت فراوانى را تحمل كنند. 
برخى ها فكر مى كنند پزشك ها هيچ درد 
و مشكلى ندارند. درحالى كه كرونا و گرانى 
باعث مصائب، بدبختى، بد بيارى و مشكالت 
ــار جامعه از جمله  فراوانى براى تمامى اقش
ــده است. بسيارى از پرستاران و  پزشكان ش
پزشكان به علت كرونا جان شان را از دست 
داده اند. از سويى كرونا و از طرفى هم گرانى 
ــئوالن هم  خانواده ها را عذاب مى دهد. مس
نتوانسته اند با كاهش قيمت ها رضايت مردم 
را جلب كنند!» نبايد از حق بگذريم برخى 
پزشكان در بهترين جاى تهران مطب دارند 
و براى بيماران كالس مى گذارند و بيماران 
ــترى  خاص خود را دارند، حق ويزيت بيش
دريافت مى كنند و هزينه هاى عمل جراحى 
ــكان و  ــان هم نگو و نپرس! بعضى پزش ش
ــتر به فكر بيماران كم  متخصصان كه بيش
درآمد هستند، به جاى شمال شهر و مطب 
ــم درآمد به  ــل، در مناطق محروم و ك مجل
ــغولند. بايد به چنين پزشكانى  طبابت مش
كه به فكر جيب هاى خالى بيماران هستند، 

دستمريزاد بگوييم. (8/10)
ــد  مايلن ــه  ك ــى  هاي ــواده  خان  -1512

ــد، لطفاً به  ــك ارزان قيمت تهيه كنن ماس
ــالم، مقابل  ــان مجاهدين اس ــران، خياب ته
ــار روزنامه  ــالمى، كن ــوراى اس ــس ش مجل
ــه كنند. قيمت  ــالمى مراجع جمهورى اس
ــت. ــان اس ــزار توم ــك ه ــدد ماس ــر ع ه

 اكبر از تهران(8/10)
ــتان گلستان:  ــمى از اس 1739- الناز قاس

مشتركان تلفن همراه هربار كه براى خريد 
ــل شارژ يا بسته  ــارژ همراه اول يا ايرانس ش
اينترنتى مى خرند مبلغى به عنوان ماليات 
از آن ها كسر مى شود. مگر اين كار از سوى 
ــات و فناورى  ــى، وزير ارتباط آذرى جهرم

ممنوع اعالم نشد؟(8/10)
ــتر  ــران: بيش ــور از ته ــى پ 2115- فرخ

ــت و اين  جوى هاى آب در تهران رو باز اس
ــئله باعث جوالنگاه موش ها و زباله ها  مس
شده چرا شهرداران مناطق نسبت به اليروبى 
و پوشاندن آن ها اقدام نمى كنند ؟ جوى آب 
بيشتر شبيه جوى آشغال هست و آبى در آن 

ديده نمى شود . (8/10)
2218- يارانه هاى نقدى همچنان با همان 

ــت خانوارها پرداخت  مبالغ قبلى به سرپرس
ــى خواهد اين مبلغ  ــود. آيا دولت نم مى ش
ــن و به جا مانده،  ــه از دولت قبلى تعيي را ك
ــد؟ آيا قيمت اجناس با  تغييراتى ايجاد كن
يارانه هاى ده سال پيش ثابت مانده است ؟ 
دولت در راستاى كاهش قيمت ها كه كارى 
انجام نداده است، حداقل يارانه ها ى نقدى را 

افزايش دهد. (8/10)  
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ــران روزنامه هاى  ــه از نمايندگان انجمن مدي ــروه حكميت ك كارگ
ــريات ايران، انجمن مديران  ــر دولتى، انجمن صنفى مديران نش غي
رسانه هاى تخصصى كشاورزى و صنايع غذايى كشور، تعاونى اصحاب 
ــات روزنامه هاى بخش خصوصى  ــانه ها و كميته پيگيرى مطالب رس
تشكيل گرديده، در همين زمينه بيانيه اى به شرح زير منتشر نمود:

بسمه تعالى
ــت كارگروه حكميت نمايندگان تشكل هاى صنفى مطبوعات  نشس
ــداى اصلح جهت نمايندگى مديران  ــانه ها براى انتخاب كاندي و رس
ــات، در تاريخ 12 آبان 1399  ــئول در هيئت نظارت بر مطبوع مس

برگزار و تصميمات زير اتخاذ شد: 
ــئول  ــح اينكه با توجه به در اقليت بودن نماينده مديران مس توضي
ــن هفت عضو هيئت مذكور؛ الزمه تأثيرگذارى صنفى در اين  در بي
هيئت، قدرت انتقال مطلب و همچنين توان دفاع از مديران رسانه ها 
و اقناع مخاطب است كه از وجوه تمايز نماينده منتخب خواهد بود. 
لذا براى احراز اين خصوصيات، با بررسى معيارهايى به شرح زير كه 

براى انتخاب كانديداى اصلح توسط «كارگروه حكميت» تعيين شده 
بود به اظهار نظر پرداخت؛ 

1-داشتن تجربه مديريت و اداره يك بنگاه رسانه اى خصوصى

2-نداشتن مناصب دولتى و حاكميتى در زمان كانديداتورى 

3- داشتن حسن شهرت صنفى

4-قدرت اقناع افراد حاضر در جلسه 

5-نداشتن منفعت مالى و اعتبارى حضور در هيئت نظارت

6-داشتن شخصيت كاريزما و رأى آور در صنف رسانه

ــبرد اهداف مورد  7-دارا بودن تخصص و ظرفيت برنامه ريزى و پيش

نياز جامعه رسانه اى كشور 
8-داشتن توان گزارش دهى از پيشبرد برنامه ها 

9-برخوردارى از دانش رسانه 

10- توان مطالبه گرى براى پيگيري حقوق مديران مسئول

11- در دسترس  بودن براى مديران ساير رسانه ها در زمان هاى الزم

ــور، با احترام به  ــا توجه به اهميت ويژگى هاى مذك ــن كارگروه ب اي

ــى و تاكيد بر ظرفيت هاى  ــراد حاضر در اين رقابت صنف تمامى اف
علمى، اخالقى و رسانه اى آنها و «صالح» دانستن آنان، مكلفاً جناب 
آقاى «مهدى رحمانيان» مديرمسئول روزنامه موفق و شناخته شده 
ــرق را به عنوان كانديداى «اصلح» تشكل هاى صنفى-مديريتى  ش
ــدادى از كانديداهاى  ــت تع ــل معرفى مى نمايد. الزم به ذكر اس ذي
ــتگى هاى الزم بودند با عنايت به  ــرم نيز كه خود داراى شايس محت
ــان انصراف داده اند. ــاخص هاى فوق، به نفع جناب آقاي رحماني ش

ــانه اى از متوليان امر، برگزارى يك  ــت انتظار جامعه رس بديهى اس
ــائبه» و با «رعايت اصل  ــاك» و «به دور از هرگونه ش ــات «پ انتخاب

بى طرفى» و «محافظت از محرمانگى آراء» مى باشد.
انجمن صنفى مديران روزنامه هاى غير دولتى

انجمن صنفى مديران نشريات ايران
انجمن مديران رسانه هاى تخصصى كشاورزى و صنايع غذايى كشور 

تعاونى اصحاب رسانه كارگروه پيگيرى مطالبات صنفى روزنامه هاى 
خصوصى

ــده و تلويزيونى، با  ــخنان زن ــالمى در س ــم انقالب اس ــر معظ رهب
ــرت محمد  ــر خاتم حض ــالد پيامب ــالروز مي ــته س تبريك خجس
ــر  جعف ــام  ام ــرت  حض والدت  و  ــه)  مصطفى(صلى اهللا عليه وآل
ــالمى،  ــريف ايران و امت بزرگ اس ــالم) به ملت ش صادق(عليه الس
ــالم را عالج واقعى مشكالت مسلمانان خواندند و  وحدت جهان اس
ــتادگى در مقابل زياده خواهى هاى  ــاره به سياست عاقالنه ايس با اش
آمريكا افزودند: سياست حساب شده جمهورى اسالمى با رفت و آمد 

اشخاص در آمريكا تغييرى نمى كند.
ــان  ــانى دفتر مقام معظم رهبرى، ايش ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
همچنين با تأكيد بر تحرك و تالش بيشتر مسئوالن در سه زمينه 
ــاد، امنيت و فرهنگ» گفتند: گرانى هاى اخير واقعاً توجيهى  «اقتص
ــوارى ها را از  ــئوالن بايد با هماهنگى و جديت اين دش ندارد و مس

زندگى مردم بردارند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در بخش نخست سخنانشان، برخى آيات 
ــالم را داراى تناسبى روشن با وضع  قرآن كريم درباره نبى مكرم اس
ــرآن مى فرمايد رنج  ــد: خداوند در ق ــر خواندند و افزودن كنونى بش
مردم بر پيامبر سخت و گران، و آن حضرت عميقاً مشتاق و دلسوز 
ــر است و امروز نيز كه جامعه بشرى بيش از هميشه،  سرنوشت بش
دچار رنج است، روح مطهر رسول اعظم، از اين درد و رنج بشر، آزرده 
ــت و مانند پدرى مهربان، به دنبال هدايت و خوشبختى جوامع  اس

بشرى است.
ايشان با يادآورى سوء استفاده مستكبران از علم و فناورى براى مقاصد 
ــومى نظير بى عدالتى، جنگ افروزى، شرارت و غارت منابع ملتها  ش
افزودند: فرعون فقط در محدوده مصر بيداد مى كرد اما فرعون امروز 
جهان يعنى آمريكا با استفاده از پيشرفت هاى علمى، به كشورهاى 

ديگر لشكركشى مى كند و جنگ، ناامنى و تاراج به راه مى اندازد.
ــاره به دشمنى و معارضه همه جانبه  حضرت آيت اهللا خامنه اى با اش
ــالم افزودند: آخرين نمونه اين دشمنى  ــتكبار و صهيونيزم با اس اس
ــنام به چهره نورانى پيامبر اعظم به زبان كاريكاتور، و  خبيثانه، دش
حمايت رئيس جمهور فرانسه از اين اقدام زشت بود كه بار ديگر نشان 

داد پشت سر اين گونه مسائل دست هاى پنهانى وجود دارد.
ايشان افزودند: مى گويند يك آدم كشته شده است، خوب براى او ابراز 
ــف و محبت كنيد؛ چرا صريحاً از آن كاريكاتور خبيثانه حمايت  تأس
مى كنيد؟ حمايت تلخ و زشت دولت فرانسه و برخى كشورهاى ديگر 
ــت اين كارهاى موهن، مانند برهه هاى قبل يك  نشان مى دهد پش

تشكيالت و برنامه ريزى وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمى، اعتراض و خشم سراسرى امت اسالمى در قبال 
توهين به ساحت نورانى پيامبر اسالم را نشان دهنده زنده بودن امت 
ــمردند و افزودند: البته بر خالف غالب دولت ها، برخى  اسالمى برش
دولتمردان جهان اسالم، باز هم حقارت خود را نشان دادند و به اين 

كار زشت اعتراضى نكردند.
ــه در ربط  ــاره به اقدام دولت فرانس ــرت آيت اهللا خامنه اى با اش حض
ــه آزادى بيان و حقوق  ــت از اين كاريكاتور اهانت آميز ب دادن حماي
بشر افزودند: دولتى اين ادعا را مى كند كه خشن ترين و وحشى ترين 
ــت هاى جهان را كه دستشان به خون هزاران نفر از مردم و  تروريس
دهها تن از مقامات ايرانى آلوده است در كشور خود جا داده، در طول 
جنگ تحميلى بيشترين حمايت ها را از گرگ خونخوارى مثل صدام 
به عمل آورده و در شنبه هاى اعتراض، مردم كشور خود را سركوب 

مى كند و همزمان دم از آزادى و حقوق بشر مى زند.
ــه از  ــور و دولت فرانس ــاع رئيس جمه ــالمى دف ــر انقالب اس رهب
وحشى گرى فرهنگى و عمل جنايتكارانه آن كاريكاتوريست، و دفاع 
آن كشور از منافقين و صدام را دو روى يك سكه دانستند و افزودند: 
ماجراى اخير كه در سالهاى قبل نيز در قالب اهانت به قرآن و پيامبر 
عزيزاسالم در آمريكا و كشورهاى اروپايى تكرار شد، نشان دهنده ذات 

ظلمانى و وحشى  تمدن غرب است.
ــان تأكيد كردند: البته همچنان كه رجاله هاى مكه و طائف در  ايش
صدر اسالم نتوانستند نام مقدس پيامبر را پنهان كنند، امروز نيز اين 
تالشهاى شوم راه به جايى نمى برد و نمى تواند بر شرافت، جاللت و 

عظمت خاتم المرسلين هيچ خدشه اى وارد كند.
ــان در تبيين  ــالمى در بخش ديگرى از سخنانش ــر انقالب اس رهب
ــده هفته وحدت، حوادث خونين برخى كشورهاى  اهميت درك نش
ــتان را يادآورى  ــوريه، عراق، ليبى، يمن و افغانس ــالمى نظير س اس
ــأن ايام ميالد  ــد: آن زمان كه امام راحل عظيم الش ــد و افزودن كردن

پيامبر خاتم را هفته وحدت اعالم كرد، خيلى ها عمق و اهميت اين 
ــن شده كه وحدت جهان اسالم  اقدام را درك نكردند اما امروز روش
چقدر گران قيمت است و اگر محقق شده بود، مى توانست مانع وقوع 

بسيارى از اختالفات و جنگ هاى خونين در منطقه شود.
ايشان در همين زمينه، اقدام خبيثانه برخى كشورها را در عادى سازى 
ــتى به شدت مورد انتقاد قرار دادند و  رابطه با رژيم غاصب صهيونيس
ــد از كار ذليالنه خود ابراز خرسندى و به آن  افزودند: اين افراد فاس
افتخار هم مى كنند اما بدانند كه كوچك تر از آن هستند كه به مسئله 
فلسطين پايان دهند و بدون ترديد رژيم غاصب، قاتل و جنايتكار از 

بين مى رود و فلسطين از آن فلسطينيان مى شود.
ــفانه آن روز، اهميت ابتكار امام  ــالمى گفتند: متأس رهبر انقالب اس
ــالمى در جهت گيريهاى كلى»  ــاد مذاهب اس ــوار يعنى «اتح بزرگ
ــت در  ــمن با فهم خطر اين سياس ــد اما دش ــتى درك نش به درس
كم كردن نفوذش، برنامه هاى عملياتى براى مقابله با آن طراحى و اجرا

 كرد. ايشان، «راه اندازى مراكز توليد انديشه هاى ضدتقريبى»، «ايجاد 
گروههاى تكفيرى مثل داعش» و «به جان هم انداختن افراد غافل» 
ــمن براى خنثى كردن وحدت  ــه برنامه هاى عملياتى دش را از جمل
ــاى  ــتند و افزودند: البته گناه برخى از دولتهاى منطقه و رؤس دانس
آنها كه از گروههاى تروريستى پشتيبانى مالى و تسليحاتى كردند، 
از افرادى كه با تعصب و جهالت به اين گروهها پيوستند بيشتر است 
و در اين قضيه جرم اصلى را آمريكايى ها و سعودى ها مرتكب شدند.

ــى به  حضرت آيت اهللا خامنه اى، جرم ديگر آمريكايى ها را لشكركش
ــورهاى مسلمان مانند افغانستان و سوريه خواندند و گفتند: در  كش
عراق جوانان با غيرت اجازه نفوذ به آمريكايى ها نخواهند داد چرا كه 
ــه حضور آمريكا در هر نقطه از جهان چيزى جز ايجاد ناامنى،  نتيج

تخريب، جنگ داخلى و مشغول سازى دولتها نبوده است.
ــالم همچون «جنگ پنج ساله  ــان عالج حوادث تلخ جهان اس ايش
ــعودى ها» و يا «  ــت س ــاوت آميز مردم به دس در يمن و بمباران قس
دهن كجى چند دولت ذليل به امت اسالمى با ناديده انگارى مسئله 
ــتند و تأكيد كردند:  ــطين» را در گروى اتحاد مسلمانان دانس فلس
گرفتاريها و مشكالت دولتها و ملتهاى اسالمى از كشمير تا ليبى به 

بركت وحدت امت اسالمى برطرف خواهد شد.
ــاره به ــان با اش ــالمى در بخش ديگرى از سخنانش رهبر انقالب اس
ــخير النه  ــجويان خط امام در تس ــالگرد اقدام دانش ــان و س  13 آب

جاسوسى آمريكا در سال 1358 گفتند: اين روز مظهر استكبارستيزى 
ــجويان، اقدامى نمادين و بجا در مبارزه با  ملت ايران و آن كار دانش
استكبار بود.ايشان رژيم استكبارى آمريكا را جامع صفات زشت مانند 
ــت پرورى، مداخله گرى، فساد و  جنگ افروزى، تروريست و تروريس
انحصارطلبى دانستند و افزودند: اقدام دانشجويان در مقابله با چنين
ــر بار زور رفتن ــدن و زي ــده اى، عين عقالنيت بود و تسليم ش  پدي

 ضد عقالنيت است.

ــجويان در 13 آبان را  ــت انقالبى دانش ــالمى حرك رهبر انقالب اس
ــروع كننده  ــى دفاعى و كامًال عقالنى خواندند و گفتند: ما ش حركت
ــدام در مقابل آمريكايى ها نبوديم بلكه بعد از پيروزى انقالب، آنها  اق
بودند كه با صدور قطعنامه در كنگره، راه اندازى گروههاى تروريستى، 
طراحى و حمايت از كودتا و تمهيدات گسترده جاسوسى در سفارت 

خود، دشمنى با ملت ايران را شروع كردند.
ــور مى كنند كه اگر  ــه اى افزودند: برخى تص ــرت آيت اهللا خامن حض
ــت هاى آمريكا شود، سود و بهره  ــليم خواسته ها و سياس دولتى تس
خواهد برد درحالى كه دولت هاى تسليم در برابرزورگويى هاى آمريكا، 

بيشترين ضربه را خورده اند و گرفتارى هاى آنها بيشتر شده است.
ــت جمهورى اسالمى ايران در قبال  ــان با تأكيد بر اينكه سياس ايش

ــخص است و با رفت وآمد اشخاص تغيير  آمريكا، حساب شده و مش
ــت با آمدن يا نيامدن  ــان كردند: ممكن اس پيدا نمى كند، خاطرنش
ــت  يك فرد اتفاقاتى بيفتد اما به ما هيچ ارتباطى ندارد و در سياس

جمهورى اسالمى هيچ تاثيرى نخواهد داشت.
ــايى خواندند و  ــاع رژيم آمريكا را تماش ــالمى اوض رهبر انقالب اس
ــت  ــت و قرار اس ــر كار اس افزودند: رئيس جمهورى كه اكنون بر س
انتخابات را برگزار كند مى گويد اين، متقلبانه ترين انتخابات آمريكا 

است و رقيب او هم مى گويد، ترامپ قصد تقلب وسيع دارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى اين وضع را نمونه اى از چهره كريه ليبرال 
دموكراسى دانستند و گفتند: جداى از اينكه چه كسى در آمريكا بر 
سر كار بيايد، اوضاع كنونى نشانگر انحطاط شديد مدنى، سياسى و 
ــت كه صاحبان فكر و  ــت و اين، موضوعى اس اخالقى در آمريكا اس

انديشه در آمريكا به آن اذعان مى كنند.
ايشان سرانجام چنين نظام سياسى را اضمحالل و انهدام خواندند و 
تأكيد كردند: البته اگر برخى بر سر كار بيايند اين انهدام زودتر انجام 
خواهد شد و اگر برخى ديگر به قدرت برسند ممكن است قدرى به 

تاخير بيفتد اما سرنوشت محتوم، نابودى است.
رهبر انقالب اسالمى علت اصلى دشمنى آمريكا با نظام اسالمى ايران 
را زير بار سياست هاى ظالمانه نرفتن و به رسميت نشناختن سلطه 
آنها دانستند و تأكيد كردند: اين دشمنى ادامه خواهد داشت و تنها 
راه برطرف كردن آن، اين است كه طرف مقابل از اين تصور كه بتواند 

به ملت و دولت ايران ضربه اساسى وارد كند، مأيوس شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، مايوس شدن دشمن را منوط به قوى شدن 
ــتند و گفتند: البته ملت ايران  و تقويت ابزارهاى قدرت واقعى دانس
ــكالت خوب ايستادگى كردند  ــارها و مش واقعاً و انصافاً در برابر فش
ــئوالن بايد در سه بخِش اقتصاد، امنيت و  ــدن، مس اما براى قوى ش

فرهنگ، تحرك بيشتر و جدى ترى داشته باشند.
ايشان درخصوص مقوله اقتصاد خاطرنشان كردند: در زمينه اقتصاد 
ــن به معناى ارتباط  ــد البته اي به هيچ وجه نبايد نگاه به بيرون باش
ــت بلكه ارتباط بايد باشد ولى به دنبال عالج  ــتن با خارج نيس نداش
ــيم و يكى از راه حل هاى اصلى هم افزايش  ــكالت در داخل باش مش

توليد است.
ــاد بايد يك تالش  ــد: در زمينه اقتص ــالمى افزودن رهبر انقالب اس

برنامه ريزى شده و سازمان يافته انجام گيرد.
ــكالت  ــيارى از مش ــرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه بس حض
ــى از ناهماهنگى ها  كنونى اقتصادى ارتباطى به تحريم ندارند و ناش
ــيارى از گرانى هاى اخير توجيه ندارد و بايد با  ــتند، گفتند: بس هس

هماهنگى بين دستگاههاى مربوطه هرچه زودتر عالج شوند.
ايشان، گرانى گوشت، مرغ، گوجه تا پوشك بچه را برغم موجود بودن 
ــس و كاال، گرانى هاى بى مبنا و بى دليل خواندند و افزودند: همه  جن
اين گرانى ها و مشكالت، با هماهنگى دستگاهها قابل حل هستند و 

بايد مشكالت از جلوى پاى مردم برداشته شود.
ــالمى درخصوص مقوله امنيت گفتند: براى تأمين  رهبر انقالب اس
امنيت خارجى و طمع نكردن دشمنان، بايد ابزارهاى دفاعى همچون 
موشك، پهپاد و هواپيما همچنان تقويت شوند و براى تأمين امنيت 

داخلى نيز دستگاههاى مربوطه مراقب مسئله نفوذ باشند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در خصوص فرهنگ نيز مسئوالن فرهنگى 

را به تالش هوشمندانه فراخواندند.
ــان در بخش پايانى سخنانشان، به جنگ اخير ميان ارمنستان  ايش
ــاره كردند و با تأكيد بر اينكه اين موضوع  و جمهورى آذربايجان اش
حادثه اى تلخ و تهديدكننده امنيت منطقه است، گفتند: اين درگيرى 
نظامى بايد هرچه زودتر تمام شود؛ البته همه سرزمين هاى جمهورى 
ــده بايد آزاد شود و به  ــيله ارمنستان تصرف ش آذربايجان كه به وس

آذربايجان برگردد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى لزوم حفظ امنيت ارامنه در اين سرزمينها 
ــرف را نيز مورد تأكيد  ــت مرزهاى بين المللى از جانب دو ط و رعاي
ــت هايى كه براساس گزارش هاى قابل  قرار دادند و افزودند: تروريس
ــده اند، نبايد به هيچ وجه نزديك مرز ايران  اطمينان وارد منطقه ش

شوند و اگر آنها نزديك مرز شوند، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.

سياست ما درباره آمريكا 
با رفت وآمد اشخاص تغيير نمى كند 

يك اقتصاددان با اشاره به اينكه پيروزى بايدن 
ــات تاثير مهمى بر اقتصاد  يا ترامپ در انتخاب
ايران و قيمت ارز ندارد تاكيد كرد قيمت ارز در 
ــود و هيچ ربطى به مسائل  داخل تعيين مى ش
خارجى ندارد. به گزارش تسنيم، حسين راغفر 
ــن رويه ى عمدى  ــاره به نمايان بودن اي با اش
ــدت نسبت به تحريم ها  كه اقتصاد ايران به ش
ــاس است، گفت: عده اى مى خواهند فشار  حس
ــته تر كنند و  ــر اقتصاد ايران برجس ــرب را ب غ
ــكننده است. اين  ــورمان ش ــان دهند كش نش
ــكنندگى اقتصاد  ــب ش ــاددان اصالح طل اقتص
كشور را مربوط به سياست هاى داخلى دانست 
و تصريح كرد: اگر سياست هاى داخلى مناسب 
ــدت تقليل مى يابد  ــند، اثر تحريم ها به ش باش
ــش خواهد يافت و  ــى آن نيز كاه ــر بخش و اث

ــر روش برخورد با  ــر تغيي ــران نيز به فك ديگ
ــه داد: ما بايد  ــران خواهند افتاد. راغفر ادام اي
بدانيم چه كسانى صاحب چه منافعى هستند. 
عده اى مى خواهند ترامپ پيروز ميدان باشند 
چون منافع گروهى و طبقاتى آنان توسط اين 
ــود. اين عده مى خواهند  ــئله تامين مى ش مس
ــران حاكم كنند  ــايه هراس را بر اقتصاد اي س
ــزود: گروهى نيز تصور  و منفعت ببرند. وى اف
ــد اگر رقيب ترامپ روى كار آيد قيمت ارز  دارن
ــد در حالى كه  ــش پيدا مى كن ــه زودى كاه ب
ــود و هيچ  ــل تعيين مى ش ــت ارز در داخ قيم
ــدارد. راغفر ادامه  ــائل خارجى ن ربطى به مس
ــت مى توانست از ساز  داد: اگر دولت مى خواس
و كارهاى ديگر منابع ارزى خود را تامين كند 

كه مهم ترين آن نيز ماليات است.

ــات انتهايى تربت حيدريه گفت:  رئيس تاسيس
ــاى مومنانه و  ــك همكاران خير كمك ه به كم
رزمايش مواسات را تا برگشت به وضعيت عادى و 
شكست كامل كرونا ادامه خواهيم داد. به گزارش 
ــركت خطوط لوله و مخابرات  روابط عمومى ش
ــماعيل  ــرق؛ اس ــران –منطقه شمال ش نفت اي
ــذاى گرم در  ــدى افزود: 350 وعده غ حاجى ون
ــن خانواده هاى  ــفره» در بي قالب طرح «هم س
ــاى همجوار خط  ــيب ديده از كرون نيازمند آس
ــد. وى ادامه داد:  ــتان توزيع ش لوله اين شهرس
ــور هدايت «كمك هاى  ــفره به  منظ طرح هم س
ــيب ديده از  ــار آس ــه» به محرومان واقش مؤمنان
ــتاى عمل به  فرمان مقام  ويروس كرونا و در راس
معظم رهبرى(ره) مبنى بر راه اندازى «رزمايش 
ــات و همدلى» و ترويج فرهنگ  گسترده مواس

ــنت هاى حسنه انجام  ــان و نشر س خير و احس
شده است. حاجيوندى مجموع كمك همكاران 
ــات تربت حيدريه در اين مرحله را  خير تاسيس
ــت: در  65ميليون ريال عنوان كرد و اظهار داش

ادامه كمك هاى مومنانه همكاران اين تاسيسات، 
همچنين 20 بسته معيشتى در بين خانواده هاى 
ــيب ديده از كرونا مجاور خط لوله  نيازمند و آس
اين شهرستان توزيع شده است. رئيس تاسيسات 
انتهايى تربت حيدريه بيان كرد: غذاهاى گرم و 
ــتى از اماكن داراى مجوزهاى  بسته هاى معيش
بهداشتى در شهرستان تربت حيدريه تهيه و با 
رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشتى توزيع شده 
است. به گفته وى؛ شناسايى خانواده هاى نيازمند 
براى اهداى اين كمك ها نيز با كمك سه خيريه 

شهرستان تربت حيدريه انجام شده است.

 راغفر: 
قیمت دالر در داخل تعیین می شود

 رئيس تاسيسات انتهايى تربت حيدريه مطرح كرد
ادامه کمک های مومنانه تا  شکست کرونا

 کاندیدای  تشکل های صنفی مدیریتی رسانه ها در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات مشخص شد

حضرت آيت اهللا خامنه اى فرمودند: ما شروع كننده اقدام 
در مقابل آمريكايى ها نبوديم بلكه بعد از پيروزى انقالب، 
ــره، راه اندازى  ــا بودند كه با صــدور قطعنامه در كنگ آنه
ــا و  ــت از كودت ــتى، طراحــى و حماي ــاى تروريس گروهه
تمهيدات گسترده جاسوســى در سفارت خود، دشمنى با 

ملت ايران را شروع كردند 

ــته ها  ــليم خواس برخــى تصور مى كنند كه اگر دولتى تس
ــره خواهد برد  ــود و به ــود، س و سياســت هاى آمريكا ش
ــاى  ــليم در برابرزورگويى ه ــاى تس ــه دولت ه درحالى ك
ــترين ضربه را خورده اند و گرفتارى هاى آنها  آمريكا، بيش

بيشتر شده است 

 رهبر معظم انقالب اسالمى:



آفتـاب يزد- گروه گزارش: در اين روزها و شب ها مردم 
ــى و خبرى ايران  ــا و محافل كارشناس ــه و خيابان ه كوچ
ــده آمريكا  ــات اياالت متح ــه انتخاب ــم به نتيج همه چش
دوخته اند؛ گويى اين انتخابات يكى از تعيين كننده ترين شرايط 
حيات اقتصادى مردم كشورمان است! اينكه داليل هر فرد 
ــت، موضوع  ــراى ارجحيت پيروزى ترامپ يا بايدن چيس ب
اين گزارش هفتگى با رويكرد اقتصادى به انتخابات آمريكا 
ــت، بلكه ارزيابى تحليل اقتصاددانان مستقل از توجه  نيس
ــايد بى سابقه مردم ايران به اين دوره از انتخابات يكى از  ش
ــورها در حوزه اقتصادى است. كشورى  قدرتمندترين كش
ــت فرماندهى ترامپ در روزگارى كه همه به توافق  كه تح
ــا و معاون اولى  ــت جمهورى اوبام ــام در دوران رياس برج
جو بايدن اميد بسته بودند، اما به يكباره با آمدن ترامپ و 
سپس گشتن و پيداكردن بهانه هايى براى خروج، تصميمى 
ــوك آن با تحميل تحريم هاى شديد نفتى  را گرفت كه ش
ــران را به قدرى محدود  ــالمى اي درآمد ارزى جمهورى اس
كرد كه امروز اوج مشكالت اقتصادى عرصه را بر همه تنگ 
ــت. لذا همكاران ما در گروه گزارش «آفتاب يزد»  كرده اس
ــادى را در مورد  ــان اقتص ديدگاه هاى جمعى از كارشناس
ــات و تاثيرگذارى يا  ــن انتخاب ــتن به اي پيامدهاى دل بس
ــردآورى كرده اند كه  ــران را گ ــرى آن در آينده اي بى تاثي

مى خوانيد:

ترامپ بیاید، بایدن بیاید؟
ــن رنانى، اقتصاددان معتقد است «امروز همه  دكتر محس
ــه اند كه اگر ترامپ بيايد چه مى شود؟ و اگر  در اين انديش
ــِدن بيايد چه؟ فكر كردم اكنون زمان خوبى براى توجه  باي
ــا تغيير نكنند  ــت كه تا الگو هاى م ــه اين نكته اس دادن ب
ــد. بحران هاى ما حاصل سوء رفتار  چيزى عوض نخواهد ش

ــوء مديريت  الگوهاى ما و س
ربطى  ــت،  ماس سياستگران 
ــِدن ندارد.  ــپ و باي ــه ترام ب
آمدن و رفتن ترامپ و بايِدن 
فقط سرعت بحران  هاى ما را 

كم و زياد مى كند.»
ــپ بيايد،  ــد: ترام او مى گوي
ــرعت بيشترى  توليد ما با س
سقوط مى كند؛ بايدن بيايد، 
ــرعت كمترى  توليد ما با س
سقوط مى كند. ترامپ بيايد، 
ــرعت  حجم نقدينگى ما با س
ــترى باال مى رود؛ بايدن  بيش
ــم نقدينگى ما با  بيايد، حج
ــرعت كمترى باال مى رود.  س
ــورهاى  ــد، كش ــپ بياي ترام
ــترى  ــرعت بيش ــى با س عرب
ــه  ــوند و ب ــا دور مى ش از م
ــا (رژيم)  ــوى هم پيمانى ب س
ــدن  ــد؛ باي ــرائيل مى رون اس
ــرعت كمترى  ــا س ــد، ب بياي
ــپ  ترام ــد.  مى كنن ــن  چني

ــته هاى تصادفات رانندگى ما با سرعت بيشترى  بيايد كش
ــته ها همچنان باال مى رود  ــر مى رود؛ بايدن بيايد، كش باالت
ــد، مرگ هاى كرونايى ما  ــرعتى كمتر. ترامپ بياي اما با س
ــرعت بيشترى افزايش مى يابد؛ بايدن بيايد با سرعتى  با س
كمتر. ترامپ بيايد، فحاشى هاى ما در فضاى مجازى خيلى 

زيادتر مى شود؛ بايدن بيايد، كمتر زيادتر مى شود».
ــناس كشورمان از منظر اينكه اگر  اما اين اقتصاددان سرش
ــاد، مى افزايد: ترامپ  ــى خواهد افت ــپ بيايد چه اتفاق ترام
ــخت براى  ــا زودتر به نقطه تصميمات س ــد احتماال م بياي
ــيم؛ اما اگر بايدن بيايد، مدت ديگرى  ــايى مى رس افق گش
ــور را تخريب  ــتر همديگر را و كش فرصت مى يابيم تا بيش
كنيم و بعد به آن نقطه برسيم. احتماال در نقطه تصميمات 
ــى كنيم تا  ــم فرصت طلب ــروع مى كني ــخت هم، يا ش س
ــود و كشور از بحران  ــخت گرفته ش نگذاريم تصميمات س
ــاى همكارى و همدلى براى  ــه بگيرد؛ يا اين كه به ج فاصل
ــعى مى كنيم  ــت و كم هزينه، س ــيدن به تصميم درس رس
همديگر را مقصر معرفى كنيم و بيشتر تخريب كنيم. حتى 
وقتى تصميمات سخت را هم گرفتيم دوباره همان تصميم 
ــب يكديگر قرار خواهيم داد  ــخت را بهانه اى براى تخري س
ــد و رفت ترامپ و بايدن  ــرار تجربه برجام). پس با آم (تك

چيزى عوض نمى شود چون ما عوض نمى شويم.
ــه تجربه هاى  ــه دادن مخاطب اظهاراتش ب ــا توج رنانى ب
ــته مى افزايد: اما در اين  ــال گذش بزرگ و پرهزينه 10 س
ــت، يعنى هيچ كس  ــده اس ــال هيچ كس عوض نش 10 س

ــه همان جايى  ــت، هم ــاى خودش تكان نخورده اس از ج
ــتند كه 10 سال پيش ايستاده بودند و حرف ها همان  هس
ــا. هيچ كدام در  ــا و الگوهاى رفتارى، همان الگوه حرف ه
ــده اند؛ يعنى همه  ــال از موضع خود جابه جا نش اين 10 س
ــتند. و چون همه همان  ــّق»ى كه بوده اند هس همان «ح
ــده است، حّق ملت  ــتند، آنچه فدا ش حّقى كه بوده اند هس
ــق آرامش، حق  ــق امنيت، ح ــق رفاه، ح ــت: ح ايران اس
ــن و ــق ازدواج، حق اميد، حق آينده اى روش ــتغال،  ح اش

 حق توسعه.

ــان او از اكنون تا  ــه گم ــا بيان اينكه ب ــاددان ب ــن اقتص اي
ــورى 1400 در مهمترين نقطه  ــت جمه ــات رياس انتخاب
ــتاده ايم، مى گويد: تحوالت  عطف تاريخ بعد از انقالب ايس
ــت كه كوچكترين انتخاب خطا مى تواند  بزرگى در راه اس
ــنگين بين نسلى تازه اى بر كشور ما تحميل  هزينه هاى س
ــر كنيم و  ــه همه مان تغيي ــت ك ــس نوبت آن اس ــد. پ كن
همه مان جا به جا بشويم تا مجال و فضايى براى تغيير ايجاد 
ــتر تصميمات بزرگ اما عقالنى را آماده كنيم.  كنيم و بس
ــور سالهاست مانند چهارراهى شده است كه خودروها  كش
ــط آن گره خورده و متوقف  از چهار طرف آمده اند و در وس
ــان را از خودروى خود  ــده اند، حاال همه راننده ها سرش ش
ــرون كرده اند و داد مى زنند آقا تو خطا آمده اى برو عقب  بي
ــط  و البته هيچ كس عقب نمى رود چون هر كس كه تا وس
ــر او وارد  ــت  س ــت، عده ديگرى هم پش چهارراه آمده اس
ــت هيچ راهى  ــده اند. براى خروج از اين بن بس چهارراه ش
ــت كه همه با هم يك دنده عقب بگيريم. آنانى كه در  نيس
خودروى سياست، دنده عقب ندارند شايسته سياست ورزى 

در عصر توسعه خواهى نيستند.

حضور مجدد ترامپ: 
پمپاژ ریسک به سیاست و اقتصاد جھان

ــى  كارشناس ــدارى،  راه ــين  حس
ــى مالى از دانشگاه  ــد مهندس ارش
ــى  كارشناس و  ــوييس  س  EPFL
ــد MBA از دانشگاه صنعتى  ارش
ــريف در خصوص آثار اقتصادى  ش
انتخابات آمريكا بر ايران مى افزايد: 
مهم ترين تحول سياسى پيش روى 
ــت.  آمريكاس ــات  انتخاب ــان،  جه
ــت جمهورى ترامپ  ــال رياس 4 س

ــتراتژيك و  حتى براى متحدان اس
سنتى آمريكا - البته به جز (رژيم) 
اسرائيل - آنقدر گران تمام شد كه 

ــت ترامپ  ــتند. با توجه به سياس آنها نيز منتظر تغيير هس
ــال ايران، از جمله خروج يك جانبه از برجام و اتخاذ  در قب
سياست فشار حداكثرى، الجرم نتيجه انتخابات آمريكا بر 
اقتصاد ايران و به خصوص بازار ارز نيز اثرگذار خواهد بود.

ــران و روند بازار ارز  ــرايط اقتصادى اي  وى در خصوص ش
ــكا مى گويد:  ــات آمري ــود در انتخاب ــناريوى موج در 2 س
سناريوى اول؛ «تداوم حضور ترامپ: تداوم فشار حداكثرى 
ــه مى توان  ــه در اين زمين ــت ك ــى اقتصاد» اس و بالتكليف
ــت جمهورى  ــند رياس ــور مجدد ترامپ در مس گفت حض
ــك به  ــداوم بالتكليفى و پمپاژ ريس ــه معناى ت ــكا، ب آمري
ــز به نظر  ــت. در مورد ايران ني ــاد دنياس ــت و اقتص سياس
4 سال بعدى سياست ترامپ را بايد در ادامه مسير 4سال 

ــته ديد. در حقيقت آنها كه سياست 4 سال گذشته  گذش
ــد، تداومش را آرزو  ــران را تعيين كردن ــپ در قبال اي ترام
مى كنند و بعيد است كه دست 
از البى و خدعه در اين خصوص 
ــان داليلى كه  ــد. به هم بردارن
ــره در دور اول ترامپ رخ  مذاك
ــت كه  نداد، مى توان انتظار داش
ــره در دور دوم ترامپ نيز  مذاك
با چالش هاى فلسفى و منطقى 
خود مواجه باشد. بنابراين بعيد 
است كه به زودى در روند فعلى 
ــور تغييرى  ــن دو كش تنش بي
ــود. اين يعنى احتماال  حاصل ش
ــار حداكثرى آمريكا  رويكرد فش
دو  ــى  مقطع ــاى  برخورده ــا  ب
ــز هر دو  ــه پرهي ــور و البت كش
ــه خواهد  ــگ ادام ــرف از جن ط
داشت. عالوه بر اين رقابت هاى 
سياسى داخلى، تصميمات الزم 
ــر خواهد  ــادى را به تاخي اقتص
ــت و در كل گذر زمان را  انداخ
به ضرر اقتصاد ايران رقم خواهد 
افزايش  نقدينگى،  ــش  افزاي زد. 
ــم انداز افزايشى نرخ  تورم و چش
ــود. اين مى تواند  ــى اين وضعيت خواهد ب ــا خروج ارز تنه
بدترين سناريوى پيش روى اقتصاد ايران و بازار ارز باشد.

ــناريوى دوم مى گويد: اين  ــريح شرايط س راهدارى در تش
سناريو گزينه «پيروزى بايدن و تبديل فشار حداكثرى به 
ــار غيرحداكثرى است! در واقع در اين گزينه بايدن در  فش
دوران رياست جمهورى اوباما معاون او بود و مى توان انتظار 
داشت كه رويكرد او در بسيارى از مسائل، از جمله برجام، 
به دوران اوباما نزديك باشد. بنابراين بى دليل نيست كه او 
ــپ از برجام انتقاد و اظهار كرده  ــه صراحت از خروج ترام ب
ــروزى در انتخابات، آمريكا را مجددا به  ــت كه بعد از پي اس
ــت كه پيروزى  ــوال اين اس برجام بازخواهد گرداند. اما س
ــد مى تواند  ــه برجام تا چه ح ــت آمريكا ب ــدن و بازگش باي
ــكالت اقتصاد ايران را حل كند و اساسا تغيير شگرف  مش

در رابطه با آمريكا ممكن است؟
ــوان از اثر مثبت  ــود اينكه نمى ت ــان اينكه باوج ــا بي وى ب
ــدن بر اقتصاد ايران صرف نظر كرد، اما در  خبر پيروزى باي
ميان مدت و بلندمدت انتخاب بايدن تاثير مثبت زيادى بر 
وضعيت فعلى اقتصاد ايران نخواهد داشت. وى داليل خود 

را به شرح زير بر مى شمارد:
ــت: تخاصم ميان ايران و آمريكا چيزى نيست كه در  نخس
ــود.  ــد كه با رفتن او حل ش ــده باش دوران ترامپ ايجاد ش
ــت.  ــار ترامپ فقط بر پيچيدگى اين تخاصم افزوده اس رفت
ــابرجام، تصوير بهترى  ضمنا يادآورى دوران اقتصادى پس
از گشايش اقتصادى احتمالى بعد از پيروزى بايدن خواهد 
ــايش هاى زيادى در  ــت به دنبال برجام، گش داد. در حقيق
روابط اقتصادى ايران و دنيا اتفاق افتاد. مثال ايران توانست 
ــل از تحريم  ــطح قب ــادرات نفت خود را به خوبى به س ص
ــارت خارجى و حمل و نقل تا  ــد و نيز درهاى تج بازگردان
حدود زيادى به روى ايران باز شد. اما در اين دوران، هنوز 
ــته مانده و به نظر  درهاى نظام بانكى دنيا به روى ايران بس
ــد آمريكا در حالى كه َدِر باغ سبز نشان داده است،  مى رس
ــود تا شايد برجام هاى  مانع از ورود كامل ايران به آن مى ش
2 و 3 در عرصه هاى ديگر را نيز به امضا برساند. چيزى كه 
ــد. بنابراين مى توان گفت  البته با مخالفت ايران روبه رو ش
ــار حداكثرى  ــروزى بايدن در بهترين حالت، تبديل فش پي
ــى اعمال  ــت. يعن ــار غيرحداكثرى دوران اوباماس ــه فش ب
ــار اقتصادى بر ايران براى امتيازگيرى چيزى است كه  فش
ــاال حتى در دوران بايدن نيز از بين نخواهد رفت. در  احتم

بهترين حالت تاريخ تكرار مى شود.
ــديد اقتصادى و  ــه با توجه به دورانى از تالطم ش دوم اينك
ــت كه با گشايش نسبى در فضاى  تورم هاى باال، بديهى اس
ــعى در بازگرداندن آرامش به  ــى خارجى، دولت س سياس
ــت دولت  اقتصاد كند. دقيقا همان كارى كه در دوره نخس
آقاى روحانى انجام شد: اولويت كنترل تورم بر حل مسئله 
ــت مهم كنترل نرخ ارز و  ــتا يك سياس ركود و در اين راس
ــركوب نرخ ارز خواهد بود. بنابراين مى توان انتظار  حتى س
داشت كه پيروزى بايدن اگرچه به معناى آرامش اقتصادى 
ــد، اما اين براى بازارهايى  داخلى و به خصوص بازار ارز باش
ــد، اگر در كنار  ــخور كرده ان ــه انتظار تورم آينده را پيش ك
ــرد، مى تواند ركود عميقى را  ــت غلط ارزى قرار بگي سياس
ــهام به همراه  ــكن و بازار س ــاى مهم مثل مس در بخش ه

داشته باشد. سوم اينكه قيمت نفت در حال حاضر به دليل 
ــدت تحت فشار است و  ــيوع كرونا و كاهش تقاضا به ش ش
ــامل روسيه و عربستان و  با كمك توافق «اوپك پالس» ش
ــط آنها، قيمت نفت  كاهش چند ميليونى عرضه نفت توس
ــطح حدود 40 دالر در هر بشكه رسيده است. اخيرا  به س
ــيه اعالم كرده است روال عادى بازار نفت  وزير انرژى روس
ــكه  ــده احتماال نيازمند كاهش 5 تا 10 ميليون بش در آين
ــت به 50 تا 55  ــت تا قيمت نف ــطح فعلى اس در روز از س
ــد. پس حضور مجدد ايران با صادرات حدود 2 تا  دالر برس
ــكه نفت مى تواند اين بازار را با يك سكته  5/ 2 ميليون بش

ــت كه اگر  قيمتى مجدد روبه رو كند. اين به معناى آن اس
حتى ايران موفق شود بازارهاى نفت قبل از تحريم را احيا 
ــيار پايين تر از سطح فعلى  كند، احتماال با قيمت هايى بس
ــد. دقيقا مشابه اتفاقى كه در سال 2014  مواجه خواهد ش
افتاد و چشم انداز حضور ايران در بازار نفت در كنار افزايش 
ــيل باعث شد قيمت هاى نفت از باالى 100  توليد نفت ش
ــكه در مدت كوتاهى به زير 50 دالر برسد.  دالر در هر بش
ــالف اين نظر كه چون دموكرات ها حاميان انرژى هاى  برخ
ــراى حمايت از  ــاالى نفت را ب ــتند و قيمت هاى ب ــو هس ن
ــد آنها  انرژى هاى جايگزين مطلوب مى دانند، به نظر مى رس
از كاهش قيمت نفت استقبال مى كنند؛ زيرا اين كار سبب 
كاهش سرمايه گذارى و افول آينده صنعت نفت شده و نيز 
ــه جمهورى خواهان نزديك  ــاى نفتى  آمريكا را كه ب البى ه
ــد. بنابراين  ــار قرار مى ده ــتند، از نظر مالى تحت فش هس
ــت درآمدهاى ارزى ناشى از  اجازه صادرات نفت، قرار نيس
صادرات نفت را به طور چشمگيرى افزايش دهد. اما به هر 
حال اين بهتر از شرايط دوران فشار حداكثرى خواهد بود.

ــكا، در كمتر  ــارغ از نتيجه انتخابات آمري ــارم اينكه ف چه
ــت جمهورى ايران  ــات رياس ــر، انتخاب ــال ديگ ــك س از ي
پيش روست. مهم ترين استراتژى جبهه مقابل دولت فعلى،

ــدن  ــى روى عدم برآورده ش ــه برجام و مانور سياس تخطئ
دستاوردهاى ملموس اقتصادى ايران در اين توافق خواهد 
بود. بنابراين مى توان انتظار داشت كه دولت بعدى با شعار 
از بين بردن برجام و اتكا به نيروهاى داخلى روى كار بيايد. 
به رغم ظاهر جذاب اين شعارها، عملكرد مخالفان برجام در 
ــته دولت هاى مختلف ايران نشان  زمان ترامپ و نيز گذش
ــائل معموال در حد شعار و ابزارى  ــت كه اين مس داده اس
ــد. در نهايت  ــدرت باقى مى مانن ــى براى تصاحب ق سياس
واقعيت پيش روى دولت آينده اين است كه گرداندن امور 
ــى و تامين و تبادل ارزهاى  ــور به انجام تجارت خارج كش
ــاز دارد و  ــى (Hard Currency) ني ــر بين الملل معتب
ــد بايد در جهت  ــت مى خواهد محبوب مردم بمان اگر دول

گشايش تجارت بين المللى كشور قدم بردارد.
ــروزى بايدن  ــه گرفت كه پي ــه نتيج ــان اينگون وى در پاي
ــران و بازار ارز  ــدت، ثبات ظاهرى به اقتصاد اي در كوتاه م
ــدت نمى توان به  ــا در ميان مدت و بلندم ــد آورد. ام خواه
تداوم اين آرامش دل بست. مگر آنكه گشايشى معنادار در 

رويكردهاى طرفين، به خصوص در حوزه سياست خارجى 
و اقتصاد داخلى رخ دهد.

تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار مسکن ایران 
ــاس آنچه همكاران ما در گروه گزارش «آفتاب  البته بر اس
ــى ها و پرس و جوهاى خود به دست آوردند  يزد» از بررس
ــت كه  ــكن اس ــناس اقتصاد مس ــاى يك كارش ديدگاهه
مى گويد: انتخاب بايدن يا ترامپ تفاوتى براى اقتصاد ايران 

و بازار مسكن ندارد.
ــات آمريكا ممكن  ــت انتخاب ــتاريان معتقد اس بيت اهللا س
ــر بازارهاى ايران بگذارد،  ــت در كوتاه مدت اثر روانى ب اس
ــاى بين المللى نگاه كنيم،  ــيع ترى به فض اما اگر از ديد وس
ــت  ــابق تعيين كننده سرنوش اين انتخابات ديگر همانند س
ــاالت متحده از  ــان نخواهد بود؛ چرا كه اي ــورهاى جه كش
جنبه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى دچار بحران شده 
ــفيد راه پيدا كنند  ــدام به كاخ س ــپ يا بايدن هرك و ترام
ــوند كه  ــر چالش هاى داخلى آمريكا مى ش به قدرى درگي
ــورها  ــى براى موضوعات فرعى مثل تحريم ديگر كش مجال

پيدا نمى كنند.
ــورى توطئه بپذيريم كرونا  ــاس تئ وى مى افزايد: اگر بر اس
يك حمله بيولوژيك از طرف چين به كشورهاى غربى بوده 
ــده است، در آينده شاهد  و باعث تضعيف اروپا و آمريكا ش
انتقال سرمايه از غرب به شرق خواهيم بود. نشانه هاى اين 
ــرمايه  ــود. يك س ــال بزرگ نيز هم اكنون ديده مى ش انتق
ــرگردان در دنيا وجود دارد كه با فروكش كردن بحران  س

كرونا به سمت شرق مى آيد.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه چين در دنياى پساكرونا 
ــح مى كند: چين به  ــان خواهد بود، تصري اقتصاد اول جه
ــك توليدكننده بزرگ عرض اندام خواهد كرد. در  عنوان ي

ــاى ابتدايى بروز كرونا، چين  روزه
ــركت هاى اروپايى و  بسيارى از ش
ــن را با  ــتقر در چي آمريكايى مس
ــدارى كرد  ــاى ارزان خري قيمت ه
ــدارى  ــال خري ــم در ح و االن ه
ــركت هاى اروپايى و  بزرگترين ش
ــت. از طرف ديگر ارز  آمريكايى اس
ــازار بين المللى كرد  يوان را وارد ب
كه مى تواند سلطه دالر را تضعيف 
كند. چين به يك شريك با منابع 
ــه عنوان  ــاز دارد. ايران ب ــى ني غن
ــورى كه در منطقه خاورميانه  كش
ــت و تقريبا باالى 50  قدرتمند اس
تا 60 درصد منابع مورد نياز چين 
ــود  ــت ايران رد مى ش ــر بلي از زي

مى تواند شريك اول چين باشد.
ستاريان تاكيد مى كند: كشورها به قدرى درگير مشكالت 
ناشى از ويروس كرونا هستند كه ديگر به تبعيت از آمريكا 
ــركت هاى بزرگ  ــت ش ــد. حتى ممكن اس ــر نمى كنن فك
ــوگل از آمريكا خارج  ــرال موتورز يا گ ــى مثل جن آمريكاي

شوند.

اقتصاد ایران را نباید  به انتخابات آمریکا گره زد
ــاد مومنى نيز  ــه در اين وادى اقتصاددانانى مانند فرش البت
ــته به صورت  ــه دهه گذش ــتند كه طى س بر اين باور هس
ــخن  ــى بين المللى س ــده اى در ادبيات اقتصاد سياس فزاين
ــت دادن  ــئوالن ايران در از دس از توانايى خارق العاده مس
ــيه روى و بى اعتنايى به الزامات  ــن فرصت ها و حاش بهتري
ــاس مجموعه موازين و  ــاد ملى بر اس ــاى اداره اقتص بايده

ــا عنوان  ــت كه ب ــى اس اصول
ــعه صورت بندى  ــش توس دان
ــى و نظرى  ــى، مفهوم تاريخ
ــراز با  ــت. وى با اب ــده اس ش
ــن  ــى اي ــه ط ــف از اينك تأس
ــواهد پرشمارى  ــه دهه ش س
ــود دارد،  ــه وج ــن قضي از اي
ــه خاطر دارم كه  مى افزايد: ب
ــال پيش كه به داليل  چند س
اقتصاد  ــر  منظ از  ــخصى  مش
جنبش  يك  امريكا  ــى  سياس
ــبت گسترده  اجتماعى به نس
با عنوان جنبش وال استريت 
ــانى در ايران  ــد، كس فعال ش
ــدند كه  ــان ذوق زده ش آنچن
ــرور  ــن و س به پايكوبى، جش
ــى در بعضى  پرداختند و حت
ويژه  ــيار  بس ــاى  تريبون ه از 
ــالمى، جنبش  ــورى اس جمه
وال استريت را از عالئم ظهور، 
ــى كردند و به مردم وعده  تلق
ــكا بزودى فرو  دادند كه آمري

خواهد پاشيد.
ــاددان با بيان اينكه  اين اقتص

ــرافت  ــى و ش ــئوليت كارشناس در آن زمان از موضع مس
ــعه ملى دارم  حرفه اى، اخالقى و دركى كه از بايد هاى توس
و اين طرز تلقى ها را از بيخ و بُن با همه آنها مغاير مى دانم 
ــترده اى  ــبتاً گس ــر كردم كه بازتاب نس ــه اى را منتش مقال

داشت.
مومنى در خصوصيات جزييات آن مقاله يادآور مى شود: در 
آن مقاله بر چند نكته تمركز كردم؛ نكته اول اين بود كه با 
استناد به مطالعات بسيار با كيفيتى كه توسط سازمان هاى 
ــان مى داد  ــورت گرفته بود و نش ــادى بين المللى ص اقتص
ــا 2004 اقتصاددان ها و  ــال هاى 1975 ت كه در فاصله س
ــته اند 124 بحران را پشت  مديريت اقتصادى آمريكا توانس
ــار ويژگى هاى خاص  ــا گفتم به اعتب ــر بگذارند، به آنه س
ــى و اجتماعى آن  ــى، سياس ــى، پژوهش نظام هاى آموزش
كشور اين تجربه ها در ذخيره دانايى آنها انباشته مى شود و 
بنابراين آنها به اعتبار تبحرى كه در مواجهه با بحران هاى 
ــتريت را هم پشت سر  اقتصادى دارند قطعاً بحران وال اس
ــت و همه آن چيزهايى كه در ذهنيت افراد  خواهند گذاش
ــى مى گذارد و اعالم  ــوز و اما فاقد صالحيت هاى علم دلس

جشن و پايكوبى مى كنند بى اعتبار است.
ــه دوم كه در آن مقاله  ــن اقتصاددان اضافه مى كند: نكت اي
ــاره قرار گرفت اين بود كه در اصول اگر قرار باشد  مورد اش
ــراى اقتصاد و جامعه ما  ــقوط يك ابرقدرت، آبى ب كه از س
ــتراتژيك سقوط  ــود، به داليل ايدئولوژيك و ژئواس گرم ش
ــب تر و  ــه مراتب براى ما دلچس ــوروى ب اتحاد جماهير ش
ــت باشد.  ــقوط اياالت متحده امريكا مى توانس مهم تر از س
ــادمانى كنندگان به مناسبت گرفتارى در  در آن مقاله از ش
ــيدم كه اگر امكان دارد براى ما توضيح دهند  آمريكا پرس
ــوروى تا به آن روز،  ــى اتحاد جماهير ش كه پس از فروپاش
ــارى پولى، مالى، ارزى  ــت هاى غلط تج كدام يك از سياس
ــده  ــته ش ــت و از آنها خواس ــده اس و صنعتى ما اصالح ش
ــى و حوادث خارج  ــاى آنكه دل به عناصر بيرون ــود به ج ب
ــيج ظرفيت هاى  ــا بندند، كمر همت براى بس ــار م از اختي
ــن ويژگى هاى  ــرد را جايگزي ــور ببندند و خ ــى كش داراي
ــد، علم را در  ــوق بى خردى قرار دهن ــتيزانه يا مش خردس
ــرى و تخصيص منابع فصل الخطاب  فرآيندهاى تصميم گي
ــور  ــا براى كش ــيده راهگش ــه انديش ــك برنام ــد و ي كنن

تدارك ببينند.
مومنى با بيان اينكه از آن زمان تا به امروز با كمال تأسف 
شيوه مورد عالقه شايعه پراكنان، خردستيزان و بى اعتنايى 
ــلط بيشترى پيدا كرده  ــا تس آنان به برنامه اصولى راهگش
ــايد يكى از عالئم و نشانه هاى اينكه تا  است، مى افزايد: ش
ــرفه ديگران  ــه و س ــته به عطس اين اندازه ما خود را وابس
ــئله حياتى برمى گردد كه ما خطا هاى  مى كنيم به اين مس
ــى به منزلت خرد و دانايى  ــيار راهبردى در تنزل بخش بس
در برنامه ريزى مرتكب شده ايم و تا زمانى كه آنها را اصالح 
نكنيم در بر همان پاشنه خواهد چرخيد كه دائماً بحران ها، 

آشفتگى ها و نارسايى هاى بيشترى توليد خواهد كرد.
ــر خدايى ناكرده به  ــد: ما در اين زمان هم اگ وى مى افزاي
ــرده ايم، هر لحظه اى زودتر  ــن اميد هايى وقت تلف ك چني

ــوزى ها را كنار بگذاريم و  ــن اتالف فرصت ها و فرصت س اي
در مسير عقاليى طراحى برنامه هاى راهگشاى توسعه قرار 

بگيريم، كشور زودتر به فرجام خواهد رسيد.
ــى دارد: اگر  ــورمان اظهار م ــته كش اين اقتصاددان كاركش
ــراى فهم امور  ــق عالمانه ب ــل پژوهش و تحقي ــانى اه كس
مبتالبه ايران هستند كافى است كه متون بسيار مهمى كه 
طى همين چند سال اخير از سوى تحريم كنندگان ايران، 
ــوح ببينند كه كانون  ــده را نگاه كنند تا به وض ــار ش انتش
اصلى انگيزش آنها براى بهره گيرى از ابزار تحريم، احساس

ــت كه در اقتصاد ايران به   آسيب پذيرى هاى شديدى اس
ــفله پرورى ها و  ــادها، ناتوانى ها، س ــوء تدبير، فس خاطر س

تملق گسترى ها صورت گرفته است.
ــه خودمان  ــا در واقع از آبى ك ــان اينكه آنه ــى با بي مومن
ــيب پذير كرده ايم بهره بردارى  گل آلود و اقتصاد ملى را آس
مى كنند، مى افزايد: الاقل طى يك سال گذشته به شخصه 
بيش از 15 بار با استناد به شواهد و استدالل هايى غيرقابل 
ــش از هر عاملى تابع  ــه، گفته ام كه رفع تحريم ها بي خدش
ــى بر برنامه مؤثر ما براى رفع  تالش هاى خرد ورزانه مبتن
ــيب پذيرى ها است و هرگاه آنها احساس كنند كه اين  آس
ــته عقالنيت و كاربست خرد در اداره  ــوق بس تحريم ها مش
ــده است، قطعاً آنها تحريم ها را بر طرف خواهند  امور ما ش

كرد چون فكر مى كنند در واقع به ما پاس گل داده اند.
ــوان اميدآفرينى در باب  ــه گفته وى آنچه كه امروز به عن ب
اينكه تغييرى در حزب حاكم بر امريكا اتفاق بيفتد و آثارى 
بر نرخ ارز ما بگذارد يكى از غم انگيز ترين و تحقيرآميزترين 
ــبت به جامعه علمى ما روا داشته  ــت كه نس تلقى هايى اس

مى شود.
ــوك هاى برون زا  ــد: بدون ترديد ش ــى تصريح مى كن مومن
ــورى و كوتاه مدتى بر  ــى و چه اقتصادى آثار ف چه سياس
ــئله اساسى اين است  ــت ما خواهد داشت، اما مس سرنوش
ــده  ــته ش ــه پايدارى نظم اقتصادى تابع خرد به كار بس ك
ــت و اگر  در فرآيندهاى تصميم گيرى و تخصيص منابع اس
چنين چيزى هم اتفاق بيفتد در غياب يك برنامه راهگشا 
ــتمرار  ــود و قطعاً دوباره با اس ــدت خواهد ب ــاً كوتاه م قطع
ــرد و دانايى و اينكه  ــت هاى غير مبتنى بر علم و خ سياس
ــوق رانت، ربا و فساد هستند تا  ــت ها عمدتاً مش اين سياس
مشوق كار و تالش خرد ورزانه و مبتنى بر برنامه، بنابراين 
ــدار كوتاه مدت  ــاى ناپاي افت ه
ــت هاى ما ــا زمانى كه سياس ت

ــته  ــتمرار داش ــن گونه اس  اي
ــر خواهد  ــرعت ب ــد به س باش
گشت. وى در پايان اظهاراتش 
ــه نتيجه گيرى مى كند:  اين گون
« از موضع صميميت و خضوع 
ــور  ــئوالن گرامى كش ــه مس ب
ــم، دل به چنين  توصيه مى كن
ــد و با مبانى و  چيزهايى نبندن
ــناخته شده در زمينه  اصول ش
ــاخت  س ــراى  ب ــزى  برنامه ري
ــعه نيافته رانتى كمر همت  توس
ببندند و همچنين بى اعتمادى 
اصحاب خرد و توليدكنندگان را 
سياستگذارى هاى  از  ناشى  كه 
ــت،  اس ــه  نابخردان ــادى  اقتص
ــويى  حل و فصل كنند و از س
ــردم را برگردانند و  ــاد م اعتم
ــاز كنند كه  ــراى اين ب راه را ب
ــون اصلى درآمدهاى دولت  كان
ــرى از فعاليت هاى  از ماليات گي
ــر توليد  ــرد ورزانه مبتنى ب خ
ــيوه  ــه به ش ــد ن ــه باش فناوران
ــكنندگى آور به مردم و  ــاى تورمى ش ــى كه ماليات ه كنون
ــود و رانت خوار ها، رباخوار ها  توليدكنندگان تحميل مى ش
ــا افزايش ثروت پيدا مى كنند. راه نجات ما از اين  و دالل ه
ــير مى گذرد و اميدوارم مسئوالن گرامى كشور هر چه  مس

سريعتر به اين راه برگردند.»

تناقض استقالل اقتصادی با تنگنایی یک پیام توییتری ترامپ
دكتر اسفنديار خدايى، دكتراى مطالعات آمريكا از دانشگاه 
ــت كه استقالل اين نيست كه ترامپ  تهران بر اين باور اس
ــت و درآمد مردم  ــرى، اقتصاد و معيش ــا يك پيام توييت ب
ــا به ارمغان بياورد.  ــا را در تنگنا بگذارد و فقر را براى م م
ــان را مى تواند به  ــور جه رئيس جمهورى آمريكا كدام كش
اين راحتى، آماج تحريم و تهديد و توهين قرار دهد و هيچ 

هزينه و عوارضى هم برايش نداشته باشد.
ــه بيش از 40  ــت ك ــتقالل اين نيس ــا بيان اينكه اس وى ب
ــت و بعضاً  ــورهاى دوس ــارد دالر ما در بانك هاى كش ميلي
ــه و... بلوكه  ــراق و هند و تركي ــان نظير چين و ع هم پيم
باشد؛ اما به دليل تحريم هاى بانكى آمريكا قادر به استفاده 
ــيم؛ آن هم در اين  از آنها براى درمان زخم هاى ملت نباش

روزهاى تنگ كرونايى و تحريم ها.
ــت كه انتخابات  ــتقالل اين نيس خدايى اضافه مى كند: اس
ــازتر از انتخابات  ــكا براى مردم ما سرنوشت س 2020 آمري

ــتقالل اين نيست كه ملت ما با حسرت  خودمان باشد. اس
ــم بدوزند كه كدام  ــت راى دهندگان آمريكايى چش به دس
ــد. اما همين  ــفره و زندگى ما مى پيچن ــخه را براى س نس
ــت كه  ــردم آمريكا چنان بى اهميت اس ــات براى م انتخاب
ــد. امروز  ــدوق راى نمى آين ــى پاى صن ــى از آنها حت نيم
ــت كدام كشور دنيا، بيش از ما، به انتخابات آمريكا  سرنوش

وابسته است؟
اين استاد دانشگاه تهران در ادامه اين نوع رويكرد انتقادى 
ــج انتخابات  ــئوالن به نتاي ــود از نگاه مردم و حتى مس خ
ــت كه فرزندانمان در  ــتقالل اين نيس آمريكا مى افزايد: اس
ــور و حضور در كارخانه ها و دانشگاههاى  آرزوى ترك كش
ــچ آمريكايى،  ــمارى كنند. اما هي ــكا و اروپا لحظه ش آمري
ــور ما  ــى يا حتى آفريقايى براى زندگى و كار در كش اروپاي

تمايلى نداشته باشند!
ــتباه كرديم كه به اين  وى ادامه مى دهد: ما كجاى كار اش
ــم هزينه پرداختيم؟  ــتقاللمان ك روز افتاديم؟ آيا براى اس
ــا مردم ما در فداكارى و  ــهيد و جانباز داديم؟ آي آيا كم ش
ــختى ها، تحريم ها و جنگ ها كوتاهى  شجاعت و تحمل س
كردند و پشت به دشمن كردند؟ پس اشكال كار كجاست؟ 
حال اگر بيشتر هزينه دهيم، آيا افق روشنى در اين مسير 

ديده مى شود؟
ــگاه با بيان اينكه بايد هوشمندانه مبارزه  ــتاد دانش اين اس
ــاير كشورها استفاده  كنيم و از تجريياِت تاريخى خود و س
ــت يعنى بيشتر ضربه بزنيم و كمتر  كنيم، مى افزايد: سياس
ــيم، بايد در راهبردمان  ــه بخوريم. بايد از تغيير نترس ضرب
ــهامت و تدبير  ــنه ش ــى كنيم. ايران تش تجديد نظر اساس

سياستمداران است.

انتخابات آمريكا و اقتصاد ايران و جهان

اين اقتصاد را به كاخ سفيد گره نزنيد
 چهارشنبه 14 آبان  1399    شماره 5868
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محسن رنانی، اقتصاددان: 
• كوچكترين انتخاب خطا مى تواند 

هزينه هاى سنگين بين نسلى تازه اى 
ــور ما تحميل كند. نوبت آن  بر كش

ــويم تا  اســت كه همه تغيير كنيم و جا به جا بش
مجالى و فضايى براى تغيير ايجاد گردد و بستر 

تصميمات بزرگ اما عقالنى را آماده كنيم. 

فرشاد مومنی اقتصاددان:
ــه داليل  ــه ب ــال پيش ك ــد س •چن

ــتريت  اس وال  ــش  جنب مشــخصى 
ــانى در ايران آنچنان  فعال شد، كس

ــدند كه به پايكوبى، جشن و سرور  ذوق زده ش
پرداختند و حتى در بعضى از تريبون هاى بسيار 
ويژه، جنبش وال استريت را از عالئم ظهور، تلقى 
كردند و به مردم وعده دادند كه آمريكا بزودى 
ــار تبحرى كه در  ــيد اما به اعتب فرو خواهد پاش
ــا بحران هاى اقتصــادى دارند بحران  مواجهه ب
ــر گذاشتند و همه آن  ــتريت را پشت س وال اس
ــوز( اما فاقد  چيزهايى كه در ذهنيت افراد دلس
صالحيت هاى علمى) مى گذرد و اعالم جشــن و 

پايكوبى مى كنند بى اعتبار شد

 حسین راھداری، کارشناس ارشد
 مالی از دانشگاه EPFL سوییس:

ــه معناى  •حضور مجــدد ترامپ ب

تداوم بالتكليفى و پمپاژ ريسك به 
سياست و اقتصاد دنياســت. در مورد ايران نيز 
به نظر 4 سال بعدى سياست ترامپ را بايد در 
ادامه مسير 4سال گذشته ديد. در حقيقت آنها 
كه سياست 4 سال گذشته ترامپ در قبال ايران 

را تعيين كردند، تداومش را آرزو مى كنند!

بیت الله ستاریان
 کارشناس اقتصاد مسکن:

ــا يك  ــورى، كرون ــر اســاس تئ •ب
ــك از طرف چين به  ــه بيولوژي حمل

ــورهاى غربى بوده و باعث تضعيف اروپا و  كش
ــده اســت، لذا در آينده شاهد انتقال  آمريكا ش
سرمايه از غرب به شرق خواهيم بود. نشانه هاى 
ــود.  اين انتقال بزرگ نيز هم اكنون ديده مى ش
ــرگردان در دنيا با فروكش بحران  ــرمايه س س

كرونا به سمت شرق مى آيد

 اسفندیار خدایی
 دکترای مطالعات آمریکا از دانشگاه تھران:

• استقالل اين نيســت كه ترامپ با 
يك پيام توييترى، اقتصاد و معيشت 

ــا بگذارد و فقر را  ــد مردم ما را در تنگن و درآم
براى ما به ارمغان بياورد. رئيس جمهورى آمريكا 
ــه اين راحتى،  ــور جهان را مى تواند ب كدام كش
ــاج تحريم و تهديد و توهين قرار دهد و هيچ  آم

هزينه و عوارضى هم برايش نداشته باشد
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افزای��ش موارد ابتال به دیابت نوع دو در میان کودکان 
و نوجوانان قابل توجه اس��ت.به گزارش ایس��نا، دکتر 
»رابرت گاب��ای« از انجمن دیابت آمریکا گفت: وقتی 
ک��ودک به دیابت نوع یک یا دو مبتال می ش��ود، این 

موضوع به مس��ئله ای خانوادگی تبدیل می ش��ود.وی تاکید کرد: 
دیابت نوع دو با تغذیه صحیح و انجام حرکات بدنی مناسب قابل 
بهبود اس��ت. زمانی که بهبود بیماری به عنوان هدف خانوادگی 
مطرح ش��ود و زمانی که جامعه از بیم��ار به خوبی حمایت کند 

می توان دنیای��ی متفاوت ایج��اد کرد.بدون اعمال 
چنین تغییرات��ی پیامدهای دیابت می تواند در فرد 
جوان نس��بت به یک بزرگس��ال مبتال ب��ه دیابت 
خیلی سریعتر ظاهر شود.به گفته متخصصان،فهم 
بهتر در م��ورد بیماری دیابت نوع دو، ارتباط این بیماری با مواد 
غذای��ی و می��زان وزن و نحوه مواد غذای��ی مصرفی در کمک به 
درمان این بیم��اری می تواند به پیش��گیری و کنترل آن کمک 
کند.همچنین به گفته دکتر » گابای«، ارتباط داش��تن کودک و 

فرد جوان مبتال به دیابت با افرادی که دچار این بیماری هستند 
می تواند کمک کننده باشد. بس��یاری از کودکان مبتال به دیابت 
تص��ور می کنند تنها فردی در مدرس��ه یا جامعه هس��تند که با 
واقعیت ه��ای روزمره ناش��ی از بیماری دیابت س��ر و کار دارند. 
پزشکان تاکید دارند: بهبود دسترسی به مواد غذایی سالم، انجام 
مرت��ب حرکات ورزش��ی و توجه به این بیم��اری به جای نادیده 
گرفتن آن به پیشگیری و کاهش پیامدهای بیماری دیابت کمک 

می کند.

 نشانه جدید کرونا: کاهش شنوایی و احساس بوی بد

 توصیه ای برای کودکان مبتال به دیابت

دکتر "س�ید پوژیا شجاعی"، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص عالئم 
جدید ویروس کووید۱۹ گفت: به تازگی برخی از بیماران کرونایی بوی بد و لجن را در بینی 
خود احس�اس می کنند یا برخ�ی از بیماران دیگر کاهش ش�نوایی را در عالمت های خود 
دارند ولی در مجموع در این مدت ۹ ماه تقریبا این ویروس هزار چهره تمامی عالئم ممکن 

را داشته است. /ایسنا

زندگی

 مثبت اندیشی با کاهش 
کمتر حافظه ارتباط دارد

نتای��ج ی��ک مطالع��ه جدی��د نش��ان می دهد 
 افرادی که احساس اش��تیاق و نشاط می کنند 
) آنچه روانشناس��ان »نگرش مثب��ت« می نامند ( 
ب��ا افزایش س��ن، کمتر دچار کاه��ش حافظه 
می ش��وند.به گزارش ایرنا، نتایج این مطالعه در 
واقع به مجموعه در ح��ال افزایش از تحقیقات 
در زمین��ه نقش نگرش مثبت در پیری س��الم 
می افزاید.ممکن اس��ت دوست داشته باشیم که 
برخ��ی خاطرات از ذهن ما پاک نش��وند و یک 
عمر باقی بمانند اما عوامل فیزیکی و احساسی 
می توانن��د بر توانایی ما برای حفظ اطالعات در 
طول عمر تاثیر منف��ی بگذارند. اکنون گروهی 
 از محقق��ان در ای��ن مطالعه جدی��د، داده های
 ۹۹۱ بزرگسال آمریکایی میانسال و مسن را که 
 در یک مطالعه ملی شرکت کرده بودند، در سه 
دوره زمان��ی بی��ن س��ال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶، 
و  تجزی��ه   ۲۰۱۴ و   ۲۰۱۳  ،۲۰۰۶ و   ۲۰۰۴
تحلیل کردند.در هر ارزیابی، شرکت کنندگان در 
مورد طیف وسیعی از احساسات مثبتی که طی 
۳۰ روز گذشته تجربه کرده اند، گزارش دادند. 
در دو ارزیابی نهایی، شرکت کنندگان همچنین 
تس��ت های عملکرد حافظه را به پایان رساندند. 
این آزمون ها ش��امل یادآوری کلمات بالفاصله 
پس از ارائ��ه آنها و دوب��اره ۱۵ دقیقه بعد بود.

محقق��ان ارتباط بین نگ��رش مثبت و کاهش 
حافظه، سن، جنس، تحصیالت، افسردگی، تأثیر 
منفی و برون گرایی را بررس��ی کردند.محققان 
گفتن��د: یافته های ما نش��ان داد ک��ه حافظه با 
افزایش س��ن کاه��ش می یابد اما اف��رادی که 
س��طح نگرش مثبت باالتری داشتند در طول 
تقریبا یک دهه، کاهش حافظه کمتری را تجربه 
کردند.به گفته این محققان، بررسی مسیرهایی 
که می توانن��د تأثیر مثبت و حافظ��ه را به هم 
مرتبط کنند، مانند س��المت جسمی یا روابط 
اجتماعی می توانند زمینه هایی برای تحقیقات 

آتی باشند.

 بروز مشکالت پوستی
 در بهبود یافتگان کووید ۱۹

محقق��ان دریافتند برخی بیم��اران کرونایی 
تا مدتها بع��د از بهبود بیماری ش��ان، دارای 
عالئم پوستی بودند.به گزارش خبرنگار مهر، 
محققان در این مطالعه مشاهده کردند عالئم 
پوس��تی کووید ۱۹ حداقل ت��ا ۶۰ روز باقی 
مانده بود.دکتر »اس��تر فریمن«، سرپرس��ت 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »یافته های 
 م��ا بیانگر آن اس��ت که تأثی��رات بلندمدت 
کووید ۱۹ بر اعضای مختلف بدن وجود دارد. پوست 
ناحیه مرئی بدن اس��ت که اثرات این بیماری 
را به وضوح نشان می دهد.«محققان قباًل هم 
متوج��ه ش��ده بودند که برخ��ی از گونه های 
کروناویروس می توانند موجب بروز مشکالت 
پوس��تی در طول عفونت ش��وند.الزم اس��ت 
بیم��اران بهبودیافت��ه کرونایی ت��ا مدت ها از 
نظر طیف وسیعی از مشکالت پزشکی نظیر 
احساس خستگی، مشکالت نورولوژیکی نظیر 
سکته، نقایص ش��ناختی، مشکالت کلیوی، 
مش��کالت دستگاه گوارش، مشکالت ریوی و 
حتی مشکل باروری مردان تحت نظر باشند.

 ترکیب موجود در چغندر
 در درمان زوال عقل موثر است

مطالع��ات نش��ان می دهد ترکی��ب موجود در 
چغندر موس��وم به پروتئاز" BevuTI-I "می 
توان��د داروی موثری ب��رای درمان بیماری های 
التهابی و فس��اد عصبی باش��د.به گزارش مهر، 
محقق��ان موفق به تفکیک پپتی��دی از چغندر 
شدند که قادر به ممانعت از یک نوع آنزیم خاص 
مس��ئول تجزیه مولکول های فرستنده در بدن 
است.از اینرو ویژگی های پروتئازی آن و ساختار 
مولکولی پایدار آن همراه با خواص دارویی اش، 
پپتی��د چغندر را تبدیل ب��ه گزینه خوبی برای 
تولید دارویی برای درم��ان برخی بیماری های 
التهاب��ی نظیر بیماری های خودایمنی و فس��اد 
عصبی نظی��ر زوال عقل، آلزایمر، بیماری ام اس 
و پارکینسون می نماید.فیتوشیمیایی در ریشه 
گیاه چغندر روی می دهد و متعلق به گروهی از 
مولکول های است که گیاهان از آن به عنوان یک 
دفاع شیمیایی علیه آفت هایی نظیر باکتری ها، 
ویروس ها یا حشرات استفاده می کنند.محققان 
در ای��ن مطالعه دریافتن��د BevuTI-I، پپتید 
موجود در چغن��در، قادر به تنظیم واکنش های 
التهابی است. از اینرو می توان از آن برای درمان 
بیماری های التهابی و فساد مغزی استفاده کرد.
به گفته محققان، اگرچه چغندر یک گیاه بسیار 
سالم است اما نمی توان امیدوار بود که با مصرف 
منظ��م آن از ابت��الء به زوال عقل پیش��گیری 
می شود. چراکه پپتید موجود در آن در مقادیر 
بسیار کم است و هنوز مشخص نیست که آیا از 

طریق دستگاه گوارش قابل جذب است.

 بیماری کووید ۱۹ می تواند 
منجر به پارکینسون شود

یافته های مس��تند محققان حاکی از آن اس��ت 
ک��ه عفون��ت کووی��د ۱۹ می توان��د منج��ر به 
بیماری پارکینس��ون ش��ود.به گزارش مهر، در 
ابتدا تصور می ش��د که بروز ای��ن عارضه بعد از 
ابت��الء به کووید ۱۹ اتفاقی نادر اس��ت اما موارد 
گزارش ش��ده از چندین کلینیک موجب ش��د 
محققان به این موضوع توجه بیش��تری نمایند.
چندین گزارش نش��ان داده اند ک��ه در مدت ۲ 
ت��ا ۵ هفته بعد از ابتالء ب��ه کروناویروس، عالئم 
بیماری پارکینس��ون در فرد ظاهر شده است.در 
تمامی موارد، تصویربرداری مغز، کاهش عملکرد 
سیس��تم دوپامین مغز را نشان داد که شبیه به 
بیماری پارکینس��ون اس��ت. هیچ ی��ک از افراد 
دارای سابقه ژنتیکی بیماری پارکینسون نبودند.
دکتر »پاتریک براندین«، سرپرست تیم تحقیق 
در ای��ن باره می گوید: »یافته ها نش��ان می دهد 
عوارض جانبی عفونت کووید ۱۹ نظیر التهاب و 
آسیب به سیستم عروقی، مبنای ابتالء به بیماری 
پارکینسون است.«به گفته محققان، عفونت های 
ویروس��ی نقش مهم��ی در آغ��از اولین مراحل 
بیماری پارکینسون دارند چراکه این ویروس ها 
منجر به مرگ س��لول های مغ��زی تولیدکننده 
دوپامی��ن می ش��وند. دوپامین ماده ش��یمیایی 
ضروری است که فقدان آن موجب بروز مشکالت 

حرکتی نظیر لرزش و رعشه می شود.

کمبود ویتامین D عالمت شایع 
بیماران کرونایی 

مطالعه جدید نش��ان می دهد بالغ بر ۸۰ درصد 
بیماران بستری ش��ده کووید۱۹ در بیمارستان 
در اس��پانیا دارای کمبود ویتامین D هس��تند. 
ب��ه گزارش مه��ر، ویتامین D هورمونی اس��ت 
که توس��ط کلیه ها برای کنترل غلظت کلسیم 
خون تولید می ش��ود و بر سیستم ایمنی تأثیر 
دارد.»خ��وزه هرناندز«، سرپرس��ت تیم تحقیق 
 D در ای��ن ب��اره می گوی��د: »درم��ان ویتامین
 بای��د در مورد بیماران کووی��د ۱۹ دارای میزان 
ک��م ویتامین D در جریان خون ش��أن به کار 
گرفته ش��ود چراکه این ش��یوه دارای تأثیرات 
مفیدی بر سیس��تم ایمنی و سیستم عضالنی 
اس��کلتی است.«محققان دریافتند ۸۰ درصد از 
۲۱۶ بیمار کرونایی بستری شده در بیمارستان 
دارای کمبود ویتامین D بوده و مردان بیش از 

زنان با کمبود ویتامین D مواجه بودند.

 رژیم غذایی ُپرقند می تواند به 
روده ها آسیب برساند

محققان مشاهده کردند موش های تغذیه شده 
با می��زان باال قند، مبتال به کولی��ت روده حاد، 
نوع��ی بیماری التهابی روده، ش��دند.به گزارش 
مهر، محققان با بررسی روده بزرگ این موش ها 
ب��ه وجود تع��داد زیادی باکتری پ��ی بردند که 
می توان��د به الیه مخاطی محافظ روده آس��یب 
رس��اند.بیماری کولی��ت روده می تواند موجب 
بروز اس��هال م��داوم، درد ش��کمی و خونریزی 
مقعدی ش��ود.دکتر »حس��ن زکی«، سرپرست 
تیم تحقی��ق در این باره می گوید: »از آنجائیکه 
این بیماری در کشورهای غربی شیوع بیشتری 
دارد ما به بررس��ی رژیم غذایی غربی که حاوی 
میزان باال چربی، قند و پروتئین حیوانی است، 
پرداختیم.«وی در ادامه می افزاید: »درحالی که 
رژی��م غذایی پرچرب عامل آغازگر التهاب روده 
است، نقش مواد قندی هم قابل تأمل است.«به 
گفته محققان، با توجه به فرسایش الیه مخاطی، 
باکتری های روده در موش های تغذیه ش��ده با 
گلوکز در مجاورت نزدیک با الیه اپیتلیال روده 
بزرگ قرار گرفتن��د. از بین رفتن مانع مخاطی 

مهمترین عامل شروع التهاب روده است.

 ویتامین"B 3" از پوست
 در برابر مضرات اشعه فرابنفش 

محافظت می کند
نتایج یک مطالعه نشان می دهد نوعی ویتامین 
"B۳" می تواند از س��لول های پوس��ت در برابر 

اث��رات مضر تابش اش��عه فرابنفش )UV( که 
عام��ل اصلی خطرس��از در بروز س��رطان های 
پوس��تی غیر مالنومی است، محافظت کند.به 
گزارش ایرنا، سرطان پوست نوعی بیماری است 
که در آن سلول های سرطانی در خارجی ترین 
الیه های پوس��تی ش��کل می گیرند. س��رطان 
پوس��ت به طور کلی به دو دسته سرطان های 
غی��ر مالنومی و مالنومی تقس��یم می ش��وند. 
س��رطان های غیر مالنومی پیش آگهی خوبی 
دارند و با درمان صحیح و به موقع بیماری ریشه 
کن می ش��ود.اکنون محقق��ان در این مطالعه 
سلول های )کراتینوسیت های اولیه انسانی( را 
از پوست بیماران مبتال به سرطان های پوستی 
غیر مالنومی جدا کردند. س��پس این سلول ها 
را به م��دت ۱۸، ۲۴ و ۴۸ س��اعت در معرض 
 )NAM( س��ه غلظت مختلف نیکوتینامی��د
- نوع��ی ویتامین B۳ - ق��رار دادند. نتایج این 
مطالعه نش��ان می ده��د که پی��ش درمانی با 
نیکوتینامید، ۲۴ ساعت قبل از قرار گرفتن در 
معرض اش��عه فرابنفش، از سلول های پوستی 
در برابر اثرات اس��ترس اکس��یداتیو ناش��ی از 
تابش این اش��عه از جمله آسیب به دی ان ای 
محافظت می کند. همچنین این مطالعه نشان 
داد ک��ه نیکوتینامید با افزایش بیان یک آنزیم 
ترمیم کننده دی.ان.ای به نام"۱OGG"، باعث 
تقویت ترمیم دی.ان.ای می شود. نیکوتینامید، 
با کاهش انتشار اکسید نیتریک )NO(، تولید 
گونه ه��ای واکن��ش پذیر اکس��یژن و کاهش 
بیان پروتئین iNOS، بیان آنتی اکس��یدانی 
را کاه��ش داده و التهاب موضعی را مس��دود 
می کند.»الرا کامیلو« دانش��جوی تحقیقاتی از 
بخش پوست می گوید: مطالعه ما نشان می دهد 
افزایش مصرف ویتامین B۳، که به راحتی در 
رژیم روزانه موجود اس��ت، از پوس��ت در برابر 
برخی اثرات ناشی از قرار گرفتن در برابر اشعه 
ماورای بنفش محافظت می کند و بطور بالقوه 
بروز سرطان های پوستی غیرمالنومی را کاهش 
می دهد. وی افزود: ب��ا این حال اثر محافظتی 
ویتامین"B ۳" کوتاه مدت است، بنابراین نباید 
دیرتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید مصرف شود.سرطان های 
پوس��تی غیر مالنومی، شایع ترین بدخیمی در 
افراد سفید پوست است و شیوع آن در سراسر 

جهان در حال افزایش است.

میکروسفالی یک بیماری عصبی نادر است که بر 
اثر آن س��ر نوزاد نسبت به سایر نوزادان هم سن و 
هم جنس خودش به طور قابل توجهی کوچک تر از 
اندازه طبیعی می شود. به گزارش ایرنا، میکروسفالی 
که گاهی هنگام تولد تشخیص داده می شود، نتیجه 
رشد مغزی غیر طبیعی در رحم است. این بیماری 
عصبی دراثر عوامل ژنتیکی و محیطی مختلف ایجاد 
می شود. کودکان مبتال به میکروسفالی اغلب دارای 
مشکالت رشدی هستند.به طور کلی هیچ درمانی 
برای میکروس��فالی وجود ندارد، اما تشخیص زود 
هنگام با درمان های حمایتی مانند گفتار درمانی 
و کاردرمانی ممکن اس��ت به رشد کودک و بهبود 
کیفی��ت زندگی وی کمک کند.اکنون محققان با 
ابداع روش جدیدی برای غربالگری بافت انس��انی 
موفق به کشف ژن هایی در ارتباط با میکروسفالی 
شدند که پیش از این شناخته نشده بود. محققان 

می گویند از ای��ن روش جدید غربالگری می توان 
روزی برای شناسایی ژن های ناشناخته مرتبط با 
س��ایر بیماری ها نیز استفاده کرد.محققان در این 
مطالعه، بافت های مغز انس��ان را که در آزمایشگاه 
پرورش یافت��ه بودند ب��رای ۱۷۲ ژن که احتمال 
می رود با میکروس��فالی مرتبط باش��د، غربالگری 
کردند.در این تحقیق ۲۵ ژن جدید مرتبط با این 
بیماری نادر عصبی کش��ف شد که به ۲۷ ژنی که 
پیش از این در ارتباط با میکروسفالی شناخته شده 
بودند، اضافه می شوند. محققان همچنین درگیری 
مسیرهای خاصی را در مغز کشف کردند که قباًل 
مشخص نبود با این بیماری ارتباط دارند.»یورگن 
نوبلیچ« از نویس��ندگان این تحقی��ق گفت: "این 
یک اثبات مفهوم اس��ت." با استفاده از این روش 
غربالگری می توانیم سایر بیماری ها و سایر ارگان ها 

را نیز مطالعه کنیم.

در س��ال ۲۰۰۷، محقق��ان نتای��ج غیرمنتظره و 
غافلگیرکننده ای از تحقیقی مبتنی بر تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی )MRI( از مغزهای نوزادان تازه 
متولدش��ده منتشر کردند. مش��خص شد که ۲۶ 
درص��د از نوزادان تازه متولدش��ده در این تحقیق 
دچ��ار خونریزی س��اب دورال ب��دون عالمت یا 
خونریزی در مغز و اطراف آن هس��تند.به گزارش 
ایس��نا، این نتیجه غیرمنتظره بود زیرا خونریزی 
س��اب دورال در نوزادان رسیده غیرمعمول تلقی 
می ش��ود. ام��ا یافته ه��ای ۲۰۰۷ نش��ان داد که 
خونریزی مغزی مختص��ر و بدون عالمت ممکن 
اس��ت در زایمان طبیعی نسبتا شایع باشد.اکنون 
۱۳ س��ال بعد، دکت��ر جان اچ. گیلم��ور، محقق 
ارشد تحقیق ۲۰۰۷ و جی کیت اسمیت، پزشک 
و مع��اون رئیس بخش رادیولوژی UNC، نتیجه 
ای��ن تحقیق را منتش��ر کرده اند.مقال��ه جدید بر 

اس��اس داده ه��ای جمع آوری ش��ده از ۳۱۱ نوزاد 
بین س��ال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ به عنوان بخش��ی 
از تحقیق پیش��رفت اولیه مغز اس��ت. نتایج رشد 
عصبی در دوسالگی با استفاده از مقیاس مولن در 
یادگیری اولیه )MSEL( مورد ارزیابی قرار گرفت. 
همه این نوزادان اسکن مغزی MRI شدند و ازنظر 
خونریزی س��اب دورال در نوزادی و در سنین یک 
و دو سالگی موردبررسی قرار گرفتند.محققان در 
مقایس��ه کودکان باسابقه خونریزی با آن هایی که 
خونریزی نداش��تند، هیچ تفاوتی بین دو گروه در 
امتیاز مقیاس مولن یا کل ماده خاکس��تری پیدا 
نکردند. همچنین، در دوسالگی هیچ شواهدی از 
خونریزی مجدد در کودکانی که خونریزی س��اب 
دورال نوزادی داش��تند، وجود نداشت.اس��میت، 
محق��ق اصلی تحقیق ۲۰۲۰ گفت: "دو یافته این 

تحقیق بسیار اهمیت دارد.

 یافته نکته  

 تازه ها 

 هشدار

 توصیه 

 راهکار
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 کشف ژن های مرتبط
 با یک نوع اختالل نادر عصبی در نوزادان 

 خونریزی های مغزی دوران نوزادی 
به رشد مغزی آسیب نمی رسانند 
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آفتاب یزد- گروه  زندگی : در دومین ماه فصل پاییز و با سرد شدن 
هوا و نزدیک تر شدن به آغاز فصل زمستان، بازار ابتال به سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا داغ می شود. البته امسال با توجه به شیوع کرونا، شرایط ابتال 
به این سه بیماری ویروسی متفاوت تر از سال های قبل است و ضرورت 
و توجه به مراقبت های پیش��گیرانه از ابتال به این بیماری ها، از اهمیت 
بیشتری برخوردار است.در نتیجه، شناخت وجوه تشابه و افتراق این سه 
بیماری از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چراکه اگر عالئم و نشانه های 
بالینی این بیماری ه��ا را بهتر بدانیم، در صورت ابتال به این بیماری ها 
بهتر می توانی��م روند درمان را دنبال و پیگیری کنیم و پیامدهای آنها 
را کاهش دهیم لذا ب��ا توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد دراینباره با  
 ایرج خس��رو نیا ، پزشک عمومی و  رئیس انجمن متخصصان داخلی

 گفت و گو کرده است . 
وی در این ب��اره می گوید : در فصل پاییز، س��رمای هوا عامل بس��یار 
مهمی در ابتال به بیماری های ویروسی است؛با شناخت وجوه اشتراک 
و تفاوت  سه بیماری »کرونا«،»سرماخوردگی« و »آنفلوآنزا« می توانیم 
در صورت ابتال به آنها، آس��یب ها را به حداقل برسانیم زیرا اگر عالئم و 
نش��انه های بالینی این بیماری ها را به خوبی بدانیم، در صورت ابتال به 
این بیماری ها بهتر می توانی��م روند درمان را دنبال و پیگیری کنیم و 
پیامدهای جسمی آنها را کاهش دهیم. دکتر خسرو نیا خاطرنشان کرد : 
بیماری سرماخوردگی از قدیم االیام و اکنون نیز وجود دارد و هیچکس 
نمی تواند بگوید که در طول عمر خویش دچار این بیماری نشده و یکی 

از شایع ترین بیماری های عفونی است.
این پزشک عمومی اظهار داشت : احتمال دارد هر فرد بزرگسالی دو تا 
چهار بار در سال به سرماخوردگی مبتال شود. کودکان به خصوص بیشتر 
سرما می خورند. شروع عالئم سرماخوردگی یک تا سه روز پس از قرار 

گرفتن در معرض ویروس سرماخوردگی است.
وی عنوان کرد : این روزها شاهد مراجعه افرادی هستیم که سرما خورده 
وبرای آزمایش کرونا مراجعه کرده لذا اورژانس ها شلوغ و بیمار ان بدحال 

زیاد است و  توجیه این بیماران سخت وغیر ممکن است.
دکتر خسرونیا بیان کرد : عالیم سرما خوردگی وآنفلوآنزا روزهای اول 
ش��بیه به هم است و آبریزش از بینی وچشم ،سرفه ،بدن درد از عالیم 

مشترک می باشد . با این تفاوت که سرماخوردگی معموال خفیف تر است 
و ممکن است بدون تب و یا با تب پایین باشد اما آنفلوآنزا به طور ناگهانی 

شروع می شود و با تب باال همراه است.

رئی��س انجم��ن متخصص��ان داخلی ادام��ه داد :  در ص��ورت ابتال به 
س��رماخوردگی روز دوم ممکن است که تب خفیف هم شروع شود اما 
از روز سوم عالیم این بیماری بهتر می شود ولی عالیم آنفلوآنزا شدید 
تر می ش��ود و از روز چهارم با اس��تراحت ودرمان از شدت بیماری کم 
می ش��ود   ولی در برخی از افراد ممکن اس��ت که دچار عوارض شده 
وبیماری ادامه داش��ته باشد. وی عنوان کرد : آنفلوآنزا بیماری است که 
دستگاه  تنفسی  را نیز درگیر می کند و شدیدا مسری است.  مدت  زمان  
شروع  عالئم  آنفلوآنزا از زمان  وارد شدن  ویروس  به  بدن  ۴۸-۲۴ ساعت  
اس��ت . ویروس های آنفلوآنزا موجود در قطرات تنفسی از طریق سرفه 
و عطس��ه منتشر می ش��وند. باال بودن درجه حرارت بدن نیز از عالئم 
بیماری آنفلوآنزا است. دکتر خسرونیا  تصریح کرد : نسبت به بیماری 
سرماخوردگی مدت زمان بیشتری طول می کشد تا آنفلوآنزا بهبود یابد، 
اما این مدت در سرماخوردگی کوتاه تر است. آنفلوآنزا در تمام سنین به 

غیر از دوران شیرخوارگی دیده می شود.
این متخصص افزود : کودکان به علت سیس��تم دفاعی ضعیف بیشتر 
به بیماری آنفلوآنزا مبتال می ش��وند؛ چون این بیماری واگیر دار است 
و در مکان ه��ای عموم��ی امکان انتقال این بیماری بسیاراس��ت. افراد 
مبت��ال به بیماری ه��ای زمینه ای مانند قلبی، ری��وی، کلیوی، دیابت، 
 آس��م، بارداری و کهنس��الی امکان مبتال ش��دن به آنفلوآن��زا در آنها 

بسیار است.
وی خاطرنشان کرد : به دلیل قرار گرفتن در فصل پاندمی کووید ۱۹، 
تفکیک کرونا از دیگر بیماری های ویروس��ی اهمی��ت زیادی دارد زیرا 
کرونا دو فاز التهابی و ویروسی داشته که فاز ویروسی می تواند در برخی 
افراد دارای بیماری زمینه ای و دیگر افراد آسیب پذیر مشکالت عدیده 
و جدی ایجاد کند.دکتر خس��رونیا م��ی گوید : کرونا یک بیماری تک 
عالمتی نبوده که با تشخیص س��ریع همراه باشد؛ بنابراین با توجه به 
تشخیص پزشک و براساس شرایط بالینی بیمار، تست های تشخیصی 
بیشتری در این فصل انجام می شود.رئیس انجمن متخصصان داخلی 
توضی��ح  داد: عالیم بیماری  کرونا در روز اول ودوم ش��بیه دو بیماری 
) سرماخوردگی و آنفلوآنزا( است ولی شدت بیماری تب ،سر درد ،بدن 
درد بیشتر وممکن است که از روز سوم تنگی نفس وسرفه شدت پیدا 
کند وبیمار دچار بی اش��تهایی واز دست دادن بویایی شود که باید به 
بیمارستان مراجعه کنند . وی بیان کرد : علت مرگ اغلب افراد به دلیل 
ابتال به بیماری کرونا خود درمانی و اینکه فکر می کنند که به بیماری 
سرماخوردگی مبتال هستند  و دیر مراجعه می کنند ، می باشد لذا به 
همه افراد توصیه می ش��ود در صورت بروز س��رفه شدید، تنگی نفس  
وتب ش��دید به بیمارس��تان مراجعه کنند زیرا این کار هم برای نجات 
 جان خود شان مفید است و هم از شیوع بیماری توسط شما جلوگیری 

می کند.
دکتر خس��رونیا متذکر شد : پزشک با یک معاینه فیزیکی ساده و نیز 
امکانات تشخیصی ساده می تواند حتی حدس بزند که کدام یک از این 
سه بیماری ) س��رماخوردگی ، آنفلوآنزا و کرونا ( است و درمان الزم را 

ارائه دهد.   
این پزش��ک عمومی در پایان گفت : مصرف مایعات فراوان، استفاده از 
میوه ها و س��بزیجات، رعایت آداب تنفسی، استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله فیزیکی و رعایت موارد بهداشتی از انتشار این بیماری ها جلوگیری 
می کند و حتی ممکن است باعث شود فصل آنفلوآنزای سبکی را نسبت 

به سال های گذشته تجربه کنیم.

 آفتاب یزد در گفتگو با رئیس انجمن متخصصان داخلی بررسی کرد 

تفاوت سه بیماری سرماخوردگی،آنفلوآنزا و کرونا چیست؟ 

= احتمال دارد هر فرد بزرگسالى دو تا چهار بار در سال به 
سرماخوردگى مبتال شود. کودکان به خصوص بیشتر سرما 
مى خورند. شروع عالئم سرماخوردگى یک تا سه روز پس 

از قرار گرفتن در معرض ویروس سرماخوردگى است
 = عالیم بیماری  کرونا در  روز اول ودوم شبیه دو بیماری 
) س��رماخوردگى و آنفلوآنزا( است ولى شدت بیماری تب 
،سر درد ،بدن درد بیشتر وممکن است که از روز سوم تنگى 
نفس وس��رفه شدت پیدا کند وبیمار دچار بى اشتهایى واز 
دست دادن بویایى شود که باید به بیمارستان مراجعه کنند

=علت مرگ اغلب افراد به دلیل ابتال به بیماری کرونا خود 
درمانى و اینکه فکر مى کنند که به بیماری سرماخوردگى 
مبتال هستند  و دیر مراجعه مى کنند ، مى باشد لذا به همه 
افراد توصیه مى ش��ود در صورت بروز سرفه شدید، تنگى 
نفس  وتب شدید به بیمارستان مراجعه کنند زیرا این کار 
هم برای نجات جان خود ش��ان مفید اس��ت و هم از شیوع 

بیماری توسط شما جلوگیری مى کند

پژوهشگران  یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کرده اند که می تواند شیوع آنفلوآنزا را با سرعت و دقت پیش بینی کند 
و شاید روزی بتواند به پیش بینی شیوع کووید-۱۹ نیز بپردازد.به گزارش ایسنا ، این سیستم می تواند با استفاده از داده هایی 
که به آن ارائه شده است، روش های پیشرفته ای را به کار ببرد و بروز آنفلوآنزا را با دقت بیشتری نسبت به سیستم های دیگر 
پیش بینی کند.سیستم هایی که پیشتر برای پیش بینی آنفلوآنزا ابداع شده اند، با بررسی تغییر در میزان عفونت به  مرور زمان، 
کار خود را انجام می دهند اما "یو نینگ" ، سرپرست این پژوهش و همکارانش، از یک شبکه عصبی استفاده کرده اند تا جریان 
ابتال به آنفلوآنزا را رمزگذاری کنند و به پیش بینی شیوع آن بپردازند.نینگ گفت: بررسی تعامل میان فضا و زمان، به سیستم 
ما کمک می کند تا به شناسایی الگوهای پنهان  بپردازد و شیوع آنفلوآنزا را دقیق تر از قبل پیش بینی کند. بدین ترتیب، این 
سیس�تم می تواند تاثیر مهمی بر پیش بینی ش�یوع آنفلوآنزا داشته باشد.نینگ و گروهش، سیستم هوش مصنوعی خود را با 
داده هایی که از آمریکا و ژاپن گردآوری کرده بودند، آموزش دادند.مدل های دیگر می توانند داده های گذشته را به کار ببرند تا 
شیوع آنفلوآنزا را دو هفته پیش از وقوع آن پیش بینی کنند اما ترکیب این داده های جدید، امکان پیش بینی دقیق تر را فراهم 
می کند و چندین ماه زودتر به پیش بینی شیوع آنفلوآنزا می پردازد.شاید در آینده بتوان از روش های مشابه روش این سیستم، 
برای پیش بینی شیوع کووید-۱۹ نیز استفاده کرد. نینگ گفت: از آنجا که کووید-۱۹ یک ویروس جدید است، داده های زیادی 
در مورد آن وجود ندارد تا به آموزش الگوریتم هوش مصنوعی کمک کند.نینگ و گروهش در حال حاضر، داده های مربوط به 
کووید-۱۹ را به صورت روزانه جمع آوری می کنند. وی افزود: این کار به ما کمک می کند تا همانطور که به بررس�ی همه گیری 

کووید-۱۹ مشغول هستیم، الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی را سریع تر آموزش دهیم.

| پیش بینی شیوع آنفلوآنزا به کمک هوش مصنوعی



چهارشنبه  14 آبان 1399    شماره 5868

ماکرون در گفتگو با محمود عباس: قصد توهین به اسالم و مسلمانان را نداشتم
رئيس جمهور فرانسه در گفتگوى تلفنى با رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين بر موضع 

ثابت پاريس درباره حل مسئله فلسطين براساس راهكار تشكيل دو كشور تأكيد كرد. 
به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبرى روسيا اليوم، امانوئل ماكرون، بر احترام به اسالم و 
جهان اسالمى تأكيد كرد و گفت كه او قصد توهين به اسالم و مسلمانان را نداشته و بين 

تروريسم و تندروى و اسالم و جهان اسالم تفاوت قائل مى شود.

aftab.yz@gmail.com

مركز پژوهش هاى امنيت داخلى رژيم صهيونيســتى اعالم كرد، 
مرگ پادشاه عربستان راه را براى امضاى توافق صلح با اين كشور 
باز مى كند. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت روزنامه عربى21، مركز 
پژوهش هاى امنيت داخلى رژيم صهيونيســتى اعالم كرد: مرگ 
سلمان بن عبدالعزيز، پادشــاه عربستان راه را براى امضاى توافق 
عادى ســازى در ازاى بهايى بزرگتــر از بهايى كه امارات و بحرين 
دريافت كردند، باز مى كند. بهاى آن بهبود وجهه و جايگاه بين المللى 
عربستان از جمله در كنگره آمريكا است. به گفته اين مركز، رژيم 

صهيونيستى بر امضاى توافق صلح با عربستان با توجه 
به اهميت اقتصادى، مذهبى و سياسى آن توجه دارد. 
با اين حال ريــاض محدوديت هاى داخلى و خارجى 
متفاوتى و حساسيت هايى دارد. اين مركز اعالم كرد، 
بهاى توافق صلح با عربســتان بسيار بيشتر از ديگر 

كشورهاى شــوراى همكارى خليج فارس است. واضح نيست كه 
عربســتان چه وقت و تحت چه شــرايطى آماده امضاى توافقى 
شــبيه توافق هاى امارات، بحرين و سودان است. اين مركز اعالم 

كرد، حمايت عربســتان از توافق هاى عادى ســازى 
نشــان دهنده تغيير در موضع ســابق اين كشــور 
اســت ازجمله باز كردن حريم هوايــى خود به روى 
هواپيماهاى اسرائيلى و پوشش دهى رسانه اى مثبت 
درباره رژيم صهيونيســتى و اظهارات مسئوالن ارشد 
كنونى و سابق در عربستان. اين مركز اظهارات فيصل بن فرحان، 
وزير خارجه عربســتان در دوره اخير را يادآور شــد كه گفته بود 

عادى سازى روابط ميان دو طرف گريزناپذير است. 

با مرگ ملک سلمان، مسیر عادی سازی هموار می شود
ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

آفتاب يزدـ  رضا بردســتانى: سال ها اســت«بيت الغزل» مسائل 
اقتصــادى در ايران، «تورم» و آثار آن بر زندگى مردم اســت و اما طى 
يكى ـ دوسال گذشته، از آن جايى كه «اقتصاد و معيشت» به يكى از 
شعارهاى انتخاباتِى عمدتاً جناح اصولگرا تبديل شده؛ مسائل اقتصادىـ  

حتى پررنگ تر از سياستـ  مورد توجه همه قرار گرفته است.
در همه بازه زمانى 99-97 با گرانى ناگهانى و بى دليل بنزين و ابداعى 
عجيــب و غريب به نام دالر 4200 تومانى، بخشــى ديگر از گره هاى 
اقتصادى كه بايد توســط دولت حل و فصل مى شد به ميانه ى كار و 

كسب و زندگى مردم كشانيده شد.
اقدامات دولت خالصه شده در مصاحبه درمانى و طرح هاى خلق الساعه!

دولت اما با مصاحبه و جلسه درمانى، طرح هاى خلق الساعه و بى نتيجه؛ 
تصميمات ناگهانى و كارشناســى نشــده و اقداماتى كه معلوم نيست 
آبشــخور آن كجا است در كنار انفعال وزارت خانه هايى چون اقتصاد و 
صمت و نيز بانك مركزى نه تنها قدمى برنداشته كه گره هاى بيشترى بر 
گره هاى قبلى افكنده است و اين يعنى حق با اقتصاددانان است كه پشت 

تصميمات اقتصادى دولت قطعا هيچ خبره ى اقتصادى حضور ندارد!
دكتر محمد قلى يوسفى اقتصاد دان و استاد دانشگاه عالمه طباطبايى 
در گفت وشنودى با آفتاب يزد مى گويد: به طور كلى در فرآيند تحول 
جوامع، هميشه به خصوص در جايى كه بخش خصوصى خودش پول 
چاپ نمى كند و دولت مســئول ضرب وچاپ كردن سكه و پول است 
شــاهد افزايش چاپ پول و كاهش قدرت خريد پول هستيم. چون با 
تحوالتى كه در جوامع پيش مى آيد و اهرم چاپ پول در اختيار دولت ها 
اســت اين كارها انجام مى شود. زمانى كه در دنيا استاندارد طال وجود 
داشت افراد در قبال خريد كاال بايد سكه پرداخت مى كردند و نيازى به 
پول نبود به عبارتى دولت نقشى نداشت. از زمانى كه دولت انحصارگر 
چاپ پول شــد، پول بيشترى چاپ مى كند چون در اختيارش است با 
كسرى بودجه مواجه مى شود با گسترش بوروكراسى و درآمد كم شروع 
به چاپ بيشتر پول مى كند و سبب افزايش نقدينگى مى شود و به تبع 

افزايش نقدينگى قدرت خريد پول هم كم مى شود. 

 دولت اختاپوسی است که به جان تمام اقتصاد افتاده است!

اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: براى مثال صد سال پيش با يك ريال 
پول مى شــد يك كيلو قند خريد اما االن همان يك كيلو قند را با ده 
هزار تومان مى توان خريد. يعنى صدهزار برابر شــده است. چه اتفاقى 
افتاده اســت كه ده هزار تومان االن به اندازه يك ريال صد سال پيش 
ارزش دارد؟ اين به دليل چاپ پولى اســت كه دولت ها انجام مى دهند 
و تازمانى كه دولت ها انحصارگر چاپ پول باشــند و بانك مركزى در 
اختيارشان باشد و در كشورهاى توسعه نيافته اى چون ايران كه دولت 
همه كاره اســت و اختاپوسى است كه به جان تمام اقتصاد مى افتد در 
حالى كه به صورت غير مشروع وارد اين قضايا مى شود طبيعى است كه 
بايد شاهد اين قضيه باشيم و مرتب نقدينگى باال رود و به تبع آن منجر 
به تورم مى شــود.  وى ادامه مى دهد: علت ايجاد تورم هم اين است كه 
مثال سبزى هم بخواهيم كشت كنيم شش ماه طول مى كشد يا توليد 
كاال چند سال طول مى كشد اما در مورد چاپ پول بدين شكل نيست 
در يك 24 ساعت مى توان پول زيادى چاپ كرد. چون دولت در اقتصاد 
دخالت مى كند طبيعى است كه نقدينگى باال مى رود و منجر به تورم 
مى شــود و در نهايت قدرت خريد پول كاهش مى يابد و قدرت خريد 

مردم نيز كم مى شود.

 دولت به اشتباه جانشین بخش خصوصی شده است
اين كارشناس مســائل اقتصادى در ادامه مى گويد: واقعيت اين است 
دولت ها در ايران خيلى نمى توانند كارى انجام دهند. زيرا قانون اساسى 
مــا هم اختيارات زيــادى به دولت و بخش عمومى داده اســت و هم 

مسئوليت هاى آن را زياد كرده است. هم چنين كشور ايران وارث يك 
سيســتم دولتى بسيار عريض و طويل است كه از قبل از انقالب وجود 
داشــته و بعد از انقالب تشديد شده اســت. يعنى فرار سرمايه گذاران 
خارجى يا مالكان شركت هاى خصوصى در بعد از انقالب و بالتكليفى 
اين شركت هاى بزرگ همراه با دوران طوالنى جنگ سبب شد كه دولت 

نقش بيشترى در اقتصاد ايفا كند.  

 دولت ھمه کاره و بخش خصوصی ھیچ کاره است!

وى افزود: دولت هــا از ديدگاه من هيچ گونه تفاوتى به لحاظ عملكرد 
ندارند. آقاى هاشــمى، آقاى خاتمى، آقاى احمدى نژاد و آقاى روحانى 
هيج تفاوتى با هــم ندارند. رئيس جمهور بعدى نيز به همين صورت. 
چون اين دولتمردان ناچارند كه همين وضعيت را ادامه دهند چون اگر 
بخواهند غير از اين رفتار كنند بايد شركت هاى دولتى خصوصى شوند 

كه البته آن هم راه دارد نمى توان به افراد خاص واگذار كرد. 

 دولت نان خورھای زیادی را به خود وابسته کرده است

اين كارشناس مســائل اقتصادى تأكيد مى كند: متاسفانه بوروكراسى 
دشوارى داريم. وزارتخانه هاى زيادى داريم. به عبارتى دولت نان خورهاى 
زيادى را به خود وابســته كرده است كه نياز هم ندارد. دولت به صورت 
غيرمشروع گسترش پيدا كرده اســت. بنابراين هر كس ديگر هم كه 
بيايد اگر قرار به ادامه همين مســير باشد وضع به همين منوال باقى 
خواهد ماند مگر اينكه قانون اساسى در حوزه ى اقتصاد تغيير پيدا كند 
اصالحات اساســى صورت گيرد و كارها به مردم واگذار شود. دولت و 
نيروهاى موازى كوچك شوند و يا قدرت هاى موازى حذف شوند تا ما 
با يك نظام شفاف تصميم گيرى رو به رو باشيم. اقتصاد مربوط به مردم 
است و بايد در اختيار مردم گذاشته شود. دولت هم نبايد مداخله و براى 

بازار تعيين تكليف كند. دولت بايد در جهت آزاد سازى قيمت ها كار كند 
نه كنترل آن. كار دولت قضاوت و داورى بى طرفانه است. هر اقدام دولت 
به نفع يكى و به ضرر ديگرى است. امروز متاسفانه به دليل اشتباهات و 
سياست هاى غلط در طول دهه ها بحران هاى زيادى ايجاد شده كه همه 
اين بحران ها به صورت بالقوه هستند و نارضايتى عمده اى وجود دارد و 
راه حل فورى و فوتى هم نيست چون تغيير نظام تصميم گيرى مستلزم 
حذف قدرت هاى موازى، اصالح قانون اساســى و تعامل سازنده با دنيا 
است ولى كسانى كه منافعى از وضع موجود مى برند به هيچ وجه حاضر 
به از دست دادن اين منافع نيستند در نتيجه من فكر نمى كنم بشود 

اميدى به اصالح امور داشت.

 کاھش ارزش پول ملی به دلیل بی توجھی به رونق تولید است
در پايان دكتر يوســفى خاطرنشان مى كند: اينكه قدرت خريد پول 
ملى كاهش پيدا مى كند همان طور كه عرض كردم به دليل افزايش 
چاپ پول، افزايش نقدينگى و تورم و بى توجهى به توليد داخلى است. 
يعنى دولتمردان تالشى براى ايجاد بستر مناسب جهت رونق توليد 
داخل نكردند. توليد داخلــى زمانى رونق پيدا مى كند كه ما بتوانيم 
تعامل سازنده با دنيا داشته باشيم يعنى بتوانيم تكنولوژى را از خارج 
وارد كنيم. قطعات را وارد كنيم. سرمايه گذار خارجى وارد كشور كنيم. 
وقتى چنين انگيزه اى وجود ندارد و چنين سياست هايى را مسئولين 
دنبال نكرده اند و تنها به دنبال تجارت بوده اند و عده اى از اين تجارت 
نفع بردند و دلشــان خوش بود از طريق صادرات نفت، پول به دست 
مى آورند و پــول را تبديل به كاال كرده و مردم نيز مصرف مى كنند. 
اما درختى نكاشــتند كه اكنون ثمر دهد. اگر از مسئولين جمهورى 
اسالمى سوال كنيم در چند دهه گذشته كدام كارخانه را ايجاد كرديد 
كه االن نتيجه داده است، كدام شركت يا زير ساخت را فراهم كرديد 

كه بشود به آن افتخار كرد؟ چه پاسخى مى دهند!

 نتیجه سیاست ھای غلط داخلی؟
وى ادامــه مى دهد: متاســفانه در جاهايى هم كــه ورود پيدا كردند 
ســرمايه گذارى هاى غلط انجام شده است. اين ها نتيجه سياست ها و 
تدبيرهاى غلطى بوده اســت كه دنبال شده است. همه اين مشكالت 
نتيجه سياست هاى غلط داخلى است نه تحريم ها. حتى تحريم ها هم 
داخلى است. نبايد اين انتظار را داشته باشيم كه دنيا مجانى به ما كاال و 
تكنولوژى و به اصطالح شام مجانى بدهد. بايد كارى بكنيم كه با تمام 
دنيا داد و ســتد داشته باشيم. يادمان باشد نه دوست ابدى داريم و نه 
دشمن ابدى. اگر در تحريم هستيم اشتباه كرديم. چرا بايد در تحريم 
باشيم؟ هدف ديپلماســى چه بود؟ هدف سرپرست خانواده اين است 
كه نياز بچه هايش را تامين كند. رفاه و امنيت ايجاد كند. كســى بايد 
سكان كشتى را به دست بگيرد كه توانايى رساندن به ساحل نجات را 
دارد. فردى كه ناتوان اســت نبايد اين مسئوليت را قبول كند. ضعف 
اصلى در ديپلماسى است. هدف ديپلماسى اين است كه در اين آشفته 
بازار در جايى كه دشــمن زياد است بتوان همكارى كرد در عين اينكه 
از امكانات بين المللى استفاده كنيم براى باال بردن رفاه مردم. اين هنر 
است. دنياى امروز دنياى ديپلماسى است دنياى داد و ستد است دنياى 

تعامل سازنده است. 
اين استاد اقتصاد مى گويد: اگر بخواهيم وارد تعامل سازنده با دنيا شويم 
 FATF بايد به قوانين بين المللى پايبند باشــيم. يكى از اصول همين
است چرا بايد در آن عضو نشويم؟ قسم نخورديم كه بايدن بيايد به نفع 
ايران است. اصال براى ملت ايران نه آمريكا نه اروپا نه روسيه نه چين هيچ 
كدام فرقى نمى كند. بايد سياست هايى را دنبال كنيم كه منافع ملى را 
دنبال مى كند. جاى تاسف است كه اين ابتدايى ترين امر در ديپلماسى را 

مسئوالن ما ياد نگرفته اند.

دكتر محمدقلى يوسفى اقتصاددان در گفتگو با آفتاب يزد:

دولت ها از نظر عملكرد اقتصادى تفاوتى با هم ندارند

کرونا، مدرسه و دیگر هیچ
ادامه از صفحه اول:

هم بچه ها و هم خانواده ها گرفتار فرمول هاى ســنگين رياضى حّتى 
در دوران ابتدايى، فيزيك و شيمى و دستور خشك و كسل كننده در 
دروس ادبيات و زبان انگليسى و عربى مى شوند. تقريباً معلم هاى همة 
دروس بيشتر از فهماندن نگران تمام كردن مطالب سنگين و فراوان 
دروس خود هســتند و خود خانواده ها هم فكر مى كنند خوشبختى 
بچه ها در رفتن به دانشــگاه اســت! نه بچه ها بچگى مى كنند و نه 
خانواده ها زندگى. اضطراب سهم والدين و بچه هايى است كه راه زندگى 
را دارند اشــتباه مى روند و در آخر بچه هايى خسته و عاصى داريم كه 

مدرسه را اصالً دوست ندارند!
به عنوان كسى كه هم معلم راهنمايى و دبيرستان و پيش دانشگاهى 
بوده ام، هم مدّرس كالس هاى كنكور، هم معاون مدرســه، هم مدير 
پژوهش سرا، هم كارمند اداره، هم رئيس ادارة آموزش و پرورش، هم 
مدّرس دانشگاه هاى مختلف در شهرهاى كوچك و بزرگ و هم مدير 
گروه در دانشگاه كه باعث مى شود دانشجويان راحت حرف دلشان را 
به شــما بزنند، مى خواهم اعترافى تلخ اّما شايد راهگشا داشته باشم: 
به جز كالس اول ابتدايى كه معلم نقشــى به شّدت مهم دارد و اگر 
بچه ها در اول ابتدايى از نظرعلمى و رفتارى خوب تربيت شوند شايد 

تا پايان عمرشان تحت تأثير آن باشند در پايه ها و دوره هاى تحصيلى 
ديگر، مدرسه تحول خاص و بزرگى در بچه هاى ما ايجاد نمى كند و 
سيســتم معيوب آموزش و پرورش ايران فقط روح و جسم بچه ها را 
خسته مى كند. در اين دوران كرونازده اگر بچه ها خانه بمانند و كتاب 
شعر و داستان بخوانند به جرأت مى گويم فرهيخته تر و داناتر و سالم تر 

بار خواهند آمد.
اّمــا والدينى كه به نظر من به اشــتباه قبولى در كنكور را يگانه راه 
رستگارى فرزند خود مى دانند جالب است بدانند اهميت كار معلم در 
پايه هاى دوازدهم، يازدهم و دهم كه به ترتيب از اهميتشان در كنكور 
كم مى شود، حدأكثر 30 درصد است، آن هم به شرطى كه معلم و 
مدرســه و بچه ها و والدين همه وظايف خود را درســت و عالى ايفا 
كنند. چنين مدارسى در ايران شايد به 5 درصد مدارس كشور هم 
نرسند (اعداد فقط براى درك بهتر موضوع هستند و نه آمارى دقيق). 
يعنى بيشتر بچه ها در مدارسى درس مى خوانند كه اين شرايط عالى 
را ندارند. البته با بررســى وضعيت درصد دروس در كنكور متوجه 
مى شويم كه 30 درصد بسيار بسيار مهم است و تفاوتى شگرف ايجاد 
مى كند؛ و صد البته در همين كنكور با دانش آموزانى مواجه مى شويم 
كه از مناطق بســيار محروم و با تالش توانسته اند رتبه هاى بسيار 
بااليى هم كســب كنند. گرفتار كردن بچه ها در گرداب كالس هاى 
مختلف كنكور و كتاب هاى بى شــمار كمك كنكــورى براى اكثر 

قريب به اتفاق بچه ها فقط اتالف وقت اســت. آنچه تجربة ساليان 
دراز كار مــن در آموزش و پــرورش و آموزش عالى به من آموخته 
اين اســت كه تالش فردى دانش آمــوز با يك برنامه ريزى منظم و 
البته ســبك و «يك» كتاب كمكى خوب براى هر درس مى تواند 
هر دانش آموزى را به نتيجة دلخواهش برساند. معلمان خوب البته 
راهگشا، انگيزش آفرين، تسهيل كننده و تسريع كننده هستند و نقش 
معلم هاى «خوب» را هيچ وقت نمى شود نديده گرفت اّما مهم ترين 
ركن تمام اين دعواها خواست قلبى خود دانش آموز است كه مى تواند 

هر كمبودى را جبران كند.
با توجه به شرايط همه گير كرونايى و اهميت سالمت بچه ها سوالى كه 
والدين بايد از خود بپرسند اين است كه سالمت بچه هايشان چقدر 
برايشان اهمّيت دارد و اينكه آيا فكر مى كنند مدرسه آنچه را كه بايد به 
بچه ها مى آموزد و حّتى در خصوص بچه هاى دبيرستان سهم مدرسه 
در كنكور بچه ها چقدر است و اصالً سالمت بچه ها برايشان مهم است 
يا درس خواندنشان. و يك سوال مهم تر اينكه اصالً زندگى چيست و 
براى چه زندگى مى كنيم. راستش براى من سال ها است كه جواب ها 
واضح است و براى همين هم نه در اصل درس خواندن و نخواندن، نه 
در انتخاب رشتة مدرسه و نه در انتخاب رشتة دانشگاه هيچ وقت هيچ 
چيز را به فرزندم تحميل نكردم! اين روزها به همة اينها كرونا هم اضافه 

شده است. خوب، مدرسه رفتن يا نرفتن، مسئله اين است!

1111سياسى

دولت آنچنــان اراده اى براى حــل معضالت و 
مشــكالت اقتصادى كه زندگى مردم را هدف 
جلسه  نمى دهد؛  خودنشــان  از  اســت  گرفته 
و مصاحبــه درمانى، تصميمات خلق الســاعه و 
طرح هاى بى سرانجامى كه معلوم نيست از كشكول 
كدام نوابغى بيرون مى آيد نه تنها آن طوركه بايد 
از مشكالت مردم نكاسته كه مردم را گرفتارتر و 
نگران تر كرده است به گونه اى كه برخى معتقدند 
دولت اگر هيچ كارى نكند كما اين كه حاال نيز كارى 
نمى كند اما حرف هايى مى زند كه دردسرســاز 
است! شايد اوضاع اقتصادى به خودى خود رو به 

بهبودى نهاد!

ھمشھری: مھاجرت معکوس در زمانه کرونا
همشــهرى  ى  روزنامــه 
ســوژه اى قابــل تأمل را 
برگزيده، داســتان هايى از مهاجرت معكوس كه 
مى تواند آغاز يك راه بســيار خوشايند و خوش 

عاقبت قلمداد شود:
 غــروب همان روز كه كاميون اســباب و لوازم 
خانه شــان را از تهران آورد بــه هندوآباد و همه 
اهالى ده ديدند كه يك بچه شهرى براى هميشه 
آمده تا در روستا زندگى كند، درست وسط نماز 
مغرب و عشاء، آنجا كه امام جماعت از ثواب نماز 
غفيله حرف مى زد، يكى از مردهاى روستا از صف 
عقب دست گذاشت روى شانه اش و گفت: «واقعا 
واسه هميشه اومدى اينجا زندگى كنى؟ همه از 
هندوآباد مى رن تهران يا اصفهان كه كار درست 
و حسابى پيدا كنن، تو جمع كردى اومدى اينجا 

چى كار مرد حسابى؟»
عرق سرد روى پيشــانى اش نشست، با خودش 
گفت؛ «نكند واقعا تصميم غلطى گرفته ام؟ و اگر 
نتوانم زندگى كنم و مجبور شــوم برگردم، چه؟ 
اگــر زنم برخالف آنچه گفتــه دورى از تهران و 
خانواده را طاقت نياورد چه؟ آن وقت با حرف اين 
مردم كه آنى مرا به حال خود رها نمى كنند و از 
وقتى آمده ام سرشــان به زندگى من گرم است، 

چه كنم؟»
محسن آذر امسال 33ســاله مى شود. در تهران 
كارگر قهوه خانه اى در خيابان شوش بود؛ به قول 
خودش قهوه چى. 5صبح زير سماور بزرگ برنجى 
قهوه خانه را روشن و شب ساعت 11هم خودش 
آن را خاموش مى كرد. 10ســال از خروس خوان 
صبح تا آخر شــب، املت و چايى و ديزى دست 
مشترى داده، قليان برايشان چاق كرده و زغالش 
را عوض كرده. آخر  ماه هم با انعام و گوشه چشم 
مشــترى ها و اضافــه كارى بــه جاى آشــپز و 
ظرف شــوى، 2ميليون و 300هزار تومان حقوق 
مى گرفته: «اينكه محيط كارم را دوست نداشتم و 
به خاطر دائم سر پا بودن، زانودرد گرفتم به كنار، 
حقوقم كفاف زندگى ام رو نمى داد. دستم هميشه 
جلوى اين و آن دراز بود. اجاره خونه ام رو هميشه 
وســط برج مى دادم و ماهى نبــود كه غرولند و 
تهديد صاحبخونه ها رو نشنوم. تو اين 8سالى كه 
ازدواج كرديم، متراژ خونه هايى كه اجاره كرديم، 
هر بار آب رفت، از 70متر شروع شد و به 40متر 
رسيد. بى تعارف حال و روز زندگيم خوب نبود و 
بى پولى آتش شده بود وسط زندگيمون و چندبار 

ما رو تا مرز طالق برد.»
محسن با اين حال كج دار و مريز كار مى كرده تا 
اول اســفند 1398كه ستاد ملى مبارزه با كرونا، 
آب پاكى را ريخت روى دست قهوه خانه دار ها و 
رستوران دارها و تعطيلى مشاغل آنها را تصويب 
كرد. محســن و همكارانش بيكار شدند. او چند 
روز بعد دســت زن و دخترش را گرفت و براى 
استراحت و فرار از كرونا راهى روستاى پدرى اش 
يعنى هندوآباد شد؛ روستايى از توابع اردستان در 
دل كوير مركزى كه تا تهران 358كيلومتر فاصله 
دارد و در تقسيمات استانى جزو استان اصفهان 

محسوب مى شود.
تا اواسط فروردين فقط گشت و گذار و استراحت 
بود، اما پدرش وقتــى مى بيند كه كرونا رفتنى 
نيست و قهوه خانه ها هم يك روز در ميان تعطيل 
است، پا پى اش مى شود كه همان جا برود سر كار: 
« قبل از ماجراى كرونا هم پدرم در كارخانه هاى 
اطراف اردستان برايم كار پيدا مى كرد و دائم در 
گوشــم مى خوند كه بيا اينجــا كار كن و طبقه 
باالى خونه خودم بشــين كه الكى ماهى يك و 
نيم ميليون تومان اجــاره ندى. مى گفت اينجا 
هزينه زندگى كمتره، ولى من زير بار نمى رفتم. 
كى آخه تهران رو ول مى كنه مياد ته يك دهات 
زندگى كنه؟ اما اين بار از سر اجبار راضى شدم و 
در يك كارخانه قابلمه سازى كارم رو شروع كردم. 
تمام فكرم اين بود كه بعد از يكى، دو ماه كه كرونا 
تموم شــد، برگردم، اما به مرور تصميمم عوض 
شد؛ چون ديدم زندگيم كمى بهتر شده.» براى 
افسانه، همسر محســن كه متولد و بزرگ شده 
تهران اســت، تصميــم  به مهاجــرت به مراتب 
سخت تر بوده است؛ از يك طرف شغل كم درآمد 
شــوهرش و هزينه هاى سرســام آور زندگى و 
ازطرف ديگــر خانه بدون اجــاره و پيدا كردن 
يك شغل خانگى او را سر دوراهى قرار داده بود: 
«اگر مى مانديــم بايد باز هم يك محله پايين تر 
مى رفتيم. هر روز سر پول يك كيلو گوشت و يك 
دست لباس براى بچه و... دعوا داشتيم. اگر هم 
براى هميشــه جمع مى كرديم و از تهران خارج 
مى شديم، با دلتنگى و دورى از خانواده و سختى 
زندگى در روستا چه مى كردم؟ من اصال موافق 
نبودم، اما وقتى 6 ماه گذشــت و ديدم شــوهرم 
بيمه شده و حقوقش بهتره و از آن طرف، وقت 
بيشترى را با ما ســپرى مى كنه، دلم گرم شد. 
تونستم شــغلى هم براى خودم دست و پا كنم 

و درآمد داشته باشم كه بيشتر بهم انگيزه داد.»
افســانه حاال 3ماهى مى شــود كــه از طريق 
صفحه اينستاگرامى اش، سفارش سبزى قورمه، 
بادمجان، پياز و ســير ســرخ كرده مى گيرد و 
مى رود از سر زمين كشــاورزى در اردستان به 
قيمت ارزان مواد اوليه شــان را مى خرد و بعد از 

تهيه و بسته بندى، براى مشترى ارسال مى كند؛ 
مشترى هايى در تهران و البرز: «مثالً االن اينجا 
فصل به و انار هســت. مرباى بــه و رب انار هم 
درســت مى كنم و مى فروشــم يا كمى قبل تر 
انجير، توت خشــك، بادام، نعنا و شويد خشك 
از پيرزن هاى روستايى مى خريدم و با چنددرصد 
سود در صفحه اينستاگرامم مى فروختم. درآمدم 
بد نيست؛ حدود يك و نيم تا 2ميليون سود برام 
داره. ايــن رو هم بگم كه قطعا اگر اينجا اينترنت 
نداشت، من خيلى دوام نمى آوردم. يك جورهايى 
هم ارتباطم را با دوستان و فاميلم حفظ كرده ام 
و هم يك شغل تمام وقت براى خودم دست و پا 

كرده ام كه بد نيست.» 

اطالعات: واقعیت و موقعیت
اطالعــات  ى  روزنامــه 
در حــوزه ى جغرافيــاى 
سياسى مطلبى را با عنوان:«واقعيت و موقعيت 

منتشر كرده است:
موقعيت هاى ممتاز ســرزمينى و داشتن دست 
بــاال در مســيرها و مناطق برتــر و مهمتر در 
منطقــه و جهان، همزمــان نقطه قوت و ضعف 
ســاكنان محسوب مى شــود. در سرزمين هاى 
مهــم و داراى موقعيت ممتــاز جغرافيايى، به 
همان اندازه كه امكاناتى همچون ثروت و تسلط 
بــر محيط و هژمونى نظامــى و امنيتى حاصل 
مى شود، دشمنى و رشــك و رقابت نيز حادث 
مى شــود. سراسر تاريخ ايران آكنده از همين دو 
رويه و تناقض هاى دوسويه است. گاه عظمت و 
رونق و تجــارت و آبادانى و امنيت و بهره ورى از 
قابليت هاى طبيعى و فنى... و گاه حمله و هجوم، 
قحــط و غال، قتل و غارت و از كف رفتن فرصت 

و سرمايه...
هيچ كشورى در طول تاريخ به اندازه ايران تمدن 
نســاخته و استمرار نداشته و درعين حال دچار 
حمله و هجوم وحشيانه و نابودى و رنج و عذاب 
نبوده است! فيلسوف و دانشور ايراندوست روزگار 
ما، زنده ياد دكتر فخرالدين شادمان بر اين باور 
بود كــه عظمت و بزرگى يك ملــت را نبايد با 
فتوحات و لشكركشى ها و غارت و غلبه سنجيد؛ 
بلكه با اســتمرار و برخاستن پس از شكستها و 
ايســتادن پس از افتادن ها…، او معتقد بود كه 
جهانگيرى با جهاندارى فرق زيادى دارد. ايرانيان 
بيشــتر جهاندار بوده اند ولى براى مثال مغوالن 
جهانگيرى كــرده اند. امثال تيمــور و چنگيز 
و هالكو جهانگيرند، و آل بويه و شــاه عباس و 

اميركبير جهاندار...
بــارى، ژئو پوليتيك ايران را بايد در دو موضع به 
درستى شناخت تا بيشــترين بهره را به دست 
آورد. «واقعيت ايران»، «موقعيت ايران» را شكل 
مى دهد و بالعكس٫ اگر موقعيت برتر و هژمونى 
ايران را در طبيعت و نسبتش با جغرافياى سياسى 
منطقه و نيازهاى اقتصادى جهان به درســتى 
ارزيابى كنيم، واقعيت ايران نيز اعتال خواهد يافت 
و دست باال را در امنيت منطقه، جذب سرمايه ها 
و اعتبار بين المللى كسب خواهدكرد. اگر واقعيت 
مزبور انكار شود، يعنى ديدگاه القايى سعودى ها 
و متحــدان، رژيم اشــغالگر و همگنانش بر ما 
چيره خواهد شد و ايران هراسى و نبرد پرهزينه 
تروريســت  هاى نيابتى و تحريم هاى ظالمانه و 
آشوبهاى بى افق غلبه خواهند كرد. بنابراين بايد 
بپذيريم و الزم اســت بدانيم كــه هيچ معامله، 
مجادله، مذاكره و مقابله اى با ايران، بدون در نظر 
داشتن موقعيت برتر ژئوپوليتيكى و ژئواكونوميكى 

ايران سودمند نخواهد بود...
بسيارى از اقتصاد دانان بزرگ جهان گفته اند و ما 
نيز خود به خوبى مى دانيم كه ايران بزرگ ترين 
بازار نيازمند و مستعد تزريق سرمايه هاى تازه و 
تكنولوژى هاى پيشرفته و آينده گراست. توپ را 
به زمين رقبا و دشمنان بيندازيد و براى استقبال 
از آينده به ايران و استعدادهاى طبيعى و انسانى 
و فرهنــگ و ثروت بى بديلش تكيه كنيد. مردم 
ايران ديگر بايد از چنگال شــعار و خصومت رها 
شــوند و با دانش و مديريت، طعم شــكوفايى و 

توسعه و تمدن را بچشند.

جوان: استکبار ستیزی بدون تاریخ انقضاء
روزنامــه ى جــوان در مطلبى به 
مناسبت فرارســيدن 13 آبان به 
كنكاش در مقوله ى استكبارستيزى 

مى پردازد و مى نويسد:
يكى از مهم ترين داليلى كه اهميت تسخير النه 
جاسوسى امريكا را به عنوان انقالب دوم در نگاه 
امام عيان مى كند، تكميل چرخه استكبارستيزى 
در نظام جمهورى اســالمى ايران است. بعد از 
پيروزى انقالب اســالمى امريــكا و به خصوص 
دولت كارتر تصور مى كرد كه از طريق ارتباط با 
برخى عناصر داخلى در حاكميت ايران مى تواند 
همچنان حضور خود را در ايران حفظ كند. اين 
مسئله زمانى اهميت بيشترى پيدا مى كند كه 
بدانيم همچنان رفت و آمــد برخى از نظاميان 
امريكايى به برخى پايگاه هاى نظامى ايران ادامه 
داشت و حتى عده اى اين ايده را مطرح مى كردند 
كه مى تــوان از خدمــات مستشــارى امريكا 

استفاده كرد.

امروز؛ همان فرداى ديروز است
«برُگزین» روزنامه های ایران

در اين ستونـ  بى هيچ دخل و تصرفىـ  گزيده اى از مطالب روزنامه هاى سراسرى كشور را، 
فرداى انتشار مى توانيد مطالعه كنيد.

گرچه پس از موافقت كنگره آمريكا، تحقق قرارداد فروش جنگنده هاى 
اف35 به امارات قطعى است اما احتماال آمريكا از اصل حفظ «برترى» 
نظامى اسرائيل در خاورميانه دست نخواهد كشيد. به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگــزارى آناتولى تركيه، طبق قانون نظارت بر صادرات 
سالح كه در دهه شــصت قرن گذشته تصويب شد، در توافق سال 
2008 آمريكا و رژيم صهيونيســتى بر حفظ «برترى» نظامى رژيم 

صهيونيســتى بر تمامى كشــورهاى منطقه تاكيد شد و اين توافق 
براى تمامى روساى جمهور آمريكا و روساى كنگره از اولويت بااليى 
برخوردار اســت. بر اساس اين توافق الزام آور براى دولت هاى آمريكا، 
رئيس جمهور اين كشور بايد ارزيابى كافى به كنگره ارائه دهد كه در 
آن مشخص شود آيا هر يك از قراردادهاى تسليحاتى در خاورميانه 
«برترى» نظامى رژيم صهيونيستى را به خطر مى اندازد يا نه و اينكه 
كشور بهره مند از اين قرارداد مرتكب هيچ گونه نقض حقوق بشر نشده 
باشد و در كارنامه آن سابقه انتقال سالح هاى آمريكايى به گروه هاى 
تروريســتى و يا سازمان هاى متخاصم با آمريكا و رژيم صهيونيستى 

وجود نداشته باشــد. برخى اعضاى كنگره از تصويب قرارداد فروش 
نسل پنجم جنگنده ها كه جديدترين و پيشرفته ترين آنها در جهان 
است و احتمال استفاده از آنها در جنگ يمن يا ليبى كه از دخالت هاى 
امارات در جنگ داخلى شان و نيز نقض گسترده حقوق بشر از سوى 
آن در رنج هســتند، ابراز نگرانى كردند. امارات پس از حمله به يك 
بازداشتگاه پناهجويان و مهاجران غيرقانونى واقع در نزديكى طرابلس، 
پايتخت ليبى و دست داشتن در كشتار دانشجويان نظامى در اوايل 
ســال جارى ميالدى در يكى از مراكز آموزشى و نيز متهم شدن از 
سوى برخى نهادهاى حقوقى بين المللى به شكنجه گسترده دشمنان 
خود در شكنجه گاه هايى ويژه در عدن واقع در جنوب يمن، به ارتكاب 
جرائم جنگى در ليبى متهم است. تمايل امارات به خريد جنگنده هاى 
اف35 به سال ها قبل بازمى گردد، طبق گزارشى كه مجله اخبار دفاعى 
آمريكا چهارم نوامبر 2017 منتشــر كرد، واشنگتن درخواست هاى 
مكرر ابوظبى از سال 2014 براى خريد اين نوع پيشرفته جنگنده ها 
را رد كرد. برخى كارشناسان آمريكايى بر اين باورند كه آغاز موافقت 

آمريكا با اين قرارداد در قالب مذاكراتى محرمانه به دوره جنگ با گروه 
تروريستى داعش در ســال هاى 2014 تا 2017 و نياز واشنگتن به 
حمايت ابوظبى براى ايفاى نقشى در حمله هوايى ائتالف بين المللى 
ضد داعش بازمى گردد. كاخ سفيد 29 اكتبر گذشته به كنگره اعالم 
كرد قصد دارد با فروش 50 فروند جنگنده اف35 به امارات موافقت 
كند. آمريكا و امارات اميدوارند در صورت موفق شدن رئيس جمهور 
آمريكا در راضى كردن كنگره به تصويب اين قرارداد مشروط به عدم 
استفاده از آنها عليه اسرائيل و يا در هر گونه فعاليتى كه امنيت و منافع 
آن را به خطر بياندازد، تا دسامبر آتى به موافقت اوليه اى در مورد اين 
قرارداد دســت يابند. احتماال تحويل گروه اول اين جنگنده ها چند 
سالى زمان ببرد، در مقايسه با قراردادى كه اوايل سال جارى ميالدى 
براى ارســال 32 فروند جنگنده به لهستان به امضا رسيد، گروه اول 
اين جنگنده ها سال 2024 تحويل داده مى شوند. هزينه اين قرارداد 
با شركت الكهيد مارتين، سازنده اين جنگنده ها به 10.4ميليارد دالر 

خواهد رسيد.

اما و اگرهای آمریکا درباره فروش جنگنده های اف۳۵ به امارات



آفتاب یزد- گروه شبکه: » زندگی سراسرش جنجال است، 
سراسرش درد است، سراســرش غم است و سراسرش 
مشکل است اما باز هم بر این لب ها لبخند است به خاطر 
اینکه زندگی هرچی باشد طی می شــود و باید زندگی 
کنیم. پس لبخند زدن را فراموش نکنیم« این حرف های 
امیدوارکننده، ســخنان محمد راحد دانشجوی افغانی 
است که با بی رحمی تمام به زندگی او و دیگر دوستانش 
پایان بخشــیدند. همان ها که هیچ بویی از انســانیت 
نبرده اند و در کالبدشان، روح شیطانی دمیده شده است. 
همان داعشی های نفرت انگیزی که به مانند آب خوردن 
انسان های بی گناه را می کشــند و هیچ ابایی از کارشان 
ندارنــد. برادر افغانم چه تعابیر زیبایی از زندگی و لبخند 
داشتی که آن را برای تو، خانواده ات و دیگر دوستانت تلخ 
کردند. حاال با هزاران ناامیدی در دل زمین آرام گرفته ای.

< ۲۲ کشته در حمله داعش به دانشگاه کابل
داستان از این قرار است که روز دوشنبه12 آبانماه، گروهی 
از مهاجمان به دانشگاهی درکابل حمله می کنند. حملۀ 
مهاجمان، با انفجار در ورودی شــرقی این دانشگاه آغاز 
شده و سپس مهاجمان وارد محوطۀ دانشگاه می شوند. 
متاسفانه در این حادثه بنا به گفته وزارت صحت افغانستان 
22نفر که بیشترشان دانشجو بودند کشته و 22نفر دیگر 
زخمی شدند که یکی از این کشته ها محمد راحد همان 
دانشجوی افغانی است که ویدئوی سخنان امیدبخشش 
اکنون فضای مجازی را تحت سیطره خود در آورده است. 
به دنبال این حادثه دولت افغانستان روز سه شنبه 1۳ آبان 
را ماتم ملی )عزای ملی( اعالم کرد. گفته می شود که گروه 
موسوم به داعش با انتشار خبرنامه ای و یک تصویر از دو 
فردی که ادعا کرده مهاجمان هستند، مسئولیت این حمله 

را به عهده گرفته است.

< انتقام خواهیم گرفت
در این راستا اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نطق 
تلویزیونی این حمله را محکوم و آن را جنایت ضد بشری 
خواند و گفت:»انتقام این حمله را چند برابر خواهیم گرفت.« 
به گزارش عصرایران، غنی گفت: »به طالبان و همه گروه های 
تروریستی می گویم که با این عمل ها اراده ملت افغانستان را 
نمی توانید در کنترل بگیرید. دشمنان افغانستان و حامیان 

آن باید بدانند که هیچگاه در برابر وحشــت ظالم سر خم 
نکرده ایم. من به ظرفیت و شجاعت نیروهای امنیتی باور 
دارم.« همچنین امراهلل صالح، معاون اول رئیس جمهوری 
افغانستان در واکنش به این حمله در صفحه توییتر خود 
نوشته » این حمله برای ما یک ناکامی استخباراتی)اطالعاتی( 
است. اما برای طالب گندیده گی وجدان.« این در حالی است 
که سخنگوی طالبان با محکومیت این حمله، دخالت این 

گروه در این حمله را رد کرده است.

< محکوم است
از سوی دیگر استفانو پونتیکورو، نماینده ارشد غیرنظامی 
ناتو در افغانســتان نیز در توییتر خود نوشته که حمله 
 خونین دانشــگاه کابل را به شــدت محکوم می کند. 
او افزوده که این دومین حمله به نهادهای آموزشــی در 
کابل در مدت ده روز اســت. به گفته او کودکان و جوانان 
افغان باید ازرفتن به نهادهای آموزشــی احساس امنیت 
کنند. ناتو با قاطعیــت از همه تالش ها برای جلوگیری از 
خشــونت حمایت می کند. وزارت خارجه پاکستان نیز با 
انتشار بیانیه ای حمله مهاجمان به دانشگاه کابل را شدیدا 
 محکوم کرده و آن را عمل تروریســتی خوانده اســت. 
 در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که این کشور به 
حمایت خود از یک افغانستان آرام و باثبات ادامه می دهد. 
همچنین شیوای شرق، معاون وزارت اطالعات و فرهنگ 
افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است:» پس از 
ختم سخنرانی ها، قرار بود که نمایشگاه کتاب افغانستان و 

ایران را گشایش بخشیم که انتحاری ها در دانشگاه داخل 
شدند و درگیری آغاز یافت.« یک منبع نزدیک به بهادر 
امینیان، سفیر ایران در افغانستان به ایرنا در کابل گفته که 
آقای امینیان هنگام حمله مهاجمان در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه مشترک کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه 
کابل حضور داشت اما وی و شرکت کنندگان ایرانی و سایر 

همراهان آنها به سالمت از دانشگاه خارج شدند.

< محکومیت حمله تروریستی 
اما سفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان نیز حمله 
تروریستی به دانشــگاه کابل را محکوم کرد. به گزارش 
 ایســنا، در بیانیه ســفارت ایران در افغانســتان آمده 
است: »سفارت جمهوری اســالمی ایران در کابل، حمله 
جنایتکارانه و تروریســتی به دانشکده حقوق دانشگاه 
کابل را که منجر به شــهادت و زخمی شدن شماری از 
دانشــجویان و افراد حاضر در این دانشگاه گردیده، به 
شدت محکوم می نماید. تکرار اینگونه اقدامات غیر انسانی 
گروه های تروریستی علیه مراکز آموزشی و نهادهای مدنی 
افغانستان امری بسیار خطرناک می باشد که الزم است از 
سوی تمام اعضای جامعه جهانی قویا تقبیح و از تحقیقات 
جدی درخصوص شناسایی عوامل واقعی این گونه حمالت 
وحشــیانه به هر طریق ممکن حمایت گردد.این سفارت 
ضمن تسلیت به خانواده های شهدا و آرزوی بهبود برای 
مجروحین این حادثه، مراتب همدردی و همبستگی کامل 

خود را با دولت و ملت افغانستان اعالم می دارد.«

< مرثیه ای برای محمد راحد
این حادثه با بازتاب هایی از ســوی کاربران شبکه های 
اجتماعی روبه رو شد اما آنچه که بسیار مورد توجه کاربران 
قرار گرفت و احساسات آنها را برانگیخت مرگ محمد راحد 
با آن سخنان امیدبخش اش در مورد زندگی بود. یکی از 
کاربران در این مورد نوشته است:» صدای آمبوالنس، آژیر 
موتورهای پلیس و رفت و آمدن تند موتورها همه و همه 
برای از دست دادن آدم های بی گناه هست. متاسفانه در 
دانشگاه کابل انفجار شده است« دیگری نوشت:» داشتم 
به زحمت از زیر فشار اضطراب و افسردگی بلند میشدم 
که با خبر انفجار کابل دوباره کوبیده شدم زمین. در تاریخ و 
جغرافیای غلطی گیر افتادیم« یکی دیگر از کاربران اینطور 
می نویسد: »نیمی از عمرمان در افغانستان در آشفتگِی 
ناشــی از انتحار و انفجار می گذرد همه می خواهیم زنده 
بمانیم؛ فرصت زندگی کردن نداریم!« اما کاربر دیگری در 
مورد محمد راحد گفته است:» هزار بار اون فیلم 2۰ ثانیه ای 
محمد راحد رو دیدم و هزار بار بغض کردم.« کاربران دیگر 
نوشته اند:» مرثیه ای برای زندگی، برای لبخند برای خاک 
خونخوار خاورمیانه مرثیه ای بــرای محمد راحد «، »این 
جواِن رعنا برای زندگی چه کم داشــت؟ خوشگل نبود؟ 
دنبال علم و آگاهی نبود؟ پدر ومادِر وظیفه شناس نداشت؟ 
چه کم داشت؟ دانشجوی 21 ساله محمد راحد زندگی را با 
لبخندی می خواست که داعش وحشی آن را جرم می داند. 
او را کشتند چون در افغانستان به دنیا آمده بود!«،» محمد 
 راحد را در دانشگاه کشتند! با وجودیکه راحد عزیز، ما را 
به لبخند دعوت می کند اما لبخند ما با شنیدن این پیام 
یا نمی آید و اگر بیاید با چشــم های پر از اشــک همراه 
می شود«، »نمی تونم ویدیو محمد راحد رو ببینم چون قلبم 
می ترکه، ای الهی بمیرید با این زندگی که ساختید برای 
مردم«، » زندگی ما انسان ها یک زندگی اجتماعی ست و 
به تصمیمات همه جامعه بستگی دارد شاید محمد راحد 
فکر می کرد با همه ســختی های زندگی در خاورمیانه، با 
لبخند می توان شاد زندگی کرد ولی فکر نمی کرد که روزی 
مابین همین خنده هایش اسلحه یک متعصب نامسلمان او 
را نشانه رود و جانش را بستاند به همین راحتی..«، » محمد  
راحد عزیز این جوان خوش رو و خوش بیان و تعداد دیگری 
از هم نسالن او چه تلخ و غم انگیز به پایان خود رسیدند. 
دردا و دریغا!«، »سراسر شور، هیجان، لبخند با نیشخندی 
به دردهای زندگی است. امروز هنگام جان دادن به کدام 
رویای شیرین می اندیشی؟ محمد راحد برادٍر جواٍن افغان 
تا ابد در خاطرم می مانی. از غم پرپر شــدن دانشجویان  
دانشگاه کابل قلبم مچاله است.«، »همسایه افغانم؛ درد و 
فغانم... امشب با دیدن ویدئوی محمد راحد لبخندی زدم 

به این زندگی نکبت بار با چشم های خیسم« 

حمله داعش به دانشگاه کابل 22 کشته داشت اما یکی از آن کشته ها بسیار مورد توجه قرار گرفت

برای لبخند » محمد راحد« که تداوم نداشت

 با توجه با اینکه متاســفانه و شور بختانه آمار 
فوتی هــای کرونا روز بــه روز در حال افزایش 
است حال مردم هم چه بخاطر ویروس گرانی 
و چه ویروس کوفتی 19 خوب نیست لذا این 
خبر ترس به جان طنز نویســان هم انداخته. 
تــا جایی که برخی همکاران که همیشــه در 
صحنــه "توهم" بودند حتــی به فکر وصیت 
کــردن افتادنــد. چنان که یکی از دوســتان 
گفت: دوستان، متاسفانه مجبورم خبربد بدهم. 
هرچند مدتهاست خبر خوش نداریم. به گمانم 
دیگر زبونم الل زمان وصیت است. همه سکوت 

کردند.
یکی از دوستان گفت: حیف اگه زبونم الل من 
نباشم. آخه می خواســتم کاندیدای انتخابات 
بشم، شــعارهای دهن پرکن بدم ناجی مردم 

بشم. همه خندیدند.
 دیگــری که بــه نظر خیلی نا امیــد به نظر 
می رسید، گفت: آقا، خســته شدیم از دست 
ایــن روزگار. اصال از دنیــا برم به جهنم. کک 
هیچ کس هم نمی گزد جز بیچاره گور کن ها و 
رنج دفن من!  مرگ یه بار شیون یه بار. بنده به 
قول حافظ می گویم: خرم آن روز کزین منزل 
ویران بروم! چیه این ویرانه که با اســم زندگی 

تحویل گرفتیم؟ همه خندیدند.
 دیگــری گفت: آقا جان، این ســتاد مقابله با 
 کرونا هــم هی ضد حال میزند مــا را از آمار 
مرگ و میر و پاییز ســخت می ترساند. پروژه 
"پاییز هراسی" راه انداختند. نترسید هراس از 
پاییز ســخت و مرگ ها به دل راه ندهید. بنده 
به نقل از شــاعر می خوانم: "ســراپا اگر زرد و 
پژمرده ایــم - ولی دل به پاییز نســپرده ایم". 
جناب اجنبی ســتیز با شــور وافر شــروع به 
دست زدن و تحسین او کرد و گفت: آفرین ما 
همانطور که دل به بیگانگان نسپرده ایم نباید 
دل یا هراســی هم از پاییز بــه دل راه دهیم. 
حتی بنده عــرض می کنم:" مــرگ بر پاییز 

سخت" همه خندیدند.
 جناب "اجنبی دوست "گفت: حاال به دلتون 
بد راه ندین، شــاید پاییز زیبا باشد رنگارنگ، 
رقص گلبرگ های خشــک و ترد بر شاخه ها. 
پیــاده روها نارنجــی پوش شــوند از ریزش 
برگ هــای نارنجی و...... جناب اجنبی ســتیز 
گفــت: نخیر. فعال تا اطالع ثانــوی پاییز زیبا 
نیســت.چقدر مجنون و مفتون هستی. یادمه 
نســبت به برجام هم چنین مفتون بودی که 

ضد حال خوردی. همه خندیدند.
جناب پرفسورهم گفت: من به نقل از دیالوگی 
از یک فیلم می گویم" من از مرگ نمی ترسم 
می ترســم که خوب زندگی نکرده باشم" که 

احتماال هم همین است! همه سکوت کردند.

 دلنوشته 

مرگ بر پاییز

 امیر حسین ذاکری 
روزنامه نگار
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کوچه 26 پالک1۰ طبقه اول واحد یک
                     امور آگهی ها: 7782 819 ۰912
   تلفن: 8 -88۳21۳97 نمابر: 88۳21۳99  
چاپ:  همشهری)۳()روزتاب( - جاده مخصوص- تلفن: 44545۰76-7
توزیع: تلفن: ۰9128197782 
دفتر مرکزی یزد: بلوار22  بهمن، تلفکس: ۰۳5-۳5246919
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی گردد

سال 21 | شماره 5868< اذان ظهر 11:48    <  اذان مغرب 17:25    <   اذان صبح فردا 5:۰5    <  طلوع آفتاب فردا  6:۳1 امام علی )ع(:  هیچ دشمنی را کوچک نشمار ، اگرچه ناتوان باشد. چهارشنبه 14 آبان 1۳99  |

روزگاریست که ما را نگران می داری حافظ نامه 
همه را دل نگران غصه کنان می داری

تفســیر: حافظ این شعر را به ستاد مقابله با کرونا و هشدارهای آنان 
تقدیم می کند و صد البته از آنان تقدیر هم می کند! 

آگهی مناقصه
99-35

شــرکت  بهره  برداری راه آهن شــهری تهران و حومه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای را به شرح 
جدول ذیل برگزار نماید:

لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد بـه منظور دریافت اوراق مناقصه و کسب اطالعات بیشتر با 
واریز مبلغ 2،000،000 ریال بابت اسـناد و پاکات مخصوص مناقصه به حـساب جــاری 700802749328 
بانک شهر )شــعبه امام خمینی)ره(کد264( در وجه شرکت بهره  برداری راه آهن شـــهری تهران و حومه 
تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1399/08/24به نشانی: تهران- خیابان انقالب اسالمی- تقاطع حـــافظ- 
شــماره956- طبقه پنجم- مدیریت امــور قراردادها )مناقصات و مزایدات( مراجعه نمایند. تحویل اســناد 
 مناقصه تا ساعت 14:30 روز    دوشنبه مورخ 1399/08/26 می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت

http://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

تاکید می گردد اســناد مناقصه فقط به صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی 
آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.

این آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار به چاپ رسیده و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ سپردهموضوعردیف
)ریال(

7۰۰،۰۰۰،۰۰۰خرید 6۰8 عدد انواع میز اداری و 496 عدد فایل زیر میزی سه کشو1

شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

آگهی ابالغ اتهام
آقای عزت اله صداقتی به شــماره کارمندی 564۳28 فرزند 

محمد اسمعیل
پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح گردیده 
اســت. لذا به علت عدم دسترســی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت منتشر می شود تاظرف مدت یکماه 
از تاریخ نشــر آگهی در یکی از روزهای اداری بــه محل امور اداری 
ذیربــط یا این هیات واقع در تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شــیخ 
بهائی شمالی، ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهائی، پالك 144، طبقه 

چهارم شرقی، هیات پنجم بدوی وزارت نفت مراجعه نمایند.

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان
وزارت نفت

شركت نفت و گاز پارس 
 روابط عمومی

شرکت ملي نفت ایران
شرکت نفت و گاز پارس

شماره مجوز 4۳۳5/1۳99

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد می توانند مشــکالت، دغدغه ها و 
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران 
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند. البته تا پیش از این ستون های 
پیام مردمی روزنامه، منبع مهم و غنی چنین سوژه هایی بوده اما آفتاب 
یزد به دلیل جایگاه مردمی خود در نظر دارد منسجم تر از قبل به این مهم 
بپردازد. خوانندگان محترم می توانند ایده ها و سوژه های خود را از طریق 

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

محمد راحد   دانشجوی افغان


