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پیام مردم ایران به اردوغان

یکشنبه 23 آذر 1399   | 

تنزل جایگاه 
دانشجویان شاغل

 در واقعیت فقط 8درصد دانشجویان
 تحصیالت شان رایگان است

در پی لفاظی رئیس جمهور ترکیه و ادعای ارضی او،مردم ایران 
درشبکه های اجتماعی خواستار تحریم اجناس تولیدی این کشور 
را در  پیشنهادات  این  ترکیه شدند.  به  تفریحی  و عدم سفر 

گفتگو با یک اقتصاددان و یک جامعه شناس بررسی کردیم

8 شهردار تهران:  جلوی پدیده شاندیز را نمی گرفتیم  ده ها پدیده شاندیز ظاهر می شد

3

 حاال که بر همگان مسجل شده محدودیت های 
قهری باعث شده از شــدت انتشار ویروس 
کرونا کاسته شود لذا بایستی این روند به انحای 
مختلف ادامه پیدا کند.فی المثل قطعا بسیاری 
از مردم منتظر شب یلدا هستند تا پس از ماه ها 
گعده های خانوادگی راه بیندازند و به این خیال 
که ویروس کم رمق شده و احتماال واکسن آن 
هم در راه است حداقل برای یک شب هم که 
شده پروتکل ها را کنار بگذارند.از همین رو 
اظهارات دیروز رئیسی،سخنگوی ستاد مقابله با 
کرونا قابل تامل و بررسی  بوده و لزوم رعایت 

و اجرای آن احساس می شود.
وی اعالم کرده احتمال منع تردد شبانه در شب 
یلدا از ساعت 18 وجود دارد.وقتی منع تردد از 
ساعت 21 باعث شده که دیدارهای خانوادگی 
که اکنون منشا انتشار ویروس است کم و یا 
حداقل قدری کنترل شود پس می توان حداقل 
در مورد شب یلدا این محدودیت را با شدت 

بیشتر اعمال کرد.
در این شب مردم می توانند مثل دید و بازدید 
سال نو، از طریق مجازی اقدام کنند و حاال که 
نزدیک به یک سال است برخی محدودیت ها را 
پذیرفته اند به منظور تداوم کنترل این ویروس 
این چند ماه هم صبر نموده تا واکسن برسد و یا 

به صورت طبیعی ویروس خاموش شود.
البت این نکته را هــم نباید از ذهن دور نگه 
داشت که اوال مشخص نیست واکسن ساخت 
داخل چه زمانی آماده شود،ثانیا واردات واکسن 
خارجی چه زمانی میسر می شود و ثالثا هنوز 
محرز نشده چقدر این واکسن ها موفق بوده و 

می تواند این ویروس را زمین بزند.

محدودیت یلدایی
سرمقاله

متاســفانه در بیشــتر کشــورها حق اساسی 
جستجو و انتشار اطالعات از طریق مطبوعات 
مســتقل و آزاد مورد حمله قرار گرفته اســت 
و صریحــاً ســعی در خاموش کــردن صدای 
انتقادی رســانه ها و تقویت رسانه هایی دارند 
که پوشش مطلوبی ندارند. در صورتی که یکی 
از ویژگی های رژیم های مردم ســاالر حمایت 
از آزادی مطبوعات اســت. رســانه ها همچون 
ریه هــای جامعه عمل می کننــد و تجربیات 
نشان داده است که آزادی مطبوعات می تواند 
در جامعه تعــادل برقرار کنــد و فرصت های 
 مناسبی برای اتحاد و آشتی ملی فراهم نماید. 
 فرســایش آزادی مطبوعــات هــم از عالئم 
و عوامل فروپاشــی اصول دموکراتیک و منجر 
به بی اعتمادی و عدم مشارکت مردم می شود. 
واقعیتی که طبق داده های رسانه ها در سراسر 
جهان، وضعیت مطبوعات را رو به وخامت نشان 
می دهد. اگر قدرت های دموکراتیک از حمایت 
رســانه در داخل جوامع خود دســت بردارند، 
بدون شــک مطبوعــات آزاد در خطر انقراض 
مجازی قرار می گیرند. در بیشــتر کشورهای 
جهان مــردم اخبار و اطالعــات بی طرفانه و 
درســت دریافت نمی کنند و هدف این است 
که مطبوعات به جای خدمت به قدرت مردم، 
در خدمت قدرتمندان باشند. البته این مشکل 
همزمان با رشــد و گسترش پوپولیسم راست، 
وارد مرحلــه پیچیده و خطرناکی شــده که 
آزادی های اساسی را در بسیاری از کشورهای 
جهان تضعیف کرده است. رهبران پوپولیست 
خود را به عنوان مدافع اکثریت آسیب دیده در 
برابرروشنفکران و سیاستمداران ملی و معتدل، 
مطــرح می کنند و معتقدند کــه منافع ملت، 
همانطور که آنها تعریف می کنند؛ باید باشــد. 
همچنین سیگنال هایی را ارسال می کنند که 
مطبوعات نباید دولت را مجبور به پاسخگویی 
کنند. بطور مثال شرارت مستمر دونالد ترامپ، 
علیه مطبوعات منجر به فرسایش مطبوعات و 
دو قطبی شــدن جامعه ایاالت متحده آمریکا 
شده است. شکست آزادی مطبوعات درجهان، 
ارتباط نزدیکی با انحطاط گسترده دموکراسی 
دارد. سرکوب رسانه های آزاد نشانه مهمی است 
که سایر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی نیز 
در معرض خطر قــرار می گیرد. ولی علی رغم 
فشارهای وارده بر رســانه های مستقل و آزاد، 
به دلیل شــرایط جهانــی و انفجار اطالعات و 
اینترنت تصویر آزادی مطبوعات جهانی با کمک 
نیروهای مردم ساالر می تواند از شرایط اسفناک 

کنونی خارج شود... 

رسانه 
و دموکراسی

رامین نخستین انصاری
روزنامه نگار

یادداشت-5

"چراغم در این خانه می ســوزد، آبم در این کوزه ایاز می خورد 

و نانم در این سفره اســت..." این واگویه های مردی است که تا 
آخریــن دم ماندن در مام میهــن را به پریدن و هجرت کردن 
ترجیح داد و حاضر نشــد مدایح بی صله اش را با اسکناس های 
تانخــورده خارجی تاخت بزند.مردی کــه مرثیه های خاک را 
 به وقت شکفتن در مه ســرود تا ققنوس در باران کلماتش را 

هجی کند!
بذر اســتعداد پسر خیابان صفی علی شاه در آن سوی طهران 
خیلی زود افشــانده شد تا با هوای تازه و دشنه در دیس و باغ 
آینه اش وزن و ردیف و قافیه را درهم شــکند و با تکیه بر کالم 
منحصر به فردش شعر شاملویی را بنا بگذارد.شعری آکنده از 
حماسه و احساس که پاییز پدرساالران را مچاله کرد و از همان 

ابتدا به سالحی برنده بدل گردید.
شــعر الف. بامداد در گذر زمان آواز سینه سرخان شد و صدای 

شکستن کسالت را بر جاده های زندگی به گوش ها رساند.
بامداد عاشــق بود.عاشــق آیدایی که در خوابگرد لحظه ها به 
آیینی برای شاعر درخت و خنجر و خاطره بدل شد.به همین 
دلیل ســاده، عاشقانه های شاملو به قطب نمای سوته دالن در 
بیراهه های خاموش بدل گردید و کوچه های خاکی وطن با مرور 

واژه هایش هرگز پیر و فرتوت نشد.
حاال در آستانه نود و پنج سالگی مردی که حرف دل جماعت 
واله را می زد و در قامت روزنامه نگار با کتاب هفته نوشته های 
پریزادی اش را در چشمخانه ها نشاند باید به یاد او شمعی روشن 
کنیم و در فاصله دود کردن سیگاری سراغ کلماتش را در بطن 

شعرهای ماندگار بگیریم.
شاعران همواره بر سنگواره عشــق دست می کشند و با ردای 
وارث شیدایی ها به دلو شوکرانی بدل می شوند.به باران اشکی در 

عصرهای پاییزی امامزاده طاهر.

یادگاری جاودانه 
بر تراِز بی بقای خاک!

امید مافی
روزنامه نگار 

یادداشت- 1

تحرکات قوم گرایانه، تجزیه طلبانه و متجاوزانه به خاک ایران 
از ســوی رجب طیب اردغان، رئیس جمهور ترکیه را می توان 
 تحریک جمهوری اســالمی ایــران برای ورود بــه ادامه بازی

 از پیش طراحی شده قره باغ دانست.
مقامات ترکیه که سودای لیدری اهل سنت را دارند و می کوشند 
خود را به عنوان بزرگ اهل سنت جهان نشان دهند و تفکراتی 
از این قبیل ســبب شــد تا ترکیه در ماه های گذشته اقدامات 
فرا منطقه ای بسیاری همچون لشگرکشی به لیبی برای تعیین 
تکلیف دولت این کشــور و اعزام نیرو به شــرق مدیترانه برای 
تسلط بر منابع نفت و گاز را در دستور کار خود قرار دهد اما در 
هیچ کدام از این موارد موفقیتی نداشت و از طرفی نمی تواند به 
مردم خود بگوید پول های شما را برای قدرت طلبی خود خرج 
کردیم ولی دستاوردی نداشتیم به همین دلیل افکار عمومی را 
متوجه قره باغی کرد که میان مسلمانان محلی مقدس به شمار 
می رود. لذا جنگ قره باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان 

از دو جهت برای ترکیه مهم بود. 
نخســت آن که همان طور که اشــاره شد افکار عمومی مردم 
خود را نســبت به هزینه های صورت گرفته منحرف می کرد و 
بعد آنکه قره باغ می تواند محملی برای حضور مزدوران داعشی 
و تروریست هایی باشــد که آنان را از سوریه و لیبی به قره  باغ 
کشانده اســت تا بتواند با استفاده از این نیروها سلطه خود را 
در این منطقه افزایش و راه نفوذ اسرائیل و آمریکا به ایران را از 
شمال غربی بیش از پیش هموار کند. به گونه ای که بر اساس 
برخی گفته ها در مواردی فاصله نیروهای تروریســتی با ایران 
تنها یک رود است و بارها اسرائیل از طریق جمهوری آذربایجان 
عملیات های تروریستی همچون ترور شهید شهریاری، ورود پهپاد 
جاسوسی "هرمس" که متعلق به اسرائیل بود به ایران و آخرین 
 مورد نیز گفته می شــود پهپادی که دکتر محسن فخری زاده
 را به شهادت رســاند از طریق جمهوری آذربایجان وارد ایران 

شده بود نشانه هایی از این ادعا است.
صلح قره باغ اجازه  ادامه پیش روی سیاست ها ی ترکیه در این 
منطقه را نداد اما اردوغان عالوه بر درگیری نظامی گزینه دیگری 
در دســت دارد که به شیوه جنگ نرم سال هاست بر روی آن 
تمرکز کرده اســت. تحریک مردم غیور آذری زبان به ویژه در 
مناطق شمال غربی ایران به جدایی طلبی و الحاق با جمهوری 
آذربایجان برنامه ایســت که اردوغان در نظر دارد و اگر رئیس 
جمهور ترکیه روز پنجشنبه در رژه نظامی که به مناسبت جشن 
پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنســتان بخشی از 
قطعه ای از موســیقی بومی و مردمی آذربایجــان به نام "آراز 
آراز" کــه به موضوع جدایی دو ســوی ارس در جریان قرارداد 
ترکمنچای اشاره دارد و گروه های تجزیه طلب آن را به عنوان 
نمادی علیه تمامیت ارضی ایران استفاده می کنند را می خواند؛ 

هدف اش تحریک آذری زبانان شمال غرب می باشد.
آنچه که عالوه بــر اقدامات دیپلماتیک در برابر این اقدامات و 
اظهارات تجزیه طلبانه و مداخله جویانه انتظار اســت واکنش 
قاطع و صریح افکار عمومی به اظهارات تجزیه طلبانه به تمامیت 
ارضی ایران می باشد و مهم نیست که این سخنان از زبان رئیس 
جمهور ترکیه گفته شود و یا هر فرد دیگری در داخل و خارج 

از کشور.

اهداف اردوغان 
از طرح یک ادعا

محمود اکبری کیا

یادداشت- 3

متاسفانه در ایران ما با انبوه جمعیت فارغ التحصیالن بیکار مواجه 
هستیم. حدود 30 درصد فارغ التحصیالن دانشگاه های ما بیکار 
هســتند و بعد از فارغ التحصیلی نمی توانند کار پیدا کنند. در 
ایران برای هر فرد فارغ التحصیل دانشگاه بیش از 300 میلیون 
تومان در جامعه خرج می شود. درواقع هر فردی در جامعه یک 
هزینه سرانه دارد یعنی از لحظه به دنیا آمدن کودک هزینه های 
یک فرد شروع می شود هزینه هایی از جمله هزینه های تحصیل، 
خوراک، کسب مهارت و.... برای دانشجویان هزینه سرانه حدود 
300 میلیون تومان برآورد شــده است. فارغ التحصیالن بیکار 
یعنی این هزینه های ســرانه هدر داده شــده است. بسیاری از 
فارغ التحصیالن ما به کار های ســاده بدون تخصص و مهارت 
مشغول هستند. نیروی متخصص باید در شغل مناسب متناسب 
تخصص خود مشغول شود. مسئله بیکاری نیروی کار متخصص 
مسئله ای بســیار مهم تر از بیکاری نیروی کار ساده است. این 
ضرری بســیار بزرگ و غیر قابل جبران است. فارغ التحصیالن 
نه تنها بیکار هســتند حتی عده ای که کار دارند در رشته هایی 
مشغول به کار هستند که مرتبط با رشته، مهارت و تخصصشان 
نیست. طبق تحقیقات انجام شده رابطه رشته تحصیلی و سمت 
شغلی در کشور ما رابطه بسیار کم رنگی است. این نوع زیان ها 
برای جامعه بسیار زیان آور است.زیرا افراد به دانشگاه می روند تا 
از تخصص آن ها در رشته های مختلف در سه بخش کشاورزی، 
تکنولوژی - صنعت و خدمات، برای ارتقا و رشد جامعه استفاده 
شود. باید هر متخصصی در هر بخش در شغل مناسب خودش 
جای بگیرد. امروزه بســیاری از دانشجویان و فارغ التحصیالن 
 ما به این نوع شغل ها مشغول هســتند: آژانس های اینترنتی، 
دست فروشــی و بازاریابی و.... اگر وضع کار افراد متخصص به 
این صورت ادامه پیدا کند کشور با زیانی غیر قابل جبران مواجه 
خواهد شد. به همین دلیل باید برای شغل نیروی کار متخصص 

برنامه های مناسبی درنظر گرفته شود. 

وضعیت شغلی 
فارغ التحصیالن

امان اهلل قرائی مقدم
جامعه شناس

یادداشت- 2

در نبود درمان موثر کووید ۱۹، کنارکشــیدن روش ایمنی 
جمعیتی و با توجه به اینکه تاکنون مجموع ابتکار عمل های 
ویروس از معدل اقدامات پیشگیری جهانی بیشتر بوده است، 
می توان گفت فعال خبرهای رســیده از تولید واکسن، تنها 

نقطه روشن امید جامعه جهانی است.
بنابر سخنان سخنگوی وزارت بهداشت: حدود بیست درصد 
تامین واکســن های مورد نیاز از خــارج تامین می گردد)ده 
درصد برنامــه کووکس و ده درصــد واردات(که برای افراد 
مســن، دارای بیماری زمینه ای و کادر درمان دارای ارتباط 
مســتقیم با بیماران در نظر گرفته شــده است و برای بقیه 

موارد روی تولید داخلی حساب باز شده است.
الف: باید تاکید شــود که در درجه ی اول واکسن مورد نظر 

باید کارا  و تایید شده باشد.
به این معنی که بتواند شــاخص های حداقل و اولیه جهانی 

را کسب کند.
منطق نیز حکم به انتخــاب اثرگذارترین فرآورده با حداقل 
 عــوارض جانبی -صرفنظر از منبــع داخلی یا خارجی آن - 

را می دهد.
ب: مســئله مهم دیگر در مورد واکسن، زمان دسترسی آن 
برای جامعه است. بدین مفهوم که باید در اسرع وقت تامین 
شــود، چرا که هرگونه تاخیر در دریافت واکســن  در برخی 
کشــورهای جهان نسبت به سایر کشورها یک فاصله زمانی 
ایجاد می کند که می توان بــه آن فاصله ی زمانی تاخیر نام 
داد. در این فاصله فرضی در زمانی که واکسیناسیون جهانی 
رسما شــروع شده است، افراد بسیاری از گروه های خطر در 
مناطق غیربرخوردار در معرض بیمــاری و عوارض آن قرار 
دارند. ضمن اینکه معلوم نیســت در ایــن فاصله چه تعداد 
پیک احتمالی بیمــاری و نتایج نگران کننده آن رخ دهد. از 
طرفی بســیار محتمل است که در این فاصله زمانی بالقوه با 
اعمال محدودیت و قرنطینه توسط کشورهای برخوردار روبرو 
شویم که نسبت به کشــورهایی که هنوز توزیع واکسن در 
آنها شروع نشده است، اعمال میگردد. در این شرایط فروش 
واکسن های غیرمطمئن در بازار سیاه داغ شده، ضمن اینکه 
کار وبار توریســم درمانی معکوس به کشــورهای برخوردار 
برای دریافت واکســن نیز فعال می شود که در هر دو مورد 

اختصاص به گروه های اقتصادی برخوردار خواهد داشت.
همه اینها در حالی اســت که قاطبه نفوس کشور در انتظار 
واکسن، در شــرایطی پرخطر روزگار بگذرانند و کشورهای 
برخوردار از واکســن را نظاره خواهند کرد؛ مســئله ای که 
ضمــن خطرات احتمالــی از نظر حقوق و کرامت انســانی 
 نیز ناخوشــایند بوده و در خور هیچ انسانی در هیچ کجای 

دنیا نیست.
ج: لزوم رایگان بودن نیز از شــروط اولیه و اساســی واکسن 
است. چرا که حقی اولیه و پایه ای و جزء وظایف دولت حول 
مرکز و با مدیریت وزارت بهداشت خواهد بود. وضعیت رکود 
اقتصادی همراه با کرونا برای مردم و گرانی های جهشی که 
قبل از شیوع کرونا هم شــروع شده بود بر لزوم این رایگان 

بودن مهر تایید مضاعف می زند.

واکسن کرونا؛ 
هم تاکتیک، هم استراتژی

بابک خطی
طبیب
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احتمال رد کلیات  بودجه؛ 
دردسر جدید دولت!

 »روح الله زم« اعدام شد احتمال منع تردد   از ساعت 18 در شب یلدا
3 2

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به »آفتاب یزد«:
 احتمال رد کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسالمی   با 
این حد از اختالف نظر باال   است، مگر آنکه دولت به اصالح الیحه بودجه با 
رعایت کاهش کسری تراز عملیاتی؛ کاهش رشد مخارج هزینه های دولت 
از طریق مدیریت هزینه؛ افزایش ســهم مخارج سرمایه گذاری دولت از 
کل هزینه هــا، اصالح منابع غیر واقعی پیش بینی شــده از محل صادرات 
نفت؛ حذف پیش فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت 

عمومی و اقشار کم درآمد در مصارف دولت مبادرت ورزد

رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با »آفتاب یزد«:
 بــا توجه به کاهش ســهم درآمدهــای مالیاتی و افزایــش قابل توجه 
ســهم درآمدهای نفتی در تامیــن منابع، افزایش چشــمگیر هزینه ها، 
تشــدید کســری بودجه و تامین آن با اســتقراض از بانــک مرکزی و 
اظهارات نمایندگان در مصاحبه ها و همچنین موضع روز گذشــته مرکز 
 پژوهش های مجلس، احتمــال عدم تصویب کلیات الیحــه بودجه ۱۴۰۰ 

بسیار باالست

 پیرمحمدمالزهی در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد

به قلم سردبیرتمام ابعاد سیاسی راه آهن ایران- افغانستان
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 باكو حمالت خود به جنوب قره باغ را از سرگرفت
ــد فعاليت ها و  ــان، در خصوص رون ــم رئوفي ابوالقاس
تالش هايى كه به منظور وحدت در جريان اصولگرايى 
ــن فعاليت ها  ــانس موفقيت اي ــت و ش در جريان اس
ــود كه اصولگرايان بتوانند به  گفت: پيش بينى نمى ش
ــند و با همان سازوكارهاى گذشته اما با  وحدت برس

ــم جديد در عرصه رقابت ها حاضر خواهد شد.  ــايد اس ظاهر و ش
به عبارت ديگر به معناى واقعى كلمه اراده اى براى وحدت ميان 
ــئله در انتخابات  تمام قطب هاى اصولگرايان وجود ندارد، اين مس

مجلس شوراى  اسالمى هم تكرار شد و عليرغم همه 
ــت پايانى  ــى كه صورت گرفت كه فهرس تالش هاي
يكبار منتشر شد و بعد از آن فهرستى در كار نباشد 
اما بعد از يكبار انتشار، فهرست نهايى ديگرى با چند 
ــد و تعدادى افراد عوض شدند. به  تغيير منتشر ش
ــى اصولگرا افزود: اين نشان دهنده  گزارش ايلنا، اين فعال سياس
روحيه سهم خواهى و خودشيفتگى در ميان برخى افراد و گروه ها 
ــت كه مى خواهند تحت پوشش رسيدن به انسجام و وحدت،  اس

ــى كنند اما در نهايت نتيجه به گونه  ديگرى رقم  فضا را مهندس
ــچ عنوان نيروهاى  ــت، به هي مى خورد. اكنون هم همينطور اس
ــه پايدارى ها معروف  ــن جبهه كه امروز ب ــكال و تندروى اي رادي
ــاق رخ دهد و من هم به  ــتند اجازه نخواهند داد كه اين اتف هس
ــوم.  ــى ترجيح مى دهم وارد اين بازى نش عنوان يك فعال سياس
ــرفت رفاه و عدالت  رئوفيان افزود: من به عنوان عضو جبهه پيش
بارها به دوستان شوراى مركزى گفته ام كه اين روند فعاليت ها با 

هدف وحدت در نهايت به سرانجام نخواهد رسيد. 

  بعید است اصولگرایان به وحدت برسند

وزارت دفـاع ارمنسـتان خبر داد كه ارتش جمهورى آذربايجـان حمالت خود به جنوب 
منطقه قره باغ كوهستانى را از سرگرفته است. به گزارش فارس به نقل از شبكه راشاتودى، 
ايروان در حالى از آغاز مجدد درگيرى ها خبر مى دهد كه جمهورى آذربايجان و ارمنستان 
بعد از 44 روز درگيرى در قره باغ كوهستانى با وساطت روسيه بامداد سه شنبه (24 آبان) 

از توافق آتش بس در منطقه قره باغ كوهستانى خبر دادند.

ــرات  ــواف – ه ــن خ آفتـاب يـزد ـ رضـا بردسـتانى: راه آه
ــاك ايران و  ــه 78 كيلومتر آن در خ ــر طول دارد ك 225 كيلومت

ــتان قرار دارد. احداث خط ريلى  147 كيلومتر آن در خاك افغانس

ــال 1386 آغاز شده است.  خواف- هرات در قالب چهار قطعه از س
راه آهن خواف- هرات تكميل كننده اتصال ريلى چين، قرقيزستان، 
ــارس و اروپا از  ــپس خليج ف ــتان، ايران و س ــتان، افغانس تاجيكس
ــت. با تكميل و بهره بردارى از اين خط پيش بينى  ــير ايران اس مس
مى شود ساالنه 3 ميليون تن صادرات و واردات كاال و يك ميليون 
ــود. همچنين  ــير انجام ش ــد هزار تن ترانزيت در اين مس  و هفتص
ــور، انتقال ترافيك جاده اى  افزايش مبادالت اقتصادى بين دو كش
ــنگان به ايران  به ريل، انتقال موادخام معدنى از معادن خواف و س
ــن از طريق خاك ايران و آب هاى  ــه منظور فرآورى و صادرات ام ب
جهانى از طريق بندر چابهار از ديگر مزيت هاى اقتصادى اين مسير 

ريلى است.

آیا قطار چین به اروپا می رسد؟
آن طور كه رسانه هاى بين المللى از جمله يورو نيوز مى نويسد:«شبكه 
سراسرى راه آهن ايران از طريق تركيه به اروپا مى رسد. خواف نيز 
ــمال به يكى از خطوط  ــده است، از ش ــرق ايران واقع ش كه در ش
ــهد- سرخس متصل  ــبكه يعنى راه آهن تهران- مش اصلى اين ش
ــدر تجارى ايران  ــز از راه يزد به مهم ترين بن ــت و از جنوب ني اس
يعنى بندرعباس مى پيوندد. به اين ترتيب اتصال به شبكه راه آهن 
ــم انداز تجارى درخشانى ايجاد مى كند.  ايران براى افغانستان چش
ــكالت اقتصادى ايران و معضل امنيت  اگر موانع مختلف مانند مش
در افغانستان كمرنگ شوند، دو كشور مى توانند به رونق اقتصادى 
اميدوار شده و ايران نيز راه دستيابى به بازار افغانستان براى فروش 

محصوالت و خدمات صادراتى خود را هموارتر خواهد ديد.»
موضوع ديگرى كه مد نظر رسانه ها است و از درجه اهميت بااليى 
برخوردار است حضور چين در اين مسير و پيامد هاى آن است كه 
ــئله اى  گويى بين گفته ها و اقعيت ها اندكى فاصله وجود دارد مس
كه مالزهى نيز به آن دست مى گذارد و مى گويد:«اگر طرف افغان 
ــى كند اين خط راه آهن  ــيرهايى كه بايد را عمليات تعهدات و مس
مى تواند بسيار مهمتر از آن باشد كه حتى گفته اند اما اصل موضوع 

فاقد خطوط ريلى بودن افغانستان است.»

مسیر جنوب به پاکستان نیز بالتکلیف است
ــورهاى شرق آسيا به شبكه اروپا  با اين همه، اميد اتصال ريلى كش
به كمك اين پروژه، به داليل مختلف از واقع بينى به دور است. در 
افغانستان به جز چند خط ارتباطى كوتاه راه آهن در شمال، عمال 
ــون گفتگوهايى را با  ــبكه ريلى وجود ندارد. مقامات كابل تاكن ش
مسئوالن اسالم آباد براى احداث خط آهن جنوبى با پاكستان آغاز 
ــيده  ــد كه آن هم به دليل جنگ و ناامنى به نتيجه اى نرس كرده ان
ــت. اما در شرق و شمال شرق اين كشور، يعنى در مرز با چين  اس
ــود ندارد و هيچ  ــوال هيچ گونه ارتباط ريلى وج ــتان اص و تاجيكس
ــت. دولت  ــيرى در نظر نيس برنامه اى هم براى احداث چنين مس
چين در پروژه بلندپروازانه خود موسوم به «راه ابريشم جديد» كه 
از سال 2013 ميالدى آغاز شده، قصد دارد از دو راه آبى و خاكى 
به اروپا رسيده و مسير تجارت را براى خود بازتر كند. خط فرضى 
ــيع تر از راه  ــيار وس ــم مد نظر چينى ها كه با ابعادى بس راه ابريش
ابريشم تاريخى طرح شده، در مسير زمينى خود، به كلى افغانستان 
ــور از دو مسير، يكى از  ــمال اين كش را ناديده گرفته و با گذر از ش
ــورهاى شمالى درياى خزر و ديگرى از شمال ايران به تركيه و  كش
اروپا مى رسد. به اين ترتيب با وجود امتيازات اقتصادى فراوانى كه 
ــتان در پى  قطعه راه آهن خواف-هرات قاعدتا براى ايران و افغانس
ــخن گفتن از «راه ابريشم» و پيوند ريلى  ــد س دارد، به نظر مى رس

شرق و غرب از اين مسير، غير واقعى و دور از ذهن است.

زمان بسیاری باید منتظر بمانیم
پيرمحمد مالزهى كارشناس مسائل سياسى شبه قاره و بين الملل 
ــود چون  ــد:« اين خط آهن بايد تكميل ش ــه آفتاب يزد مى گوي ب
ــت و فقط تا مرز ايران رفته است. آن طرف آن بايد  فعال ناقص اس
ــئول ساخت هستند و سپس به مزار  به هرات رود كه افغان ها مس
ــريف رفته و از آنجا به خط آهن آسياى مركزى وصل شود. اگر  ش
ــت تحول مهمى در ارتباطات  اين اتفاق بيفتد كه البته زمان بر اس
منطقه ايجاد مى كند. به خصوص كه االن فقط مسئله ايران نيست 
ــت كه قصد آمريكايى ها  ــروژه باالترى وجود دارد و آن اين اس و پ
ــت و ارتباطات ريلى به اضافه خطوط انرژيك  دور زدن روس ها اس

ــكو بوده از خزر و قزاقستان و آن منطقه  كه تاكنون در اختيار مس
مسير آن را به طرف جنوب آسيا تغيير دهند. از طريق افغانستان به 

هند رود و چينى ها هم در اينجا با روس ها رقابت دارند.»

برای آسیای مرکزی مھم تر است
ــت مجموعه كشورهايى كه به  وى ادامه مى دهد:«بحث ايران نيس
ــراى خود منافعى تعريف  ــتند و ب نوعى در اين قضايا ذى نفع هس
ــير مى توانند سود برند.در پى اين خط در واقع  مى كنند از اين مس
ــدگى در خشكى  ــياى مركزى از حالت انحصارش ــتان و آس افغانس
ــكو  ــياى مركزى در مقابل مس نجات پيدا مى كند. عالوه بر اين آس
ــت آورد كه قدرت  ــيه به دس ــد خط ارتباطى جدا از روس مى توان
مانورش را در برابر مسكو افزايش مى دهد. بنابراين در چنين نگاهى 

اين طور به نظر مى رسد كه اين پروژه مهمى است.»
ــئله كه آيا هندى ها نيز  ــى در ادامه و در واكنش به اين مس مالزه
ــير و اين خطوط ريلى نفع خواهند برد مى گويد: « اين  از اين مس
ــت كه جدا از  ــت يعنى اين گونه نيس پروژه ادامه پروژه چابهار اس
ــد. اين پروژه از  ــد. هندى ها منتفع خواهند ش منافع هندى ها باش
ــعبه مى شود يكى ــمت زاهدان مى آيد و از آنجا دو ش چابهار به س
 به طرف زابل و از آنجا به نيمروز و سپس به قندهار مى رود و شعبه 
ديگر وارد استان خراسان جنوبى مى شود و به سمت خواف رفته و 
از آنجا به هرات و مزار شريف و در آنجا به خط آهن آسياى مركزى 
وصل مى شود. هندى ها طبيعتاً تجارت افغانستان و آسياى مركزى 
ــهيل خواهند كرد و پاكستان را دور مى زنند و  را به طرف خود تس

در روابط هند و پاكستان اين مى تواند بگنجد.
ــران و آمريكا  ــيارى از جمله اي ــورهاى بس مالزهى مى افزايد: كش
ــتان از اين جنگ  ــتند اقداماتى انجام دهند كه افغانس درصدد هس
ــريك قدرت شوند  ــود و در مرحله اول طالبان ش داخلى خالص ش
ــل قدرت روند از  ــت گرفتن كام ــمت در دس حتى اگر بعدها به س
طريق سياسى خواهد بود و نه نظامى. لذا اگر اين مسئله را جدى تر 
ــه مذاكرات قطر دارد به اين  ــكالتى ك تلقى كنيم به رغم تمام مش
سادگى ها هم نيست كه طالبان و دولت مركزى به يك جمع بندى 
ــود به نظر  ــيرى كه طى مى ش ــند اما در هر صورت مس نهايى رس
ــت كه  ــد ابهامات را كمتر مى كند هر چند به اين معنا نيس مى رس
ــون طالبانى كه  ــود چ ــتان به طور كامل تمام ش جنگ در افغانس
ــتند بيش از  ــوراى كميته هس ــتند فقط ش ــال مذاكره هس در ح
ــده و  ــه االن هم داعش فعال ش ــت ك ــلح ديگر اس ــروه مس 20 گ

دردسرهاى بسيارى براى دولت مركزى ايجاد كرده است. 

مجموعه  تحوالت می گوید باید محتاط بود
ــى دارد: وقتى خانم  ــار م ــبه قاره اظه ــائل ش ــناس مس اين كارش
ــر هم در  ــت س ــائل ديگرى كه پش ــگار را ترور كردند و مس خبرن

ــدى كه تاكنون پيش  ــت اگر تفكيك كنيم اين رون حال وقوع اس
ــته ضعيف تر  ــبت به گذش ــتان امكان تداومش نس رفته در افغانس
ــت ولى  ــتر نيس ــل و چند روز ديگر بيش ــت. ترامپ چه ــده اس ش
ــدن تعيين نمى كنند بلكه  ــت كلى آمريكا را ترامپ و يا باي سياس
ــتان  ــكا و منافع راهبردى كه در افغانس ــه حاكميت آمري مجموع
ــت. افغانستان جايى است كه آمريكايى ها به  دارند تعيين كننده اس
ــانى آنجا را تخليه نخواهند كرد و در همين راستا بايد تحوالت آس

 شكل گيرد.

یادمان باشد طالبان و داعش باالخره به توافق خواھند رسید
ــى كه بتوانند از  ــان مى كند: طالبان تا جاي ــان خاطرنش وى در پاي
وضعيت بينابينى كه يا ما يا داعش! استفاده مى كنند ولى واقعيت 
ــرى را بايد در نظر بگيريم طالبان به لحاظ ايدئولوژيك تقريبا  ديگ
به داعش نزديك اند.درست است كه اكنون   سر اينكه چه گروهى 
كجا را داشته باشد اختالف نظر دارند اما اين احتمال را بايد داد كه 
ــند به  داعش و القاعده و طالبان در نهايت اگر طالبان به قدرت رس
توافق مى رسند اين گونه نيست كه اينها هميشه در تضاد و جنگ 
باقى خواهند ماند. با در نظر گرفتن اين مسئله پيش بينى هايى كه 
ــع بينانه تر خواهد بود تا  ــتان مى كنيم واق در مورد تحوالت افغانس
ــه فكر كنيم صد در صد طالبان مى تواند همان طور كه ايران،  اينك
ــيه و چين تصور مى كنند به عنوان يك عامل بازدارنده باشد  روس
ــوند. اينكه داعش در  ــه نيروهاى داعش عليه اينها وارد عمل ش ك
ــئول را ايران و روسيه  ــت داد مس ــرزمينش را از دس خاورميانه س
مى دانند و اينكه اكنون در افغانستان متمركز مى شوند مى خواهند 
دوباره خالفت خراسان را برپا كنند. خالفت خراسان همان خالفت 
ــت كه به هر حال در يك مقطع تاريخى وجود داشته و  شرقى اس
داعش معتقد است آن را بازسازى كند حوزه آن هم بسيار گسترده 
ــرحدات چين و شبه قاره هند و  ــت آسياى مركزى تا اياالت س اس
ــزى. طالبان هم در اين تفكر خيلى در  ــگالدش تا مالزى و اندون بن
تضاد با داعش قرار نمى گيرند هر چند طالبان اين اعتقاد را ندارند. 
ــان محلى است آنها فقط مى خواهند اسالم را در  طالبان ادعاى ش
افغانستان حاكم كنند حداكثر تقابل طالبان با پاكستان است ولى 
ــان وقتى مى گويد ممكن  ــت طالب ادعاى داعش فراتر از اين ها اس
ــود ــت داعش بيفتد و به ضرر همه تمام ش ــتان دس ــت افغانس اس

ــران را قانع  ــتفاده كند تا ديگ ــر مى خواهد از اين اهرم اس ــه نظ  ب
ــت  ــت پرده ممكن اس كند كه از طالبان حمايت كنند و اگر نه پش

واقعيت هاى ديگرى وجود داشته باشد. 

ابھامات برنامه ھای آتی طالبان 
پيرمحمد مالزهى مى گويد: طالبان در سيطره اش در افغانستان از 
ــيه و چين در  ــاس نمى كند. ايران، روس طرف داعش خطرى احس
ــت طالبان و برنامه هاى آتى طالبان دچار ابهام خواهند  مورد ماهي
ــيه و چين از مدت ها قبل ــد به همين دليل هم ايران هم روس ش

ــل طالبان اجازه  ــدند به اين اميد كه حداق ــه طالبان نزديك ش  ب
ــمالى رود. چون نيروهاى كيفى  ــد داعش به طرف اياالت ش ندهن
ــطح فرماندهى هم  ــوريه جنگيدند و در س داعش كه در عراق و س
ــتند يا چچن يا تاجيك و يا ايغور. اين ها  قرار گرفتند يا ازبك هس
ــت با چين بجنگند. ــتند كه قرار اس ــيار زبده اى هس نيروهاى بس
 به نظر مى رسد هم ايران هم چين و روسيه به اين دليل به طالبان 
ــر طالبان وقتى به  ــك پيش بينى دارند كه اگ ــدند كه ي نزديك ش
ــيد احتمال اينكه اتحادى بين داعش و طالبان و القاعده  قدرت رس
ــند كه عليه اين  ــته باش پيش آيد حداقل تضمينى از طالبان داش
كشورها وارد عمل نشوند كه اگر وارد عمل شوند ابتكار عمل دست 

آمريكايى ها خواهد بود نه ديگران. 

روس ھا زیرک اند مراقب باید بود تا بی گدار به آب نزنیم!؟
مالزهى با تأييد اين نكته بايد در تعامل با طالبان بسيارى از مسائل 
ــيم مى گويد: ايران و ديگر كشورهاى منطقه  را در نطر داشته باش
بايد اين پيش بينى ها را كرده باشند به لحاظ نظرى هيچ حكومتى 
نمى تواند نسبت به همسايگان بى تفاوت باشد يا تمام تخم مرغ هايش 
ــم وجود دارد به  ــذارد. قطعا فكرهاى ديگرى ه ــبد گ را در يك س
ــبت به  ــته ترند و اطالعات موثق ترى نس خصوص روس ها كار كش
ما دارند و حواس دستگاه هاى امنيتى شان كامال جمع است يعنى 
اين گونه نيست كه بشود سرشان كاله گذاشت ولى در هر صورت 
ــتند. ضرب المثلى است كه  ــتان هس نيروهاى متفاوتى در افغانس
مى گويند افغان ها را مى شود كرايه كرد نمى شود جور ديگرى مالك 

شد.

سياسى

 پيرمحمدمالزهى در گفتگو با آفتاب يزد تشريح كرد

تمام ابعاد سياسى راه آهن ايران- افغانستان
اين راه آهن در دراز مدت بسيار مهم خواهد بود

 پیرمحمد مالزھی:« اين خط آهن بايد تكميل شود چون 
فعال ناقص است و فقط تا مرز ايران رفته است. آن طرف 
آن بايد به هرات برود كه افغان ها مسئول ساخت هستند 
و سپس به مزار شريف رفته و از آنجا به خط آهن آسياى 
مركزى وصل شود. اگر اين اتفاق بيفتد كه البته زمان بر 
اســت تحول مهمى در ارتباطات منطقه ايجاد مى كند. به 
خصوص كه االن فقط مسئله ايران نيست و پروژه باالترى 
وجود دارد و آن اين است كه قصد آمريكايى ها دور زدن 
روس ها اســت و ارتباطات ريلى به اضافه خطوط انرژيك 
ــتان و  كه تاكنون در اختيار مســكو بوده از خزر و قزاقس
ــير آن را به طرف جنوب آسيا تغيير دهند.  آن منطقه مس
ــتان به هند رود و چينى ها هم در اينجا با  از طريق افغانس

روس ها رقابت دارند»

پاسخ نمایندگان ولی فقیه
 به اظهارات اردوغان در باکو

نمايندگان ولى فقيه در استان هاى آذربايجان 
ــرقى، آذربايجان غربى، زنجان و اردبيل در  ش
ــارات اردوغان در باكو بيانيه اى صادر  پى اظه
كردند و از همسايگان خواستند مراقب شرايط 

حساس منطقه باشند.
ــيما؛ در بيانيه  به گزارش خبرگزارى صدا وس
مشترك نمايندگان، ولى فقيه در استان هاى 
شمال غرب كشورآمده است: همه بايد بدانند 
كه حسن همجوارى و همكارى با همسايگان 
ــلمان از اصول  ــا تمام ملت هاى مس و بلكه ب
ــت و اين موضوع  ــالمى اس خطيرانقالب اس
هميشه مورد تاكيد مقام معظم رهبرى بوده 
است از اين رو ما از تمام مسلمان ها مخصوصا 
ــه مى خواهيم  ــان و تركي ــران، آذربايج در اي
ــيار هوشيار  ــاس منطقه بس ــرايط حس درش
باشند و ابزار توطئه هاى پيچيده اختالف افكن 
ــوا بما لم  ــد وكريمه "هم ــمن قرارنگيرن دش
ــر آحاد امت  ــازند.امروز ب ينالوا "را محقق س
اسالمى درتمام كشور هاى اسالمى مخصوصاً 
ــت كه  ــرعى اس بر صاحب منصبان واجب ش
ــه رفتار ها و گفتار هاى تفرقه افكن و  از هرگون
ــود امت مرحومه  ــر آنچه كه باعث مى ش از ه
مبتلى به تقطع و تفرق شده و به آحاد متفرق 

تبديل گردد اجتناب كنند.
ــه راهبردى غرب  ــم كه منطق همه مى داني
ــيا هماره مطمع دشمنان اسالم و شوكت  آس
ــت. اكنون نيز استراتژى  ــلمين بوده اس مس
ثابت استكبار وصهيونيسم همين است. اندك 
ــت تا با درك عميق از  ــمندى كافى اس هوش
توطيه هاى دشمن، هرگونه اظهار نظر از سوى 
مسوالن و زمامداران كشور هاى غرب آسيا با 
ــنجيدگى و پختگى همراه باشد. درهمين  س
ــته  ــت كه روزگذش ــه ذكر اس ــتا الزم ب راس
ــز در واكنش ــردم تبري ــرى از م ــع كثي جم

ــعرخوانى رجب طيب اردوغان، رئيس   به ش
ــولگرى تركيه  ــورى تركيه، مقابل كنس جمه
ــردم تبريز در  ــد. م ــع كردن ــز تجم در تبري
ــز،  ــى تبري ــعارهاى "غيرتل ــع ش ــن تجم اي
غيرتلى آذربايجان"، "ترك، فارس، آذرى؛ امام 
حسين لشكرى"، "آذربايجان جانباز، خامنه اى  
ــر تماميت  ــر داده و ب ــاز" و... را س دن آيريلم

ارضى ايران اسالمى تاكيد كردند.

آیا برگزاری انتخابات
 به صورت اینترنتی

 در ایران ممکن است؟

ــخنگوى ستاد  ــماعيل موسوى، س سيد اس
ــاره چگونگى  ــور درب ــات وزارت كش انتخاب
برگزارى انتخابات 1400 توضيحاتى را ارائه 
ــگاران جوان،  ــگاه خبرن كرد. به گزارش باش
ــخنگوى ستاد  ــماعيل موسوى س ــيد اس س
ــال برگزارى  ــاره احتم ــور درب انتخابات كش
انتخابات سال 1400، گفت: انتخابات اينترنتى 
ــوم نيست؛  تقريبا در هيچ كجاى جهان مرس
زيرا امنيت انتخابات موضوع مهمى است كه 
ــتر اينترنت فراهم نخواهد شد؛ از طريق بس

ــزارى انتخابات  ــن رو ترجيح ما برگ  از همي
ــت. او ادامه داد:  ــورت الكترونيكى اس به ص
ــا انتخابات اينترنتى  ــات الكترونيكى ب انتخاب
ــات الكترونيكى از  ــت؛ در انتخاب متفاوت اس
ــتفاده  درگاه ها و فناورى هاى الكترونيكى اس
ــيله خطوط شبكه هاى داخلى  كرده و به وس
زمينه برگزارى انتخابات را ايجاد مى كنيم؛ اما 
ــت بااليى ندارد و بعيد مى دانم  اينترنت امني
ــورى تا به حال به اين حوزه ورود كرده  كش
ــزار كرده ــه اين صورت برگ ــات را ب و انتخاب

 باشد.
ــور، درباره  ــتاد انتخابات كش ــخنگوى س س
ــات از طريق يك  ــزارى انتخاب ــال برگ احتم
ــتر اين امر هم  اپليكيشن داخلى، گفت: بس
ــود و امكان پذير  ــق اينترنت خواهد ب از طري

نيست. 
ــوى درپاسخ به اين سوال كه آيا ممكن  موس
است انتخابات در چند روز برگزار شود؟ بيان 
ــر را نمى دهد، مگر  ــرد: قانون اجازه اين ام ك
اينكه قانون اصالح شود، يكى از پيشنهادات 
ــود، اگرچه  ــش روز انتخابات ب ــم افزاي ما ه
تمامى انتخابات ها در يك روز برگزار شده اما 
اگر قانون گذار يعنى مجلس شوراى اسالمى 
اين قانون را اصالح كند، اين طرح قابل اجرا 
خواهد بود؛ البته اگر اين تصميم گرفته شود 
ــترى  ــى بيش ــى هاى كارشناس نياز به بررس

دارد.

یادگاری جاودانه بر تراِز بی بقای خاک!
ادامه از صفحه اول:

سراينده شعرهاى منثور اينك بر بلنداى روزى كه ديگر نيست ايستاده 
و روياهاى مدفون خود را مى نگرد و جامه سپيدش بيرق مقدسى است 

افراشته از بلنداى روزگار.
ــاعر آينه ها بر ماه و ماهتاب مبارك.خزان حوله  ــم و جان ش ميالد جس
زردى است آويخته بر ديوار، وقتى در زادروزش كيك ها و شمع ها دست 

نخورده باقى مى مانند...
گر بدين سان زيست بايد پَست

من چه بى شرمم اگر فانوِس عمرم را به رسوايى نياويزم
بر بلنِد كاِج خشِك كوچه ى بن بست...

گر بدين سان زيست بايد پاك
من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايماِن خود، چون كوه

يادگارى جاودانه، بر ترازِ بى بقاِى خاك...

محدودیت یلدایی
ادامه از صفحه اول:

ــه ويروس  ــد با بدبينى ب ــى همچنان باي يعن
منحوس نگريست و مراقب بود.

ــتاد مقابله با  ــتا به س ــن در همين راس بنابراي
كرونا پيشــنهاد و توصيه مى شود استراتژى 
ــه دهد و پيچ  ــاى قهرى را ادام محدوديت ه
ــايد بر مردم سخت و  كنترل ها شل نشود.ش
گران بيايد از تحديدها اما بهتر از آن است كه 
نفس عزيزان مان مقابل چشمان مان قطع شود. 

 واكنش 

 مكث 

ــحرگاه روز 22  ــران اعالم كرد، س ــى و انقالب ته ــراى عموم دادس
ــد و به دار مجازات  ــاه 1399 حكم اعدام «روح اهللا زم» اجرا ش آذرم
آويخته شد. به گزارش ميزان، دادگاه بدوى رسيدگى به اتهامات زم، 
ــرده را توأم با هم، از مصاديق  ــورد از عناوين ريز اتهامات نامب 13 م

ــته و بدين جهت براى مشاراليه حكم اعدام  افساد فى االرض دانس
ــد مورد ديگر از  ــود؛ همچنين دادگاه مزبور براى چن ــادر كرده ب ص
اتهامات منتسب به زم كه در زمره مصاديق افساد فى االرض نبوده، 

مجازات حبس تعيين كرده بود.
ــال 95 تا زمان دستگيرى از  ــاد فى االرض» در بازه زمانى س «افس
ــر  ــور؛ نش ــق ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كش طري
اكاذيب به طور گسترده؛ معاونت در تخريب؛ معاونت در ايجاد اخالل 
در نظام اقتصادى كشور؛ برهم زدن امنيت داخلى و خارجى كشور؛ 
ــور هاى منطقه؛  ــرويس اطالعاتى يكى از كش ــى به نفع س جاسوس
ــرويس اطالعاتى كشور فرانسه در ابتداى سال  جاسوسى به نفع س
ــت متخاصم آمريكا عليه  ــتگيرى؛ همكارى با دول ــا زمان دس 97 ت

ــفند ماه سال 96 تا زمان  ــالمى در نيمه دوم اس نظام جمهورى اس
ــكاب جرايم عليه امنيت  ــاع و تبانى به قصد ارت ــتگيرى؛ اجتم دس

داخلى و خارجى؛ مشاركت در فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى 
اسالمى به نفع گروه ها و سازمان هاى مخالف ايران، مشاركت در اغوا 
ــال 96؛ مشاركت  ــتار در دى ماه س و تحريك مردم به جنگ و كش
ــده با هدف برهم زدن امنيت  در جمع آورى اطالعات طبقه بندى ش
كشور؛ مشاركت در نشر اكاذيب به طور گسترده؛ توهين به مقدسات 
اسالم؛ تحصيل مال از طريق نامشروع و شكايت اشخاص حقيقى و 

حقوقى جرائم ارتكابى روح اهللا زم است.
ــب فعاليت و هدايت كانال تلگرامى معاند آمدنيوز و  اين فرد در قال
ــوس مآبانه با عناصر وابسته به سرويس هاى بيگانه و  ارتباطات جاس
ضد امنيت مردم ايران، به اقدامات مجرمانه و مفسدانه عليه امنيت و 

معيشت مردم ايران مبادرت ورزيد.
ــه به  ــيدگى به اتهامات زم طى 6 جلس ــات دادگاه بدوى رس جلس
ــت قاضى صلواتى در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران به صورت  رياس
ــتان در  ــار، وكيل مدافع زم و نماينده دادس علنى با حضور مستش

اجراى مواد 352 و 353 قانون آيين دادرسى كيفرى برگزار شد.
ــه دادگاه مزبور 21 بهمن 98 و ششمين و آخرين  ــتين جلس نخس

جلسه آن در تاريخ 20 خرداد 99 برگزار شد.

ــدور حكم پرونده روح اهللا  ــخنگوى قوه قضائيه، دهم تيرماه از ص س
ــده روح اهللا زم دادگاه 13 مورد  ــت: در پرون زم خبر داد و بيان داش
از عناوين ريز اتهامات وى را توام باهم از مصاديق افساد فى االرض 
دانست و به اين جهت درباره وى حكم اعدام صادر كرد و بابت چند 
مورد ديگر كه در زمره مصاديق افساد فى االرض نيست، اين فرد به 

مجازات حبس محكوم شده است.
ــا بيان اينكه احكام صادره درباره روح اهللا زم غيرقطعى و قابل  وى ب
فرجام خواهى در ديوان عالى كشور است، گفت: چنانچه از ناحيه او 
يا وكيل وى فرجام خواهى شود، پرونده به ديوان عالى كشور ارسال 
ــد و نهايتا، اين ديوان سرنوشت پايانى اين پرونده را رقم  خواهد ش
خواهد زد. غالمحسين اسماعيلى هجدهم آذرماه در سى و ششمين 
ــت خبرى خود از تاييد حكم اعدام روح اهللا زم در ديوان عالى  نشس
ــور خبر داد و گفت: در حدود بيش از يك ماه قبل ديوان عالى  كش
كشور به اين پرونده رسيدگى كرده و حكم صادره از دادگاه انقالب 
ــور رسيده است. نهايتا، حكم اعدام روح اهللا  به تاييد ديوان عالى كش
زم پس از طى فرآيند قانونى و تاييد در ديوان عالى كشور، سحرگاه 

روز (بيست و دوم آذرماه 99) به مرحله اجرا درآمد.

 «روح الله زم» اعدام شد

ــرا براى اين كه وضعيت تهران  1148- چ

ــفيد اعالم  ــپس س از قرمز به نارنجى و س
ــت بودجه اى  ــر نيس ــود، دولت حاض ش
ــاى الزم از  ــذارد و با حمايت ه ــار بگ كن
ــوزاند.  ــه كرونا را بس ــران، ريش مردم ته
ــا  ــت، چه بس ــت نارنجى اس االن وضعي
چند روز ديگر قرمز شود، آيا بهتر نيست 
ــگيرى از مرگ و مير و به ويژه  براى پيش
ــده،  ــهل انگارى هايى كه تا به حال ش س
دولت با تأمين مادى خانواده ها طرح هاى 

بهترى به اجرا بگذارد؟(9/14)
سخت گيرى معاينه فنى براى تاكسى ها!

ــى: تصويرى كه  ــى اكبر فرقان 1925- عل

مشاهده مى كنيد صبح روز شنبه پانزدهم 
آذر، از خيابان سيرجان(منطقه14) تهران، 
مقابل آپاراتى گرفتم. راننده تاكسى براى 
ــا و احيانا تعمير  ــتيك ه ــم باد الس تنظي
تاكسى كه تنها وسيله امرار معاش خانواده اش 
ــت: «رانندگان  ــود. وى گف ــت، آمده ب اس
تاكسى هر سه ماه يك بار بايد براى معاينه 
ــد و بهانه هاى گوناگون  فنى مراجعه كنن
ــى  ــت رانندگان تاكس ــب اتالف وق موج
مى شود». بهتر نيست به منظور پيشگيرى 
از اتالف وقت رانندگان زحمتكش تاكسى، 
معاينه فنى تاكسى ها، سالى يك بار انجام 

شود؟ (9/16)

ــى):  ــيخى (راننده تاكس 1311- وحيد ش

ــكالت فراوانى  كمبود پول خرد باعث مش
ــى و  ــدگان تاكس ــافران و رانن ــن مس بي
ــود. پيشنهاد مى  خودروهاى خطى مى ش
شود سازمان تاكسيرانى با هماهنگى بانك 
ــيرانى  مركزى يا بانك ها يا اين كه تاكس
ــرد در اختيار  ــه پول خ ــى يا ماهان هفتگ
رانندگان بگذارد تا از تنش هاى احتمالى 

پيشگيرى كنند. (9/16)
1016- دوستان و بدهكاران گرامى! همان 

ــت شيوع  طور كه اطالع داريد، مدت هاس
ــا موجب تعطيلى قهوه خانه  بيمارى كرون
ــتان واقع در خيابان پيروزى،  يكى از دوس
خيابان شكوفه، خيابان سيرجان، پالك... 
شده است. برخى از مشتريان و بدهكاران 
ــاس كه بايد بيشتر  ــرايط حس در اين ش
ــند، از  ــته باش ــت مان را داش هواى دوس
پرداخت بدهى هاى شان طفره مى روند و

ــر خرمن مى دهند! على از   وعده هاى س
تهران (9/16)

ــه در  ــوالوردى ك ــهيندخت م 1711- ش

ــاى  آق اول  ــورى  جمه ــت  رياس دوران 
ــژه اى  ــگاه وي ــراى خود جاي ــى ب روحان
ــت، به داليل گوناگون اكنون از سوى  داش
ــت. مردم چگونه  ــده اس دادگاه محكوم ش
ــورى اعتماد ــس جمه ــه منتخبان رئي ب

 كنند؟(9/16)
ــى ــاب عال ــى؛ جن ــاى روحان 1425- آق

ــال گذشته   تا به حال چند بار در هفت  س
ــايل نقليه  ــه خود زحمت داده ايد از وس ب
عمومى مانند مترو و اتوبوس شركت واحد 
ــتفاده كنيد يا به ميان مردم آمده ايد اس

ــان گوش  ــكالت ش ــه درددل ها و مش  ب
ــا اقدام  ــع آن ه ــه رف ــبت ب ــد و نس دهي
ــت  ــت جمهورى پش كنيد؟ معناى رياس
ــت!  ــعار دادن نيس ــتن و ش ــز نشس مي

اكبر از تهران(9/16)
ــور،  ــس جمهورى آينده كش 1502- رئي

ــرا،  اصولگ رو،  ــه  ميان ــى،  چپ ــتى،  راس
ــد، مهم  غيراصولگرا هر كه مى خواهد باش
نيست، بلكه بايد كسى كه خود را كانديدا 
مى كند، از درك و فهم و شعور، شخصيت 
ــواد و بينش  و از همه واجب تر، دانايى، س
ــد.  فرهنگى اقتصادى بااليى برخوردار باش
ــى،  ــى در زمينه هاى سياس ــدرت باالي ق
ــاد به مردم و  ــى، اقتصادى و اعتق اجتماع
ــد. نه اين كه با شعار و  ــور داشته باش كش
ــال جمع آورى  ــده هاى بيهوده به دنب وع
ــوردارى و مديريت  رأى بيشتر باشد. كش
آن مسئوليت مهمى است، آيا آن هايى كه 
ــوند سواد اقتصادى سياسى  كانديدا مى ش
دارند يا فقط قصد دارند به قيمت بيچارگى 
ــد؟ على اكبر از  ــردم خود را محك بزنن م

تهران (9/7)

روى خط آفتاب
88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427

پيامهاى مردمى در صفحات 8-2



 
 معاون امور حقوقی، مجلس و امور اســتان های وزیر بهداشت 
گفت: اینکه برخی ادعا می کنند دارو و تجهیزات پزشکی شامل 
تحریم ها نمی شود مضحک ترین و بزرگترین دروغی است که در 
عرصه بین الملل گفته می شود. به گزارش ایسنا، طاهر موهبتی 
با اشــاره به اینکه علی رغم محدودیت های ناشی از تحریم ها و 
مشــکالت اعتباری در کنترل ویروس کرونا رضایت بخش عمل 
کرده ایم، اظهار کرد: ســرانه هزینه سالمت برای هر فرد ایرانی 
در ســال ۴۱۵ دالر است این درحالی اســت که این سرانه در 

آمریکا ۹۸۰۰ دالر و در انگلیس ۴۰۰۰ دالر است. 
وی ادامه داد: امکانــات و تجهیزات درمانی ایران 
در مقایســه با سایر کشــورها قابل مقایسه نیست 
به طوری که در کشــوری مثل آمریــکا برای هر 
۱۰۰ هزار نفر ۳۴.۷ تخت آی سی وجود دارد ولی 

در ایران ۶.۶ تخت اســت. وی توضیح داد: در مقایسه وضعیت 
تخت های عادی بیمارســتانی ایران با ســایر کشورها هم باید 
گفت در اغلب کشــورها به ازای هر هزار نفر بین چهار تا شش 

تخت بیمارســتانی وجود دارد این درحالی است که 
در اســتان البرز که کمی بیش از یک تخت )۱.۰۷( 
تخت بیمارستانی موجود است. موهبتی توضیح داد: 
اینکه برخی ادعا می کنند دارو و تجهیزات پزشکی 
شــامل تحریم ها نمی شود مضحک ترین و بزرگترین 
دروغی است که در عرصه بین الملل گفته می شود. این مسئول 
ادامــه داد: ما در حال حاضر بــرای واردات دارو و نقل و انتقال 

پول هم مشکل داریم.

اجتماعی یکشنبه 23آذر  1399    شماره 5901  aftab.yz@gmail.com تحریم نبودن دارو مضحک ترین دروغ عرصه بین الملل است

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001۴1۴27 در میان بگذارید.

 جهان 
تعداد مبتالیان: 71 میلیون و ۴3۸ هزار 

و ۸۸۴ نفر
تعداد فوتی ها: یک میلیون و ۶01 هزار و 

209 نفر
تعداد بهبود یافتگان: ۴9 میلیون و ۶3۸ 

هزار و 391 نفر 
ایران

تعداد مبتالیان: یک میلیون و 100 هزار و 
۸1۸ نفر 

تعداد فوتی ها: 51 هزار و 9۴9 نفر
تعداد مبتالیان دیروز: ۸ هزار و 201 نفر

تعداد فوتی های دیروز: 221 نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان: 1۶ میلیون و 295 هزار و 
71۴  نفر

تعداد فوتی ها: 302 هزار و 7۶2  نفر

 » عمارت پیرنیا« در الله زار تهران  
جان تازه می گیرد

مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران اعالم 
کــرد: » عملیات آوار و نخاله برداری و اقدامات 
حفاظتــی برای اســتحکام بناهــای تاریخی 
مجموعه عمارت پیرنیا که ســه ساختمان از 
دوره قاجار تا پهلوی را شــامل می شــود، در 
حال انجام است.« به گزارش ایرنا از شهرداری 
تهران، »کاوه حاج علی اکبــری« با بیان این 
مطلب گفت: » این مجموعه شــامل حمام و 
بخشی از اندرونی آن به مساحت تقریبی یک 
هــزار و ۶۰۰ متر مربع واقع در خیابان الله زار 
شمالی اســت که به همت سازمان نوسازی و 
پــس از چندین ماه مذاکره از ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( خریداری شد. « وی با 
اشاره به اینکه گروه مرمت در حال آواربرداری 
و پاکســازی عمارت از نخاله ها هستند، گفت: 
» این مجموعه شــامل ســه عمارت است که 
قدیمی ترین آن مربوط به خانه حســن پیرنیا، 
صدراعظم در دوره قاجار است که طبق شواهد 
موجــود پیش نویس قانون مشــروطه در این 
عمارت نوشته شد. « علی اکبری ادامه داد: » 
مذاکراتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
مجلس شورای اســالمی و وزارت امور خارجه 
در حــال انجام اســت که با توجــه به اینکه 
مشــیرالدوله پیرنیا نخستین صدراعظم ایران 
پس از مشروطه و از پایه گذاران آیین دادرسی 
کیفــری و مدنی ایران اســت، این عمارت به 
 خانه مشــروطه تهــران و مــوزه حقوق نوین
 تبدیل شود. « علی اکبری در این باره توضیح 
داد: » از ســاختمان دوره پهلوی که بر خیابان 
الله زار قرار دارد، مغازه های متعددی ســاخته 
شده که ســرقفلی های آنها در اختیار مالکان 
خصوصی اســت و به احتمال زیاد طبقه باالی 
آن به بوتیک، هتل و کافه تبدیل خواهد شد.« 
به گفته مدیرعامل ســازمان نوســازی شهر 
تهران ســاختمان های قاجاری عمارت پیرنیا، 
مرمت اساســی نیاز دارد اما ساختمان پهلوی 
سرپاســت و فقط اقدامات مرمتی سبک نیاز 
دارد و تا نوروز به بهره برداری می رســد. خانه 
هرمز پیرنیا در جوار مجموعه ای از ابنیه واجد 
ارزش چون خانه مشیرالدوله پیرنیا، خانه ولی 
اهلل پیرنیا، مدرســه و کلیسای ژاندارک و خانه 
ســینما قرار گرفته که در حال حاضر اگرچه 
بخش قابل مالحظه ای از آنها تقریباً غیرفعال 
است، اما به لحاظ وضعیت معماری و ایستایی 
 بنا، از شرایط نســبتاً مناسبی برخوردار است. 
این مجموعه تاریخی در ســال ۱۳۹۷ توســط 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری به ثبت رسید. به گفته بهروز مرباغی، 
مســئول پــروژه مرمت عمارت هرمــز پیرنیا، 
بخشی از این عمارت در سالهای دور به مدرسه 
دخترانه ای به نام »شمس« تبدیل شده که طبق 
گفته های دانش آموزان سابق این مدرسه، اثاثیه 

خاندان پیرنیا در زیرزمین آن نگهداری می شد.

 احتمال منع تردد شبانه
 از ساعت 18 در شب یلدا

علیرضا رئیســی گفت: » پیشنهاد دادیم در 
شب یلدا منع تردد از ساعت ۱۸ آغاز شود و 
 همه کسب و کارها در آن روز تعطیل باشند. « 
وی ادامــه داد: » احتمال تعطیلی یک روزه 
اصناف و اعمال محدودیت تردد از ســاعت 

۱۸ در شب یلدا وجود دارد. «
 رئیســی افــزود: » همچنین پیشــنهاداتی 
هم بــرای وزارت ارتباطات مطرح اســت تا 
طرح هایی مانند اینترنت رایگان را در شــب 
یلــدا ارائه کنند. «به گــزارش مهر، به گفته 
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، این 
موارد در حد پیشنهاد است و باید به تصویب 

ستاد ملی مقابله با کرونا برسد.

کرونا خبر

 گردشگری 

 کرونا 

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا: چندی پیش در پی وقوع سیل در 
استان های جنوبی کشور یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در مسیر 
 بازگشــت از محل کار به سمت محل استراحت در سیالب غرق شد.
 بعد از شــنیدن این خبر بسیار متاثرکننده ما بر آن شدیم تا وضعیت 
شــغلی دانشجویان را بررسی کنیم. امروزه عده زیادی از دانشجویان به 
دلیل فشــارهای اقتصادی و افزایــش هزینه های تحصیل مجبورند در 
حوزه های مختلفی به کار بپردازند تا قدری از هزینه های آنان جبران شود.

<اشکان فتحی در سیالب غرق شد 
اشکان فتحی دانشجوی ورودی ۹۷ علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران صبح روز پنجشنبه 2۰ آذرماه ۱۳۹۹ در 
سیالب غرق شد. متاسفانه این خبر از طرف خانواده مرحوم تایید شده 
است. به نظر می رسد بین محل کار و محل استراحت اشکان فتحی یک 
رود وجود داشــته است و وی برای کوتاه تر شدن مسیر و عدم پرداخت 
کرایه درصدد عبــور از رود بوده که برخالف تصور رود کم عمق نبوده 
است. بقیه افرادی که شنا بلد بودند خود را نجات دادند و اشکان فتحی 
که شنا بلد نبوده است غرق می شود. یکی از دوستانش این گونه می گوید: 
» اشکان همشهری من) بهبهان( است، اسم این شهر برای همه آشناست. 
دقیقا کنار روستای اشکان، پاالیشگاه بیدبلند قرار دارد، پاالیشگاهی که 
اطرافش پر از روســتاهای محرومی مثل همین روستای آل طیب که 
اشــکان آنجا زندگی می کرده، است. با هزاران وعده زمین ها را به زور از 
مردم گرفتند و بعدش برای کار باید کیلومترها راه طی شود. چقدر سخت 
است با وضعیت نابرابر آموزشی از روستای محروم آل طیب بتوانی وارد 
دانشگاه دولتی بشوی و بعد چنین اتفاقی برایت پیش آید. ماجرای اشکان 

اما نمونه ای از رنجی است که همه جنوبی ها با آن رو به رو هستند. «
<دلنوشته یکی از دانشجویان 

در دانشگاه دو نوع تجربه وجود دارد. یا جیبت به اندازه مخارج زندگی 
پول دارد یا محکوم به کار کردن هستی. زمانی که محکوم به کاری یا 
می توانی با اندک پولی که از کارهای درون دانشگاه به دست می آوری 
مشــکلت را حل کنی یا خرج زندگی بیش از این هاست. شاید فقط 
خرج خودت نیست که برای گذران زندگی خانواده ات هم باید کار کنی. 
از این جا به بعد دیگر فقط کســی می تواند تو را بفهمد که گذرش به 
فضای کار بیرون دانشگاه افتاده باشد. بیرون از دانشگاه خوب می دانند 
که دانشجویی که ســر و کارش به بیرون افتاده را می توان با کم ترین 
دستمزد به کار گرفت. به کتاب فروشی که می روی برای فروشندگی 
تو را به کار می گیرند. اما طبیعی است که هم باید کتاب جا به جا کنی 
و هم هر کار دیگری که کارفرمایت اراده کند. آخر جیب تو خالیست. 
راننده آژانس می شــوی، منشی شبانه آژانس می شوی. تراکت پخش 
می کنی. جارزن می شــوی. می روی فرش فروشی فرش دوازده متری 
روی شانه ات می اندازی. می روی بنایی و.... زمانی که مجبور هستی برای 
کار بگذاری، به درس هایت و ساعت کالس هایت لطمه می زند. می بینی 
نمی شود چیزی که سال ها تالش کرده ای را رها کنی. می روی دنبال 
کارهایی که در ساعت کالس ها نباشند. کارهایی که شبانه می شوند. 
صبح تا ظهر یا عصر می روی دانشگاه. شب می روی سرکار و صبح دوباره 
دانشگاه. طبیعی است که هم به کارت نمی توانی برسی هم کالس درس 
شبیه کابوس می شود. دانشجو-کارگران بیشماری زیر فشار کار و درس 
همزمان، زیر بار نظم ابدی و غیرقابل تغییر اساتید و دانشگاه به انصراف 

و اخراج و مشروطی کشیده می شوند. 

<االن برای اینکه گرسنه نمانم مجبور به کار کردن هستم
دانشــجویان زیادی برای این که بتوانند دانشجو بمانند مجبور به کار 
هستند. ما ابتدا به سراغ چند دانشجوی شاغل رفتیم. دانشجویی که 
در کافه کار می کند به آفتاب یزد گفت: » من از ســاعت ســه تا ۱2 
 شب در این جا مشغول به کار هستم. قبال که دانشگاه ها حضوری بود 
 نمی توانســتم بعد از ساعت سه درســی را در دانشگاه بردارم. االن که 
 غیر حضوری شده است کار من بسیار راحت تر است. گوشی را به کناری 
می گذارم و به کارهایم می رســم. البته صبح ها هم که در خانه هستم 
نمی توانم درس بخوانم چون شب ها آنقدر خسته می شوم که صبح ها 
مجبور به استراحت هستم. اوایل من برای اینکه بتوانم کتاب بخرم یا 
به سینما بروم کار می کردم اما االن برای اینکه گرسنه نمانم مجبور به 
کار کردن هســتم. من وعده های غذایی خودم را به دو وعده محدود 
کرده ام تا هزینه خورد و خوراک زیادی نداشــته باشم و بتوانم پولی را 
برای خرید کتاب های دانشگاه در نظر بگیرم. «دانشجویی که به تدریس 
می پردازد به آفتاب یزد چنین گفت: » من مجبورم ساعت ها درس های 
مدرسه را آماده کنم و متاسفانه وقتی برای درس های خودم نمی ماند. از 
سمت دیگر چون دانشجو هستم دستمزد پایینی دریافت می کنم و هر 
ساعتی که مدیر و کادر مدرسه تشخیص دهند برای من کالس در نظر 
می گیرند. از ســوی دیگر غیبت هایم در کالس های دانشگاه زیاد شده 
است چون اغلب روزها من مشغول شغل معلمی خود هستم و نمی توانم 
در کالس های دانشــگاه حاضر شوم. از سوی دیگر اگر کار نکنم حتی 
نمی توانم هزینه اینترنت خود را برای شرکت در کالس ها تامین کنم. « 

<تنها 8 درصد از دانشجویان می توانند
 از مزایای آموزش رایگان استفاده کنند

در همین خصوص دکتر وحید عقیلی استاد دانشگاه به آفتاب یزد گفت: 
» پیش فرض این است که دانشجو از نظر علمی یک تعهداتی نسبت به 
رشته خود، کالس و اساتید دارد. در تحصیالت تکمیلی اگر دانشجویی 
می خواهد به اصطالح دانش جو باشد برای انجام کارهایی مانند تکالیف 
کالسی، امتحانات و پروژه های خود وقت کم می آورد. تصور اینکه یک 
دانشجو عالوه بر اینکه باید کارهای علمی دانشگاهی را انجام دهد به 
سراغ شــغلی رود که محل درآمدش باشد، دشوار است. اما متاسفانه 
دانشجوی شاغل یک واقعیت است. تعداد دانشجویانی که در عمل تحصیل 
مجانی دارند حدود ۸ درصد است. به عبارتی بیش از ۹۰ درصد دانشجویان 
ایران از دانشگاه های غیر انتفاعی، آزاد و پردیس هستند و این افراد باید 
هزینه های تحصیل خود را پرداخت کنند. باتوجه به وضعیت کشور ما 
در زمینه تورم و شــغل به نظر می رسد همین ۸ درصد هم با مشکالت 
مالی مواجه هستند. یعنی این درصد کمی هم که تحصیل رایگان دارند، 
برای وضعیت معیشتی خود مجبور به کار کردن هستند  و نتیجه این 
 شــاغل بودن دانشجویان وضعیتی اســت که االن آموزش عالی به آن

 دچار است. « 
<به دلیل کمبود شغل، دیگر برای دانشجویان اهمیتی قائل نمی شوند

در ادامه دکتر سعید مدنی جامعه شناس به آفتاب یزد گفت: » در گذشته 
دانشجویان غالبا در کنار استاد به کار مشغول بودند. دانشجویان برای کار 
یاد گرفتن و کسب درآمد در کنار اساتیدشان به کارهای علمی مشغول 
می شدند و به آن ها دستیار می گفتند. زیرا در آن زمان ها تعداد دانشجویان 
هم کم تر از االن بود. در مقابل این کارها دانشگاه به ما حقوق اندکی می داد. 
منتهی این نوع پول ها کفاف زندگی افراد را نمی داد و دانشجویان به کارهایی 
مانند معلمی و کار در اداره ها مشغول می شدند و امروزه به دلیل کمبود شغل 
که حتی برای فارغ التحصیالن هم شغل وجود ندارد، دیگر برای دانشجویان 
اهمیتی قائل نمی شوند و دانشجویان به کارهایی مشغول می شوند که نیازی 
به ســواد ندارد مانند کار در کافه، آژانس و نگهبانی. در گذر زمان خود به 
خود کار دانشجویی تنزل پیدا کرده است. امروزه یکی از مشکالت ما این 
است که کارهای دانشجویی دارای آینده شغلی مناسبی نیست. کارفرمایان 
می دانند که دانشجویان پشتوانه قانونی ندارند به همین دلیل به راحتی از 
آن ها به اصطالح بیگاری می کشند چون به نیاز دانشجو آگاه هستند. باید در 
 دانشگاه ها پروژه های زیادی تعریف شود و دانشجویان در این نوع کارها مشغول
 به کار شــوند. « در کشــور ما تعداد زیادی دانشگاه تاسیس شده است 
که بدون برنامه ریزی مشــخص و جهت دهی درست برای تامین نیروی 
انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف کشور، صرفا به پذیرش دانشجو 
مشغول هســتند و در ازای مدرک شــهریه دریافت می کنند. بسیاری 
از جوانان با امید دســتیابی به شغل مناسب وارد این دانشگاه ها می شوند 
درحالیکه بخش زیادی از تخصص مورد نیاز جامعه در دانشــگاه آموزش 
داده نمی شــود. در چنین شــرایطی که اکثریت نیروی انسانی جوان به 
تحصیل در دانشگاه ترغیب می شــود در تقسیم مشاغل بین افراد یک 
بی نظمی و نابسامانی ایجاد می شود. از طرف دیگر همان قشر جوانی که 
برای دســتیابی به آینده و کار خوب مسیر درس خواندن را انتخاب کرده 
بود برای اینکه از پس هزینه های تحصیل برآید مجبور می شود به انجام 
کارهایی تن دهد که روزی برای فرار از آن ها، درس خواندن را انتخاب کرد 
 و این دور باطل تحصیل و کار نتیجه ای جز فرسایش توان و نیروی کار را

 در پی ندارد.

 چه گروه های سنی می توانند خون اهدا کنند؟ 
دکتر بشیر حاجی بیگی سخنگوی ســازمان انتقال خون به ایسنا گفت: » در کشور 
ما در ســن 1۸ تا ۶0 ســالگی میتوان خون اهدا کرد. اهداکنندگان مســتمر خون 
که حداقل در ســال دو بار موفق به اهدای خون شــده اند تا ســن ۶5 سالگی نیز 
 می توانند با نظر پزشک مســتقر در مرکز انتقال خون و مشاور اهداکنندگان، خون

 اهدا کنند «

  ســعید مدنی: به دلیل کمبود شــغل که حتی برای 
فارغ التحصیــان هم شــغل وجود نــدارد، دیگر برای 
دانشــجویان اهمیتی قائل نمی شــوند و دانشجویان به 
کارهایی مشغول می شوند که نیازی به سواد ندارد مانند 
کار در کافــه، آژانس و نگهبانی. در گذر زمان خود به 
خود کار دانشجویی تنزل پیدا کرده است. امروزه یکی 
از مشکات ما این است که کارهای دانشجویی دارای 

آینده شغلی مناسبی نیست

 در واقعیت فقط ۸درصد دانشجویان تحصیالت شان رایگان است

تنزل جایگاه دانشجویان شاغل
 افزایش حداقلی

 بودجه 1400میراث و گردشگری 
در این گزارش که اردشــیر اروجی مدیرکل 
ســابق دفتر آمــار و برنامه ریزی ســازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
مشاور رؤسای سابق سازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی، مدیرکل سابق 
ســازمان میــراث فرهنگی اســتان تهران و 
کارشــناس میراث فرهنگی و گردشگری آن 
را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده اســت 
ساختار کلی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت 
و ســپس بودجــه وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی و مجموعه های 
وابســته به آن در این الیحه را مورد بررسی 

قرار می دهیم. 
بودجه کل کشور: بالغ بر دو میلیون و چهارصد 
و ســی هزار میلیارد تومــان )2.۴۳۰.۰۰۰ 
میلیارد تومان( اســت که نســبت به بودجه 
مصوب سال ۱۳۹۹ حدود 2۰ درصد افزایش 

نشان می دهد.
بودجه عمومی دولت: حدود ۳۸ درصد بودجه 
کل کشــور بالغ بر نهصد و سی هزار میلیارد 
تومان )۹۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان( اســت که 
نسبت به ســال گذشــته حدود ۴۳ درصد 

افزایش داشته است.
بودجه شرکت ها، مؤسسات و بانک های دولتی: 
حدود ۶2 درصد بودجه کل کشور بالغ بر یک 
میلیون و پانصد  و شــصت و دو هزار میلیارد 
تومان )۱.۵۶2.۰۰۰ میلیارد تومان( است که 
نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۹ 

درصد افزایش داشته است.
اعتبارات هزینــه ای در بودجه عمومی دولت: 
حــدود ۷۷ درصــد بودجه عمومــی دولت 
بالغ بر هفتصد و بیســت هزار میلیارد تومان 
)۷2۰.۰۰۰ میلیارد تومان( بوده که نسبت به 
بودجه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته 

است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی: 
حدود 2۳ درصد بودجه عمومی دولت بالغ بر 
دویست و ده هزار میلیارد تومان )2۱۰.۰۰۰ 
میلیارد تومان( است که نسبت به بودجه سال 

گذشته ۵2 درصد افزایش داشته است.
اعتبارات هزینه ای ۷۷  هرچند نســبت های 
درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
و 2۳ درصــد در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 
نسبت به بودجه مصوب ســال گذشته )۷۹ 
درصد و 2۱ درصد( اندکی بهبود پیدا کرده اند 
ولی همچنان بیانگر فشــار شدید هزینه ای 
بر بودجه دولت می باشــد که یکی از عوامل 
تورم زا تلقی می شــود، طبق استانداردهای 
بودجه ریــزی باید این نســبت ها بر عکس 
باشــد و حداکثر حدود 2۰ درصد اعتبارات 
هزینــه ای و ۸۰ درصد اعتبارات ســرمایه ای 
باشد از مبلغ نهصد و سی هزار میلیارد تومان 
)۹۳۰.۰۰۰ میلیارد تومــان( بودجه عمومی 
دولــت در بخش تــراز درآمدهــا و هزینه ها 
کسری ۵۰ درصد درآمدها مشاهده می شود 
که نســبت به بودجه مصوب ســال گذشته 
حدود ۱۶ درصد افزایش یافته اســت هرچند 
سعی شــده با فروش دارایی های سرمایه ای و 
مالی دولت جبران شــود، این عدم همترازی 
حــدود ۳۴ درصد بودجه عمومــی دولت را 
شامل می شود که نســبت به بودجه مصوب 
 سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش نشان 
 می دهــد و این نیز یکــی دیگــر از عوامل 
 تورم زاســت که در تنگناهای مالی بهترین 
 راه کاهش فشار هزینه ای بر بودجه عمومی است. 
اما کل بودجــه هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بالغ بر یک هزارو 
چهارصــد و هفتاد و شــش میلیــارد تومان 
)۱,۴۷۶ میلیارد تومان( بوده که حدود پانزده 
صدم درصد )۰.۱۵ درصد( از بودجه عمومی 
دولت در ســال ۱۴۰۰ را شامل می شود این 
درصد نســبت به ســال گذشته حدود شش 
صــدم درصد )۰.۰۶ درصد( کاهش داشــته 
اســت. هرچند بودجه عمومی کشور نسبت 
به بودجه مصوب ســال گذشــته ۴۳ درصد 
افزایــش یافته ولــی کل بودجــه هزینه ای 
و تملــک دارایی های ســرمایه ای متعلق به 
مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی نسبت به بودجه مصوب سال گذشته 
حدود چهار و هفت دهم درصد )۴.۷ درصد( 
افزایش داشته است از طرف دیگر کل اعتبار 
تملک دارایی های مندرج در پیوســت شماره 
یک الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است 
ولی در مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی این افزایش حدود 2۷ درصد 
بوده است. از مبلغ یک هزار و چهارصد و هفتاد 
و شش میلیارد تومان )۱,۴۷۶ میلیارد تومان( 
کل بودجه هزینــه ای و تملک دارایی متعلق 
به مجموعه میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی حدود مبلغ ششصد و هفتاد و 
هشت میلیارد ریال )۶۷۸ میلیارد ریال( حدود 
چهل و شــش درصد )۴۶ درصد( هزینه ای و 
پنجاه و چهار درصد )۵۴ درصد( ســرمایه ای 
است. هرچند متعادل نیست ولی از میانگین 
نســبت های هزینه ای و ســرمایه ای بودجه 
عمومی دولت مندرج در الیحه ســال ۱۴۰۰ 

بهتر است.

 گزارش کوتاه

 منصور غالمی در حاشــیه آیین تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و 
فناوران برگزیده که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شــد، درباره 
حمایت از دانش آموزان پژوهشــگر گفت: » مراکز رشد، چون عموما 
در کنار دانشگاه ها شکل گرفته از طریق اساتید و دانشجویان صاحب 
ایده فعالیت می کنند، نمونه کار می آید و می پذیرند که حمایتشان 
کنند.«به گزارش میزان، وزیر علوم در پاسخ به اینکه یک مرتبه مطرح 
کرده بودید کنکور حذف نمی شود مگر امتحانات سه پایه متوسطه 
نهایی شود؟ گفت: » موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی به طور 
جدی مطرح است تا تدبیری برای جایگزینی کنکور فعلی اندیشیده 
شود. در برخی رشته های پرطرفدار حتما باید شاخص انتخاب وجود 
داشته باشد. روی این موضوع کار می شود و امیدواریم نتیجه خوب و 
قابل اعتمادی از لحاظ ارزیابی و انتخاب دانش آموزان برای دانشگاه ها 
به دســت بیاید. این اراده وجود دارد.« غالمی در پاسخ به اینکه پس 
 حذف کنکورمنوط به امتحان نهایی ســه پایه نیســت؟ اظهار کرد: 

» شــاخص اصلی ما در حال حاضر نمره آزمون سراسری است. اگر 
بخواهیم این شاخص را جایگزین کنیم، باید یک انتخاب علمی انجام 
دهیم. انتخاب علمی را قاعدتا در یک سال تحصیلی نمی شود انجام 
داد و باید چندسال متوالی را با یک سیستم ثابت و همه گیر از نظر 
سطح ملی ارزیابی کنیم. « وی ادامه داد:» باید بتوانیم در سراسر کشور 
دانش آموزان را در یک سطح استاندارد با همدیگر مقایسه کرده و آن ها 
را انتخاب کنیم. اینکه دانشگاه ها خودشان هم شاخص های خاصی 
داشته باشند. کار به صورت جدی در ستاد اجرای نقشه علمی کشور 
در حال پیگیری است و باید به نتیجه برسد.« وزیر علوم اضافه کرد: 
 » امیدواریم همانگونه که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ قبل از
 ثبت نام کنکور ۱۴۰۱ تصمیم نهایی اعالم شــود که اگر انجام شود 
کار خوبی است. « غالمی در پاسخ به اینکه آیا پرونده نظام قدیمی ها 
برای کنکور ۱۴۰۰ بسته شد؟ گفت: » از نظر ما بله، زیرا دو مرتبه در 
شورای سنجش و پذیرش مطرح و تصمیم گرفته شده است که دیگر 

 ادامه پیدا نکند. از نظر ما پرونده بسته شده است. « وزیر علوم افزود : 
»مورد دیگر، ســرعت رشد علمی کشور است. وقتی در یک مسابقه 
بین کشــور های بزرگ و مطرح دنیا برای ارائه دستاورد های علمی 
قرار می گیریم معنایش این است که آن ها هم دارند با توانمندی های 
بیشــتری کار می کنند. همچنین وقتی ایران به لحاظ سرعت رشد 
علمی در دنیا، دوم می شود و یا به اعتباری برخی شاخص ها در رتبه 
اول هستیم به معنای آن است که محققین و پژوهشگران ما دارند با 
توان باال کار می کنند. « غالمی درباره اینکه دستاورد های علمی ما 
چقدر در داخل مورد استفاده قرار می گیرد اظهار کرد: » ما حتما باید 
جایگاه بین المللی مان را حفظ کنیم و نگاهی به اســتفاده آن ها در 
داخل داشته باشیم. برخی از پژوهش ها در حوزه علوم پایه و برخی 
علوم جدید هستند که هنوز در سیستم های کاربردی ننشسته اند و 
بسیاری از دستاورد های محققین ما که در دنیا در حال استفاده است 

از همین گروه است. « 

پیام طبرســی فوق تخصص بیماری های عفونی در خصوص این 
امر که گفته می شود، واکسن کرونا روی کودکان اثربخشی ندارد، 
گفت: » کودکان درگیری شدیدی به این بیماری ندارند و واکسن 
کرونا قرار است  برای پیشگیری از بروز نوع شدید این بیماری در 
بزرگســاالن مورد استفاده قرار گیرد و در حال حاضر کودکان در 
اولویت واکسیناسیون برای این بیماری نیستند و ممکن است 2 
تا ۳ سال دیگر در اولویت قرار گیرند «.وی ضمن اشاره به اینکه 
تزریق این واکســن از افرادی که خطر ابتالیشان به کرونا ریسک 

باالتری دارد و همچنین از اشــخاص مسن آغاز می شود و بعد از 
آن به ســراغ افراد معمولی می رویم، در خصوص واکســن ایرانی 
کرونا به میزان گفت: » هنوز مطالعات انســانی این واکسن آغاز 
نشده اســت و هنگامی که از این مطالعات پاسخ مناسبی دریافت 
کردیم، جزئیات آن را مطرح می کنیم. «همچنین در پاسخ به این 
 ســوال که آیا بهبودیافتگان کرونا هم احتیاج به واکسینه شدن
 دارند؟  اظهار کرد:» از آنجایی که ایمنی بهبودیافتگان در مقابل 
کرونا پایدار نیســت و بعد از ۳ ماه از بین می رود، این افراد نیاز 

به واکســینه شدن در مقابل ویروس کووید۱۹ را دارند و چنانچه 
کمتر از ۳ ماه از ابتالی آن ها گذشــته باشــد هم بهتر اســت از 
این واکســن اســتفاده کنند. « این فوق تخصــص بیماری های 
عفونی در خصوص تزریق واکســن کرونــا در زنان باردار توضیح 
داد: » افــراد باردار همیشــه آخریــن گروه در واکسیناســیون 
هســتند و این واکسن ابتدا باید به اشــخاص عادی زده شود و 
 چنانچه با عارضــه ای همراه نبود، در زنان بــاردار مورد امتحان

 قرار می گیرد.«

 پرونده کنکور نظام قدیمی ها بسته شد 

 کودکان و زنان باردار در اولویت دریافت واکسن کرونا نیستند 

فاطمه کا هی سخنگوی شرکت پخش فرآوری، 
در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر کاهش 
سهمیه ســوخت خودرو معلوالن به ۶۰ لیتر در 
ماه گفت: » ســهمیه ســوخت معلوالن کاهش 
نیافته و همچنان همان ۱۰۰ لیتر در ماه است، 
اما قرار شــد این خودروها ۶۰ لیتر را به صورت 
سهمیه ســوخت و ۴۰ لیتر را به صورت اعتبار 
 دریافــت کنند.« بــه گزارش مهــر، وی افزود:
» بر همین اســاس در ماه آذر ۶۰ لیتر سهمیه 
ســوخت معلوالن در کارت سوخت آن ها واریز 
شــد، اما به دلیل نبــود اطالعــات الزم برای 
پرداخت اعتبــاری، واریز ۴۰ لیتــر باقی مانده 
میسر نشــد و این مسئله شائبه کاهش سهمیه 
ســوخت معلوالن را به وجود آورد. « این مقام 

مســئول  گفت: » ســهمیه ســوخت معلوالن 
با پــالک ویلچری برای خودروهای تک ســوز 
در دی مــاه ۱۴۰ لیتــر و خودروهــای دوگانه 
ســوز ۱۱۰ لیتر اســت.«  وی افزود: » با توجه 
به اینکه پرداخت ســهمیه ســوخت به صورت 
اعتباری نیازمند اطالعات جدید است و سازمان 
بهزیستی که مکلف شــده تا این اطالعات را به 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارائه کند، 
هنوز اطالعات مورد نیاز را ارائه نکرده اســت. « 
کاهی تاکید کرد: » تا زمان اجرایی نشدن طرح 
پرداخت اعتباری سهمیه سوخت معلوالن، این 
افراد همچنان ســهمیه ســوخت خود را مانند 
گذشــته به صورت واریز ماهانــه ۱۰۰ لیتر در 

کارت سوخت دریافت می کنند.«

مجید ابهری گفت:» گســترش 
آرایش  کرونــا موجب کاهــش 
و لوازم آرایشــی شــده است. با 
توجه  به اینکــه اکثر افراد بویژه 
زنــان بــرای حفظ ســالمتی از 
به  می کنند  اســتفاده  ماســک 

همین دلیل به طور قابل مالحظــه ای از آرایش 
صورت و همچنین خرید لوازم آرایشــی کاسته 
شــده اســت. « این متخصص علوم رفتاری به 
مهر گفت :  » کارشناسان کاهش آرایش صورت 
 را تــا ۶۰ درصد و اقالم آرایشــی را تا ۴۰ درصد
 پیــش بینی می کنند. در عوض فروش و مصرف 
ریمل و سایه چشم بیشتر شده است. « به گفته 
وی، بــا توجه به اینکه لوازم آرایشــی موجود در 

کشــور یا قاچاق وارد می شــود و 
یا تقلبی هســتند به همین دلیل 
زیان هــای این گروه اقــالم برای 
سالمتی پوست بســیار زیاد بوده 
و موجب همچنیــن وجود فلزات 
ســنگین در اکثر لوازم آرایشــی 
موجود و ورود آنها به بدن  ریزش مو و بیماری های 
 پوستی می شود. این آسیب شناس و استاد دانشگاه 
اظهار داشــت: » معلوم نیســت که باید از کرونا 
بخاطر حفظ سالمت بانوان خوشحال باشیم و یا به 
دلیل فوت و بیماری هموطنان غمگین و ناراحت. 
«  ابهری ادامه داد: » به هر حال این بیماری نیز با 
ایثار و تالش کادر پزشکی و حفظ بهداشت توسط 

هموطنان دیر یا زود از جامعه رخت می بندد. «

سهمیه بنزین معلوالن کاهش نیافت کاهش 60 درصدی استفاده از لوازم آرایش میان بانوان 
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حوادث يكشنبه 23آذر  1399    شماره 5901 
 كوتاه از حوادث كوتاه از حوادث

  
آتش سوزی مرگبار در کارگاه تراشکاری 

ــانى تهران از  ــازمان آتش نش ــخنگوى س س
ــوزى مرگبار در كارگاه تراشكارى در  آتش س
ــيد جالل ملكى در  جاده خاوران خبر داد.س
گفت وگو با تسنيم با اعالم خبر آتش سوزى 
مرگبار در يك كارگاه صنعتى واقع در جاده 
خاوران، درباره جزئيات اين حادثه اظهار كرد: 
ــقف به وسعت  ــوله مس محل حادثه يك س
حدود 150 تا 160 متر بود كه از آن به عنوان 
كارگاه تراشكارى استفاده مى شد. وى تصريح 
كرد: به دليل وجود سيلندرهاى اكسيژن و گاز 
مايع و حجم زيادى از شلنگهاى هيدروليك 
ــار قوى كه بسيار قابل اشتعال هستند،  و فش
آتش سوزى در اين كارگاه روى داد كه كامالً  
ــازمان آتش نشانى  شعله ور بود.سخنگوى س
تهران خاطرنشان كرد: اطالعات اوليه حاكى 
ــان در همان محل، ميان  ــود كه نگهب از آن ب
ــعله هاى آتش گرفتار است  حجم زيادى از ش
ــا خاموش كردن  ــانان همزمان ب كه آتش نش
آتش، خود را به آنجا رساندند. وى با اشاره به 
شدت آتش و تخريب سازه فلزى مذكور، بيان 
كرد: آتش نشانان اين نگهبان را از زير آهن هاى 
ــازه خارج كردند و وى را  حاصل از تخريب س
تحويل عوامل اورژانس دادند كه مشخص شد 
اين فرد (كارگر 32 ساله افغانستانى) به دليل 

سوختگى و جراحات زياد جان باخته است.

دستگیری سارق کیف ھای پزشکان 
سارق كيف هاى پزشكان و پرستاران بيمارستان 
شهيد بهشتى آبادان دستگير شد.به گزارش 
ركنا، فردى كه اقدام به سرقت كيف پزشكان و 
پرستاران از رختكن بيمارستان شهيد بهشتى 
ــتگير شد.يك منبع آگاه از  آبادان مى كرد دس
ــاتى  ــس آبادان گفت: چندى قبل گزارش پلي
ــرقت كيف زنانه از پزشكان  مبنى بر وقوع س
و پرستاران بيمارستان شهيد بهشتى به پليس 
ــتگيرى متهم در  ــد كه دس آبادان گزارش ش
ــس كالنترى15 ــوران تجس ــتور كار مام دس

ــت. در تحقيقات  ــاد آبادان قرار گرف احمد آب
ــته  ــى دوربين هاى مداربس ــى و بازبين پليس
مأمورين موفق به شناسايى متهم سابقه دار كه 
به تازگى از زندان آزاد شده بود، شدند. متهم 
باهماهنگى قضائى در مخفيگاهش دستگير و 

به كالنترى15داللت داده شد.
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دستگیری اعضای گروه زورگیر در شیراز 
فرمانده انتظامى شهرستان شيراز گفت: اعضاى 
ــا فاصله كوتاهى از زمان  يك گروه زورگير، ب
طرح شكايت، توسط پليس در اين شهرستان 
دستگير شدند. به گزارش ايسنا، سرهنگ فرج 
شجاعى گفت: به دنبال وقوع يك فقره سرقت 
به عنف از يك مغازه در محله تاچارا در شيراز، 
ماموران انتظامى پاسگاه گلدشت معالى آباد، به 
محل اعزام شده و بعد از بررسى موضوع، كار 
شناسايى سارقان را آغاز كردند. شجاعى گفت: 
ــه نفر با سر و صورت پوشيده  در اين واقعه س
ــده و ضمن انجام تهديد با  وارد يك مغازه ش
ــرد، مقاديرى نوشيدنى، آجيل، يك  سالح س
ــتگاه پوز و مبلغ 3 ميليون ريال وجه نقد  دس
را ربوده و متوارى مى شوند. اين مقام انتظامى 
گفت: پليس با انجام اقدامات تخصصى، موفق 
ــد در كمتر از 5 ساعت، سارقان به عنف را  ش
شناسايى كرده و آنان را در مخفيگاهشان در 
يكى از محله هاى شيراز، دستگير كند. شجاعى 
خاطرنشان كرد: در اين ارتباط 3 نفر دستگير 
شده و در بازجويى به 7 فقره سرقت به عنف 
از مغازه ها و موبايل قاپى از شهروندان اعتراف 
ــتان شيراز  كرده اند. فرمانده انتظامى شهرس
ــارقان حرفه اى، پس از تكميل  گفت: اين س
ــكيل پرونده، به مراجع قضائى  اعترافات و تش

تحويل و روانه زندان شده اند.

دستگیری زورگیر خشن 
ــين از دستگيرى فرد  فرمانده انتظامى هرس
زورگيرى خبر داد كه در پوشش مسافركش 
و با تهديد سالح سرد اقدام به ربودن اموال يكى 
از شهروندان كرده بود.به گزارش ركنا، سرهنگ 
ــت: پس از اعالم يك  على عزيزيان اظهار داش
مورد زورگيرى در قالب مسافركشى رسيدگى 
به موضوع در دستور كار قرار گرفت. وى ادامه 
داد: فردى كه مورد زورگيرى قرار گرفته بود در 
اعالم شكايت خود اعالم كرد به عنوان مسافر 
ــتگاه خودرو  ــهر بيستون سوار يك دس در ش
شخصى شده اما پس از طى مسافتى راننده و 
ديگر سرنشين وسيله نقليه با تهديد سالح سرد 
ــرقت اموالش كرده اند.  اقدام به زورگيرى و س
سرهنگ عزيزيان افزود: ماموران پليس هرسين 
با دريافت اين شكايت اقدامات اطالعاتى خود 
را آغاز و توانستند مخفيگاه يكى از زورگيران 
ــايى و  ــتاهاى صحنه شناس را در يكى از روس
پس از هماهنگى با مقام قضائى و پليس اين 
شهرستان وى را دستگر كنند. رئيس پليس 
هرسين ادامه داد: در بازرسى از مخفيگاه اين 
فرد، يك دست لباس نظامى و يك قبضه سالح 
ــد.وى در پايان از تالش  پالستيكى كشف ش
براى دستگيرى ديگر عامل زورگيرى خبر داد.

ــه  ــانده بود، پس از س ــر برادر خود را به قتل رس قاتلى كه همس
ــاعت گروگانگيرى با عمليات نيروهاى ويژه پليس قم دستگير  س
ــت كه روز شنبه  قاتلى  ــد. به گزارش مهر، ماجرا از اين قرار اس ش
ــراى رهايى از  ــانده بود، ب ــه قتل رس ــرادر خود را ب ــر ب كه همس
ــى در شهرك فاطميه  ــت پليس تعدادى از افراد را  در اتوبوس دس
ــاى ويژه پليس  ــره نيروه ــود اما در محاص ــروگان گرفته ب قم گ

قرار گرفت.شنيده ها حاكى  از اين است كه اين فرد 2 سال قبل به 
دليل بريدن گوش هاى برادر دخترى كه به خواستگارى اش رفته 
بود بازداشت و به زندان افتاده بود كه پس از طى دوران محكوميت 
ــاله چندى پيش از زندان آزاد شده و همسر برادر خود را به  دو س
قتل رسانده و تحت تعقيب بوده است. در جريان اين گروگانگيرى، 
ــل ،در پى تالش هاى تيم رهايى گروگان،  از 6نفر گروگان اين قات

يك خانم مسن ابتدا آزاد مى شود در نهايت بنا به گفته سرهنگ 
حاجى زاده معاون اجتماعى نيروى انتظامى قم با عمليات نيروهاى ويژه 
رهايى گروگان، پليس وارد اتوبوس شده و اين قاتل فرارى را دستگير كرد.

نحوه آزاد سازی گروگان ھا
ــرارت بود  ــابقه قتل و ش در اين حادثه فرد گروگانگير كه داراى س
ــروگان گرفت كه در نهايت  ــهرى گ چند زن را در يك اتوبوس ش
ــد و ماجرا  ــس و پرتاب نارنجك دودزا، زمين گير ش با مداخله پلي
ــه مقامات قضايى  ــت. از آغاز اين حادث ــدون خونريزى پايان ياف ب
ــتند.  ــد و در محل حضور داش ــان قرار گرفتن ــتان نيز در جري اس
ــالم والمسلمين غريب، دادستان قم شخصا در صحنه  حجت االس
ــتورات الزم را براى مذاكره و برخورد الزم صادر  حضور يافت و دس
ــدادى از گروگانها را آزاد كرد  ــرد. گروگانگير با مذاكره پليس تع ك
ــه گروگان در اختيار داشت، پليس نارنجك  و در حالى كه تنها س
ــهرى پرتاب كرد و سپس قبل از هرگونه  دودزا به داخل اتوبوس ش
ــن حادثه هيچ يك از  ــتگير كردند.در اي اقدام گروگانگير، او را دس
گروگانها آسيب نديدند و گروگانگير نيز سالم به دست پليس افتاد. 
ــليم گروگان براى تماشاى اين حادثه  برخى از مردم كه پس از تس
و عليرغم هشدار پليس وارد محل حادثه شدند، دچار گازگرفتگى

 شدند.

ماجراى گروگانگيرى در قم

گروگان 15 ساله در نيكشهر از چنگال آدم ربايان نجات يافت.  به گزارش ركنا، 
ــهر،  ــتان نيكش ــبانه روزى كارآگاهان پليس آگاهى شهرس ــالش ش با ت
ــاعت از چنگال آدم ربايان آزاد و به  ــاله در كمتر از 10 س نوجوان 15س
ــبانه روزى كارآگاهان پليس آگاهى  آغوش خانواده بازگشت. با تالش ش
ــخ پانزدهم آذرماه  ــاله كه در تاري ــهر" نوجوانى 15س ــتان "نيكش شهرس
ــوارى پرايد در  ــينان يك دستگاه خودروى س ــال جارى توسط سرنش س
ــده بود در كمتر از 10  ــتان نيكشهر ربوده ش ــتاهاى شهرس يكى از روس
ــت. با تالش  ــاعت از چنگال آدم ربايان آزاد و به آغوش خانواده بازگش س
ــتگير و به مراجع قضائى  ــن پرونده آدم ربايى دس ــس عامل اصلى اي پلي

معرفى شد.

ــتگيرى 2  ــران بزرگ از دس ــادى ته ــس امنيت اقتص ــس پلي رئي
كالهبردار كه براى فرار از پرداخت ماليات، شركت هاى صورى به نام 
ــيس و براى آنان 30 ميليارد ريال بدهى مالياتى  مال باختگان تاس
فراهم كرده بودند، خبر داد. به گزارش ايلنا، سرهنگ على ولى پور 
ــال شهروندى با در  ــت و پنجم مرداد ماه امس گودرزى گفت: بيس
ــتن شكوائيه اى با موضوع فرار مالياتى به پليس امنيت  اختيار داش
اقتصادى مراجعه و اظهار داشت، بدون اينكه خريد و فروشى داشته 
ــد با نام وى مقدار فراوانى كاال توسط افراد ناشناسى خريدارى  باش
ــده و اكنون اداره ماليات طى ارسال نامه اى،  ــپس فروخته ش و س
خواستار مطالبه ماليات معامله هاى انجام شده است. وى بيان كرد: 
تيمى از كارآگاهان بررسى موضوع را بر عهده گرفتند و مشخص شد، 
ــاكى در مقطعى از زمان به علت مشكالت مالى، مدارك هويتى  ش
خود را در اختيار يكى از دوستانش به نام "شاهين" به اميد دريافت 
ــس از دادن وكالتنامه به وام دهنده  ــنه قرار داده و پ وام قرض الحس
ــوى وى، ديگر وام دهنده پاسخگوى تلفن  و واريز مبلغى اندك از س
ــت. رئيس امنيت اقتصادى عنوان كرد: در شاخه  ــاكى نبوده اس ش
ديگرى از تحقيقات پليسى به دست آمد، "شاهين" با شناسايى افراد 
ــواد و يا بى سواد و داراى مشكالت مالى به بهانه پرداخت وام  كم س
قرض الحسنه به آنان، مدارك هويتى مال باختگان را دريافت و در 
ــيس  ــار فردى به نام "مرتضى" قرار داده و اين فرد نيز با تاس اختي
شركت هاى صورى به نام مال باختگان و جعل فاكتورها، معامالت را 
انجام داده و بدين ترتيب منجر به بدهى مالياتى به ميزان حدود 30 
ميليارد ريال  براى اين افراد شده است. اين مقام انتظامى عنوان كرد: 
نتيجه تحقيقات انجام شده به مرجع قضائى منعكس و دستگيرى 
ــدند در ماه  ــتور كار قرار گرفت و ماموران موفق ش متهمان در دس
جارى هر 2 متهم را در 2 عمليات پليسى در مخفيگاهشان دستگير 

و براى تحقيقات تكميلى به پليس امنيت اقتصادى انتقال دهند.

ــك زن كه  ــه هاى مجازى ي وسوس
ــت در  ــى داش ــرده عجيب ــت پ پش
ــزارش  ــد.به گ ــاش ش ــزگان ف هرم
ــت پليس فتاى استان  ركنا، سرپرس
هرمزگان از كشف يك فقره پرونده 
ــل و كالهبردارى در  با موضوع جع

فضاى مجازى خبرداد.
ــان بهمنى، سرپرست  سرگرد احس
ــزگان در  ــتان هرم پليس فتاى اس

ــى از هموطنان  ــت: با مراجعه يك ــريح اين خبر اظهار داش تش
ــخصى به صورت غيرحضورى و  ــد ش به پليس فتا كه مدعى ش
ــابش پول واريز كرده است و با اعزام راننده اى  ــناس به حس ناش
ــب براى پيگيرى در  ــكه خريدارى مى كند، مرات ثابت از وى س
ــت:  ــتور كار پليس قرار گرفت. اين مقام انتظامى بيان داش دس
ــى هاى انجام شده مشخص شد شخصى  طى تحقيقات و بررس
ــان با  ــى پولدار تنها از طريق پيام رس ــناس در نقش خانم ناش
ــاغل در يكى از تاكسى هاى اينترنتى، ارتباط كارى  راننده اى ش
برقرار كرده است و با واريز حق الزحمه بيشتر، موفق به هدايت 
ــته هاى گوناگون از فروشگاه هاى متنوع به  وى براى تحويل بس
ــى مى كند. ــكه هاى طال از مغازه هاى طال فروش ويژه دريافت س

ــده  ــى انجام ش ــزود: با تحقيقات ميدانى و اقدامات پليس وى اف
ــط در محل مقرر  ــان پليس فتا، شخص واس ــط كارشناس توس
ــته خريدارى شده مورد شناسايى قرار گرفت  جهت تحويل بس
ــتگير شد. وى در ابتدا مدعى شد با متهم اصلى به عنوان  و دس
ــت مجازى در اينستاگرام آشنا شده است و طبق سفارش  دوس
كارى اقدام به دريافت بسته ها از راننده و ارسال آن براى كارفرما 
مى كرده است، اما با مشاهده ادله مجرمانه ناگزير لب به اعتراف 

گشود و اظهار داشت كه متهم فاميل 
ــد و آگاهانه با وى همكارى  او مى باش
داشته است. اين مقام مسئول گفت: 
ــام محترم  ــى با مق ــس از هماهنگ پ
ــتگير  ــخص مربوطه دس ــى ش قضائ
ــيارى از قبيل  شد و دستگاه هاى بس
كنسول بازى،مك بوك و گوشى هاى 
آيفون و مقدار زيادى سكه طال يافت 
ــد. متهم با شناسايى پيج اشخاص  ش
پولدار ايرانى خارج نشين و يا داخل كشورو راه اندازى پيج جديد 
ــخص و اغفال آنها  ــال پيام براى مخاطبين آن ش ــدام به ارس اق
ــت. ــتان هرمزگان مى كرده اس براى واريز مبالغ ميليونى در اس

ــت: متهم در مجموع، بيش از 230  ــرگرد بهمنى اظهار داش س
ــتاگرام  ميليون تومان طى 23 فقره از مخاطبين هدف در اينس
ــامانه هاى در اختيار  ــى س ــت كه با بررس كالهبردارى كرده اس
پليس فتا مشخص شد بيش از 20 پرونده با ماهيت و مشخصات 
ــده است.سرپرست پليس  ــترك در سطح كشور تشكيل ش مش
ــه كرد: اعتماد بيجا  ــتان هرمزگان به هموطنان توصي فتاى اس
ــخص آشنا  ــاهده تصاوير ش و زودباورى مخاطبين در زمان مش
ــى از طريق  ــتى آزماي ــتاگرام و عدم راس ــابه اينس در پيج مش
ــم كالهبردارى از اين  ــاز جرائ كانال هاى ارتباطى ديگر، بسترس
قبيل مى باشد. بر همين اساس بيش از هر زمان ديگرى اين نياز 
احساس مى شود كه رسانه ملى با اهتمام بيشترى با بهره گيرى 
از دانش و تجربيات پليس فتا، اقدام به توليد برنامه هاى آموزشى 
ــايبرى نمايد و فعاليت هاى  متنوع و جذاب با محوريت جرائم س
ــته ــايبرى داش ــگيرى از جرائم س ــوزه پيش ــرى در ح پررنگ ت

 باشد.

 وسوسه های مجازی یک زن پشت پرده عجیبی داشت کالهبرداری برای فرار از مالیات 

 مفقودی

ــماره پالك: 126/81226ايران و شماره  ــيكلت  به ش ــه برگ سند موتور س س
ــماره تنه: 125T9306442مفقود شده است  موتور: 125N2D932676 و ش

و از درجه اعتبار ساقط است.

 مفقودی
ــوارى  ــى وكارت خودروس ــبز)برگ كمپان ــرگ س ــودرو (ب ــند مالكيت خ س
ــماره  ــور:k 0708053 124 به ش ــماره موت ــژو پارسXU7مدل1394به ش پ
ــران  489 ن  19  ــالك:22 اي شاســى:NAAN01CE3FH245736به ش پ

مفقود گرديده وفاقد اعتبار مى باشد.

 مفقودی
ــماره تنه: ــرو مدل1394 به ش ــيكلت ره ــبز و برگ كمپانى موتورس برگ س

NBJ *** 125G9466365به شماره موتور:NBJ418842 0124به شماره 

پالك:129/74619مفقود گرديده وفاقد اعتبار مى باشد.

آگھی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رھنی )
ــريفى  ــه بانك انصار و عليه يونس ش ــه 9901267 ل ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــده از  ــروز و مجزا ش ــى از 74 اصلى مف ــماره 135 فرع ــه ش ــى ب ــالك ثبت ششــدانگ پ
ــوزه ثبت ملك  ــه در بخش 99 از ناحيه .. ح ــور قطعه 0 واقع ــى مذك ــى از اصل 227 فرع

كرمانشاه ناحيه يك استان كرمانشاه به مساحت 53.22 مترمربع به حدود : شماال : به طول 
3.3 متر دهنه دكان به پياده رو خيابان سى مترى ، شرقا : اول به طول 4.2 متر تيغه اشتراكى 

ــمالى اســت به طول 1.01 متر تيغه اشتراكى با راه پله اشتراكى سوم  با راه پله دوم كه ش
ــتراكى با راه پله مذكور چهارم به طول 6.4 متر ديوار مشترك  به طول 2.85 متر تيغه اش
ــالك 134 فرعى ، جنوبا : به طول 4.21 متر به پالك 136 فرعى ، غربا : اول به طول  ــا پ ب
ــوم به طول 7.06 متر كال ديوار به ديوار پالك 127  2.76 متر دوم به طول 3.64 متر س

فرعى . مشــخصات منضمات ملك : منضماتى از نوع بالكن تجارى به مساحت 27.14 به 
ــرقا : به طول  ــماال : به طول 3.27 متر دهنه بالكن به فضاى داخل مغازه ، ش حدود اربعه ش
ــول 4.21 متر ديوار به ديوار  ــتراكى با پالك 134 فرعى ، جنوبا : به ط ــر ديوار اش 6.4 مت

ــى ، غربا : به طول هاى 2.76 متر و 3.64 متر ديوار به ديوار پالك 127  ــالك 136 فرع پ
ــماال : به طول  فرعى . منضماتى از نوع بالكن تجارى به مســاحت 27.14 به حدود اربعه ش
ــتراكى با  ــرقا : به طول 6.4 متر ديوار اش 3.27 متر دهنه بالكن به فضاى داخل مغازه ، ش

ــالك 136 فرعى ، غربا :  ــا : به طول 4.21 متر ديوار به ديوار پ ــالك 134 فرعى ، جنوب پ
ــر و 3.64 متر ديوار به ديوار پالك 127 فرعى ، به مالكيت يونس  ــه طول هاى 2.76 مت ب
شريفى فرزند جاسم شماره شناسنامه 2480 تاريخ تولد 1361/07/01 صادره از اسالم 
آباد داراى شماره ملى 3341318879 با جز سهم 6 از كل سهم 6 به عنوان مالك شش 
دانگ عرصه و اعيان ، موضوع سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 835906 سرى ب سال 
96 با شماره دفتر الكترونيكى 139720316001019487 ثبت گرديده است . و طبق 

سند رهنى شماره 12935 مورخ 1397/11/08 دفترخانه اسناد رسمى شماره 147 شهر 
كرمانشاه كه به نفع بانك انصار در رهن مى باشد . در آدرس كرمانشاه ، ميدان آزادى ، 
ــماره 2 ، جنب فروشگاه رضوان ، كد پستى 6714613168 ملك در  روبروى ترمينال ش
حال حاضر با مســاحت عرصه 53.22 مترمربع در همكف به انضمام بالكن تجارى قطعه 
تفكيكى به مســاحت 27.14 مترمربع مى باشــد . 1- كاربرى ملك تجارى مى باشــد .
 2- پالك فوق الذكر يك باب مغازه تجارى با مساحت اعيانى در همكف به ميزان حدودى 

ــع و در بالكــن تجارى روى همكف به ميزان 27.14 مترمربع مى باشــد .  53.22 مترمرب

ــازه آن فلزى ، سقف آن تيرچه و  ــال ، اســكلت س 3- قدمت اعيانى ملك كمتر از 10 س

بلوك و نما كامپوزيت مى باشد . 4- ساختمان داراى انشعابات آب ، گاز و برق مى باشد .
 5 -جنس كف سراميك ، بدنه ديوار پوش ، سقف كاذب و در مجموع كيفيت ساخت و ساز 

اعيانى مناسب ارزيابى مى گردد . 6 - سيستم گرمايش و سرمايش از نوع بخارى گازى به 
همراه كولر گازى مى باشد . 7 - مغازه مذكور در حال حاضر داير به عنوان البراتور پرهام 
فيلم و در يد مالك مى باشــد . 8 - كارشناســى صورت گرفته صرفا با فرض مالكيت بر 
كليه شش دانگ عرصه و اعيان ، حق مالكيت تجارى مغازه ، عدم واگذارى حق سرقفلى 
به احدى ، بالمعارض بودن ملك ، پرداخت كليه حقوق قانونى ملك تجارى و عدم بدهى 
به نهادهاى قانونى مى باشــد ، لذا مسئوليت صحت يا سقم موارد مذكور به عهده مالك و 
خارج از عهده كارشناسى مى باشد . 9 - با عنايت به عدم ارائه گواهى پايان كار از سوى 
مالك ارزيابى صورت گرفته با فرض عدم وجود هرگونه تخلف شهردارى ، ديون معوقه به 
ــازمان هاى دولتى و خصوصى ، قرارگيرى در طرح عمرانى و ... مى باشــد . 10 - ارزش  س
ــرقفلى ، اعيان اختصاصى و قدرالسهم از عرصه مشاعى و  شــش دانگ مالكيت تجارى ، س
ــاعات به ازاى هر مترمربع با توجه به نوع كاربرى تجارى ، موقعيت  ــاير متعلقات و مش س
ــاير متعلقات ،  ــتقرار ملك و محل آن بر خيابان اصلى ، قدمت بنا ، مصالح مصرفى و س اس
تعيين ارزش قيمت پايه مزايده و جميع جهات موثر به شرح ذيل برآورد ( جمع كل ارزش 
ــرقفلى و حق مالكيت تجارى همكف و بالكن روى همكف و قدرالسهم از  شــش دانگ س
ــاير متعلقات و مشاعات مربوط به آن به حروف : ( سى و هشت ميليارد  ــاع و س عرصه مش
و پانصد و چهارده ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال ) برآورد مى گردد . پالك فوق از 
ــنبه مورخ 1399/10/10در اداره اجراى اسناد  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر روز چهارش س
رسمى كرمانشاه واقع در كرمانشاه - فرهنگيان فاز يك - بلوار شهيد مطاعى - اداره ثبت 
ــناد و امالك ( واحد اجراى اسناد رســمى ) از طريق مزايده به فروش مى رسد و ضمنا  اس
ــه وارده 1399/09/16 - 45025358 ملك  ــا به اعالم و گواهى مامور اجرا برابر نام بن
مذكور محل كار و درآمد مديون ( يونس شريفى ) مى باشد . مزايده از مبالغ پايه اعالمى 
ــنهادى نقدا فروخته مى شود . الزم به ذكر است پرداخت  ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
ــتراك و مصرف  ــه آب ، برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اش ــاى مربوط ب ــى ه بده
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
ــى بابت هزينه هاى فوق از محل  ــده اســت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداخت مزاي
ــترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد  مازاد به برنده مزايده مس
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 
ــتانكار ملك بيمه ــه اعالم بانك بس ــكان مقرر برگزار خواهد شــد ضمنا بنا ب ــاعت و م س

 نمى باشــد و شــركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناســى به 
ــپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونى او در جلســه مزايده است . برنده  حســاب س
ــدت پنج روز از تاريخ مزايده به  مزايده مكلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف م
ــرر مانده فروش را به  ــع نمايد و در صورتى كه ظرف مهلت مق حســاب صندوق ثبت تودي
ــترداد نبوده و به حساب خزانه واريز  حســاب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل اس
خواهد شد . در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مى گردد.

تاربخ انتشار : 99/09/23

نجات پسر ١٥ ساله از دخمه آدم ربایان 



وزير امــور خارجه اتريش تصميم رئيس جمهورى منتخب آمريكا 
براى بازگشت به توافق هسته اى با ايران را دلگرم كننده خواند و با 
بيان اينكه وين به طور قطع سهم خود را براى تسهيل مذاكرات بين 
طرف ها ايفا خواهد كرد، گفت: همه طرف ها بايد به برجام كه الگوى 

عالى ترين سطح نظام چندجانبه گرايى است، برگردند.

به گزارش ايرنا، «الكســاندر شــالنبرگ» ديدگاه وين را نسبت به 
مناســبات دو جانبه با تهران و اهميت برجام تشريح كرد و افزود: 
اين توافق در وين مذاكره و توسط شوراى امنيت سازمان ملل متحد 
تصويب شد. از اين منظر ما به رغم اين كه عضو اين توافق نيستيم 

اما يك حس قوى به آن داريم.

وى ادامه داد: برجام مويد عالى ترين ســطح نظام چندجانبه گرايى 
و گواهى اســت كه در نتيجه حضور تمام طرف ها پشت يك ميز و 

مذاكره با حسن نيت دستاوردى حاصل مى شود.
وزير امور خارجه اتريش تاكيد كرد كه اين كشور به برجام متعهد 
مى ماند و از تمام طرف ها هم مى خواهد به اجراى كامل آن بازگردند.

وزير امــور خارجه روســيه در گفت وگويى به 
مسائل مختلف پيرامون ايران از جمله ترور اخير 
شهيد فخرى زاده پرداخت. به گزارش ايسنا به 
نقل از خبرگزارى تاس، سرگئى الوروف، وزير 
امــور خارجه روســيه در گفت وگويى با صدا و 
ســيماى ايران گفت كه جامعه جهانى مشتاق 
است نتيجه تحقيقات درباره ترور شهيد محسن 
فخرى زاده، دانشــمند برجسته ايرانى را بداند. 
الوروف در اين باره گفت كه روســيه قاطعانه 
ترور اين دانشمند را در سطوح متعدد از جمله 
در بيانيه رسمى وزارت امور خارجه اين كشور 
محكوم كرد. وزير امور خارجه روســيه افزود: 
مــا اين ترور را تحريكى با هــدف ثبات زدايى 
وضعيــت منطقه تلقى مى كنيــم كه در حال 
متحمل شــدن تعــداد زيادى از مشــكالت و 
تناقض ها اســت و شاهد سال ها تالش مداخله 
خارجى بوده است. او همچنين گفت: شنيده ام 
كه ايران برخى نتايــج تحقيق درباره اين ترور 

را اعالم كرده اســت. وقتى طــرف ايرانى اين 
را ممكن مى داند، بــراى همه مهم خواهد بود 
نتايجــى را بدانند كه مامــوران تحقيق به آن 
رسيده اند. الوروف در ادامه اين گفت وگو اظهار 
كرد كه ايران و روسيه به دنبال روش هاى جديد 
براى مقابله با تاثير منفى تحريم ها روى روابط 
دوجانبه اقتصادى خواهند بود و تهران و مسكو 
در حال انجام دادن اقداماتى هســتند تا اجازه 
ندهند تجارت دوجانبــه و همكارى اقتصادى 
«كاهش يابد». وزير امور خارجه روســيه ادامه 
داد: برعكــس، به ويژه به لطــف رويگردانى از 
اســتفاده از دالر آمريكا روى آوردن به سمت 
ارز رايج ملــى در توافق ها و طرح هاى خالقانه 
تعامالت اقتصادى در حال افزايش اســت. اين 
موضوع كارآمد بوده است. او بيان كرد: مطمئن 
هســتم كه ما به دنبال روش هاى جديد براى 
بى توجهى به تحريم هــا خواهيم بود كه تاثير 

منفى اقتصادى دارند. 

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به صحبت هاى اخير 
رئيس جمهور تركيه، گفت: هر جمله و حركتى 
كه باعث ايجاد تفرقه و دشمنى بين كشورهاى 
مســلمان شــود، تنها به نفع آمريكا، اسرائيل 
و اســتكبار اســت.به گزارش ايســنا، مسعود 
پزشــكيان با انتقاد از صحبت هاى اخير رجب 
طيب اردوغان، خاطرنشان كرد: اينكه كسى به 
گونه اى صحبت كند كه آذربايجان از ايران جدا 
شــود، يك خيال خام است، طبيعتاً آذربايجان 
براى ايران اســت و در خصوص بحث هايى كه 
مطرح مى شود، اگر قرار باشد به مسائل تاريخى 
برگرديم تمام آذربايجان براى ايران بود، اما ما 
هيچگاه چنين ادعايى را مطرح نكرده ايم، چراكه 
اين مسائل باعث تفرقه و دشمنى مى شود و اين 
اختالفات به نفع مسلمانان نيست.وى خطاب به 
رئيس جمهور تركيه گفت: انتظار مى رود رئيس 
جمهور تركيه، به نوعى حركت كند كه وحدت 

و انسجام بين مسلمانان بيشتر شود، چرا كه در 
حال حاضر تركيه به اندازه كافى دشمن دارد و 
زمزمه هاى تحريم ها از سوى اروپا و آمريكا نيز 
مطرح مى شود؛ با اين اختالفات تنها اين آمريكا، 
اسرائيل و دشمنان هستند كه خشنود خواهند 
شد. وى با تاكيد بر ضرورت پرهيز از برخوردهاى 
احساســى، گفت: ديپلماسى كشــورمان بايد 
در مســيرى حركت كند كــه اختالفات بين 
كشــورهاى مســلمان كاهش يابد، بايد از هر 
جمله و حركتى كه باعث تشديد اين اختالفات 
مى شود، جلوگيرى كنيم و با احساسات برخورد 
نكنيم. نماينده مردم تبريز آذرشهر و اسكو در 
مجلس شــوراى اســالمى افزود: اگر ديوانه اى 
سنگى را داخل چاهى بياندازد، ده ها نفر عاقل 
جمع شوند، نمى توانند آن سنگ را در بياورند؛ 
پــس تالش كنيم خودمان اين دشــمنى ها را 
تشديد نكنيم و با ديپلماسى صحيح در مسير 

كاهش اين اختالفات قدم برداريم.

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

يكشنبه  23 آذر 1399    شماره 5901

کمیسیون مشترک برجام چهارشنبه برگزار می شود
نشست كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان و مديران سياسى وزارت خارجه هاى ايران و 
گروه 1+4 به رياست دبيركل سرويس اقدام خارجى اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه به شكل ويدئو 

كنفرانس برگزار مى شود. به گزارش ايرنا، در اين نشست كه به رياست هلگا اشميد دبيركل 
سرويس اقدام خارجى اتحاديه اروپا برگزار مى شود سيد عباس عراقچى معاون سياسى وزارت امور 

خارجه، رياست هيئت كشورمان در نشست كميسيون مشترك برجام را برعهده خواهد داشت. 

يوسف مواليى، كارشناس حقوق بين الملل اظهار داشت: گره هاى 
بين المللى با سامان دادن به سياست هاى داخلى باز مى شود پس 
هر كارى كه الزم اســت بايد انجام گيرد تا قدرت نرم در داخل 
تقويت شود. در واقع شرايط بيرونى كشورها تابع وضعيت داخل 
اســت؛ يعنى هر چقدر كه در داخل مشــكالت مان كمتر شود و 
به اشتراك نظر برســيم، به همان ميزان مسائل بين المللى مان 

حل خواهد شد.
به گزارش اعتمادآنالين، اين اســتاد دانشگاه در ادامه گفت: در 

حقيقت براى اينكه بتوانيم از فضايى كه به واســطه 
كاخ  سفيدنشين شدن جو بايدن به وجود خواهد آمد

بهره ببريم الزم اســت كه در داخــل اراده اى قوى 
براى برداشتن موانع شكل گيرد. در نتيجه مى توان 
گفت بايد انســجام در بين دستگاه ها به وجود بيايد 

تــا از اين طريق همه در قالب «ملت» ســعى مان را براى ترميم 
فضــاى كدر فعلى بــه  كار بگيريم. به هميــن دليل بايد مراقب 

باشيم تا از اختالفات و تنازع هاى احتمالى جلوگيرى كنيم.

او توضيح داد: با اين حال متاسفانه شاهد رويارويى 
نهادهاى مختلف هستيم كه اين روند آشكارا منافع 
ملى و مصالح عمومى را به خطر مى اندازد. متاسفانه 
براى عده اى كه كم هم نيســتند، منفعت شخصى 
و جريانى نســبت بــه مصلحت كشــور در اولويت 
اســت و دقيقاً به همين دليل برايشــان اصًال اهميتى ندارد كه 
كارهايشان به چه ميزان براى كشور و البته براى مردم خسارت  

به  بار مى آورد.

گره های بین المللی با سامان دادن به سیاست های داخلی باز می شود

۱) دزدساالری
نوعــى از حكومت كه بر پاية غارت اموال عمومى و 
تاراج منابع ملى بنا شده است را «كلپتوكراسى» يا 
«دزدساالرى يا يغماساالرى» مى نامند. كلپتوكراسى 
 (Plutocracy) با پلوتوكراسى (Kleptocracy)

 (Oligarchy) يا توانگرســاالرى (حكومت ثروتمندان) و با اليگارشى
يا چندســاالرى (حكومت تعــداد اندكى از نخبگان) متفاوت اســت. 
در يك كلپتوكراسى، سياستمداران فاسد يا خود را مخفيانه و خارج از 
حاكميت قانون ثروتمند مى كنند يا اينكه بودجه دولت را به سمت خود 
و هم دستان  خود هدايت مى كنند. اين نوع حكومت بيشتر در كشورهاى 
توسعه نيافتة داراى رژيم هاى ديكتاتورى، سرزمين هايى كه مردمش از 
سطح آگاهى اندكى برخوردارند و به حقوق خود واقف نيستند و از بلوغ 
سياسى و فرهنگى فاصله دارند و همچنين اقتصاد آن ها دولتى است ديده 
مى شود. بدين ترتيب فساد اقتصادى و سياسى در اين جوامع تبديل به 
فرهنگ غالب شده و جزئى جدانشدنى از زندگى روزمرة مردم مى شود 
و فرهنــگ و اخالقيات از آن رخت مى بندد. بزرگ ترين مشــكل اين 

نظام هاى حكومتى همين سقوط اخالقيات و انسانيت است.

۲) دزدساالری دیجیتال
«كلپتوكراسى ديجيتال» يا «دزدســاالرى يا يغماساالرى ديجيتال» 
(Digital Kleptocracy) بدين معناســت كه شركت هاى فناورى 

ثروتمنــد، اطالعات افــراد را اســتخراج مى كنند و درواقــع آن ها را 
مى دزدند و به فروش مى رســانند. در بيشتر اين موارد، فرد از برداشت 
و اســتفاده از داده هاى خود براى سودآورى بى اطالع است. پولى شدن 
(Monetization) اين داده ها نوعاً آن ها را َســمى مى كند و به منافع 

عمومى آسيب مى رساند.
بيل گيتس در ســال 1996 بود كه اولين بــار اين نظر انقالبى را بر 
زبان آورد كه «محتوا پادشــاه است» (Content is king). غالباً هر 
پادشاهى باالخره يك روز سقوط مى كند و جاى آن را پادشاهى ديگر 
مى گيرد؛ ولى داستان پادشاهى محتوا كامالً فرق مى كند. وقتى گفته 
مى شــود محتوا پادشاه اســت، منظور اين نيست كه محتوا به عنوان 
پادشاه انتخاب شــده؛ بلكه منظور اين است كه پادشاهى اينترنت با 
محتوا معنا پيدا مى كند. در كلپتوكراســِى ديجيتال، َسمى شدن اين 
محتوا؛ مى تواند استفادة برنامه ريزى شده از آن ها جهت عمليات روانى 
(Psychological Operations: PSYOP) به منظــور تحريف 

عقايد، تضعيف روحيه و بى اعتبار كردن انگيزه ها و كاســتن از اقتدار 
طرف مقابل تلقى شود.

۳) آژانس تغییر رفتار کمبریج آنالیتیکا
از   (Behavior Change Agency) «رفتــار تغييــر  «آژانــس 
تركيب تعامــل هدفمنــد (Targeted Engagement)، كالن داده 
 (Behavioral Psychology) و روانشناسى رفتارى (Big Data)

به تغيير رفتار (Behavior Change) موردنظر خود جهت توســعه 
اســتراتژى هاى خالقانــه (Creative Strategies) و راه حل هــاى 
ارتباطــى (Communication Solutions) نوعــاً در مشــاغل و 

سازمان ها استفاده مى كند.
كمبريــج آناليتيــكا (Cambridge Analytical) يكى از همين 
آژانس هاى خصوصى تغيير رفتار بود كه اين تركيب داده كاوى و تحليل 
داده هاى مربوط به ارتباطات راهبردى را به صورت خدماتى در فرايندهاى 
انتخاباتى و سياســى ارائه مى داد. اين شركت در سال 2013 و با هدف 

شركت در انتخابات اياالت متحده آمريكا تأسيس شد. تا سال 2014 اين 
شركت در 44 انتخابات در آمريكا دخالت داشت.

در ســال 2015 مشــخص شــد كه ســناتور آمريكايى تــد كروز 
(Ted Cruz) در كارزار انتخاباتى اش براى رياســت جمهورى آمريكا 

از خدمات تحليل داده اين شــركت اســتفاده كرده  اســت. در سال 
2016 و پس از برچيده شــدن كارزار كروز، شركت كمبريج آناليتيكا 

به خدمــت كارزار انتخاباتى دونالد ترامپ درآمــد و در پيروزى او در 
اين انتخابات مؤثر بود. اســتيو بنن ( Stephen Bannon)؛ مشاور 
ســابق دونالد ترامــپ، زمانى معاون مديرعامل در اين شــركت بوده 
است. اين شــركت همچنين در كارزار برگزيت (Brexit) مربوط به 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (Leave.EU) نقش داشــته است. در 
مارس 2018 گزارش داده شد كه اين شركت بدون اجازه از اطالعات 
شــخصى آنالينى كه براى اهداف دانشگاهى جمع آورى شده بوده در 
كارزارهاى سياســى اش استفاده كرده است. اين موضوع، نخستين بار 
توســط كريستوفر وايلى (Christopher Wylie)، يكى از كاركنان 

پيشين اين شركت مطرح شد.
در ســال 2014 فيس بوك يك مسابقه طراحى كرد كه در طى آن از 
كاربران خواسته بود تا با پاسخگويى به سؤاالت شخصى در مورد خود و 
دوستانشان به روانشناسى شخصيتشان دست يابند. اطالعات حاصل شده 
از طريق نصب آزمون اينترنتى «اين زندگى ديجيتال شماست» بر روى 
رايانه 305 هزار كاربر فيس بوك به دســت آمده  بود. نرم افزار اين آزمون 
مى توانست به غيراز اطالعات كاربران فيس بوكى كه آگاهانه اين نرم افزار 
را نصب كرده اند به اطالعات ديگــر كاربرانى كه با اين كاربر در ارتباط 
هســتند نيز دست يابد. موارد زيادى از اين قبيل مسابقات و بازى ها از 
سوى فيس بوك ارائه مى شوند؛ اما فيس بوك هميشه موظف به حفظ 
اسرار كاربران و همچنين نابود كردن آن ها پس از پايان زمان اين قبيل 

مسابقات و بازى ها بوده است.
كريستوفر وايلى، مدعى شــد كه فيس بوك اطالعات به دست آمده از 
اشــخاصى كه در اين مسابقه شركت داشــته اند را بدون اجازه آنان به 
شركت كمبريج آناليتيكا فروخته و بدين ترتيب اين شركت موفق شده 
اســت تا از طريق اين اطالعات به خصوصيات شــخصى و روانى كاربر 
فيس بوكى بيش از 87 ميليون ديگر دســت يابــد. 97 درصد كاربران 
قربانى مقيم آمريكا و 16 ميليون نفر ســاكن ديگر كشــورها هستند 
كه 1/1 ميليون نفرشان بريتانيايى مى باشند. كمبريج آناليتيكا از اين 
اطالعات براى تأثيرگذارى بر مبارزات انتخابات 2016 رياست جمهورى 

اياالت متحده آمريكا به نفع دونالد ترامپ استفاده كرده است. 
ثابت شده است آژانس تغيير رفتار كمبريج آناليتيكا با استفاده از همين 
روش هاى تركيب داده كاوى و تحليل داده ها در فرايندهاى انتخاباتى و 
سياسى با جا انداختن شعار «Do So»! و تبديل آن به يك پيام قوى 
سياسى به عنوان سمبلى از تمرد در مقابل سياستمداران قبلى با ترغيب 
گروهى به رأى ندادن (Apathy) به برنده شــدن كانديداى موردنظر 

خود در جريان انتخابات عمومى ترينيدادوتوباگو (كشورى كوچك در 
آمريكاى مركزى در جنوب درياى كارائيب) در سال 2010 دخالت كرده 

است.
يكى از پيشــنهاد هاى آزمايش شده توسط اين شركت، لغو ممنوعيت 
سينماها پس از 35 سال در عربستان سعودى است. پيشنهاد ديگر اين 
شركت، دادن مجوز رانندگى زنان بوده است. دولت امارات متحده عربى 
اين شركت را اجير كرد تا يك كمپين در سطح رسانه هاى اجتماعى عليه 
قطر به راه بيندازد. اين شركت پس از سرنگونى رژيم قذافى در ليبى نيز 

تجزيه وتحليل روانشناسى از رفتارهاى شهروندان ليبى ارائه كرده است.

ختم کالم؛ دزد ساالری دیجیتال،
 با استفاده رایگان از شبکه ھای اجتماعی

باالخــره شــركت فيس بــوك در واكنــش بــه اين افشــاگرى ها 
مجــوز كمبريــج آناليتيكا براى تبليغــات در ميان مشــتركين اين 
شــبكة اجتماعــى را باطــل كــرد. بااين حال بــه گــزارش گاردين 
(The Guardian) فيس بوك بيش از دو سال در مورد اين درز امنيتى 

اطالع داشته؛ اما اقدامى براى محافظت از كاربرانش انجام نداده است.
جنجال هاى رسانه اى ايجادشده بر ضد كمبريج آناليتيكا در سال 2018، 
عمالً همه مشــترى ها و منابع شــركت را فرارى داد و در همين سال 
مديران آن اعالم كرده اند كه ديگر ادامه كار برايشــان ممكن نيست و 
چاره اى جز اعالم ورشكستگى ندارند. دادگاه اقدامات الكساندر نيكس 
( Alexander Nix)؛ مديرعامل وقت اين شركت را با استانداردهاى 

شــغلى وى مطابق ندانست و از همين روى وى را به مدت هفت سال 
از حق مديريت شــركت هاى تجارى محروم گردانيد. بر اساس گزارش 
كميتــه ديجيتال، فرهنــگ، رســانه ها و ورزش (DCMS) مجلس 
نماينــدگان انگليس، فيس بوك و مديرانش بــه اوباش هاى ديجيتال 

(Digital Gangsters) ملقب گشتند.

 (The Great Hack) در اين رابطه مشــاهده مســتند َهك بزرگ
پيشنهاد مى گردد. اين مستند بيش از آنكه بخواهد سراغ يك افشاگرى 
سياسى برود، به تقابل دو مسئله مهم دنياى امروز اشاره دارد: (1) سيطره 
رسانه ها بر افكار و انديشــه هاى جامعه امروز؛ (2) قرار گرفتن رسانه ها 
در اختيار سياست مدارانى كه از دستبرد به حريم خصوصى مردم هيچ 

پرهيزى ندارند.
آنچه مســلم اســت، اين رســوايى اولين بحران تاريــخ فيس بوك 
نيســت و آخرينش نيز نخواهد بود و مــا همچنان در پرتگاه گريز يا 
 (Precipice of Evasion or Accountability) پاســخگويى
شــبكه هاى اجتماعى قــدم برمى داريــم. كاربران اين شــبكه هاى 
اجتماعى پيوســته در حال تكميل اقيانوســى از اطالعات هستند و 
 (Digital Footprint or Digital Shadow) ردپاى ديجيتــال
آن ها، كااليى اساســى براى يك صنعت ســه تريليون دالرى است. 
در حقيقت «كلپتوكراسى ديجيتال» (Digital Kleptocracy) يا 
«دزدساالرى يا يغماساالرى ديجيتال»، بهاى ناگزير استفاده رايگان 

كاربران از شبكه هاى اجتماعى است.
بيل گيتس در ســال 1996 بود كه اولين بار اين نظر انقالبى را بر زبان 
آورد كه: «محتوا پادشــاه اســت» (Content is king). در ادامه جى 
باير (Jay Bayer) گفت: «محتوا آتش اســت، رســانه هاى اجتماعى 
 .(Content is fire, social media is gasoline) «بنزين هســتند
نگارنده نيــز با اضافه كردن اين نــگاره بدين انگاره ها، اين نوشــتار را 
چنيــن خاتمه مى دهد: «محتوا پادشــاه اســت؛ ولــى رضايت، كليد

.(Content is king but consent is key) «(استفاده از آن) است 

خاورميانه

مكث

يك كارشناس مسائل منطقه عنوان كرد
قطر  برنده 

اختالف افکنی های عربستان
در شورای همکاری خلیج فارس

يك كارشناس مسائل منطقه گفت: با توجه 
به تحريم ها و اقداماتى كه توسط سعودى ها 
انجام شــد، قطر توانست برنامه هاى خود را 
ادامه داده و به نوعى برنده شود. به گزارش 
ايســنا، محمدصادق كوشكى، در خصوص 
توافق براى حل بحران ميان قطر و ســاير 
اعضا در شوراى همكارى خليج فارس كه با 
نظارت كويت و آمريكا انجام شد، گفت: قطر 
در محاصره همه جانبه توســط سعودى ها، 
بحرين و امارات عمال توانســت با همكارى 
ايران و به خصــوص تركيه اين محاصره را 
بشــكند. در نتيجه محاصره بى نتيجه شــد 
و قطر توانســت بخشى از فعاليت هايش را 
عملياتى كند. وى افزود: در واقع اقدامى كه 
با حمايت ســعودى ها انجام شد با توجه به 
اينكه نتيجه اى در بر نداشت موجب مضحكه 
خود آنها شــد و قطر با قدرت و پشتكار به 
تمام برنامه هاى خود ادامه داد، در واقع قطر 
برنده شد و سعودى ها، اماراتى ها و بحرين 

بازنده اين حركت شدند.
اين كارشناس مسائل منطقه همچنين بيان 
كرد: امارات در جريان اين مسئله زودتر خود 
را جدا كرده و كنار كشيد اما بحرين ناگزير 
بود تا از عربســتان تبعيــت كند. در نتيجه 
اين اختالف سعودى ها خودشان را از لحاظ 
پرستيژ مضحكه كرده و ناتوانى شان به رخ 
كشيده شد و مى خواستند قطر را وادار كنند 
تا در چارچوب تمايالت آنها حركت كند اما 
قطر به سياست هاى خود ادامه داد. كوشكى 
همچنين اظهار كرد: با توجه به اينكه ادامه 
اين روند براى سعودى ها مفهومى نداشت و 
در واقــع تداوم همان مضحكه بود كويت به 
عنوان واسطه تالش كرد تا شوراى همكارى 
خليج فارس احيا شــود. با توجه به اقدامى 
كه سعودى ها كرده بودند شوراى همكارى 
خليج فارس به بن بست رسيده بود و تداوم 
اين مسئله مشكالت جدى را ايجاد مى كرد. 
وى در پايان خاطرنشان كرد: از سوى ديگر 
در فرآيند انتخابــات آمريكا كه ترامپ راى 
نياورد و بايدن به پيروزى رســيد فشــار بر 
روى سعودى ها بيشتر احساس مى شد زيرا 
دموكرات ها اصوال در سياســت هايشان با 
ســعودى ها مانند ترامپ رفتــار نمى كنند. 
به هر حــال آنچه در جريان اين موضوعات 
مشخص شد اين بود كه برنده اين اختالفات 

قطر بود.

رسانه 
و دموکراسی

ادامه از صفحه اول:
... تا رســانه هاى آزاد و مستقل بتوانند مردم را 
مطلع و رهبران را مورد بازخواست قرار دهند. 
همه نيروهاى تاثير گــذار در جامعه بايد براى 
مطبوعات آزاد ارزش قائل شوند و به طور علنى 
حمايت و ايســتادگى كنند و از آموزش هاى 
مدنى كه نســل آينده را آگاه مى كند، حمايت 
كنند. آزادى مطبوعات يكى از اساســى ترين 
اركان دموكراســى است. معلمان سياسى بايد 
تأكيد كنند كه همه از روزنامه نگاران حرفه اى 
كه مســئولين قدرت را مســئول و پاسخ گو 

مى كنند، حمايت كنند.

واکسن کرونا؛ 
هم تاکتیک، هم استراتژی

ادامه از صفحه اول:
با لحاظ كردن اين ســه اصل مى توان تا حد 
زيادى نسبت به شكستن چرخه توليد ويروس 
و كنترل بيمارى اميدوار بود، تا فرصت تكرار 
بر پيك هاى بيمارى بســته شده و همه افراد 
جامعــه خصوصا گروه هاى پرخطــر در پناه 
واكسيناسيون با واكسن موثر نسبت به بيمارى 

ايمن گردند. 
نهايتا اطالع رســانى به روز و فعال گروه هاى 
مرجع پزشكى و توجه دقيق جامعه به نظرات 
آنان، گارانتــى در نظر گرفته شــدن اصول 
اساســى گفته شده در واكسن يا واكسن هاى 
منتخب نهايى است و طبعا تزريق داوطلبانه 
اين محصول مورد تاييد توســط آنان و افراد 
معتمد جامعه  باعث تزريق اطمينان و آرامش 
در آحاد جامعه شــده و اســتقبال از آن را به 

دنبال خواهد داشت. 

پس از حكم تبرئه متهمان سقوط جرثقيل
در مسجدالحرام

تکلیف غرامت ایرانی ها چه شد؟
به دنبال صدور حكم تبرئه دادگاه عربســتان 
براى عامالن سقوط جرثقيل در مسجدالحرام، 
ســازمان حــج و زيــارت دربــاره آخريــن 
پيگيرى هاى مربوط بــه پرداخت غرامت آن 
ســانحه، توضيحاتى داد. به گزارش ايســنا، 
ســازمان حج و زيارت به دنبال پى گيرى اين 
خبرگــزارى درباره سرنوشــت غرامت زائران 
جان باخته و حادثه ديده ايرانى در سانحه سقوط 
جرثقيل در مسجدالحرام پس از صدور حكم 
دادگاه عربســتان، بيانيه اى صادر و اعالم كرد: 
«در پى اعالم رســمى دولت عربستان مبنى 
بر تبرئه شركت پيمانكار صاحب جرثقيل هاى 
سقوط كرده در مسجدالحرام در سال 1394 كه 
منجر به شهادت 13 تن و مجروح شدن 8 تن 
از هموطنان و تعدادى از زائران كشورهاى ديگر 
شد، تاكيد مى شود اين تصميم هيچ تاثيرى بر 
پرداخت غرامت به خانواده هاى معظم شهدا و 
مجروحان آن حادثه نخواهد داشــت. سازمان 
حج و زيارت با همــكارى وزارت امور خارجه 
و از طريق نمايندگى جمهورى اسالمى ايران 
در سازمان ملل در تاريخ 1398/9/18 موفق به 
دريافت چك هاى بانكى غرامت از طرف مقابل 
شد، ولى به دليل قطع ارتباط بانكى و سياسى 
با كشور عربستان سعودى و وجود تحريم هاى 
غيرقانونى عليه نظام بانكى كشور، خانواده هاى 
شهدا و جانبازان حادثه سقوط جرثقيل هنوز 
پس از گذشت يك سال از دريافت چك، موفق 
به وصول وجوه مربوطه نشده اند. سازمان حج و 
زيارت با پيگيرى از طريق وزارت امور خارجه 
و همكارى آن ها بــراى كمك به خانواده هاى 
معظم شهدا و جانبازان حادثه سقوط جرثقيل 
در حرم بيت اهللا الحرام از دو مســير ســفارت 
سوئيس به عنوان دفتر حافظ منافع عربستان 
و همچنين پيگيرى از طريق دفتر نمايندگى 
وزارت امــور خارجه در كشــورهاى عربى كه 
داراى تعامالت بانكى با عربستان هستند، اين 
موضوع را در دست پيگيرى دارد و اميدواريم 
كه با مساعى و پيگيرى هاى وزارت امور خارجه 

سريع تر به نتيجه برسيم.»
روزنامه عكاظ عربســتان روز پنجشنبه (20 
آذرماه) نتيجه حكم دادگاه كيفرى مكه درباره 
حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام را منتشر 
كرد. به نوشته اين روزنامه سعودى، علت اين 
حادثه در دادگاه، بالى آسمانى و شرايط جوى 
اعالم و براى 13 نفــر از متهمان حكم تبرئه 
صادر شد. حادثه سقوط جرثقيل سال 2015 
در جريان حج تمتع در مســجدالحرام رخ داد 
كه بر اثر آن 111 نفر كشــته و بيش از 238 
نفر ديگر نقص عضو شدند. صدور حكم تبرئه 
براى عامالن آن سانحه درحالى پنج سال زمان 
برده كه همين روزنامه در سال 2016 با انتشار 
گزارشى محرمانه، فاش كرد: چند ماه قبل از 
وقوع حادثه به شــركت پيمانكار «بن الدن» 
نســبت به احتمال وقوع حادثه و يا حوادثى 
در ارتباط با جرثقيل ها هشــدار داده شــده و 
خطرات اين جرثقيل ها بســيار باال و غيرقابل 
قبول توصيف شــده بود. مسئوالن تحقيقات 
نيز دريافتند، نقصى در نظارت بر جرثقيل هاى 
موجود در حرم مكى و سهل انگارى بزرگى در 
بررسى خطرات اجرايى طرح توسعه حرم مكى 

و رفع اين خطرات وجود داشته است.
پس از وقوع آن حادثه، «ملك سلمان» پاشاه 
عربستان اعالم كرد: به قربانيان و افرادى كه در 
آن حادثه فوت و يا دچار معلوليت دائم شدند 
مبلغ يك ميليون ريال عربستان پرداخت شود، 
همچنين افرادى كه صدمه كمترى ديدند قرار 
اســت نصف اين مبلغ را دريافت كنند.طبق 
اعالم سازمان حج و زيارت كشورمان، عربستان 
غرامت آن حادثه را در ســال هاى گذشته به 
كشــورهاى ديگر پرداخته بود. اما قطع روابط 
سياسى ايران و عربستان، پرداخت غرامت آن 
حادثه به بازماندگان ايرانى را تا آذرماه ســال 
1398 به تاخير انداخــت، درحالى كه اعتبار 

چك هــا رو به پايان بــود و با توجه به تحريم 
بانكى امــكان وصول آن نيز وجود نداشــت.

خانواده يكى از جان باختگان آن حادثه گفته 
كه چك ها از ســى تى بانك آمريكا صادر شده 
است و امكان وصول آن ها وجود ندارد. برخى 
از بازماندگان نيز گفته اند براى وصول مبلغ اين 
چك به كشورهاى همسايه هم سفر كرده  اما 

ناموفق بوده اند.
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خبر تلگرامى
 با از بين رفتن بزرگ ترين شــانس 
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 

براى تغيير نتيجه انتخابات، طرفداران 
او قصد دارند تجمعــى اعتراضى در 
دهند.  تشــكيل  دى.سى  واشنگتن 
به نوشته خبرگزارى «آسوشيتدپرس»، 
روز  دارند  قصــد  ترامــپ  حاميان 
تالش  از  تظاهراتى،  برگزارى  با  شنبه 
نااميدانه او بــراى اثبات ادعاى تقلب 
در انتخابات حمايت كنند. اين تجمع 
تنها دو روز پيش از گردهمايى مجمع 
انتخاب كنندگان براى اعالم رســمى 
پيــروزى «جو بايــدن» نامزد حزب 
دموكرات آمريكا انجام مى گيرد./فارس

 به دنبال تــالش يونان براى اعمال 
آنكارا،  عليــه  تســليحاتى  تحريم 
رهبران  كرد،  اعالم  آلمان  صدراعظم 
اتحاديه اروپا قصــد دارند با متحدان 
ناتو و واشــنگتن درخصوص صادرات 
تســليحاتى به تركيه مذاكره كنند.

به گزارش رويترز، اين اظهارات آنگال 
مــركل، صدراعظم آلمــان به دنبال 
مطرح  اروپا  اتحاديه  رهبران  نشست 

شد. /ايسنا

سياسى

دزد ساالرى ديجيتال
بهاى استفاده رايگان از شبكه  هاى اجتماعى

فرشيد فرحناكيان  آموزگار حقوق تجارت

الوروف: 

ترور فخری زاده با هدف تحریک 
ثبات زدایی منطقه انجام شد

پزشكيان: 

اظهارات اردوغان 
به نفع اسرائیل و آمریکاست

وزير خارجه اتريش: 
همه باید به برجام که عالی ترین سطح چندجانبه گرایی است، برگردند
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احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران
ميزان سپرده ها و تســهيالت بانكى تا پايان شهريور 
امسال نسبت به سال گذشته معادل 36 و 35.2درصد 
افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، براساس گزارش 
بانك مركــزى از وضعيــت كل مانده ســپرده ها و 
تسهيالت ريالى و ارزى بانك ها و مؤسسات اعتبارى 

به تفكيك استان در پايان شهريور سال جارى، مانده كل سپرده ها 
به رقم 3195 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت 
به مقطع مشابه ســال قبل و پايان سال گذشــته معادل 36 و 

17.6درصــد افزايش را نشــان مى دهد. همچنين، 

باالترين مبلغ ســپرده ها مربوط به استان تهران با 
مانده 1727 هزار و 800 ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 
7800 ميليارد تومان است. عالوه براين، مانده كل 

تسهيالت در اين زمان 2275 هزار و 300 ميليارد تومان است كه 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل 35.2 و

17.6 درصد افزايش داشــته است. طبق اين گزارش، بيش ترين 

مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان تهران با مانده 1447 هزار و 
800 ميليارد تومان و كم ترين مبلغ مربوط به اســتان كهگيلويه 

و بوير احمد معادل 8000 ميليارد تومان است. نسبت تسهيالت 
به ســپرده ها بعد از كسر ســپرده قانونى 78.5درصد است كه 
نســبت به مقطع مشابه ســال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 
1.3 و 0.9 واحد درصد كاهش را نشان مى دهد كه نسبت مذكور 

در اســتان تهران 91.5 درصد و اســتان كهگيلويه و بويراحمد 
113.6درصد است.

میزان سپرده های بانکی و وام ها افزایش یافت

رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران معتقد است حتى اگر حقوق كارگران در سال آينده 100 درصد 
هم افزايش يابد، جوابگوى هزينه هاى معيشت خانوارهاى كارگرى نيست. ناصر چمنى در گفتگو با ايسنا، 
درباره احتمال افزايش 40 درصدى حقوق كارگران در سال آينده و تالش برخى نمايندگان براى اين منظور 
گفت: با توجه به نظر مركز پژوهش هاى مجلس كه خط فقر را رسما 10 ميليون تومان اعالم كرده است، 
دريافتى 2 ميليون و 800 هزار تومانى كارگران فاصله زيادى با هزينه هاى واقعى خانوارهاى كارگرى دارد.

آفتاب يزد- گروه اقتصادى: اليحــه بودجه 1400 همانطور كه 
پيش بينى مى شد، محل مناقشه داغ اين روزها بين نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى و دولت مستقر در آخرين سال صدارتش شده است. 
از ســويى مركز پژوهش هاى مجلس نيز به عنوان بازوى مشــورتى 
خانه ملت روز گذشــته اعالم كرد: «بودجه 1400 از ابعاد مختلفى 
داراى اشــكاالت اساسى اســت و منجر به تورم شديد در سال هاى 
آتى مى شــود؛ بنابراين مجلس بايد كليات آن را رد كند.» و از سوى 
ديگر حسن روحانى بودجه 1400 را شامل چند پيام روشن و خاص 
برشمرده و گفته است: « ما يك چشم انداز بسيار روشن و اميدبخشى 
براى سال 1400 داريم و اين نه بر مبناى اينكه مى خواهيم با كسى 
مذاكره يا توافق كنيم يا توافق نكنيم، بلكه درچارچوب محاســبات 
دولت است. در ســال آينده، هم قدرت توليد 2ميليون و 300 هزار 
بشــكه و هم قدرت فــروش آن را داريم و خواهيم فروخت. دنيا اين 
پيام را به خوبى دريافت كند كه شرايط توليد و فروش نفت جمهورى 
اســالمى ايران در سال آينده با 2 ســال قبل كامال متفاوت خواهد 
بود هرچند كه ممكن اســت كاســبان تحريم و يأس آفرينان خيلى 
از اين عالمت خوشــحال نشــوند، اما به هر حال اين چراغ اميدى 
براى ملت بزرگ ما نســبت به ســال آينده است». البته روحانى در 
وصف پيام هاى اليحه بودجه 1400، اين ويژگى ها را نيز ادعا كرد كه 
«نگاه حمايتى به معيشت مردم و همچنين اقشار كم درآمد؛ عدم اتكا 
به نفت؛ اصالح و كاهش نرخ ارز؛ كوچك كردن دولت، فروش ســهام 
دولــت در بورس يا در بازار با مزايده، چابك ســازى دولت، واگذارى 
اقتصاد به مردم و بودجه ريزى عملياتى» از ديگر پيام هاى ارزشــمند 

اليحه 1400 است.»
به اين ترتيب آنچه گوياست، شدت اختالف نظرهاى بين نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى و دولت بر سر همان محورهاى اصلى اليحه 
بودجه اســت كه در نقطه مقابل پيام هاى ادعا شده حسن روحانى 
قرار دارد. مخالفان بر كســرى بودجه ســاختارى قابل توجه (حدود 
50درصد)؛ بيش بــرآورد منابع حاصل از صــادرات نفت و افزايش 

وابستگى بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پيش فروش 
نفت)؛كاهش ســرمايه گذارى دولت (كاهش شــديد سهم اعتبارات 
عمرانــى از مصارف عمومى از 15 درصد در قانون ســال 1399 به 
11درصد در اليحه بودجه 1400)؛ افزايش قابل توجه هزينه هاى جارى 

(رشد 60 درصدى)؛ كاهش سهم درآمدهاى مالياتى از منابع عمومى 
بودجــه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در اليحه 
بودجه 1400)؛ افزايش كسرى تراز عملياتى (برخالف اهداف تعيين 
شــده در قانون برنامه ششــم)؛ پيش بينى منابع قابل توجه از محل 
پيش فــروش نفت و ايجاد بدهى تعديل شــونده با نرخ ارز و حركت 
برخالف جهت اصالح ساختارى بودجه (افزايش كسرى بودجه) تاكيد 
دارند. به طور خالصه آنها بر اين باور هستند در اليحه تقديمى، تمركز 
بــر افزايش هزينه هاى جارى و همچنين تكيه بر منابع غير واقعى و 
غيرقابل تحقق بوده اســت. در نتيجه افزايش 60 درصدى مصارف 
عمومى و رشد بسيار كم درآمدها، 320 هزار ميليارد تومان از مخارج 
هزينه هاى دولت (شــامل حقوق و مستمرى) از محل فروش دارايى 
يا استقراض تأمين شده است كه با هدف گذارى قانون برنامه ششم 

توسعه (2 /6 هزار ميليارد تومان) اختالف فاحشى دارد.
محمد عليپور، عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفتگو با خبرنگار 
«آفتاب يزد» در خصوص پيامد اختالف نظر شديد مجلسيان و دولت 
در اليحه بودجه 1400 و احتمــال رد آن مى گويد: به دليل برآورد 
بيش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتى با فرض فروش كامل 
اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار ميليارد تومان 
كسرى تأمين نشده براى پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

وى با بيان اينكه در صورت اســتفاده از ظرفيت خريد اوراق بيشتر 
توســط بانك ها و صندوق هاى ســرمايه گذارى (به ميزان 145 هزار 
ميليــارد تومان) همچنان حدود 175 هزار ميليارد تومان كســرى 
تأمين نشــده باقى مى ماند كه مى تواند مســتقيم يا غيرمستقيم به 

افزايش پايه پولى و نقدينگى بينجامد و تورم هاى شــديدى در سال 
آتى و ســال هاى بعد در پى داشته باشد اظهار مى كند: «با توجه به 
اينكه كنترل هزينه هاى جارى در اثر افزايش كارايى و چابك ســازى 
دولت جزو اهداف قوانين برنامه بوده، مى بايســت هزينه هاى مرتبط 
با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم 
توســعه) كنترل شــده و منابع موجود در جهت محروميت زدايى، 
تضميــن معيشــت عمومــى و ســرمايه گذارى هاى زيرســاختى 

صرف شود.» 
عليپور احتمال رد كليات اليحه بودجه ســال 1400 توسط مجلس 
شوراى اســالمى را با اين حد از اختالف نظر باال دانسته است، مگر 
آنكه دولت بــه اصالح اليحه بودجه با رعايت كاهش كســرى تراز 

عملياتى؛ كاهش رشــد مخارج هزينه هاى دولت از طريق مديريت 
هزينه؛ افزايش سهم مخارج ســرمايه گذارى دولت از كل هزينه ها، 
اصالح منابع غير واقعى پيش بينى شده از محل صادرات نفت؛ حذف 
پيش فروش نفت از بودجه و در اولويت قرار گرفتن معيشت عمومى و 

اقشار كم درآمد در مصارف دولت مبادرت ورزد.
اين عضو كميســيون اقتصادى مجلس در پاســخ به اين پرســش 
خبرنــگار «آفتاب يزد» كــه در صورت عدم ارائــه اليحه بودجه با 
اصالحات موردنظر، مجلس چه واكنشــى خواهد داشــت مى گويد: 
مجلس شوراى اسالمى مى تواند تا زمان اعمال اصالحات، طرح اجازه 
دريافــت و پرداخت هاى دولت را به ميــزان درصد افزايش حقوق و 

دستمزد به تصويب برساند.
رضا انتظارى، كارشناس اقتصادى در گفتگو با خبرنگار «آفتاب يزد» 
با اشاره به موضوعاتى مانند كاهش سهم درآمدهاى مالياتى و افزايش 
قابل توجه سهم درآمدهاى نفتى در تامين منابع، افزايش چشمگير 
هزينه ها، تشــديد كســرى بودجه و تامين آن با استقراض از بانك 
مركــزى و اظهارات نمايندگان در مصاحبه ها و همچنين موضع روز 
گذشــته مركز پژوهش هاى مجلس را دليلــى بر احتمال قوى عدم 
تصويب كليات اليحه بودجــه 1400 مى داند و مى گويد: از آنجا كه 
هم نمايندگان و هم برخى كارشناســان معتقدند كه دولت بودجه 
ســال بعد را نسبت به ســال 99، با 60 درصد افزايش در هزينه ها و 
مصارف خود به مجلس تحويل داده است؛ احتمال رد كليات بودجه 
1400 بســيار باالست. اگرچه نمى توان با توجه به وضعيت و شرايط 

سياسى موجود و انتخابات پيش روى رياست جمهورى اليحه دولت 
و همچنيــن اصالحات مدنظر نمايندگان را در كل اقتصادى و مورد 

تاييد كارشناسان دانست. 
وى با بيان اينكه واگذارى اموال و دارايى كه دولت در ســال 99 نيز 
تجربه موفقى در اين زمينه نداشــته است، يكى ديگر از روش هايى 
اســت كه دولت براى خود درآمد ايجاد كرده اســت اظهار مى دارد: 
در مسئله اوراق نيز به دليل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت 
ســاده ترين روش يعنى دست كارى ترازنامه بانك مركزى را انتخاب 
مى كند. منظور از دســت كارى اين است كه دولت به دليل تحريم ها 
منابعى را در اختيار ندارد و فقط بايد از بانك مركزى استقراض كند.

انتظارى با بيان اينكه اگر دولت بخواهد كســرى بودجه را به ميزان 
قابل توجهى را از طريق انتشار اوراق جبران كند، اين قضيه مستلزم 
اين اســت كه نرخ هاى جذابى براى آنها درنظر بگيرد، خاطرنشــان 
مى كند: اين به معناى افزايش نرخ ســود اين اوراق اســت و پيامد 
اين موضوع اين اســت كه عمال دولت در سال هاى بعدتر بايد هزينه 
بيشترى براى بازپرداخت اين اوراق انجام دهد. اساسا استفاده از اين 
شيوه باعث خواهد شد در سالهاى آينده نه تنها بخش قابل توجهى از 
منابع عمومى بايد به بازپرداخت بدهى هاى گذشته دولت بابت انتشار 
اوراق اختصــاص يابد بلكه مى تواند نســبت بدهى به توليد ناخالص 
داخلى كه يكى از نســبت هاى پايدارى بدهى هاى دولت است را به 

مخاطره بيندازد.
اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه در بررسى بودجه ساختارى يا 
بدون نفت 1400 كسرى بودجه به 425 هزار ميليارد تومان رسيده 
اســت اظهار مى دارد: ما در بودجه حتى قدم هايى به ســمت عقب 
برداشــتيم؛ در واقع به جاى مديريت هزينه ها و افزايش منابع پايدار 
كشــور متاسفانه شاهد اين هستيم كه اين كسرى بودجه ساختارى 
افزايش پيدا مى كند و در اوج تحريم هاى نفتى، منابع نفت در بودجه 

افزايش شديدى يافته است.
انتظــارى در نقد اليحه بودجه 1400 و داليل احتمال رد كليات آن 
در روزهاى آتــى مى افزايد: اين لوايح بايد در حوزه فرارهاى مالياتى 
و تهيه پايه مالياتى جديد، همچنين مديريت بدهى ها و دارايى هاى 
دولت، چگونگى ورود منابع نفتى به بودجه، افزايش بهره ورى دولت 
و كاهش هزينه هاى جارى و … تدوين شــود كه به صورت قوانين 

الزم االجرا براى اصالح ساختار بودجه دربيايد.

اقتصادى

معاون وزير راه و شهرســازى با اشــاره به آمارى كه اين وزارتخانه 
درخصوص قيمت مســكن در كل كشور اســتخراج كرده، گفت: 
متوسط قيمت مسكن در كل كشور مترى 15 ميليون و 200 هزار 
تومان است كه استان هاى تهران و خوزستان باالترين و كهگيلويه و 

بويراحمد كمترين قيمت ها را دارند.
به گزارش ايســنا، محمود زاده، روز گذشــته در نشستى با حضور 
خبرنگاران اظهار كرد: ميانگين قيمت خريد و فروش هر متر مربع 
واحد مسكونى در كشــور 15 ميليون و 200 هزار تومان است. در 
اين بين اســتان هاى تهران و خوزستان به ترتيب باالترين قيمت 
را دارنــد كه علت افزايش غيرمنطقى قيمت خانه در خوزســتان، 

سرمايه گذارى خارجى است.
وى مالك تعيين متوســط قيمت مسكن كه توسط بانك مركزى، 
وزارت راه و مركز آمار ايــران را ثبت كد رهگيرى در دفاتر امالك 
دانست و گفت: در گذشته متوسط قيمت تهران در اين گزارش ها 
اســتخراج مى شد اما بعد از مصوبه دولت در ستاد ملى كرونا مبنى 
بر لزوم همه معامالت مسكن در سامانه كد رهگيرى اين امكان به 

وجود آمد تا قيمت متوسط همه استان ها را داشته باشيم.
محمودزاده همچنين اظهار كرد: مقايســه متوسط قيمت خانه در 
ايران و برخى شهرها در ساير كشورها، يكى ديگر از شقوق ساختار 

جديد است.
معاون وزير راه و شهرسازى با اعالم اينكه قصد داريم در انتشار آمار 
بازارمسكن به يك ادبيات مشترك برسيم، گفت: قيمت پايه شهر 
تهران كه ســابقا منتشر مى شد اثر ذهنى تورمى را براى كل كشور 

ايجاد مى كرد؛ در حالى كه ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن در 
26 اســتان زير 10 ميليون تومان، 9 استان زير 5 ميليون تومان، 

3 اســتان بين 10 تا 15 ميليــون تومان و فقط تهــران باالتر از 
20ميليون تومان است.

محمودزاده باالترين رشد ارزش افزوده بخش مسكن را سال 1391 
دانست و گفت: ارزش افزوده بخش مسكن در سال 1391 به عدد 
8 رســيد كه باالترين ميزان خود بود. در سالهاى 1397 و 1398 
نيز شاهد رشــد ارزش افزوده در بخش مسكن بوده ايم. بيشترين 
سرمايه گذارى در بخش مسكن 4200 ميليارد تومان بوده كه سپس 
در سال هاى بعد اين روند كند شد. البته در سال 1398 افزايش پيدا 
كرد. هم اكنون نيز با توجه به اقدامات انجام شــده، شاهد افزايش 

سرمايه گذارى در بخش مسكن هستيم.
معاون وزير راه و شهرســازى با بيان اينكه بازدهى مسكن در سال 
1396 بالغ بر 159 درصد بوده كه باالترين رقم را طى سالهاى اخير 

داشته خاطرنشان كرد: در سال هاى 1397 و 1398 بخش مسكن 
به ترتيب از سود 65 و 60 درصد برخوردار بوده است.

وى ســهم مسكن در هزينه خانوارهاى شــهرى در سال 1398 را 
حدود 36 درصد دانســت كه باالترين ميزان طى سالهاى گذشته 

بوده است.
محمودزاده خاطرنشان كرد: از حدود سال 1388 روند قيمت مسكن 
در شهر تهران از حدود 1.2 ميليون تومان به عدد 27 ميليون تومان 
رســيده است. معامالت نيز در ســال هاى 1397 و 1398 كاهش 

داشته كه البته امسال خريد و فروش مسكن افزايش يافته است.

وى متوسط قيمت مسكن شــهر تهران در آبان ماه 1399 را بالغ 
بر 27ميليون و 800 هزار تومان دانســت و گفت: در ماه گذشــته 
قيمت مســكن در خوزستان 23.5 ميليون تومان، در استان فارس 
11.4ميليــون، اصفهــان 11.4 ميليون، زنجــان 10.9 ميليون و 

اســتان مركزى 10.2 ميليون تومان بوده است. همانطور كه آمار 
توضيح مى دهد باالترين نرخ مسكن مربوط به استان هاى تهران و 

خوزستان است.
معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد: متوسط قيمت مسكن كشور 
در حال حاضر حدود 15 ميليون و 200 هزار تومان اســت. در اين 
رابطه فقط شهرهاى تهران و اهواز عدد باالتر از 20 ميليون تومان 
داشــته اند؛ از سوى ديگر در كهگيلويه و بويراحمد متوسط قيمت 
مسكن 3.2 ميليون تومان در هر متر مربع است كه كمترين رقم در 

كشور محسوب مى شود.
معاون مسكن و ســاختمان وزير راه و شهرسازى از داليل افزايش 
متوسط قيمت مسكن در خوزستان را ورود سرمايه هاى خارجى از 
كشــورهاى مختلف به اين استان دانست و گفت: در منطقه يك و 
سه شهر تهران نيز ميانگين قيمت باالتر از 50 ميليون تومان است 
كه نشان مى دهد قيمت درمنطقه يك تقريبا 5 برابر منطقه 18 بوده 
است. اگر اين مناطق را از آمار خارج كنيم، متوسط قيمت مسكن 

در پايتخت به حدود 19 ميليون تومان مى رسد.
محمودزاده اظهار كرد: قيمت مسكن در ايران تقريبا با تركيه و مصر 
برابرى مى كند؛ در حالى كه درآمد ســرانه ايرانى ها باالتر از مصر و 

لبنان و پايين تر از تركيه است.

66

رد احتمالى كليات اليحه بودجه 1400؛ 

دردسر جديد دولت!

مكث

بازار

گمرك

بانك

اعداد

آیا ماجرای بوش پشت پرده های 
دیگری هم دارد!؟

هر روز ابعــاد جديدى از ماجــراى ترخيص 
420كانتينر لوازم خانگى بوش، آن هم در زمان 

ممنوعيت واردات روشن مى شود. حاال مطرح 
شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) 
در موعد مقــرر به راى ديــوان عدالت ادارى 
اعتراض نكرده و همين مســئله باعث تمديد 
ثبت سفارش از سوى صاحب كاال شده است؛ 
موضوع قابل اهميتى كه بايد اين وزارتخانه در 
مورد آن شفاف سازى كند، اما هفته هاست كه 

در اين رابطه سكوت اختيار كرده است.
به گزارش ايســنا، در حالى كه حدود 2 سال 
از ممنوعيــت واردات لوازم خانگى به كشــور 
مى گــذرد، مدتى پيش بــا راى ديوان عدالت 
ادارى، 420 كانتينــر لــوزام خانگى بوش در 
گمرك شهيد رجايى آماده ترخيص شده؛  به 
طورى كه مرحله ثبت ســفارش و تاييد منشأ 
ارز آن كه گفته مى شد نيمايى است انجام شده 
بود؛ هر چند كه وزارت صمت تامين ارز نيمايى 

را تاييد نكرد.
گرچه ترخيص ايــن محموله لوازم خانگى به 
دليل ايرادات وارده متوقف شده، اما اين ماجرا 
ابعاد ديگرى هم دارد. جريان از اين قرار است 
كه در پى شــكايت شركت كاسپين كاال دريا 
(واردكننده محصوالت بوش) در ديوان عدالت 
ادارى عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك 
مركزى و گمرك ايران در سال گذشته، وزارت 
صمت و گمرك محكوم شده و از اين رو وزارت 
صمت مكلف به تمديد ثبت سفارش و گمرك 
موظف به ترخيص شــد و البته بانك مركزى 

تبرئه شده است.
البته گويا گمرك در زمان مقرر نسبت به راى 
صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست 
تجديدنظر را مطرح كرده كه در نهايت با نقض 
رأى بدوى ديوان عدالت ادارى، به گمرك اعالم 
مى شود از ترخيص كاالهاى شاكى (كانتينرهاى 
لوازم خانگى بوش) جلوگيرى شــود. اما اسناد 
منتشر شده نشان مى دهد كه وزارت صمت در 
رابطه با محكوميت خود در مهلت 20 روزه مقرر 
اعتراض و درخواست تجديد نظر را مطرح نكرده 
و اين درخواست تجديد نظر بعد از اين مهلت 
مطرح شده كه در نهايت با توجه به اتمام مهلت 
تعيين شده، اعتراض پذيرفته نشده و در نهايت 
وزارت صمت مكلف به تمديد ثبت ســفارش 
شده اســت. به عبارت ديگر بر اساس آنچه در 
رأى تجديدنظر آمده، تاريخ تقديم دادخواست 
تجديدنظر 23 تير ماه ســال 1398 بوده، اما 
تجديدنظرخواهــى خارج از مهلــت 20 روزه 
مقرر در قانون تشكيالت و آيين دادرسى ديوان 
عدالــت ادارى بوده كه در نتيجــه آن قرار رد 
دادخواست تجديدنظر صادر و اعالم شده است.

حاال با توجه به حجم و ارزش باالى اين محموله 
كه گفته مى شود بيش از ده ها ميليون دالر بوده 
و كاال هــم در گروه (4) قــرار دارد كه به هيچ 
عنوان امكان ورود آن به كشــور وجود ندارد، 
مشخص نيست كه چرا وزارت صمت در موعد 
مقرر براى اعتراض اقدام نكرده است و در نتيجه 
اين تاخير، ثبت ســفارش كاالهاى مربوط به 

شركت كاسپين كاال دريا تمديد شود.
اكنون در كنار تمامى ابهامــات باقى مانده از 
ماجراى خــاص واردات لــوازم خانگى بوش، 
موضوع عملكرد دستگاه هاى مربوطه از جمله 
وزارت صمــت مــورد توجه اســت و بايد در 
ماجرايى كه پاى تخلــف در واردات كاالهاى 
ممنوعه و تامين ارز ميليون ها دالر مطرح است، 

پاسخگويى وجود داشته باشد.
گفتنى است كه اين موضوع از مسئوالن وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت در دســت پيگيرى 
اســت، اما تاكنون پاسخ مشــخصى دريافت 
نشده است. لزوم پاسخگويى دستگاه ها زمانى 
اهميت بيشترى پيدا مى كند كه بدانيم بررسى 
وضعيت فــروش كاالهاى بوش در بازار حاكى 
از فعاليت نمايندگى اين لوازم خانگى و تامين 
كاال بعد از 2 ســال ممنوعيت است و جالب تر 
آنكه استعالم شناسه كاالى در مواردى نشان 
مى دهد كاال به صورت قانونى وارد كشور شده 
و حتى براساس اطالعات منتشر شده در يكى 
از ســايت هاى فروش، يكى از كاالهاى داراى 
شناسه، ســال 2020 وارد بازار شده است. در 
چنين شرايطى الزم است گمرك مشخصا اعالم 
كند كه ترخيص اين كاالها تا چه زمانى ادامه 

داشته است.

افزایش ٢٠ تا ١٠٧ درصدی
قیمت کاالهای اساسی 
در طول یک سال

قيمت انواع كاالهاى اساسى از جمله گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، شكر و برنج در آبان امسال 
نسب به مدت مشابه سال گذشته بين 20 تا 

107درصد افزايش يافته است.

به گزارش فارس، قيمــت هر كيلوگرم برنج 
پاكستانى باســماتى درجه يك در آبان سال 
گذشته 117 هزار و 125ريال بوده كه در آبان 
امسال با 107 درصد افزايش به 242936ريال 

رسيده است.
قيمــت هر كيلوگــرم برنج تايلنــدى نيز از 
77هزار و 104ريال در آبان ماه سال گذشته 

با 88درصد افزايش به 144هزار و 972ريال 
در آبان ماه امسال افزايش يافت.

براساس اين گزارش برنج ايرانى از جمله برنج 
طارم و برنج هاشــمى درجه يك نيز در يك 
سال گذشته در بازه زمانى آبان98 تا آبان99 
به ترتيــب 40 و 39درصــد افزايش قيمت 

داشته است.
قيمت هر كيلوگرم شــكر سفيد با 64درصد 
افزايش قيمــت از 50هــزار و 957ريال در 
آبــان98 به 83هــزار و 904ريــال در آبان 

امسال رسيد.
قيمت هر كيلوگرم گوشــت مــرغ تازه نيز 
بــا 85درصد افزايــش قيمــت از 13هزار و 
716ريال در آبان98 به 242هزار و 114ريال 

در آبان99 افزايش يافت.
در بــازه زمانى مذكور قيمــت هر كيلوگرم 
گوشت گوساله 20درصد و قيمت هركيلوگرم 
گوشــت گوســفندى 21درصــد افزايــش 

يافته است.
قيمت شكر بســته بندى نيز در آبان امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53 درصد 

افزايش قيمت داشته است.

یک میلیارد دالر طی ۴ سال 
گذشته در ایران دود شد

ســخنگوى گمرك ايران گفت: طى 4 سال 
گذشــته، حدود يك ميليــارد دالر واردات 
محصوالت دخانى به كشور انجام شده و همه 

آن دود شده است.
به گــزارش مهر، روح اله لطيفــى اظهاركرد: 
براســاس آمارها در ســال 95، 32 ميليون و 
32هزار و 240دالر، در ســال96، 16ميليون 

و 364هزار و 312دالر، در سال 97، 23هزار 
و 34 دالر و در ســال 98، 298 دالر، واردات 

سيگار به كشور انجام شده است.
ســخنگوى گمرك ايــران اضافه كــرد: اما 
واردات كل محصوالت دخانى در ســال95، 
238ميليــون و 793هــزار و 512دالر، در 

سال96، 210 ميليون و 909 هزار و 301دالر، 
در سال 97، 214 ميليون و 7هزار و 429دالر 
و در ســال 98، 218 ميليــون و 212هزار و 

451دالر بوده است.

لطيفى گفت: با اين احتساب، تنها در 4سال 
گذشته 926ميليون و 922هزار و 698دالر، 
يعنى حــدود يك ميليــارد دالر محصوالت 
دخانى وارد شده كه از اين ميزان 48ميليون 
و 419هزار و 778دالر آن تنها واردات سيگار 

بوده است.

بانک قوامین 
در بانک سپه ادغام شد

با برگــزارى مجمع فوق العــاده ادغام بانك 
قواميــن، اين بانك رســماً در بانك ســپه 

ادغام شد.
به گزارش ايسنا، محمدكاظم چقازردى اظهار 
كرد: در اجراى مصوبه شوراى راهبرى ادغام، 
بانك ســپه با هماهنگى ستاد كل نيروهاى 
مسلح، وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك 
مركزى و ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
زمينه برگزارى مجامع اين بانك ها و موسسه 
را فراهم كرد و در قدم بعدى مجامع مربوط 
به بانك قوامين با حضور اكثريت سهامداران 
در روز چهارشنبه ( 19 آذر 99) برگزار شد.

وى افــزود: با برگزارى مجامع بانك قوامين، 
از روز پنجشــنبه (20 آذر 99) شعب بانك 
قوامين ســابق با تابلوهاى بانك سپه آماده 

ارائه خدمات به مشتريان هستند.
چقــازردى اظهاركــرد: بانك ســپه تمامى 
تمهيــدات اجرايى شــامل عمليــات حوزه 
شــعب، بكارگيرى نرم افزار واسط براى ارائه 
خدمات مشــتريان، نصــب تابلوهاى بانك 
سپه، صدور احكام كليه مسئوالن و پرسنل 
شعب از سوى بانك ســپه، ابالغ راهبردها و 
دستورالعمل هاى اجرايى بانك سپه متناسب 
با ساختار مصوب هيئت  مديره بانك سپه را 

انجام داده است.
طبق اعالم بانك ســپه، مديرعامل اين بانك 
اظهار اميــدوارى كرد بــا هماهنگى انجام 
شــده، مجامع بانك انصار طبق برنامه ريزى 
زمان بندى  شــده تا پايان آذر ســال جارى 
برگزار شود و بدين ترتيب پرونده مهم و ملى 

ادغام خاتمه يابد.

يك ميليون و 
527هزار واحد 

شاخص بورس 
آذرماه،  شــنبه 22  معامالت  پايان  در 
شــاخص كل بورس با رشــد 21هزار و 
234واحدى به يك ميليون و 527هزار 

و 452واحد رسيد. همچنين شاخص كل 
هم وزن نيز 6293واحد رشــد كرد و به 
نمادهاى  رسيد.  289واحد  و  457هزار 

اخابر،  وغدير،  تاپيكــو،  فملى،  فوالد، 
رمپنان و ومعادن بيشترين تأثير مثبت 

را بر شاخص داشتند.

متوسط قیمت خانه در کشور ۱۵/۲ میلیون تومان

عضو كميسيون اقتصادى مجلس در پاسخ 
به «آفتاب يزد»: احتمال رد كليات اليحه 
بودجه ســال 1400 توسط مجلس شوراى 
اســالمى را با اين حد از اختالف نظر باال 
دانسته است، مگر آنكه دولت به اصالح 
اليحه بودجه با رعايت كاهش كسرى تراز 
عملياتى؛ كاهش رشد مخارج هزينه هاى 
دولت از طريق مديريت هزينه؛ افزايش 
از  دولت  ســرمايه گذارى  مخارج  سهم 
كل هزينه هــا، اصالح منابــع غير واقعى 
پيش بينى شــده از محل صادرات نفت؛ 
حذف پيش فروش نفــت از بودجه و در 
عمومى  معيشــت  گرفتن  قرار  اولويت 
دولت  مصارف  در  كم درآمد  اقشــار  و 

مبادرت ورزد

در  اقتصادى  كارشــناس  انتظارى،  رضا 
گفتگو با «آفتاب يزد»: با توجه به كاهش 
قابل  افزايش  و  مالياتى  درآمدهاى  سهم 
توجه ســهم درآمدهاى نفتى در تامين 
منابع، افزايش چشمگير هزينه ها، تشديد 
كسرى بودجه و تامين آن با استقراض از 
بانك مركزى و اظهــارات نمايندگان در 
مصاحبه ها و همچنين موضع روز گذشته 
مركــز پژوهش هــاى مجلــس احتمال 
عدم تصويب كليــات اليحه بودجه 1400 

بسيار باالست

نماينده مجلس اظهار كرد: تاكنون برخى اعضاى كميسيون فرهنگى 
مجلس بطور كلى گزارشــاتى ارائه داده اند، اما بايد راهكار اساسى 
در زمينــه جلوگيرى از كالهبردارى هــاى اينترنتى و ناهنجارى ها 
در ايــن حوزه در نظر گرفته شــود. محمدرضا مبلغى در گفت وگو 
با ايلنا، درباره اشــاعه كالهبردارى و بعضا قمار در فضاى مجازى و 

كســب و كارهاى اينترنتى اظهار كرد: كميسيون فرهنگى مجلس 
تاكنون طرح خانواده را در دســتور كار داشــت اما بزودى موضوع 
كسب و كارهاى اينترنتى و جرائم مربوط به اين حوزه را مورد بحث 
و بررسى قرار خواهد داد. وى افزود: تاكنون برخى اعضاى كميسيون 
بطور كلى گزارشــاتى ارائه داده اند، اما بايد راهكار اساسى در زمينه 

جلوگيرى از كالهبردارى هاى اينترنتى و ناهنجارى ها در اين حوزه 
در نظر گرفته شود.  اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس خاطرنشان 
كرد: براى حل اين معضالت از متخصصين حوزه دعوت مى كنيم و 
اظهارنظرها را بررسى مى كنيم و سپس يه نتيجه كلى خواهيم رسيد 

و در مورد راهكارها تصميم گيرى مى كنيم.

کالهبرداری های اینترنتی به زودی در مجلس بررسی می شود



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

ــاى كنسرت  در حالى كه هواداران بابك جهانبخش منتظر تماش
ــد. محمد  آنالين اين خواننده پاپ بودند، وى دچار حمله قلبى ش
ــركتى كه حامى بابك جهابخش خواننده  حاتم پور مديرعامل ش
ــه قلبى در يكى از  ــت: اين خواننده به دليل حمل ــت، گف پاپ اس
بيمارستان هاى تهران بسترى شده است. طبق گفته پزشكان وى 
ــاز قرار بگيرد. پرونده  ــنبه اين هفته تحت عمل قلب ب بايد پنجش
ــك متخصص و تيم  ــى جهانبخش را با چندين پزش ــه قلب عارض
ــكان گفتند بايد  ــتيم؛ در نهايت همه پزش جراحى در ميان گذاش

عمل جراحى انجام شود. وى افزود: پزشكان مى گويند 
استند و بالون قلب اين مشكل را حل نمى كند و فقط 
ــرد. بابك پيش از اين  ــد عمل قلب باز صورت گي باي
سابقه حمله قلبى نداشت و اين اتفاق ناگهانى افتاد. 

ــرد: بابك در يك ماه آخرى كه ورزش مى كرد،  حاتم پور اظهار ك
ضربان قلبش باال مى رفت و اكسيژن كم مى آورد. به همين دليل 
ــك مراجعه كرديم. پس از اكو و تست ورزش با تشخيص  به پزش
ــپس آنژيو كامل انجام شد. در  ــك به آنژيو، سيتى آنژيو و س پزش

ــه تا از رگ هاى كرونرى  ــديم كه س نهايت متوجه ش
قلب بابك مشكل پيدا كرده است. يكى از رگ ها كامل 
و به صورت متناوب بسته است و دو رگ ديگر گرفتگى 
دارد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، در چند روز اخير 
حواشى فراوانى حول برگزارى كنسرت آنالين اين خواننده پاپ و 
ــكل گرفته بود. برخى فشار روانى ناشى از  قيمت بليت هاى آن ش
اين حواشى را دليل حمله قلبى اعالم كردند، اما ظاهرا عارضه قلبى 

جهانبخش به علت ديگرى اتفاق افتاده است.

فرهنگى يكشنبه 23آذر  1399    شماره 5901
 «باخانمان» در پايان راه

  بابک جهانبخش دچار حمله قلبی شد

 بررسى روند برنامه سازى كودك و نوجوان پس از انقالب اسالمى

يك قدم به پيش، دو قدم به پس

سريال «باخانمان» به كارگردانى برزو نيك نژاد بيش از 4 ماه است كه كليد خورده و شنيده 
مى شود كه روزهاى پايانى تصويربردارى خود را سپرى مى كند. به گزارش صبا، باتوجه به 
آنكه اين سـريال، يك مجموعه كمدى اسـت احتمال آن وجود داشت كه براى نوروز 1400 
آماده پخش بشـود اما چندى پيش خبر توليد سريال «بوتيمار» براى نوروز 1400 رسانه اى 

شد و احتمال پخش «باخانمان» در نوروز منتفى است.

ــى در حوزه كودك و  ــانه  مل در توليدات كنونى رس
نوجوان جاى برنامه هاى مفهومى و آموزشى بسيار خالى 
ــنايى اين رده  اســت و برنامه هايى كه رويكرد آن آش
ــنى با مشاغل، رشته هاى مختلف تحصيلى و مفاهيم  س
ــورد. همچنين انس  ــد، به چشــم نمى خ اجتماعى باش
ــتر كودكان و نوجوانان با فرهنگ و هنر و ادبيات  بيش
تنها از طريق برنامه سازى و همراهى رسانه ملى ميسر 
ــا و اهداف اين  ــودكه گويا ديگر جزو دغدغه ه مى ش

سازمان نيست

آفتاب يزد - آيدا چاشـنى گير: بيش از چهل سال 
ــش  ــالمى مى گذرد و يك پرس ــروزى انقالب اس از پي
ــت: آيا در زمينه ى  ــى هنوز به قوت خود باقى س اساس
ــوان موفق عمل  ــودك و نوج ــى ك ــدات فرهنگ تولي
ــش نگاهى  ــخ اين پرس كرده ايم يا نه؟ براى يافتن پاس
بر توليدات صداوسيما در چهل سال گذشته مى اندازيم. 
ــس از پيروزى  ــه ايران پ ــت ك ــه ى60، دهه اى اس ده
ــرايط زندگى مردم  انقالب درگير جنگى تحميلى و ش
ــتخوش تغييراتى ناخواسته شد. در اين زمان  ايران دس
شايد كم اهميت ترين مسئله توليد برنامه هاى تلويزيونى 
براى كودكان و نوجوانان بود. با اين حال درخشان ترين 

آثارى كه در زمينه كودك و نوجوان تاكنون ساخته شده، محصول 
سال هاى60 و70 است. نخستين قدم را سال 1360 مرضيه برومند 
و سيما ايلخان با ساخت مجموعه اى عروسكى تحت عنوان «مدرسه 
موش ها» برداشتند كه موفقيت و محبوبيت آن مجموعه باعث ساخت 
سرى دوم آن در سال62 و ساخت سرى فيلم هاى سينمايى «شهر 
موش ها» شد. برومند چهار سال پس از موفقيت «مدرسه موش ها»، 
مجموعه ى عروسكى «خونه ى مادربزرگه» را روى آنتن تلويزيون برد 
ــت بيش از سى سال هم چنان در ذهن مردم ايران  كه پس از گذش
ــته است. با تمام نواقص و نقدهايى كه به اين دو مجموعه  نقش بس
وارد است اما بى اغراق در سال هاى ابتدايى دهه ى 60، برومند گامى 
ــت، به گونه اى  ــازى كودك و نوجوان برداش بزرگ در روند برنامه س
كه بيشترين خاطرات دوران كودكى نسل 50 و60 از اين دو برنامه 
است. در كنار برومند، داريوش مودبيان و بيژن بيرنگ نيز دست به 
ــده و مجوعه  «محله ى بروبيا» و «محله ى بهداشت» را روى  كار ش
آنتن بردند. «محله ى بروبيا» با نقش آفرينى فردوس كاويانى، حميد 
جبلى، اكبر عبدى، مرحوم رضا ژيان و بسيارى از هنرمندان ديگر با 
ــنايى بچه ها با واژه ى قانون و كاربردش در زندگى روزمره  هدف آش
بود، همچنين بچه ها را با اتفاقاتى كه ممكن است خارج از منزل با 
آن روبه رو بشوند آشنا مى كرد و به آموزش عالئم راهنمايى و رانندگى 
در قالب طنز مى پرداخت. پس از پايان «محله ى بروبيا»، «محله ى 
ــت» با رويكرد آشنايى كودكان با مقوله  بهداشت و كاربردش  بهداش
ــر توليدات دهه ى60 در  ــى روزمره روى آنتن رفت. از ديگ در زندگ
حوزه كودك و نوجوان مى توان به نمايش عروسكى «هادى و هدى»، 
مجموعه ى تلويزيونى «بازم مدرسه م دير شد» با بازى اكبر عبدى و 
ــكى «چاق و الغر» اشاره كرد. با توجه  مجموعه ى تلويزيونى عروس
به زمان توليدات برنامه ها مى توان گفت جامعه ى هدف آن متولدان 
ــت.  دهه ى50 بودند اما براى متولدان دهه ى60 نيز خاطره انگيز اس
ــان ترين و پربارترين آثار حوزه   ــوان گفت درخش ــايد به جرات بت ش
كودك و نوجوان در ساخته ى سال هاى70 است. مجموعه هايى مانند 
«قصه هاى مجيد»،«زيرگنبد كبود»،«قصه هاى تابه تا»،«كاله قرمزى» 

ــانه ى ملى  ــاهد بازپخش آنها از رس ــمندون» كه همچنان ش و «س
هستيم. در نگاهى جزيى تر به اين توليدات در اوايل دهه ى70 ايرج 
طهماسب و راضيه برومند مجموعه ى «زيرگنبد كبود» را با اجراى 
بهرام شاه محمدلو در نقش آقاى حكايتى روى آنتن شبكه يك بردند؛ 
مجموعه اى كه بعدها به نام «آقاى حكايتى» معروف شد كه در هر 
قسمت براى مخاطب خود روايت گر قصه اى همراه با پند بود.در كنار 
ــخصيتى عروسكى  ــاهد معرفى ش «آقاى حكايتى»، همان زمان ش
ــادى هاى ما گره خورده است.  ــتيم كه تا امروز با خاطرات و ش هس
ايرج طهماسب و حميد جبلى با معرفى «كاله قرمزى» باب تازه اى 
ــودند. «كاله قرمزى» كه ابتدا در برنامه ى  ــكى گش در نمايش عروس
ــد، پس از  ــخصيت مهمان ظاهر ش «جغجغه و فرفره» به عنوان ش

مدتى تبديل به شخصيت اصلى و همراه آقاى مجرى شد و به گونه 
ــود را باز كرد كه مى توان گفت  ــاى مخاطبانش جاى خ اى در دل ه
ــت.  طى سال هاى اخير ايرج طهماسب  امروز صاحبخانه ى دل هاس
و حميد جبلى با افزودن شخصيت هاى فرعى ديگر به اين مجموعه 
ــازى به رخ  ــذب حداكثرى مخاطب ذكاوت خود را در برنامه س و ج
ــال70 از كتاب «قصه هاى  ــيدند. كيومرث پوراحمد س مخاطب كش
مجيد» هوشنگ مرادى كرمانى مجموعه ى تلويزيونى موفقى با همين 
ــد و تا سال ها بعد جزو  ــاخت كه از شبكه ى اول پخش ش عنوان س
محبوب ترين مجموعه هاى تلويزيونى شد. داستان لحظه هاى كودكى 

ــى مى كند،  ــش (بى بى) زندگ ــه با مادربزرگ مجيد ك
روايتى ساده و صميمى و ملموس از زندگى يك كودك 
بازيگوش. برومند سال 73 بار ديگر به تلويزيون برگشت 
و با مجموعه  «قصه هاى تابه تا»، با عروسكى ديگر به نام 
زى زى گولو آنتن شبكه 2 را قرق كرد؛ مجموعه اى ديگر 
كه موفقيت «مدرسه موش ها» و «خونه ى مادربزرگه» 
ــاى تابه تا»، ناصر  ــت. پس از «قصه ه ــه همراه داش را ب
هاشمى مجموعه تلويزيونى «سمندون» را عرضه كرد 
ــك بچه ديو 2000  ــاوت رويارويى ي كه با قصه ى متف
ــتان را به پيش مى برد.  ــخصيت اصلى، داس ساله و ش
ــى همچون «دنياى  ــال هاى 70 مجموعه هاي اواخر س
ــيرين دريا»، «دانى و من»، «سيب خنده» و «دنياى شيرين» از  ش
ــانه ى ملى پخش شدند كه مخاطبان بسيارى با سنين مختلف  رس
ــازى در  ــاهد افول برنامه س را جذب كردند اما در دهه  80 يكباره ش
حوزه ى كودك و نوجوان هستيم. پس از تغيير در روند برنامه سازى 
ــانه ملى، برنامه هاى كودك و نوجوان دستخوش تغييراتى شد و  رس
ــتيم كه در حكم مجرى برنامه  ــاهد بروز خاله ها و عموهايى هس ش
ــى براى كودكان ندارند.  عمل مى كنند و عمالً بار مفهومى و آموزش
برنامه هايى كه گاهاً موضوع و محوريت مشخصى ندارند و بيشترين 
ــت.پيش تر در  ــرگرم كردن آنهاس تمركز آن بر حضور كودكان و س
برنامه هاى كودكان شاهد هدف و مفهوم گرايى بوديم. مجموعه هايى 
ــد، هر كدام هدف و محوريت موضوع  ــته ساخته مى ش كه در گذش
ــتند با اين برنامه ها اكثر مفاهيم مهم  ــته و در نظر داش خاصى داش
ــتر برنامه هاى  ــه كودكان آموزش دهند اما در دو دهه  اخير بيش را ب
كودك و نوجوان را انيميشن ها و برنامه هاى غيربومى تشكيل مى دهد 
كه براى آموزش مفاهيم اجتماعى و فرهنگى بومى مناسب نيست.

ــش آغازين خود پاسخ بدهيم كه آيا در اين  اكنون مى توانيم به پرس
ــب براى كودك و  ــانه  ملى در توليد برنامه هاى مناس چند دهه، رس
ــال هاى موفق دهه ى60 ــت؟ پس از س نوجوان موفق عمل كرده اس

 و 70 در حوزه ى برنامه سازى، متاسفانه يكباره اين حوزه دچار افول 
ــد. با وجودى كه در چند سال اخير شبكه اى مختص كودكان به  ش
ــد، انتظار مى رود توليدات رسانه ملى و  ــبكه هاى رسانه افزوده ش ش
بخش خصوصى در حوزه كودك و نوجوان بيشتر از گذشته باشد و 
فراتر از بخش سرگرمى به بحث آينده سازى كودكان پرداخته بشود.

ــودك و نوجوان جاى  ــى در حوزه ك ــانه  مل در توليدات كنونى رس
ــى بسيار خالى است و برنامه هايى كه  برنامه هاى مفهومى و آموزش
ــاغل، رشته هاى مختلف  ــنى با مش ــنايى اين رده س رويكرد آن آش
ــد، به چشم نمى خورد. همچنين  تحصيلى و مفاهيم اجتماعى باش
ــگ و هنر و ادبيات تنها از  ــتر كودكان و نوجوانان با فرهن انس بيش
طريق برنامه سازى و همراهى رسانه ملى ميسر مى شودكه گويا ديگر 

جزو دغدغه ها و اهداف اين سازمان نيست.
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ــيماى  ــم تلويزيونى «اُپاتان» محصول صداوس فيلمبردارى فيل
ــيد. اين فيلم به كارگردانى حميدرضا  ــز آبادان به پايان رس مرك
لوافى و تهيه كنندگى سعيد مرادى در 35 لوكيشن در شهرهاى 
ــد و بيش از  ــردارى ش ــد كنار فيلمب ــهر و ارون ــادان، خرمش آب
ــتانى در اين اثر به ايفاى نقش پرداختند.  چهل بازيگر ملى و اس
ــت كه در  ــال 59 اس ــان» روايت روزهاى اول جنگ در س «اُپات
ــر داماد براى حفظ خاك و ناموس به  ــى طيبه و ياس روز عروس
ــر  ــتجوى همس ــى را ترك مى كند و طيبه در جس ناگاه عروس
ــى دهد كه ... احمد نجفى،  ــتجوى اجبارى م تن به كوچ و جس
ــران اصلى اين فيلم  ــراره رخام از بازيگ ــدى امينى خواه، ش مه
ــتند. به گزارش فارس، بنا بر اين گزارش اين فيلم در حال  هس
ــبكه يك ــيدن به پخش از ش طى كردن مراحل فنى براى رس

 سيما است.

ــينما و تلويزيون درباره شرايط كارى  ــعود آب پرور كارگردان س  مس
بازيگران در دوران كرونا عنوان كرد: سر صحنه فيلمبردارى 60ـ  50 
ــر در كنار هم كار مى كنند و هر چقدر هم كه پروتكل ها را رعايت  نف
كنند، آسيب پذيرترين قشر نسبت به اين بيمارى، بازيگران هستند؛ 
ــان را بردارند و  زيرا در مقابل دوربين و در كنار هم مجبورند ماسكش
نمى توانند هميشه ماسك داشته باشند. اغلب هم ديده ايم تعداد زيادى 
از كسانى كه درگير كرونا مى شوند از قشر بازيگران هستند. او درباره 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى در جريان ساخت پروژه هاى تلويزيونى، 
ــان را مى كنند تا پروكل ها را رعايت كنند زيرا از  افزود: همه، تالشش

بيمارى خودشان و اطرافيانشان مى ترسند اما اين بيمارى ناگزير است 
و ناگاه اتفاق مى افتد. آب پرور درباره شرايط سختى كه بيمارى كرونا 
ــوان كرد: اين تجربه را  ــت، عن براى صنعت تصوير به وجود آورده اس
ــى نداشته و االن همه خالى الذهن هستند و در وضعيت  تاكنون كس
معلِق چه كنم، چه كنم قرار دارند. طبيعى است كه مديران و مسئوالن 
ــت دارند آنتن خالى نماند و در شرايطى كه مردم را به ماندن در  دوس
خانه تشويق مى كنند اوقات فراغت مردم بايد پر شود. يكى از عوامل 
سرگرم كننده، ديدن فيلم و سريال است و از اين جهت مجبور هستند 
ــد. او افزود: اين دوگانگى  ــاخت كارهاى تلويزيونى را پيگيرى كنن س

ــت. فيلم هاى  ــود دارد و چاره اى هم نيس ــاخت پروژه ها وج ــراى س ب
سينمايى و پروژهاى نمايش خانگى تحت امر دستورات وزارت ارشاد و 
سريال ها هم تحت امر تلويزيون هستند. پروژه هاى تلويزيونى وقتى 
تعطيل مى شوند، هزينه ها باال مى رود و تلويزيون بايد هزينه ها را تقبل 
كند اگر هم تعطيل نكنند اين آسيب ها و عوارض وجود دارد. به گزارش 
ايسنا، اين كارگردان با بيان اينكه موقعيت كنونى بسيار پيچيده، عجيب 
و تصميم گرفتن درباره اش سخت است، با ابراز خوشحالى از اينكه در 
اين دوران سخت، فيلم يا سريالى در دست ساخت ندارد، در عين حال 
ــرايط كار كنم با خرد جمعى به  مى گويد، اگر مجبور بودم در اين ش
يك تصميم درست مى رسيدم و در كنار سايرين تصميم اتخاذ شده 

را عملى مى كردم. 

ــوت نحس» با  ــريال «دع ــيد تهيه كننده س محمودرضا تخش
ــمال  ــا اتمام تصويربردارى بخش ش ــرى بيان كرد: ب اعالم خب
ــازنده براى ادامه كار به تهران  ــريال «دعوت نحس»، گروه س س
ــى عليرضا افخمى به  ــس» به كارگردان ــتند. «دعوت نح بازگش
ــود. عليرضا افخمى  ــد مى ش ــيمافيلم تهيه و تولي ــفارش س س
ــته  ــرد»، «او يك فرش پيش تر مجموعه هاى تلويزيونى «تب س
ــت» را در  ــيد» و «پنج كيلومتر تا بهش بود»، «پنجمين خورش
ــزارش مهر، در  ــت. به گ ــانده اس پرونده كارى خود به ثبت رس
خالصه داستان اين مجموعه آمده است: مائده و زهره دخترعمه 
ــتند. آن ها همراه با دو تن از دوستان  و دختر دايى يكديگر هس
ــفر تفريحى عازم شمال  ــكيبا، براى يك س ــن و ش خود، سوس
ــده اند. گرچه هر چهار نفر ظاهرا از دوستان صميمى يكديگر  ش

هستند اما يكى از آنها نسبت ... 

ــازى ديزنى، پس از مدتها انتظار، از تاريخ اكران  كمپانى فيلمس
ــان به كارگردانى جيمز گان  ــوم فيلم نگهبانان كهكش بخش س
پرده برداشت. اين كمپانى طى رويداد Investor's Day  خود 
ــنبه (20 آذر 99) برگزار شد، به انتظار طرفداران  كه روز پنجش
ــوم نگهبانان كهكشان  اين فيلم پايان داد و اعالم كرد بخش س
ــال 2023 ميالدى روى پرده خواهد رفت؛ هنوز درباره تاريخ  س
ــينمايى  ــتان اين فيلم از دنياى س ــق اكران يا جزئيات داس دقي
مارول اطالعاتى در دست نيست. به گزارش ايرنا از سينما بِلِند، 
نگهبانان كهكشان كه برپايه مجموعه كتابهاى مصورى به همين 
ــال 2014 به كارگردانى  ــاخته شده است، اولين بار در س نام س
ــينماها آمد. دنباله اين  ــز گان و تهيه كنندگى مارول به س جيم
ــال 2017 و با عنوان «نگهبانان كهكشان: بخش  فيلم نيز در س

دو» منتشر شد.

احمد نجفی در «ُاپاتان» 

وضعیت دوگانه ساخت سریال ها در دوران کرونا

«نگهبانان کهکشان ۳» می آیدپایان ضبط «دعوت نحس»  

  

 يوسف خاكيان 
 روزنامه نگار

ساقى  سليمانى 
 روزنامه نگار

 سرگشاده 

برای «علی عسگری»
 یک لوکیشن 

ساده!

ــت محترم  ــگرى، رياس  جناب آقاى على عس

ــالم. اميدوارم حالتان  ــازمان صداوسيما س س
ــايد مانند اكثر  ــد، با خود گفتم ش خوب باش
ــلوغ باشد و فرصت نداشته  مديران سرتان ش
باشيد كه بنده را به حضور بپذيريد، به همين 
دليل تصميم گرفتم اين نامه را برايتان بنويسم 
ــته به اطالعتان  ــم را به صورت نوش و حرفهاي
ــتحضار داريد مدتى ست  ــانم. حتما اس برس
ــبكه هاى تلويزيون (آى فيلم)  كه يكى از ش
پخش سرى هاى پيشين مجموعه «پايتخت» 
را روانه آنتن خود كرده است. اگر مطالب اين 
ــه را براى  ــگار معمولى كه اين نام ــه ن روزنام
ــيد، مى دانيد كه  ــته خوانده باش ــما نوش ش
ــخت برخى از  ــى از منتقدان سرس حقير يك
برنامه هايى است كه از شبكه هاى سازمان تحت 
ــما پخش مى شود، با اين حال از اولين  امر ش
قسمت فصل اول سريال «پايتخت» تا همين 
امروز پاى تلويزيون نشسته ام و اين مجموعه 
ــا كرده ام و يقين دارم كه بسيارى از  را تماش
ــب مشغول تماشاى  هموطنان من نيز هر ش
هنرنمايى بازيگران «پايتخت» مى شوند. اين 
ــان مى دهد كه مردم اين سريال  ــئله نش مس
ــى از نوستالژى آنها را  ــت دارند، بخش را دوس
ــكيل مى دهد و با همه شخصيت هايش  تش
ــى كنند و هرگاه خبرى از  همذات پندارى م
ساخت سرى جديد اين سريال منتشر شده، 
ــده اند كه باز هم نقى معمولى  ــحال ش خوش
ــان خواهد  ــا خانواده اش مهمان خانه هايش ب
ــه تلويزيون خوراك  ــد و چه از اين بهتر ك ش
ــت شما و  خوب فرهنگى به مردم بدهد. دس
ــريال را  تمام همكارانتان درد نكند كه اين س
ــه دار درآورديد  ــه صورت يك مجموعه ادام ب
ــاد كرديد. در همين  و خاطر ملت ايران را ش
ــاخت سرى جديد  چند روز اخير هم خبر س
اين سريال دوست داشتنى نقل محافل شده و 
همه منتظريم كه سيروس مقدم كار را استارت 
بزند و باالخره روزى فرا برسد كه نتيجه تالش 
ــاى «پايتخت» روى آنتن برود و مردم  بچه ه
براى ساعتى هم كه شده خوشحال شوند. اما 
ــار خبر  ساخت سرى جديد  همزمان با انتش
«پايتخت» ويدئويى از دو دختر نوجوان بازيگر 
ــارا» و «نيكا» را در  ــريال كه نقش «س اين س
ــر شد كه  اين مجموعه بازى مى كردند منتش
چهره غمگين آنها را نشان مى داد در حاليكه 
مى گفتند: « در سرى جديد پايتخت حضور 
ــته  ــم و ما را از اين مجموعه كنار گذاش نداري

اند.» 
ــت محترم  ــگرى رياس جناب آقاى على عس
ــيما، ما مى دانيم، شما هم  سازمان صدا و س
مى دانيد كه به چه دليلى مى خواهند اين دو 
ــرى جديد اين مجموعه  دختر معصوم را از س
ــت در  كنار بگذارند، باالخره اين اقدام قرار اس
ــما صورت بگيرد، مديريت  سازمان متبوع ش
ها، معاونت ها و كارمندان زيرنظر شما چنين 
ــل ماجرا كارى  ــى را گرفته اند. با اص تصميم
ــم و قصاوت هم نمى كنيم، چرا كه تنها  نداري
ــت كه بهترين قاضى است و مى تواند  خداس
به عادالنه ترين شكل ممكن قضاوت كند. اما 
ــان وجود دارد، اينكه  يك مجهول در اين مي
ــتيم چرا بايد  وقتى ما در جايگاه قضاوت نيس
ــاره دو دختر  ــادر كنيم؟ آن هم درب حكم ص
ــان ايجاد  ــه در ماجرايى كه برايش معصوم ك
ــد. ما مردم كه  ــده كامال بى تقصير بوده ان ش
ــخصيت هاى «پايتخت»  ــت تمام ش سالهاس
ــما  ــده اند از ش ــان ش ــواده هايم ــزو خان ج
نمى پرسيم، خودتان از خودتان بپرسيد، چرا 
سارا و نيكا بايد از خانواده نقى معمولى در سرى 
جديد «پايتخت» حذف شوند؟  آيا خودتان و 
ــر كس ديگرى كه تصميم بر حذف اين دو  ه
بازيگر نوجوان گرفته، چنين روشى را منطقى 
ــالها با تلويزيون  مى دانيد؟ اينكه فردى كه س
ــتباه (آنهم  همكارى كرده را به خاطر يك اش
اشتباهى كه خودش هيچ نقشى در رخ دادن 
آن نداشته) حذف كنيم، رفتارى عادالنه را در 
ــخ اين  پيش گرفته ايم؟ اميدوارم اكنون پاس
ــش ها را بدهيد و پس از چند سال يكى  پرس
ــود مثل ماجراى عادل فردوسى پور  پيدا نش
اعالم كند كه اگر سارا و نيكا را از «پايتخت» 
ــازمان صداوسيما از هم  حذف نمى كرديم س
ــيد. جناب آقاى على عسگرى سخن  مى پاش
ــيد، اين نامه براى اين نيست كه  به درازا كش
از شما و سازمان متبوعتان خواهش كنيم كه 
سارا و نيكا فرقانى اصل را از «پايتخت» حذف 
نكنيد، بلكه براى اين است كه به شما بگويد 
ــه با اتفاقاتى كه در زندگى مى افتد  در مواجه
ــورى رفتار كنيد كه رضايت خداوند در آن  ط
ــد، به هر حال سرى جديد «پايتخت» با  باش
ــارا» و «نيكا» يا بدون آنها ساخته خواهد  «س

ــا اينكه ما  ــن خواهد رفت. ام ــد و روى آنت ش
ــا اتفاقات مختلف چه  (همه ما) در مواجهه ب
ــائل برخورد  تصميمى بگيريم و چگونه با مس
كنيم، همان چيزى ست كه از ما به يادگار خواهد 
ــد يا ماند، اينكه نگاهمان رئوفانه و پدرانه باش

ــخت گيرانه و غير قابل تغيير. اكنون وقت   س

ــت. كداميك را برمى  ــم و اقدام شماس تصمي
گزينيد؟ حذف يا ادامه همكارى؟

فيلم كوتاه «يك آرايش ساده» ساخته پريسا 
ــق چندوجهى  ــه ى موف ــش يك تجرب آزماي
ــاه را مى توان در  ــق فيلم كوت ــت كه منط اس
ــى از داستان با  ــتى ديد؛ برش اين اثر به درس
ــام تعليق هاى الزم. در مواجهه با اين فيلم  تم
تعليق ها و اصل غافل گيرى جذابيت پيگيرى 
ــد، كما اينكه  ــراى مخاطب ايجاد مى كن را ب
ــه در قالب صداى  ــا پرگويى ها، چ مخاطب ب
ــته  ــكل داش ذهنى، چه در قالب ديالوگ مش
باشد، اما تكنيك هاى تصويرى و چالش هاى 
ــمكش پيروز مى شود. نقش  متنى بر اين كش
ــن  اصلى فيلم با چند عامل مهم مثل لوكيش
محدود و داستانى كه تكليف مشخصى از نظر 
حسى دارد، بازى خوبى را در آنچه اصطالحاً 
به آن بازى در كلوزآپ مى گوييم اجرا مى كند. 
در زمانى محدود و لوكيشنى محدود، دو اليه 
ــتان يك فرد روايت مى شود و فيلم در  از داس
ــكل  فيلم در همين محدوديت ها به خوبى ش
مى گيرد. تركيب رنگ و نور خوبى در طراحى 
صحنه و لباس فيلم اتفاق افتاده كه از تجربه ى 
كارگردان مى آيد، او با مفهوم مينى مال آشنايى 
درستى دارد. آشنايى پريسا آزمايش با فضاى 
توليد فيلم خيلى كمك كرده تا براى تعريف و 
تصويركشيدن چنين داستانى بسيار باورپذير 
ــود و اين براى هر فيلم نامه نويس يا  ظاهر بش
كارگردانى درست ترين اتفاق است؛ اين جمله 
را كه «بهترين فيلم شخصى ترين آن است» 
ــنيده ايم. او تصوير و زاويه ى دوربين  همه ش
خود را به خوبى مى شناسد و دوربين منفعلى 
نسبت به قصه ندارد، يا به واقع مى توان گفت 
دوربين شخصيت مستقلى در روايت داستان 
ــت در انتخاب داستان  ــلم اس دارد. آنچه مس
ــت،  ــه دنبال موضوع پيچيده و خاصى نيس ب
ــخوار فكرى ساده، كه همه ى  بلكه از يك نش
ــتيم، الهام گرفته  ــه آن دچار هس ما گاهى ب
ــود را انتخاب مى كند. اينكه  ــرم بيانى خ و  ف
اتفاق در فرم مى افتد، اينكه منطق فيلم كوتاه، 
كم  كردن است و نه كوتاه كردن و بسيارى از اين 
موارد آموزشى و نكته هاى اساسى فيلمسازى 
ــاه را رعايت و به  ــازى كوت مخصوصاً فيلمس
ــلم  خوبى در اثر نمود پيدا كرده اما آنچه مس
است اينكه چنين مواجهه  تصويرى مى تواند او 
را سوق بدهد تا فرم دلخواهش را كه شايد باز 
هم با تعليق هاى زمانى و مكانى و از اين دست 
ــد و گويا مى خواهد از  ــت، پيدا بكن همراه اس
توضيح امور بكاهد و به تصويرهاى قابل كشف 
ــد. اگر اين اتفاق بيفتد،  براى مخاطب بيفزاي
ــال در همين فيلم،  ــه عنوان مث آنگونه كه ب
ــراغ را پيش از  ــه بازيگر مرد چ ــه اى ك صحن
استقبال مهمانى كه نمى بينيم روشن مى كند 
ــنايى دروغين اين رابطه  و همان مفهوم روش
ــه پيش از آمدن مهمان ها در تاريكى بود  را ك
مى رساند، بى شك با فرم هاى دلخواه و آرايشى 
ــاهد فيلم هاى موفق ترى هم از اين  ــاده ش س

كارگردان خوش آتيه خواهيم بود.

پایان تدوین «گل به خودی»   
احمد تجرى كارگردان فيلم سينمايى «گل به 
خودى» درباره آخرين مراحل آماده سازى اين 
ــينمايى گفت: تدوين فيلم سينمايى  فيلم س
ــاد خدابخش  ــط عم ــه خودى» توس «گل ب
ــت و تمام تالش خود را  ــيده اس به پايان رس
مى كنيم تا اين پروژه سينمايى را براى حضور 
ــنواره فيلم فجر آماده  ــى و نهمين جش در س
كنيم. به گزارش مهر، وى بيان كرد: همچنين 
ــم از جمله  ــر مراحل فنى فيل ــه زودى ديگ ب

صداگذارى و موسيقى آن نيز آغاز مى شود.

 

«برکه خاموش» در آخر راه   
فيلمبردارى فيلم سينمايى «بركه خاموش» 
ــى به روزهاى پايانى  به كارگردانى بهادر زمان
ــت. فيلمبردارى فيلم سينمايى  ــيده اس رس
ــه خاموش» به كارگردانى بهادر زمانى و  «برك
تهيه كنندگى محمدرضا نجاتيان  به روزهاى 
ــيده است. در خالصه داستان  پايانى خود رس
ــه  ــت: "وقتى واس ــه خاموش» آمده اس «برك
ــى كمكت  ــات، هيچ كس ــيدن به آرزوه رس
ــه مى تونى روياهاتو  نمى كنه... اين خودتى ك
ــزارش آنا، بهادر  ــازى... تنهاى تنها!" به گ بس
زمانى پيش از اين، كارگردانى فيلم «ميرقاسم» 

را برعهده داشت. 

يادداشت   نقد فيلم 

 كوتاه از هنر 

ــنده، كارگردان و بازيگر  ــنگ توكلى نويس هوش
درباره توجه تلويزيون به توليد تله تئاتر به خصوص 
در شرايطى كه بسيارى از هنرمندان تئاتر امكان 
فعاليت روى صحنه را ندارند، گفت: تله تئاتر نوعى 
ــت نه تئاترى. تله تئاتر  از توليدات تلويزيونى اس
ساخت و ساز آثار تئاترى مقابل دوربين با دكوپاژ 
ــت و اينگونه با بيننده رابطه برقرار  تلويزيونى اس
مى كند. بنابراين هر تئاترى امكان آن را ندارد كه 
ــود. او در ادامه افزود: نبايد  تبديل به تله تئاتر ش
ــيم كه در اين شرايط دشوار،  ــته باش انتظار داش
ــده و هر تئاترى را ضبط  ــون به ميدان آم تلويزي
ــرده و به عنوان تله تئاتر پخش كند چراكه هر  ك
ــى در صورتى كه ضبط شود قابليت اينكه  نمايش
ــدارد و مقوله تئاتر  ــود را ن تبديل به تله تئاتر ش
ــود را دارد. توكلى  ــف خاص خ ــى تعري تلويزيون
ــس از انقالب و در دهه  ــن عنوان كرد: پ همچني
ــصت سعى ما بر آن بود مسير توليد و ساخت  ش
و ساز تله تئاتر را براى تلويزيون هموار كنيم و در 
اين راستا راهكارهايى نيز يافتيم و تله تئاترهايى 
ــبختانه تا حدودى موفق  را ضبط كرديم و خوش
بوديم. او همچنين اضافه كرد: متاسفانه در دهه 

ــمتى رفت كه  70 مديريت كالن تلويزيون به س

ــتوديويى انجام ندهد و به سمت توليدات  كار اس
ــى و خارج از محوطه  پالتوها رفت و از آنجا  بيرون
ــاز  ــاخت و س ــران به وجود آمد و توليد و س بح
تله تئاترها متوقف و مسيرش منحرف شد. مديران 
ــا كارهاى ارزان قيمت  فكر كردند كه تله تئاتره
ــاس 20- 30 سال است كه  هستند و بر اين اس
در پى اين انديشه توليدات تله تئاتر دچار آسيب 
شد. به گزارش هنرآنالين، هوشنگ توكلى ضمن 
ــبت به اين موضوع كه اميدوار  ابراز اميدوارى نس
ــت مديريت جديد نسبت به توليد تله تئاترها  اس
با دقت و عجله بيشترى توجه نشان دهد، تصريح 
ــتم مديريت جديد با  كرد: تا آنجا كه مطلع هس
راه كارهايى از جمله دستاوردهاى تازه و تكنولوژى 
ــه منظور توليدات  ــد در حال برنامه ريزى ب جدي
تله تئاترى است تا آن را به صداوسيما بازگرداند. 
ــد اما دور از  ــايد اين موضوع كمى زمان بر باش ش
ذهن مديريت جديد نيست. تنها نيازمند نيروهاى 
متخصص است كه وجود دارند اما پراكنده است و 
بايد تجميع شوند تا در اين راستا از مشورت هاى 

آنها بهره بردارى شود.

 

مستند «زخم قند» به كارگردانى مهدى باقرى از 
جمله آثار  شركت كننده در جشنواره سينماحقيقت 
است. اين كارگردان درمورد ايده اين مستند گفت: 
«زخم قند» در مورد بيمارى ديابت است، اما فيلم 
ــهرى  ــارى حرف نمى زند بلكه از ش درمورد بيم
مى گويد كه به دليل تغيير ساختار زندگى مردم 
و آنچه از گذشته براى آنها مانده تبديل به شهرى 
بيمار شده و آدم هاى آن شهر عالوه براينكه شهر 
را از بين مى برند، خودشان را هم از بين مى برند. او 
ادامه داد: فيلم بهانه اش گستردگى بيمارى ديابت 
ــت، اما اين فقط ظاهر قضيه است و ما  در يزد اس
سعى كرديم زير متن تغييرات فرهنگى، اجتماعى 
و ساختارى شهر يزد را هم به واسطه يك بيمارى 
ــورد برگزارى آنالين  ببينيم. اين كارگردان در م
جشنواره سينماحقيقت و مسائل پيرامون آن بيان 
كرد: من با آنالين بودن جشنواره حتى در حالت 
عادى هم مشكلى ندارم و مى توان براى گسترده تر 
ــتند، حتى زمانى  ــينماى مس كردن مخاطب س
ــى از جشنواره را به  كه بيمارى وجود ندارد، بخش
خصوص براى كسانى كه در شهرهاى ديگر زندگى 

مى كنند آنالين برگزار كرد. موضوع اين است كه 
ــنواره سينماحقيقت آنقدرى كه ما اهالى  آيا جش
ــتند فكر مى كنيم در سطح جامعه  سينماى مس
اثرگذار بوده يا هست؟ به نظرم اين خيلى مهم تر 
ــت و اگر بتوانيم به چنين سوالى پاسخ دقيق  اس
ــويم كه به واسطه برگزارى  بدهيم، متوجه مى ش
جشنواره چه تاثيراتى داشته ايم. رسيدن به پاسخ 
ــى دارد. اگر ما  ــواالت نياز به آسيب شناس اين س
متوجه شويم كه تاثيرگذاريم به هر قيمتى در هر 
شرايطى جشنواره برگزار مى كنيم، اگر نه مى توانيم 
به صورت غيررقابتى اين جشنواره را برگزار كنيم. 
به گزارش هنروتجربه، باقرى اظهار كرد: وضعيت 
اقتصادى باعث مى شود كه بودجه فيلم هاى مستند 
كمتر شود. ما در بدنه مردم زيست مى كنيم و حاال 
كه كرونا وجود دارد احتمال درگيرى مستندسازان 
ــت و اين موجب كند  ــئله بسيار باالس با اين مس
ــدن توليد فيلم هايى كه توانسته اند بودجه اى  ش
تعيين كنند، مى شود. سرمايه گذارها به هر حال 
به فكر استفاده از سرمايه خود هستند و اين خطر 
را نمى كنند كه در اين شرايط سخت بيمارى به 

سمت توليدات گسترده تر بيايند. 

هوشنگ توكلى: مهدى باقرى: 
تله تئاترها دچار آسیب شده اند بودجه سینمای مستند کم است
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 انتخاب معاون بيمه هاى اشخاص بيمه دى به عنوان مدير شايسته
ــاختمان با ارائه آمار كشورى از  ــكن و س معاون مس
خريد و فروش هرمترمربع واحد مسكونى در كشور، 
ــتان را دو استان گران از نظر قيمت  تهران و خوزس
ــمرد و داليل افزايش غيرمنطقى را در  ــكن برش مس
ــرمايه گذارى خارجى عنوان كرد. به  ــتان، س خوزس

گزارش خبرآنالين، محمود محمودزاده، با بيان اين مطلب گفت: 
ــكونى در  ــط قيمت خريد و فروش هر متر مربع واحد مس متوس
ــور را 15 ميليون و 200 هزار تومان عنوان كرد. وى تصريح  كش

كرد: در آبان ماه متوسط قيمت مسكن تهران 27.8 
ميليون تومان بود. معاون مسكن و ساختمان توضيح 
ــى تحوالت قيمت مسكن بر حسب دالر  داد: بررس
ــكن به دالر  ــت باالترين قيمت مس حاكى از آن اس
ــال 87 با حدود 2244 دالر بوده است.  مربوط به س
ــال قيمت دالرى مسكن 1024 دالر بوده است.  در آبان ماه امس
ــكن  ــفانه كاهش ارزش پول ملى باعث افزايش قيمت مس متاس
ــت.محمودزاده با بيان اين كه قيمت مسكن  ــور شده اس در كش

ــت، گفت: اين در حالى  ــران با تركيه و مصر تقريبا برابر اس در اي
ــبت به مصر و لبنان باالتر و  ــت كه درآمد سرانه ايرانى ها نس اس
ــت. وى با اشاره به تغيير رويكرد در معرفى  از تركيه پايين تر اس
ــال وزارت راه و  ــكن، اظهار كرد: از مردادماه امس اقتصاد بازار مس
شهرسازى به دليل تكميل اطالعات در خصوص متوسط قيمت 
ــهر تهران را منتشر نكرد. طى  ــكن، اطالعات ماهانه ش بازار مس
ــد كه نتايج آن را اعالم ــازى ش ــاختار جديدى پياده س دو ماه س

 مى كنيم.

 برابری قیمت مسکن تهران با مصر و ترکیه 

دكتر سـجاد رامندى معاون بيمه هاى اشـخاص بيمه دى در همايش ملى بيمه و توسعه 
به عنوان مدير شايسته صنعت بيمه انتخاب گرديد. به گزارش روابط عمومى بيمه دى؛ 
بيسـت و هفتمين همايش ملى بيمه و توسـعه با عنوان ريسك هاى نوظهور در صنعت 
بيمه، فرصت ها و چالش ها كه به صورت مجازى برگزار شد و طى آن دكتر سجاد رامندى 

معاون اشخاص بيمه دى به عنوان مدير شايسته صنعت بيمه كشور معرفى گرديد.

 خبر 

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

جلو پديده شانديز را نمى گرفتيم
 ده ها پديده شانديز ظاهر مى شد

ــد عابدينى را به  ــه البرز طى حكمى حام ــركت بيم مديرعامل ش
ــركت منصوب كرد.  ــوآورى و برنامه ريزى اين ش ــاون ن عنوان مع
ــن پوركيانى در حكم  ــزارش روابط عمومى بيمه البرز، محس به گ
ــركت، تاكيد  ــد نوآورى و برنامه ريزى اين ش ــاب معاون جدي انتص
كرده است: انتظار دارم با توجه به اهميت نقش و اثرگذارى حوزه 

نوآورى و برنامه ريزى در ايجاد تحول و افزايش كارآمدى و بهبود 
عملكرد شركت بر اساس اصول،  راهبردها و سياست هاى ابالغى و 
ــررات و ضوابط، اقدامات الزم به منظور تحقق اهداف  با رعايت مق
ــد.  اين گزارش حاكى  ــده در اين حوزه را به عمل آوري ــن ش تعيي
است، حامد عابدينى كه دانش آموخته كامپيوتر و مديريت فناورى 

ــت، فعاليت بيمه اى خود را به عنوان كارشناس فنى- اطالعات اس
مالى در بيمه سينا آغاز كرده است و پيش از فعاليت در بيمه البرز، 
ــه شركت بيمه دى، سرمد و آرمان و  مديريت فناورى اطالعات س
همچنين مشاور مديرعامل شركت بيمه ايران معين را در كارنامه 

كارى خود دارد.

رئيس جمهور گفت: فقط در 12 شهرستان شرايط قرمز است و مابقى 
نارنجى يا زرد هستند.به گزارش ايسنا، حسن روحانى در جلسه ستاد 
ــتيم كه در  ــاهد اين هس ملى مقابله با كرونا اظهار كرد كرد: امروز ش
ــور شرايط رو به بهبود است و فقط در  روند بيمارى كرونا در كل كش
12 شهرستان در كل كشور شرايط قرمز است و مابقى نارنجى يا زرد 

ــتند.وى افزود: همه اين موفقيت ها مرهون تالش مردم و اعتماد  هس
ــتاد ملى كرونا و نيز تالش مسئوالن در  آنان به تصميم گيرى هاى س
كنترل و نظارت اين بيمارى بوده است. روحانى با بيان اينكه در كنار 
مردم، اقدامات به موقع قرارگاه عملياتى و نيروهاى ناجا، هالل احمر، 
ــيج هم تاثير فراوانى داشته است، يادآور  ــات مردم نهاد و بس موسس
شد: اميدواريم با تالش مردم و مسئوالن رقم فعلى مرگ و مير بازهم 
كاهشى باشد.رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه هر زمان ما حس كنيم 
ــئله كرونا حل شده است و عادى انگارى شود مشكالت  كه ديگر مس

ــود، گفت: اين بيمارى يك بيمارى است كه تنها بحث  بيشتر مى ش
پزشكى درباره آن مطرح نيست. بحث اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
ــطح جهان هم به همين شكل صدماتى  را هم در بر مى گيرد و در س
ــت اما فقط  ــالمت اول اس ــت. وى افزود: البته كه س را وارد كرده اس
ــت، اقتصاد و زندگى مردم هم هست و بايد همه اين موارد  اين نيس
ــته باشيم. رئيس جمهور با بيان اينكه  را رعايت كنيم و در نظر داش
آزموده را آزمودن خطا است،  گفت: در اين مدت هم مشاهده كرديم 
ــدون رعايت پروتكل هاى  ــد و اجتماعات ب ــر موقع ازدحام زياد ش ه
ــارى در بخش هاى  ــت،  بالفاصله با پيك بيم ــتى افزايش ياف بهداش
ــديم. وى با اشاره به ابعاد مختلف كرونا گفت: اين  مختلف مواجه ش
ــده رشد اقتصادى دنيا منفى 3 شود و ضربه بسيار  بيمارى سبب ش
ــود.روحانى ادامه داد:  كرونا در بعضى  شديدى نيز به اشتغال وارد ش
از امور مانند گردشگرى،  ورزش، مسائل فرهنگى،  آموزشى به شدت 

اثر گذاشته و حادثه عجيب و بى نظير در يك قرن اخير است. رئيس 
ــور با بيان اينكه ما از آغاز اين بيمارى يعنى روز آخر بهمن 98  جمه
در اين باره نه تعلل كرديم و نه در پذيرش حادثه دچار ترديد شديم، 
تصريح كرد: هرچند كه برخى اين موضوع را انكاركردند اما به محض 
ــنبه 30 بهمن وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى  اينكه چهارش
در دولت اعالم كرد كه ما متوجه شديم دو نفر كوويد 19 مثبت اعالم 
شده است،  بالفاصله همان موقع اعالم كردم كه به مردم اطالع بدهيد. 
ــب انتخابات بود و تقريباً كار براى ما سخت بود و شرايط  با اينكه ش
آسانى نبود،  اعالم كرديم كه مردم بايد اين مسئله را بدانند.وى يادآور 
شد: ما حادثه را پذيرفتيم و اين خيلى مهم است كه اسم آن را بحران 
يا هر نامى كه براى آن بگذاريد را قبول كرده بوديم. برخى از كشورها 
ــت برخى از كشورها مانند  منكر كرونا بودند و مى گفتند خبرى نيس
ــور بود و چند هفته ديگر هم رئيس  ــكا و آقايى كه رئيس جمه آمري
جمهور هست،  ادعا مى كرد كه اصًال خبرى نيست و فقط يك عطسه 
ــرماخوردگى است و نياز به انجام كار خاصى نيست. يعنى انكار  و س

كردن باالترين سنگ اندازى در روز اول و در مسير حركت است.

ــه درباره موضوع  ــازمان برنامه و بودج رئيس س
ــاى اوكراينى در اليحه  پرداخت غرامت هواپيم
ــت: اين اخبار يكسرى  بودجه 1400 اظهار داش
گمانه زنى بود وگرنه هنوز درباره پرداخت غرامت 
ــيده ايم كه بخواهيم اعداد و  به جمع بندى نرس
ارقامى براى آن مشخص كنيم. بنابراين معتقدم 
انتشار اين خبر بيشتر ناشى از گمانه زنى ها بوده 
ــت. به گزارش ايلنا، محمدباقر نوبخت درباره  اس
ــوع پرداخت غرامت هواپيماى اوكراينى در  موض
ــت: اين اخبار  ــه 1400 اظهار داش اليحه بودج
ــوز درباره  ــود وگرنه هن ــى ب ــرى گمانه زن يكس
ــيده ايم كه  ــت غرامت به جمع بندى نرس پرداخ
بخواهيم اعداد و ارقامى براى آن مشخص كنيم. 
ــار اين خبر بيشتر ناشى  بنا بر اين معتقدم انتش
ــت. وى همچنين درباره  از گمانه زنى ها بوده اس

وصول درآمدهاى مالياتى و پيش بينى آن براى 
ــال جارى  ــا به امروز در س ــال آينده گفت: ت س
ــده براى  100درصد اعداد و ارقام پيش بينى ش

ماليات حاصل شده است. رئيس سازمان برنامه 
ــده، درآمدهاى  ــال آين ــه افزود: براى س و بودج
ــم به طورى كه  ــى بااليى در نظر نگرفتي ماليات
ماليات امسال 180 تا 190 هزار ميليارد تومان 
ــه 1400 حدود ــراى بودج ــه اين عدد ب بود ك

 225 هزار ميليارد تومان است يعنى حتى كمتر 

ــت. نوبخت درباره پرداخت  از نرخ تورم بوده اس
ــاى حاكميتى  ــوى برخى از نهاده ماليات از س
ــى بايد ماليات  ــت: نهادهاى حاكميت بيان داش
ــد. قبال برخى از  ــده را بپردازن در نظر گرفته ش
ــا معاف از ماليات بودند اما در حال حاضر  نهاده

همه نهادهاى حاكميتى ماليات مى دهند.

ــناس بازار سرمايه اظهار داشت: پول  يك كارش
سنگينى وارد گروه هاى هم وزن شده و با توجه 
ــى  ــرمايه گروه هاى پااليش به اعالم افزايش س
ــازى و  ــاى خودروس ــت گروه ه ــالم حماي و اع
گروه هاى شاخص ساز شستا و فوالدى به زودى 
ــه گزارش ايلنا،  ــوند. ب اين گروه ها مثبت مى ش
ــا حمايت هاى  ــا بيان اينكه ب ــايان زهراكار ب ش
ــاى بزرگ حقوقى و حقيقى خاص، بازار  گروه ه
ــت، اظهار داشت: در  ــرمايه متعادل شده اس س
سهم هاى شاخص ساز هيچگونه هيجان خاصى 
ــرايت نمى كند. وى با اشاره  به ديگر گروه ها س
به تاثير قانون هاى جديد در بازار سرمايه گفت: 
ــى به بازار وارد  ــن قوانين، تاثيرات كوتاه مدت اي
كرده و شاهد رشد بازار و عدم هيجانات گروه ها 
ــتيم به طورى كه با قرار گرفتن يك گروه  هس

ــه اى به كليت بازار وارد  در صف فروش، خدش
ــدن ساير گروه ها  ــود و موجب منفى ش نمى ش
ــناس بازار سرمايه با  در بازار نيست. اين كارش
ــهم خود را  بيان اينكه گروه ها در بازار راه و س
ــهم با  از يكديگر جدا كرده اند، ادامه داد: هر س
ــه به ارزش ذاتى با افزايش تقاضا و تحليل  توج
بدون هيجان رشد مى كند. زهراكار گفت: پول 
سنگينى وارد گروه هاى هم وزن شده و با توجه 
ــى  ــرمايه گروه هاى پااليش به اعالم افزايش س
ــازى و  ــاى خودروس ــت گروه ه ــالم حماي و اع
گروه هاى شاخص ساز شستا و فوالدى به زودى 
ــوند. وى ادامه داد:  ــت مى ش ــن گروه ها مثب اي
ــا بتوانيم تا پايان  ــاال با اين نوع حمايت ه احتم
ــاخص را پس بگيريم و  ــقف قبلى ش ــال س س

شاهد بازار پرتقاضا باشيم.

ــى عملكرد هشت ماهه شعب  نشست هم انديش
ــه البرز با  ــركت بيم ــتان هاى تهران و البرز ش اس
ــور مديرعامل، رئيس هيئت مديره، مديران و  حض
روساى شعب تهران و البرز اين شركت به صورت 
ــد. به گزارش روابط عمومى بيمه  وبينار برگزار ش
البرز، محسن پوركيانى،  مديرعامل و نايب رئيس 
ــت هم انديشى منطقه يك هيئت مديره در نشس
 ( شعب استان هاى تهران و البرز) اين شركت  گفت: 
در يك سال گذشته تعدادى از همكاران شركت در 
راه ارائه خدمات به مشتريان به كرونا كبتال شدند 
كه متاسفانه يكى از همكاران دار فانى را وداع گفت. 
ياد و خاطره وى را كه در واقع شهيد راه خدمت به 
مردم است، گرامى مى داريم و اميدواريم به زودى 
شر اين ويروس منحوس از كل دنيا برداشته شود و 

همه در صحت و سالمت باشند. وى درباره عملكرد 
هشت ماهه شعب سراسر كشور بيمه البرز، توضيح 
داد: به دليل برخوردارى متفاوت استان هاى كشور 
از پتانسيل هاى اقتصادى،  شعب استانى بيمه البرز 
ــيم بندى كرديم و استان هاى تهران و البرز  را تقس
ــتان  در منطقه يك قرار گرفتند. وى ادامه داد: اس
ــادى جزو بهترين  ــيل اقتص تهران به لحاظ پتانس
مناطق كشورى است و بيشترين توقع را از شعب 
ــاره به اينكه به  ــتان داريم. پوركيانى با اش اين اس
لحاظ وجود تعداد زيادى واحدهاى صنعتى و دفاتر 
مركزى آنها در تهران، شعب تهران،  55 درصد كل 
پورتفوى شركت را به خود اختصاص داده اند، گفت: 
در هشت ماه گذشته 89 درصد از برنامه عملياتى 
پيش بينى شده براى منطقه يك محقق شده است.

ــامى نفرات برتر مسابقات قرآن  اس
كريم شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران يادواره سردار شهيد حاج 
قاسم سليمانى در حالى اعالم شد كه 
فرزندان كاركنان منطقه شمال شرق 
در اين مسابقات خوش درخشيده و 
موفق به كسب رتبه هاى برتر شدند. 

ــركت خطوط لوله و  به گزارش روابط عمومى ش
مخابرات نفت ايران –منطقه شمال شرق؛ رئيس 
روابط عمومى اين منطقه با اعالم خبر باال گفت: 
در دور مقدماتى اين مسابقات 100نفر از فرزندان 
همكاران شركت نموده و 19نفر از آنها حائز رتبه 
ــيدوحيد سيدموسوى افزود: 9نفر  برتر شدند. س
ــته هايى بودند  از منتخبين دوره مقدماتى از رش

ــوده و 10 نفر  ــك مرحله اى ب كه ت
ــابقات  باقيمانده به اولين دوره مس
ــى، حفظ و  ــرى فصيح خوان سراس
ــركت خطوط  قرائت قرآن كريم ش
لوله و مخابرات نفت ايران راه يافتند.

وى افزود: پس از يك رقابت نزديك 
و حساس كميل شريعتى در رشته 
ــه و محمد رستمى در رشته قرائت  اذان گروه س
گروه چهار (هر دو از منطقه شمال شرق) به مقام 
ــوى ادامه داد:  ــت يافتند. سيدموس نخست دس
ــين پور هم در رشته حفظ  ــان و امين حس احس
يك جزء گروه چهار به ترتيب دوم و سوم شدند و 
محمدصالح فخاريان نيز در رشته حفظ سه جزء 

گروه سه، دوم شد. 

ــكان اين  ــهردار تهران در حالى س «پيروز حناچى» چهاردهمين ش
مجموعه را در دست دارد كه شيوع پاندمى كرونا در كنار تحريم هاى 
ــور حاكم كرده و اداره شهر نيز با  ــرايط سختى را در كش ظالمانه ش
فرسودگى ناوگان اتوبوسرانى و تاكسيرانى و خطوط ناكامل مترو بيش 
ــت. از طرفى درآمد شهردارى هم به شدت  ــوار شده اس از پيش دش
كاهش پيدا كرده و مشكالت شهر نيز باقى است و در چنين شرايطى 
رسيدگى به درخواست شهروندان براى حل اين مسائل نيز به كندى 

پيش مى رود. در ادامه بخش هايى از گفتگو او با ايلنا را مى خوانيد:
در مورد حقوق مديران، اينكه مديران نبايد حقوق نامتعارف بگيرند، 
ــت و مديران ما بايد در حد معمول جامعه  ــنديده اس اين حرف پس
باشند، البته اگر اقدام مشعشعى را انجام دادند و منافع عظيمى را به 
شهردارى برگرداندند، ما وظيفه داريم كه آن ها را تشويق كنيم و اين 
ــى ملكى را كه شهردارى  را من حقوق تلقى نمى كنم، يعنى اگر كس
ــهردارى اطالع داد و يا تالش كرد تا آن ملك  ــت، به ش اطالع نداش
ــهردارى قرار گيرد  ــهردارى بازگردد و مالكيت آن در اختيار ش به ش
ــوم را حفظ كرد، نبايد با حقوق عادى با او رفتار كنيم و  و منافع عم

بايد تشويق شود.
ــاى بلند مرتبه و يا  ــاختمان هاى ناايمن، به ويژه برج ه *در مورد س
ساختمان هاى مسكونى، به اعتقاد من نبايد شيپور را از دهانه گشاد 
ــت. در ساختمان هاى  ــى اس بزنيم و بايد ببينيم مخاطب ما چه كس
ناايمن، چه لزومى دارد كه همه مردم بفهمند ساختمانى ناايمن است؟ 
ــوند. آن  جز اينكه بنگاه هاى معامالت امالك در اين قضيه منتفع ش
ــى كه در آن ملك زندگى مى كند بايد بداند كه ساختمان ايمن  كس
ــود و در  ــت بايد چه اقداماتى انجام ش ــت يا خير و اگر ناايمن اس اس
ــتم خريد  ــهروندان را ترغيب مى كنيم، اما اگر در سيس اين زمينه ش
ــته باشند و به استناد  و معامالت امالك افرادى اين اطالعات را داش

سامانه بگويند، فالن ساختمان ناايمن است، ارزش آن ملك پايين تر 
از حد معمول منطقه مى شود و اين كار معقولى نيست. 

ــانديز در  ــانديز را نمى گرفتيم، ده ها پديده ش *اگر جلوى پديده ش
ــران رخ داد؛ در  ــور ظهور مى كرد و يا اتفاقاتى كه در ته ــطح كش س
ــالى 30 ميليون متر مربع پروانه در تهران  ــال هاى90،91 و 92 س س
ــت و اين پروانه هاى به خالص مسكونى تقريبا معادل  صادر شده اس
ــهرى با 600-700 هزار نفر جمعيت است. آيا زيرساخت ها به اين  ش
نسبت افزايش يافته است؟ فضاى سبز، مراكز خريد و مراكز آموزشى 
ــت؟ وقتى اين كار را نكرديم به مانند آدم  ــده اس ــب ديده ش متناس
ــتش بيش از حد بلند مى شود. ما در  ناقص الخلقه اى مى ماند كه دس
ــتيم. اينكه  آن زمان در آن موضع بوديم و اكنون در موضع اجرا هس
محبوبيت من كاهش يافته و يا افزايش را نمى دانم، اما تالش مى كنيم 
دوره متفاوتى را در شهر به مردم نشان دهيم كه مى شود شهر را آرام تر،

ــرد و كارى كرد كه  ــالم تر اداره ك ــه تر، كم عارضه تر و س ــم هزين  ك
مشكالت شهر اگر بهتر از اين نشود بدتر از اين هم نشود. 

ــه درآمدهاى ما را  ــيار بد بود، چرا ك ــوك بس *كرونا براى ما يك ش
ــهردارى  ــش داد و بارهاى اضافى را بر ش ــش و هزينه ها را افزاي كاه

ــما صحبت مى كنم حتى ريالى از  تحميل كرد. تا اين لحظه كه با ش
جايى كمكى دريافت نكرده ايم، بلكه كمك هاى شديدى هم داشته ايم. 
ــتند،  ــراى مثال در حمل و نقل عمومى كه همه از آن گله مند هس ب
ــخگوى نزديك به 5 ميليون سفر هستيم، در حالى كه در  روزانه پاس
ــرايط حاد كرونا اين رقم به ده درصد كاهش پيدا كرده و روزهايى  ش
ــافر حركت  ــاوگان صرفا براى جابجايى 150 هزار مس ــى اين ن تمام

مى كرد. 
ــرايطى كه به طور معمول دو هزار واگن در سطح شهر تهران  *در ش
كم داريم، تالش كرديم در ساعات پيك مسافر و درعين حال كمبود 
واگن، سرفاصله حركت قطارها را به 2 و نيم دقيقه كاهش دهيم تا از 
اين پيك عبور كنيم. در اتوبوسرانى نيز شرايط اينگونه بود و اخيرا كه 
دولت «قرنطينه» اعالم كرد، در اتوبوسرانى و مترو، حدود 500 هزار 
مسافر در روز جابه جا كرديم كه پس از برداشته شدن محدوديت ها به 
ــافر در روز رسيد، در حالى كه در شرايط عادى  حدود 800 هزار مس
ــت و در چنين  ــران اين رقم حدود 2 ميليون و 300 هزار نفر اس ته
ــود. ما  وضعيتى هم هيچ كمكى به حمل ونقل عمومى تهران نمى ش
در همين شرايط قرارداد ساخت 250 دستگاه اتوبوس و مينى بوس با 
ايران خودرو منعقد كرديم و خط توليدى كه بيش از يك دهه متوقف 

شده بود با اين اقدام مجددا راه اندازى شد. 
*اعتقاد من اين است كه در شرايط كرونايى برخى از اقدامات بسيار 
پسنديده اولويت پيدا نمى كنند و ما تالش مى كنيم كه با آرامش اين 
شرايط را پشت سر گذاشته و اقدامات خود را به گونه اى انجام دهيم 
كه در درجه اول به پاندمى جواب دهيم و همزمان ماموريت هاى عادى 
خود از جمله جمع آورى زباله، نگهداشت فضاى سبز و سرويس هاى 
ــتى انجام  ــهردارى دريافت مى كنند را به درس ــادى كه مردم از ش ع
دهيم. يك مثال كوچك در اين زمينه براى شما مى زنم؛ ما در بهشت 
ــت مى كنيم. تهران به طور  ــرا دو برابر ماموريت عادى خود فعالي زه
متوسط روزانه در حدود 150 تا 170 متوفى دارد، در حالى كه قبل از 
قرنطينه تنها سه ماه بيش از 150 نفر متوفى كرونايى در روز داشتيم.

ــود، چرا كه  ــيار بد ب ــا براى ما يك شــوك بس  كرون

ــا را افزايش داد  ــا را كاهش و هزينه ه ــاى م درآمده
ــهردارى تحميل كرد. تا اين  و بارهاى اضافى را بر ش
ــه حتى ريالى از جايى كمكى دريافت نكرده ايم،  لحظ

بلكه كمك هاى شديدى هم داشته ايم

 روحانى:

 انتصاب معاون نوآوری و برنامه ریزی بیمه البرز

  ۱۲ شهرستان قرمز است

 رئيس سازمان برنامه و بودجه: يك كارشناس بازار سرمايه:

بازار سرمایه متعادل 
شده است

 پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی
 از صندوق توسعه ملی، گمانه زنی بود

 درخشش نمایندگان منطقه شمال شرق

 در مسابقات قرآنی شرکت خطوط لوله 

 نشست هم اندیشی شعب تهران و البرز
 بیمه البرز برگزار شد

ــتگاه  ــكار 50 دس ــت از احت صحب
 

 

ــت بدون زدو بند و باندبازى و  خودرو اس
ــاد،  ــوه و حاصل جمع اينها يعنى فس رش
ــت  ــى ممكن اس ــن كارهاي ــه چني چگون
ــته اى  كدام كارگرى، كارمندى يا بازنشس
ــد چرا عده اى  ــد از اين كارها بكن مى توان
ــاد فقط مى توانند زندگى كنند، آيا  با فس
ــردم خورى چيز  ــاد جز مال م نتيجه فس

ديگرى هم هست؟
09128109

ــه در برخى  ــك رايگان ك توزيع ماس
 

ــدف حمايت از  ــات با ه ــا و مؤسس نهاده
ــده است  ــتى رايج ش پروتكل هاى بهداش
بهترين راهكار براى حفظ سالمتى است. 
ــك  ــر قيمت مادى ماس ــايد على الظاه ش
ــد اما چه بسا  ــته باش ارزش چندانى نداش
ــك يا دهها و  ــث نجات جان ي همين باع
ــود كه ثوابش  بلكه صدها و هزاران نفر ش

بى نهايت خواهد بود.
09383346

اصالح الگوى مصرف يك وظيفه شرعى 
 

است، هم قانونى و هم انسانى كه رعايت آن 
كمك شايانى به بهبود اقتصاد كشور خواهد 
ــانى ها و اهتمام به آن  كرد، پس در اطالع رس
ــتگاه هاى اجرايى  ــا در داخل دس خصوص

كوتاهى و دريغ نشود.
09383346

ــال راه انداختن  ــانى كه دنب 1235- كس

ــرايط  ــتند آيا ش ــع عليه دولت هس تجم
ــى را درك نمى كنند؟ آيا  ــاس كنون حس
ــمنان  ــت دش ــزك به دس ــد گ مى خواهن

بدهند؟ (9/12)
ــر دنبال  ــس اگ ــدگان مجل 1210- نماين

معيشت مردم باشند دنبال رفع تحريم ها 
ــرح خروج ــا مثل ط ــن روش ه ــند اي باش

ــبى  ــل مناس ــى راه ح ــكل الحاق  از پروت
ــه بهتر ــد ك ــر مى كن ــت. كار را بدت نيس

 نمى كند. (9/12)
ــده  ــا دي ــى از خيابان ه 1205- در برخ

مى شود كارگران شهردارى نيم تنه برخى 
درختان را زده اند. آيا اين كار هرس كردن 

است؟ (9/12)
1115- از طريق روزنامه وزين آفتاب يزد. 

ــنل بخش پرتو درمانى بيمارستان  از پرس
امام حسين (ع) در تهران به خاطر حسن 
ــار و همچنين به  ــه بيم ــار و توجه ب رفت
ــوب پروتكل هاى  ــيار خ خاطر رعايت بس
ــتى در اين بخش تشكر و قدردانى بهداش

 مى كنم. (9/12)
1011- چه هنرمندان بزرگى مثل چنگيز 

ــتانى و اخيرا  ــيروس گرجس ــد، س جليلون
ــت داديم اما  ــينى را از دس پرويز پورحس
به خاطر ويروس كرونا و مشكالت زندگى 
ــت  ــديم چه بزرگانى را از دس متوجه نش

داديم. (9/12)
ــرى! از رفتار بعضى ها  0914- آقاى مظف

ــت ندارند اين كشور  ــخص است دوس مش
ــم چى از  ــرد. نمى دان ــامان بگي ــرو س س
ــا  ــر اينه ــى گي ــازى و تنش زاي ــلوغ ب ش

مى آيد؟ (9/12)
ــانى كه مخالف آقاى ظريف  1947- كس

ــوال  ــعى مى كنند او را زير س ــتند س هس
ببرند خودشان هم مى دانند توانايى آقاى 
ظريف قابل انكار نيست. وى تالش زيادى 
براى حل مسائل بين المللى انجام داده. اما 

كار برخى فقط انتقاد است. (9/11)
1911- در ايام كرونايى با توجه به روحيه 

ــكالت  ــر كرونا و مش ــه خاط ــد مردم ب ب
ــى اى كاش  ــادى و اجتماع ــدد اقتص متع
ــذاب توليد  ــيما برنامه هاى ج ــدا و س ص
ــرد الاقل كمى روحيه مردم را بهبود  مى ك

ببخشد. (9/11)
ــارى قيمت  ــال ج ــاه س ــان م 1810- آب

ــت.  ــى از گرانى ركود شكس ــواد خوراك م
ــد هيچ مسئولى هم  همه چندين برابر ش
ــخگو نبود. معلوم نيست نظارت هايى  پاس

كه وعده دادند چه شد. (9/11)
ــد مقررات  ــت بايد توجه كن 1731- دول

ــا را اجرايى تر و قانونمند  رعايت پروتكل ه
ــا توانايى و  ــور م ــد وگرنه اقتصاد كش كن

تحمل اين تعطيلى ها را ندارد. (9/11)
ــت  ــار قيم ــن افس ــم اي 1721- اميدواري

ــود. چقدر در اين  ــكن كشيده ش بازار مس
چندسال تحريم ها واسطه ها و سودجويان 
قيمت ها را باال بردند كه سود بيشتر ببرند. 
ــكن يك فاجعه است. بايد  االن قيمت مس

فكر اساسى براى آن كنند. (9/11)
1714- وزارت علوم زودتر تكليف برگزارى 

ــده را مشخص كند تا از  آزمون هاى لغو ش

بالتكليفى خارج شويم. (9/11)
ــرح محدوديت تردد هم كه به  1702- ط

ــيد بايد قوانين پروتكل ها جدى  پايان رس
ــازى به تعطيلى  ــود كه ديگر ني دنبال ش

كسب و كارها و ادارات نباشد. (9/11)
ــران  ــا كارگ ــروس كرون ــا وي 1631- آي

ــرا  ــد؟ چ ــد نمى كن ــاختمانى را تهدي س
بسيارى از اين كارگران از ماسك استفاده 
ــى در معرض تهديد  نمى كنند؟ آنها خيل
كرونا هستند اما كمتر كارگر ساختمانى  را 
ديديم كه ماسك بزند. كارفرما بايد آنها را 

ملزم به رعايت قوانين بكند. (9/11)
ــش بى رويه نرخ  ــئوالن! افزاي 1610- مس

ــردم را بيچاره  ــواد خوراكى باور كنيد م م
كرد. لوبيا كيلويى 30 هزار تومان حبوبات 
هم گران شد. سويا خيلى گران شد. يعنى 

مردم از اينها هم محروم شوند. (9/11)
ــا  ــد ب ــارش ش ــل ب ــاره فص 1555- دوب

ــى مناطق و  ــنگين در برخ بارش هاى س
آبگرفتگى ها برخى مديريت ها در استان ها 
زير سوال رفت. چرا از تجربه هاى گذشته 

عبرت نمى گيريم؟ (9/11)
ــى  ــئوالن هواشناس 1541- اين همه مس

ــه بارش هاى  ــا ب ــد ام ــدار داده بودن هش
ــاق  ــتان  اتف ــد اس ــه در چن ــنگينى ك س
ــئوالن  ــاد باعث غافلگيرى مردم و مس افت

شد. (9/11)
ــطح  ــه به س ــا توج ــم ب 1510- اميدواري

ــى  ــزان باالي ــه مي ــر ك ــاى اخي بارش ه
ــازمان آب نسبت به  ــئوالن س داشته مس
ــات الزم را  ــن آبها اقدام ــازى اي ذخيره س
ــالى ــال ها در خشكس ــام دهند. ما س انج

 به سر برديم. (9/11)
ــارت؛  ــراه با خس ــه دزدى هم 1414- دل

ــرد از ميوه فروش  ــاى دوره گ ــت باره وان
ــار  در كوى و برزن به راه  گرفته تا سمس
ــا آلودگى  ــد و وقت و بى وقت ب ــى افتن م
ــه ها مزاحمت  ــاكنان محل صوتى براى س
ــدمعبر  ايجاد مى كنند. چرا از  مأموران س
ــت؟ مدتى قبل  ــرى نيس ــهردارى خب ش
ــايگان ما مورد  لوازم خودرو يكى از همس
دستبرد قرار گرفت. كمتر از يك ماه قبل 
ــه همكف ما را  ــايه طبق هم خودرو همس
ــه پرت  دزديدند، پس از چند روز در گوش
شهر پيدا شد، اما چه فايده تمام لوازم اش 
ــبانه موتورسيكلت  را بردند. هفته پيش ش
پسرم را  دله دزدها  براى يك ليتر بنزين 
سه هزار تومانى شيرش را خراب كردند تا  
ــاك  بنزين خالى كنند. براى يك ليتر  از ب
ــارت  ــن، 120 هزار تومان به ما خس بنزي

وارد كردند. على اكبر از تهران (9/14)
ــيخى، راننده تاكسى از  1519- وحيد ش

تهران: آشفته بازار در ميدان شهدا تهران 
ــد خودروها و ترافيك  ــب حركت ُكن موج
ــاكنان و كاسبان  و نارضايتى رهگذران، س
ــهردار منطقه دوازده چه  ــت. ش ــده اس ش
ــن كار دارد؟ رها كردن  ــى براى اي توجيه
ــى با  ــل توجهى بلوك نيوجرس تعداد قاب
ــان با كدام عقل  ــط خياب حالت زننده وس
ــئوالن  ــت؟ چرا مس ــازگار اس و منطق س
ــور  ــهردارى و راه ــك ش ــازمان ترافي س
ــبت به  ــن محل مراجعه و نس مركز به اي
ــده، چاره انديشى نمى  مشكالت ايجاد ش

كنند؟(9/14)
1748- صادق ظهورى: سريال «وارش» كه 

ــب ها ساعت بيست و دو از شبكه آى  اين ش
فيلم پخش مى شود، از ابتداى فيلم يكى از 
بازيگران توسط عوامل زورگو كشته مى شود 
و داستان با زورگويى سه نفر از هنرپيشگان 
و قتل ادامه دارد. چرا نويسندگان كارگردانان 
كمى هم به فكر ساخت  فيلم يا سريال هاى 
شاد و طنز نيستند. چه دليلى دارد بينندگان 
ــريال ها و  ــتر س ــا ديدن بيش ــون ب تلويزي
فيلم ها اشك شان سرازير شود. مردم ايران 
ــب هم كه به خانه مى  ــكل دارند ش كم مش
ــون خوددارى  ــد از ديدن تلويزي روند يا باي
ــه ها را  ــه برنام ــه اين گون ــد يا اين ك كنن

ببينند! (9/14)
ــدون منت؛  ــه مردم ب ــت ب 1015- خدم

ــگيرى از اتالف  ــراى پيش ــبختانه ب خوش
ــكالت ساكنان منطقه  وقت و اين كه مش
ــود، آقاى جعفرپور  چهارده زودتر انجام ش
ــهردارى منطقه  ــط عمومى ش ــر رواب مدي
ــيار كارى هستند. بارها تلفنى  چهارده بس
ــتيم، با  ــان گذاش ــائلى كه در مي ــه مس ب
پيگيرى هاى ايشان، رسيدگى شده و نتايج 
ــته است. از توجه،  خوبى هم به همراه داش
تعهد و همكارى  ايشان قدردانى مى كنم. 
ــهردار جديد هم  ــد حضور ش ناگفته نمان

بى تأثير نيست. عرفان از تهران (9/14)
پيامهاى مردمى در صفحات 8-2

روى خط آفتاب
88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427



ــن روزهاى كرونايى فرصت  آفتاب يزد – يوسـف خاكيان: اي
ــترى براى پرداختن به كارهاى عقب مانده خودمان داريم،  بيش
برخى كتاب مى خوانند، بعضى موسيقى گوش مى كنند، عده اى 
ــتند كه با  هم فيلم نگاه مى كنند. در اين ميان تعدادى هم هس
برنامه ريزى صحيح و اصولى، نه تنها همه اين كارها را با هم انجام 
مى دهند، بلكه كلى هم وقت اضافه مى آورند و طبيعتا به كارهاى 
ديگرشان مى رسند. من نيز به عنوان كسى كه نزديك به يكسال 
است در قرنطينه خانگى به سر مى برم سعى و تالشم اين است كه 
مانند همان تعداد خاص، كارهايم را طورى برنامه ريزى كنم كه 
فرصت بيشترى براى انجام كارهايى كه پيش از اين مجال كمترى 
براى پرداختن به آنها داشتم، براى خود مهيا كنم و خب طبيعتا 
يكى از كارهايى كه هم به آن عالقه دارم و هم به خاطر شغلم بايد 
به آن بپردازم تماشاى فيلم و سريال است و مسلما آدمى چون من 
ــيو پرو پيمانى از فيلم هاى مختلف دارد كه هر از چندگاهى  آرش
سرى به آنها مى زند و يكى را براى تماشا انتخاب مى كند. بنابراين 
در يكى از همين شبها يكى از اين فيلم ها كه نامش «گرگ بازى» 
است را براى تماشا انتخاب كردم و پاى آن نشستم. در اين گزارش 

بنا دارم به نقد و بررسى موشكافانه اين فيلم بپردازم تا از اين رهگذر با زاويه هاى 
جديد از هنر فيلمسازى و فيلمنامه نويسى آشنا شويم. «گرگ بازى» فيلمى ايرانى 
است كه عباس نظام دوست آن را بر اساس فيلمنامه اى كه خودش به همراه على 
نعمت اللهى و مجيد اسالمى نوشته اند در سال 1396 ساخته و روانه سينماها كرده 
است. فيلم در گيشه فروشى معادل 1/287/174/000 داشته است. بازيگران اين 
فيلم عبارتند از على مصفا، نگار جواهريان، سعيد چنگيزيان، سهيال گلستانى، هانيه 

توسلى، حميد پورآذرى، ژرژ پطروسيان، منوچهر زنده دل و.... 

 مافیا 
حتما همه شما مسابقه تلويزيونى «مافيا» را كه تا چندى ماه پيش با اجراى بهنام 
تشكر روى آنتن تلويزيون مى رفت و پس از او هم سكان اجراى اين مسابقه را عليرام 
ــت گرفت، ديده ايد. در اين مسابقه يك راوى وجود دارد كه همان  نورايى به دس
مجرى است و چند نفر كه گرد هم نشسته اند و راوى كه در واقع فرمانده مسابقه 
است هر كارى را كه الزم باشد بقيه انجام دهند، به آنها مى گويد. نكته مهمى كه در 
همين ابتداى بررسى «گرگ بازى» بايد مطرح كنيم اين است كه «مافيا» اساسا 
يك مسابقه است، البته شايد هم نباشد، اما بياييد به جاى آنكه درباره آن از عبارت 
ــتفاده كنيم، واژه «بازى» را برايش بكار گيريم. در اين بارى دو زمان  ــابقه اس مس
مطرح است، شب و صبح. شب و صبح شدن زمان در بازى هم مهمترين نقش را 
در اين «بازى» ايفا مى كند. مجرى اعالم مى كند كه شب شده، پس از چند لحظه 
مجرى اعالم مى كند كه روز شده است. اما اين شب و روز شدن چه نقشى در اين 
بازى دارد؟ در اين بازى چند گرگ وجود دارد و چند شهروند. بين شركت كنندگان 
كارتهايى تقسيم مى شود كه بر اساس آنها مشخص مى شود چه كسى گرگ (نماد 
بدى) و چه كسانى شهروند (نماد خوبى) هستند. همانطور كه از نام گرگ بر مى آيد 
ــى حمله كرده و او را بكشد. هنگامى كه گرگ  او موجودى كه مى خواهد به كس
مشخص شد، راوى اعالم مى كند كه همه چشمانشان را ببندد، گرگ چشمانش را 
در حضور راوى باز مى كند و به صورت كامال بى صدا اعالم مى كند كه تصميم دارد 
كداميك از شهروندان را بكشد (به اصالح از بازى بيرون كند) صبح كه مى شود، 
بازى شروع شده و گرگ قضه ما تمام تالشش را مى كند كه خود را مظلوم جلوه 
دهد و بگويد: «من جزو شهروندان هستم اما در دل و ذهن نقشه مى كشد كه كسى 

را كه شب قبل تعيين كرده از ميدان به در كند و...» 
همين موضوع داستان فيلم سينمايى «گرگ بازى» است. موضوعى كه كارگردان 
ــه اثرى را در ژانر معمايى مقابل دوربين ببرد، آن را  ــرگ بازى» با اين نيت ك «گ
دستمايه فيلم خود قرار داده است. يكى از مهمترين مسائلى كه كارگردان به عمد 
آن را در فيلمش مورد استفاده قرار داده اين است كه او اين فيلم را به بخش هاى 
كوچكى تقسيم كرده و براى هر بخش عنوان يا عبارتى را در نظر گرفته كه مثال 
بيان كند در اين بخش مى خواهيم روى چه چيزى تمركز داشته باشيم. در آغاز هر 
كدام از اين بخش ها هم دوربين به جاى ديگرى كه بعدها معلوم مى شود يك سوم 
پايانى فيلم قرار است در آنجا اتفاق بيفتد، رفته و هر بار هم مردى را از پشت نشان 
مى دهد كه با كت و شلوارى شيك مشغول گذر كردن از راهروهاى پيچ در پيچى 
است كه انگار پايانى براى آنها متصور نشده، هميشه هم مرد كت و شلوار پوش 
پشت به دوربين ما درى را بازى مى كند و با عبور از آن وارد راهروى ديگرى مى شود 

ــير ادامه مى دهد. قصه از آنجا شروع مى شود كه گروهى از دوستان كه  و به مس
گويا در دانشگاه با هم همكالس بوده اند، نمايشى (بخوانيد بازى) را اجرا مى كنند. 
ــت گروه را هدايت  يك نفر (نگار جواهريان) هم به عنوان مثال كارگردان قرار اس
كند. اما نكته جالب اينجاست كه او با اينكه يك لوكيشن خاص كه گويا خانه اى 
در يك روستاست و هيچكس ساكن آن نيست و در ميانه فيلم مشخص مى شود 
كه متعلق به مادربزرگ كارگردان است را به عنوان محل بازى در نظر گرفته، اما 
مشخص نيست به چه دليل به دنبال سرمايه گذار براى اين نمايش مى گردد. پس 
از برش هايى كه در بخش هايى از فيلم قرار گرفته مشخص مى شود كه يك نفر 
(على مصفا) كه گويا دكتر است معلوم نيست از چه طريقى با نگار جواهريان آشنا 
مى شود و به او مى گويد حاضر است روى نمايش او سرمايه گذارى كند. در شبى 
ــبى ست كه  ــب تصادف و يا از روى عمد) همان ش ــبها كه اتفاقا (يا بر حس از ش
«گرگ بازى» شروع مى شود، آقاى دكتر به همراه همسرش (هانيه توسلى) وارد 
خانه روستايى كه تمام شركت كنندگان بازى در آن هستند، شده تا به خيال خود 
از ماجراى نمايشى كه قرار است او سرمايه اش را تامين كند، مطلع شود. (دقت 
كنيد گفتيم از ماجرا مطلع شود، فقط همين) اما مشخص نيست كه او چرا خودش 
وارد بازى مى شود؟ اين درست كه او از ابتدا آمده كه بازى كند، اما كارگردان بايد 
براى آگاهى بقيه شخصيت ها كه از نيت اصلى آقاى دكتر خبر ندارند، روشن كند 
كه چرا او وارد بازى مى شود؟ خالصه بازى شروع مى شود و شب و روز شدن بازى 
هم آغاز. يكى از نكات مهم ديگرى كه كارگردان آن را به صورت گره اى كور در فيلم 
در آورده شب بودن و تاريك بودن فضاى فيلم است، تو گويى كارگردان مى خواهد 
به اجبار معمايى بودن ژانر فيلم را با تاريك كردن فضا به باالترين درجه برساند و در 
بخشى از فيلم كه «حميد پورآذرى» كه در آخر مشخص نمى شود كه از كجا وارد 
داستان شده و چگونه كليد خانه را پيدا كرده و چگونه به آن سرعت توانسته كتنور 
ــتكارى كند تا برق خانه قطع شود و باقى ماجرا... وارد كارزار مى شود.  برق را دس
پورآذرى كه وارد قصه مى شود، فيلم رنگ و لعاب ديگرى به خود مى گيرد، رنگ و 
لعابى كه تا پيش از آن كمتر مشاهده مى شد. پور آذرى پس از وصل كردن برقى 
ــاختمان شده و مدعى مى شود كه در طبقه  كه خودش آن را قطع كرده، وارد س
باالى آن خانه ساكن است و جالب اينكه هيچكس از شخصيت ها (حتى خود نگار 
جواهريان كه مدعى ست آنجا خانه مادربزرگش است، تا آن لحظه نمى دانند كه 
خانه طبقه دوم هم دارد و از آن مهمتر هيچكس از خود نمى پرسد كه در خانه اى 
ــير دستشويى اش آب زنگ زده بيرون مى آيد چطور ممكن است كسى  كه از ش
زندگى كند؟ اما شخصيت ها فقط اينها نيست. بجز «سعيد چنگيزيان» و «احسان 
ــان توانسته فيلم را به لحاظ بازيگرى  گودرزى» كه منصفانه اگر بنگريم بازى ش
كمى ازحد متوسط باالتر ببرد، بقيه شخصيت هاى بازى «گرگ بازى» انگار آمده اند 
تا فقط قيلم را شلوغ كنند. دعواهايى كه ميان كاراكتر سعيد چنگيزيان و همسرش 
روى مى دهد، دل و دلبازى دكتر و يكى از شخصيت هاى زن قصه، سهيال گلستانى 
كه بر اساس آنچه پيش از اين او را در فيلم هاى ديگر ديديم، شخصيتى خنثى 
دارد و... اما مى رسيم به «حميد پورآذرى»، شايد شاه كليد فيلم «پورآذرى» باشد. 
او كارگردان است، آن هم در حوزه تئاتر، بازى نمى كند اما در «گرگ بازى» نشان 
ــد. عليرغم  ــت و اصول بازيگرى را خيلى خوب مى شناس داد كه بازيگر قابلى اس
چرايى وارد شدن اين كاراكتر به فيلم كه بايد توسط كارگردان مطرح مى شد، اما 

پورآذرى در خصوص چگونگى وارد شدنش به فيلم، بسيار خوب 
نقش بازيگرى خود را ايفا مى كند و از عهده نقشى كه به او داده اند، 
بر مى آيد. فيلم در جاهايى مشخص مى كند كه اساسا مخاطب بايد 
روى چه كسانى زوم كند و حواسش به آنها باشد، يكى از اين افراد 
«احسان گورزى» است كه در فيلم رابطه اى عاشقانه و البته كوتاه 
ــلى» برقرار كرده است. رابطه اى كه همانند بقيه  را با «هانيه توس
گره هاى فيلم مشخص نمى شود به چه دليل به جدايى مى انجامد و 
البته اين موضوع هم كه چرا از اين اينهمه زن اين «هانيه توسلى» 
است كه به همراه على مصفا وارد خانه اى كه «احسان گودرزى» در 
آن حضور دارد، مى شود نيز يكى ديگر از مجهوالت فيلم است كه 
تا پايان فيلم معلوم نمى شود. ايراد ديگر فيلم اين است كه ديالوگى 
ــلى» ابتدا آن را از زاويه يك دوربين بيان مى كند  كه «هانيه توس
ــد از چند لحظه از زاويه دوربين ديگرى مى گويد، با يكديگر  و بع
ــت، منتها از دو زوايه  فرق دارد، در حاليكه هر دو صحنه يكى اس
ــت.اما بپردازيم به راهروهايى كه فرد كت و  فيلمبردارى شده اس
شلوار پوش پشت به دوربين مدام در آنها آمد و شد مى كرد. گفتيم 
كه لوكيشن يك سوم پايانى فيلم در مكانى است كه فرد كت و 
ــلوار پوش در آن تردد مى كند. همه بازيگران بازى «گرگ بازى» به استثناى  ش
چهار نفر ( على مصفا، حميد پورآذرى و هانيه توسلى و يك نفر ديگر) در يكى از 
اتاق هاى ساختمان شيك پر از راهرو گرفتار شده اند و تازه مشخص مى شود فرد 
ــلوار پوش كه دو همكار ديگر دارد و اتفاقا هر سه نفر آنها از دوبلورهاى  كت و ش
پيشكسوت سينما و تلويزيون هستند، سه مامور هستند كه در پى كشف معمايى، 
ــازى» را در آن اتاق محبوس كرده اند. معمايى با عنوان  ــران بازى «گرگ ب بازيگ
ــه نفر بعدى به يكباره ناپديد مى شوند.  «قتل آن يك نفر ديگر» كه به همراه س
البته ايفاگر نقش سعيد (احسان گودرزى) ناپديد نشده بلكه به قتل رسيده است، 
بازيگران حبس شده در اتاق مى گويند سعيد را دكتر و دوستش «حميد پورآذرى» 
ــت، كشته اند، از سوى ديگر  ــخص مى شود دستشان در كاسه اس كه بعدها مش
سه مامور كت و شلوار پوش به اين دليل كه هيچ ردپايى از سه نفرى كه ناپديد 
ــده اند، پيدا نمى كنند، معتقدند كه قاتل سعيد همان كسانى هستند كه در  ش
بازى «گرگ بازى» حضور داشته اند. در آخرين بخش از فيلم كه با عنوان «شبى 
ديگر، بازى ديگر» نمايش داده مى شود، على مصفا و حميد پورآذرى را مى بينيم 
كه به قصد و نيت يك بازى ديگر و احتماال قتلى ديگر به خانه اى نزديك شده و 
حميد پور آذرى با وارد شدن به آن خانه و قطع كردن برق، يكبار ديگر ماجراى 
ــت كه كارگردان دوربين خود را خاموش  «گرگ بازى» را تكرار مى كند، اينجاس
مى كند و به بازيگران و عوامل پشت صحنه مى گويد: «خوب بود. خسته نباشيد.» 

 «گرگ بازی» بی پایان 
ــدا نمى كنند، دور هم  ــا چيزى براى خوردن پي ــم گفته اند وقتى گرگ ه از قدي
ــه مى زنند و به يكديگر نگاه مى كنند، به اين قصد و نيت كه يكى از گرگها  حلق
خسته شود و پلكى بزند، همان هنگام كارش تمام است، چرا كه بقيه گرگها به او 
حمله ور شده و تكه پاره اش مى كنند. اين بازى گرگ هاى واقعى در دنياى واقعى ست. 
هيچ چيزى را مجهول باقى نمى گذارند. اما «گرگ بازى» كه عباس نظام دوست 

آن را به تصوير كشيده مملو از مجهوالتى است كه تا پايان فيلم معلوم نمى شوند. 
- مشخص نيست چرا كارگردان اصرار دارد فضاى فيلم را ترسناك جلوه دهد در 

حاليكه فيلم ترسناك نيست. 
ــود، او كجا مى رود؟ همه  ــخص نيست سرنوشت هانيه توسلى چه مى ش - مش
شخصيت ها عليرغم مجهول بودن سرنوشتشان، باالخره به يك جايى مى روند، 

اما سرنوشت هانيه توسلى مشخص نمى شود. 
ــتان  ــود چرا كارگردان اصرار دارد همه چيز را از ميانه داس ــخص نمى ش - مش
شروع كند، مثال صحنه آزاد شدن يكى از شخصيت ها كه گويا در بازداشت به سر 

مى برده و... 
ــزش را ديده و به ياد  ــود اتاق طبقه باال كه همه، همه چي ــخص نمى ش - مش
مى آورند ناگهان، تهى از همه چيز مى شود، به صورتى كه انگار هيچكس واقعا 

داخل آن زندگى نمى كرده است. 
ــود كه نگار جواهريان كه  ــخص نمى ش - در يكى از بخش هاى پايانى فيلم مش
ــده و حتى به  تاكنون نقش راوى را بازى مى كرده چطور خودش وارد بازى ش

گرگ بودن نيز متهم مى شود.
- آقاى دكتر (على مصفا) در بيمارستان شناخته شده است، حتى بسيارى با او 

ــتوران چاق سالمتى مى كنند اما بعدا مشخص نمى شود كه بيمارستان  در رس
ــد و حتى منكر ــت كه هيچكس او را نمى شناس مورد نظر چگونه مركزى اس

 دكتر بودن او هستند. 
ــه شوم دكتر (على مصفا) و  ــخص نمى شود هانيه توسلى چگونه به نقش - مش
مرتضى (حميد پورآذرى) پى برد و البته مشخص نمى شود كه او كه تصميم به 
برمال كردن نقشه آنها را داشت چرا تا آن لحظه سكوت كرده و هيچ نگفته است.

- مشخص نمى شود كه قتل چگونه صورت گرفته و شخصيت «سعيد» به وسيله 
ــى كشته شده است، تنها در صحنه اى از فيلم در  ــط چه كس چه چيزى و توس
بك گراند جايى كه ماموران در حال گفتگو هستند، عكس هايى از جسد خونين 
مقتول را مى بينيم كه مخاطب در آن لحظه تازه مى فهمد كسى در فيلم كشته 

و او سعيد است.
ــود مربوط به سه مامور فيلم  ــخص نمى ش - نكته مهم ديگرى كه در فيلم مش
ــت. كارگردان نمى داند چگونه بايد پليس و متهم را به هم نزديكتر كند، او اس

 در صدد يافتن راهى است كه پيشتر بايد آن را در فيلمنامه مى گنجاند، اما حال 
كه به اين مرحله رسيده به جاى اينكه راه حل منطقى پيدا كند از زبان يكى از 
ماموران پرونده مى گويد: «براى رسيدن به نتيجه بايد خودمان هم داخل بازى 
شويم!!» اين موضوع يعنى متهمان از ما بسيار باهوش ترند تا جاييكه اگر بخواهيم 
به نيتشان پى ببريم بايد وارد بازى شان شويم و با آنها بازى كنيم. اين استدالل 
اصال قابل قبول نيست چرا كه ماموران بايد خيلى پيشتر از اينها به اين موضوع 
پى مى برند كه اگر قرار است براى پى بردن به حقيقت وارد بازى هم بشوند بايد 
با «دكتر» و «مرتضى» وارد بازى شوند نه كسانى كه در آن  سوى پنجره در اتاق 
بازجويى نشسته اند. روى هم رفته اگر بخواهيم درباره فيلم «گرگ بازى» نظرى 
ارائه كنيم بايد به اين جمله اشاره نماييم كه فيلم عليرغم اينكه تالش مى كند 
ــدت معمايى باشد و حتى اين رويه را تا پس از پخش تيتراژ پايانى ادامه  به ش
مى دهد و بسيارى از مجهوالت را در ذهن مخاطب بى پاسخ باقى مى گذارد، اما به 
جاى معمايى بودن، به شدت پيچيده است، پيچيده بودنى كه در همه جاى فيلم 
هويداست و مخاطب را بر توجه به خود فرا مى خواند، به صورتى كه سه چهارم از 
فيلم سپرى شده اما هنوز مشخص نشده فيلم چه مسئله اى را مى خواهد مطرح 
كند. مخاطب از زمانى كه فيلم به نيمه مى رسد مدام از خود مى پرسد: «پس چرا 
اتفاقى كه بايد بيفته، نمى افته؟ اين فيلم چى مى خواد به من بگه؟» تنها چيزى 
كه مشوق خود من به عنوان بيننده براى پيگيرى ادامه فيلم بود، نه موضوع فيلم، 
ــا، حميد پورآذرى، نگار جواهريان،  بلكه بازى برخى بازيگرانش بود. على مصف
ــعيد چنگيزيان و احسان گودرزى. فيلم مى خواست معمايى را مطرح كند و  س
ماجراى قتلى را به تصوير بكشد، اما من بيننده مجذوب صحنه دعواى لفظى بين 
«سعيد» و «دكتر» آنجا كه «سعيد» اصرار داشت به بقيه بفهماند «دكتر» گرگ 

است و «گرگ بازى» را بسيار خوب بلد است، شده بودم و اين تنها دليلى بود 
كه پس از حالجى كردن فيلم براى قتل «سعيد» توسط «دكتر» و «مرتضى» 
ــته باشند. كارگردان همه چيز را روى  ــعيد» را آنها كش پيدا كردم، تازه اگر «س
دايره ريخته و به جاى اينكه خودش معما را حل كند يا حداقل كليد حل معما را 
به دست مخاطب بدهد، ناگهان در ميانه فيلم (يعنى جايى كه فيلم مى توانست 
هنوز ادامه داشته و حرفهاى ديگرى براى بيان كردن داشته باشد) كات داد و به 
همه گفت: «خسته نباشيد» در حاليكه مى توانست با حذف سكانسهايى از ميانه 
فيلم كه بود و نبودشان هيچ فرقى با هم نداشت، فيلم را ادامه دهد و حتى اگر 
تصميم بر بازگذاشتن پايان فيلم داشت، كليدهايى را براى حل معمايى كه هيچ 

فكتى درباره آن بيان نكرده بود، به مخاطب بدهد. 

با نگاهى به آثار عرضه شده عرصه ى موسيقى طى ماه هاى گذشته درخواهيم 
ــاق با بحران كرونا ارتباط  ــيرى نزولى پيدا كرده كه اين اتف يافت توليدات س
مستقيم دارد. از بهمن ماه سال گذشته تا اين لحظه جز چند كنسرت آنالين 
هيچ كنسرت رسمى برگزار نشده و لزوم رعايت پروتكل هاى بهداشتى باعث 
شده هنرمندان بخش هاى مختلف موسيقى بيشتِر زمان خود را در خانه صرف 
كنند و از حضور در اماكن تمرينى و استوديوها براى ضبط اثر بپرهيزند. بايد 
ــد از ابتداى بحران كرونا تاكنون برخى هنرمندان آثارى را به صورت  يادآور ش
ــت يا آن طور  ــه تعداد اين آثار نيز معدود اس ــازى ضبط كرده اند كه البت مج
ــده است. هوشنگ كامكار (موسيقيدان،  ــان اطالع رسانى نش كه بايد درباره ش
ــيقى) كه يكى از اعضا و  ــوراى عالى خانه موس ــاز و عضو ش نوازنده، آهنگس
ــته و  ــت به تازگى اثرى جديد را نوش مدير هنرى گروه «كامكارها» نيز هس
ــيقى تدريس كرده  ــگاه هنر موس ــت. او كه يك دهه در دانش توليد كرده اس
ــتر سمفونيك  ــوراى تخصصى اركس و مدتى قبل به عنوان يكى از اعضاى ش
ــيقايى خود، طى همكارى با  ــده، در تازه ترين فعاليت موس تهران انتخاب ش
ــرتو ويلون «هوشنگان» را  على جعفرى پويان (نوازنده و مدرس ويلون) كنس
ــت. به گزارش ايلنا، هوشنگ كامكار در  ــه موومان آهنگسازى كرده اس در س
ــنگان»  ــرتو ويولون «هوش گفتگوى پيش رو از جزييات نگارش و توليد كنس
ــتر در  ــاره داليل توليد كم آثارى براى ويولن و اركس ــت. او همچنين درب گف
ــور  ــيقى كش ــى ارائه كرد و از فضاى غالب بر موس ــرتو توضيحات قالب كنس

گاليه كرد.

ــما را  ــا در اين مدت چه حد فعاليت هاى هنرى و اجرايى ش   كرون

تحت تاثير قرار داد؟ 
اتفاقا طى اين مدت به لحاظ نگارش و نوشتن راحت تر بوده ام، زيرا بيشتر زمانم 
ــرتو ويولن  ــته ام كه يكى از آنها كنس را در خانه بوده ام و آثار مختلفى را نوش
ــنگان» است. مى توان گفت طى اين ده ماه تمام 24 ساعت را مشغول  «هوش
ــوع يا نكته اى به ذهنم  ــب موض ــوده ام حتى گاه پيش آمده كه نيمه ش كار ب
رسيده و از خواب برخواسته ام و آن مورد را روى كاغذ آورده ام يا اصالحيه اى 
انجام داده ام. اگر تاخيرى وجود داشته در رابطه با ضبط اثر است و دليل اين 
ــتورالعمل هاى بهداشتى براى  اتفاق نيز اعمال محدوديت ها و لزوم رعايت دس

جلوگيرى از ابتال و شيوع بيمارى بوده است. 

  البته اين وسواس شما در شرايط معمول نيز وجود داشته و همواره 
موشكافانه و دقيق به نگارش آثارتان مى پردازيد. يكى از خالءهايى كه 
همواره با آن مواجه بوده ايم، اين است كه طى سال ها و دهه هاى گذشته 
تعداد كمى از آهنگسازان آكادميك كشور به توليد و ارائه آثارى براى 
ويولن و اركستر و حتى سازهاى ديگر به شكل كنسرتو مى پردازند. دليل 

اين كم كارى چيست؟ 
ــخص است. حال ديگر اغلب افراد از وضعيت موسيقى  دليل اين كاستى مش

ــكالت  ــد و خب مش ــور باخبرن كش
موجود همه اهالى موسيقى را درگير 
كرده است؛ از اساتيد بزرگ و مطرح 
ــطح و درجه  گرفته تا ديگر افراد با س
ــوان گفت همه فعاالن  پايين تر. مى ت
ــكالت و  ــه نوعى با مش ــيقى ب موس
ــال حاضر  ــائلى مواجهند. در ح مس
ــتند كه  ــن هس ــه دنبال اي ــه ب هم
ــان را بچرخانند و اطمينان  زندگى ش
ــيد هيچ فرد و موسسه و  داشته باش
ــوز هنر نيست.  ارگانى در ايران دلس
اگر هم غير از اين باشد صرفا در حد 
صحبت است و آن افراد دلسوز فقط 
حرف مى زنند و به وعده هايشان عمل 
نمى كنند. اتفاقا چند ماه پيش درباره 

ــاره به  ــردم و آنجا نيز با اش ــودم، صحبتى ك ــته ام ب ــارى كه نوش ــى از آث يك
ــليت  ــردى بميرد تا بيايند و تس ــتند ف ــئله گفتم، همه منتظر هس اين مس
ــد و از ويژگى ها و  ــته تمجيد و تعريف كنن ــد و از آن هنرمند درگذش بگوين
ــت كه به هيچكس ــل اخالقى و هنرى اش بگويند، اما واقعيت اين اس خصائ

 كمكى نمى شود. 

  اين روحيات باعث دلزدگى جوانان نيز مى شود. 
ــته  ــما فرض كن هنرمندى جوان اثرى نوش ــت. ش صد درصد همينطور اس
ــكل بايد آن را  ــت، چگونه و به چه ش ــه اتفاقا خيلى خوب و قوى هم هس ك
ــا چه پول  ــد؟ ب ــان و ديگر هنرمندان برس ــه گوش مخاطب ــط كند تا ب ضب
ــك و حمايتى  ــاند وقتى كم ــرانجام برس ــد كارش را به س ــرمايه اى باي و س
ــان  ــز دارند؟ آن ها با آثارش ــان راه ديگرى ني ــن جوان ــدارد؟ مگر اي ــود ن وج
ــوب را از جوانان  ــار مكت ــه آث ــود ندارد ك ــاراتى وج ــه كنند؟ انتش ــد چ باي
ــه دنبال پول و  ــات مرتبط و نيز ب ــرد زيرا آنها و ديگر موسس ــين بخ موزيس

كسب درآمدند. 

  حوزه نشر نيز مافياى خودش را دارد. 

احسنت. همه اينها به دنبال پول و سود هستند و هيچكس به فكر موسيقى 
ــته باشند تعدادشان بسيار  ــت و اگر هم چنين افرادى وجود داش جدى نيس

بسيار كم است. 

ــترال و كالســيك اتفاقى جهانى  ــيقى اركس   آيا عدم توجه به موس
نيست؟ 

ــيقى غير آوازى ارزش و اهميت خودش  ــيقى اركسترال و موس ببينيد؛ موس

ــدود  ح ــت  گف ــوان  مى ت و  دارد  را 
ــازان بزرگ دنيا  دو سوم آثار آهنگس
ــت، اما  ــترومنتال يا بى كالم اس اينس
در ايران به دليل   مشكالتى كه وجود 
دارد و درباره شان توضيح دادم كسى 
به سراغ اين نوع موسيقى نمى رود. به 
ــن بيايم و براى كمانچه  طور مثال م
ــازها كنسرتو بنويسم  و تار و ديگر س
درنهايت چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در 
ــرمايه اى بايد  ــت با چه پول و س نهاي
اثرم را ضبط كنم و به چه شكل آن را 
پخش كنم و چه كسى آن را خواهد 

خريد؟ 

ــار  آث ــدات  تولي ــفانه  متاس   

غير پاپيوالر بازگشت مالى ندارند، چه رسد به سود! 
ــيقى را دنبال  ــه هيچ وجه. از طرفى تعداد مخاطبانى كه اين نوع موس خير ب
مى كنند، تقريبا اندكند. متاسفانه رسانه ها و شبكه هاى تلويزيونى و اينترنتى 
به نوعى ذائقه مخاطبان را تخريب كرده اند. كار به آنجا رسيده كه همه مردم 
به دنبال موسيقى پاپ و آن نوع موسيقى هستند كه خواننده طى آن به جاى 

خواندن، حرف مى زند. 

  منظورتان موسيقى رپ است؟
ــعار و متونى را  ــبك فقط صحبت مى كنند و اش ــه رپ. خوانندگان اين س بل
ــيقى نيست، اما مى بينيد كه به شدت طرفدار  روخوانى مى كنند! اينكه موس
ــران بخش مربوط به معرفى  ــت؟ به اين دليل كه در اي ــرا اينگونه اس دارد. چ
موسيقى جدى وجود ندارد تا آثار با ارزش را به گوش مردم برساند و آن ها نيز 

گوش دهند و يادبگيرند و درست انتخاب كنند. 
 

  به قطعه «هوشنگان» بازگرديم. چه شد كه اين نام را براى اثرتان 
انتخاب كرديد؟ 

ــت. يك روز تصميم گرفتم نام اين  ــنهاد على جعفرى پويان اس اين نام پيش
كنسرتوى جديد را «هوشنگ» بگذارم. در ادامه صحبت ها على گفت من نام 
هوشنگ را بسيار دوست دارم زيرا نام پدرم نيز همين است. من نيز گفتم حال 
كه ويولن اثر را تو مى نوازى نام آن را كنسرتو ويولن «هوشنگان» بگذاريم. على 

بسيار خوشحال شد و اينگونه بود نام قطعه را «هوشنگان» گذاشتيم. 

ــروه و  ــه به وسواســى كه نســبت به انتخــاب اعضاى گ ــا توج   ب
نوازندگانتان داريد، از حضور و كار على جعفرى پويان رضايت داريد؟ 

ــان از هر لحاظ به توليد اثر كمك كرد. اول  ــتم. ايش بله؛ از انتخابم راضى هس
ــيارى  اينكه خيلى خوب اجرا كرده و دوم اينكه براى تبليغات اثر زحمات بس

كشيده است. 

  سه قطعه كنسرتو ويولن «هوشنگان» با وجود آنكه از تكنيك ها و 

عوامل موسيقى كالسيك غربى شكل گرفته اند، اما كليت اثر آن هويت 
ايرانى خود را حفظ كرده است. 

بايد هم اينگونه باشد و من نيز سعى كرده ام اين آميختگى به نحوى باشد كه 
شكل و حالت ملى بودن اثر حفظ شود. 

 

  شما مانند برخى ديگر از بزرگان موسيقى ايران مقطعى در دانشگاه 

تدريس كرده ايد، چرا به آن روند ادامه نداديد؟ زيرا دانشگاه هاى ما به 
افرادى چون شما نياز دارند. 

ــيقى دانشگاه هنر بودم اما به دليل وجود  ــال مدير موس من حدود چهارده س
ــى آنجا وجود داشت، استعفا دادم و  ــكاالت بسيارى كه در سيستم آموزش اش
ــت. به اين دليل كه واقعا دستم بسته بود و  ــگاه بازنخواهم گش ديگر به دانش
نمى توانستم كارى كنم. اگر همين االن مرا به عنوان رئيس كل موسيقى كشور 
انتخاب كنند و بگويند اداره و مديريت موسيقى كشور از امروز با شماست، چه 
فايده اى خواهد داشت، وقتى نمى توانم آنچه را كه فكر مى كنم درست است، 
ــوب  انجام دهم. آنهايى كه براى تصميم گيرى درباره هنر مراجع اصلى محس
مى شوند، بايد فكرشان درست باشد تا اتفاق مثبتى رخ دهد. فعاليت در چنين 
ــت، مگر اينكه افراد براى دل خودشان كار كنند و من نيز  فضايى بى فايده اس
ــاس كار مى كنم. من آخرين اثرم كنسرتو ويولن «هوشنگان» را  بر همين اس
ــتم و از هيچكس انتظار ندارم ريالى به من كمك كند يا  براى دل خودم نوش

تشويقى صورت گيرد. 

  با وجود اين عدم حمايت ها، شما الاقل هرچند ماه يك بار اثرى را 
منتشــر مى كنيد. بى آنكه هياهو و حاشيه اى به راه بيندازيد. اين حركت 

تحسين برانگيز است. 
همينطور است و واقعا براى هيچكدام از آثارم ريالى دريافت نكرده ام و به هيچ 
ــت. چند ماه پيش نيز وارياسيون «نوايى» را  ــته اس وجه حمايتى وجود نداش
ــتم كه مردادماه منتشر شده و آن را به نوازندگان و خوانندگان موسيقى  نوش
نواحى تقديم كردم. يكى از دوستان منتقد كه در كار خودش حرفه اى و كاربلد 
ــته بود و از آن تعريف كرده بود. اثر مذكور را  ــت نقدى درباره اين اثر نوش اس
ــى به من سفارش داده بود و نه براى توليد و ساخت آن كمكى وجود  نه كس
ــتم و ساختم. مطمئنم باور  ــت. من اين اثر را صرفا براى دل خودم نوش داش
نمى كنيد اما بايد بگويم تا همين لحظه كه با شما صحبت مى كنم، هيچكدام از 
آثارم برايم ريالى بازگشت مالى نداشته است. حتى يك ريال! حتى در بسيارى 
از كارهايم قراردادى نيز نوشته نشده است. مجبور هستيم و بايد كار كنيم تا 
هم به لحاظ روحى راضى شويم و هم براى ارتقاى فرهنگ و موسيقى كشور 
قدم موثرى برداشته باشيم. اما خب بسيارى نمى توانند چنين رويه اى را پيش 
گيرند، زيرا امكاناتش را ندارند. متاسفانه هيچ كمك مادى و معنوى نيز وجود 
ندارد و هنرمندان عرصه هاى مختلف از سينما گرفته تا موسيقى و ادبيات و 

تئاتر به هيچ وجه حمايت نمى شوند.

 نگاهى به فيلم سينمايى «گرگ بازى» اولين اثر عباس نظام دوست كه آن را در ژانر معمايى ساخته است 

وقتى همه چيز گنگ است 

 هوشنگ كامكار: 
هیچ کس به فکر موسیقِی جدی نیست همه دنبال پول هستند

 يكشنبه 23آذر  1399    شماره 5901 
ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

99 گزارش 
ــم اينكه تالش مى كند به شــدت  ــازى» عليرغ «گرگ ب

معمايى باشد و حتى اين رويه را تا پس از پخش تيتراژ پايانى 
ــوالت را در ذهن مخاطب  ــيارى از مجه ــه مى دهد و بس ادام
بى پاســخ باقى مى گذارد، اما به جاى معمايى بودن، به شدت 
پيچيده است، پيچيده بودنى كه در همه جاى فيلم هويداست 
ــرا مى خواند، به صورتى كه  و مخاطــب را بر توجه به خود ف
سه چهارم از فيلم سپرى شده اما هنوز مشخص نشده فيلم چه 

مسئله اى را مى خواهد مطرح كند 

 در «گرگ بازى» كارگردان همه چيز را روى دايره ريخته 
و به جاى اينكه خودش معما را حل كند يا حداقل كليد حل 
معما را به دست مخاطب بدهد، ناگهان در ميانه فيلم (يعنى 
جايى كه فيلم مى توانست هنوز ادامه داشته و حرفهاى ديگرى 
ــه همه گفت:  ــته باشــد) كات داد و ب براى بيان كردن داش
«خسته نباشيد» در حاليكه مى توانست با حذف سكانسهايى 

از ميانه فيلم كه بود و نبودشان هيچ فرقى با هم نداشت، فيلم 
ــتن پايان فيلم  ــه دهد و حتى اگر تصميم بر بازگذاش را ادام
داشت، كليدهايى را براى حل معمايى كه هيچ فكتى درباره 

آن بيان نكرده بود، به مخاطب بدهد



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7 در میان بگذارید.

 
 تحقیقات نش��ان می دهد کودکان و نوجوانان افسرده 
بیشتر در معرض خطر مرگ زودهنگام و ابتال به طیف 
وسیعی از بیماری ها در سنین باالتر هستند.به گزارش 
مهر، »س��ارا برگن«، سرپرس��ت تیم تحقی��ق در این 
ب��اره می گوید: »مطالعه ما نش��ان می دهد کودکان و 

نوجوانان مبتال به افسردگی با ریسک باالتر مرگ زودهنگام وابتال 
به بیماری های دیگر روبرو هستند.«وی می افزاید: »مهم است که 
این گروه از کودکان و نوجوانان از لحاظ بیماری های بعدی تحت 

مراقبت و درمان قرار گیرند.« این مطالعه نشان داد 
که کودکان و نوجوانان مبتال به افسردگی با ریسک 
ب��اال ابتال به ۶۶ بیماری از ۶۹ بیماری پزش��کی، از 
جمله اخت��الالت خ��واب، دیابت ن��وع ۲، هپاتیت 
ویروس��ی و بیماری های کلیه و کبد، روبرو هستند.
همچنین در مقایس��ه با افراد فاقد افسردگی، آنها با ریسک باالتر 
صدمات ناش��ی از خودآزاری، و تقریباً ش��ش برابر بیشتر با خطر 
مرگ زودهنگام مواجه هستند.این یافته ها تفاوت های جنسیتی 

را هم نشان داد. به عنوان مثال، زنان مبتال به افسردگی زودهنگام، 
بیشتر با احتمال ابتال به عفونت ادراری، تنفسی و گوارشی مواجه 
بودند. از طرف دیگر، مردان بیش��تر دچار چاقی، مش��کالت غده 
تیروئید، بیماری س��لیاک و اگزما بودند.در حال حاضر مش��خص 
نیس��ت که آیا افس��ردگی منجر به افزایش ریسک اثرات منفی بر 
س��المت می شود یا س��ایر عوامل زمینه ای وجود دارد که منجر 
به افزایش خطرات افس��ردگی و بیماری های مورد بررسی در این 

مطالعه می شوند. 

 ایران روی کمربند شیوع سرطان معده

 ارتباط افسردگی در نوجوانی و ریسک ابتال به ۶۶ بیماری

یک فوق تخصص خون و سرطان بالغین اظهار کرد: وضعیت جغرافیایی یکی از عوامل موثر 
در بروز س�رطان اس�ت،  زیرا طی بررسی های اخیر مشخص شده است که این بیماری در 
برخی از مناطق کشور بیشتر بروز پیدا می کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صفا 
نجفی گفت: متاسفانه کشور ما بر روی کمربند شیوع سرطان معده قرار دارد. دو سرطان 

معده و مری شایع ترین سرطان  های بدخیم در آقایان هستند .

زندگی

دن��دان به عن��وان یکی از مه��م ترین اعضای 
ص��ورت، در زیبای��ی ظاه��ر و لبخن��د اف��راد 
 بس��یار مهم و تاثیرگذار است. زردی و تیرگی 
دندان ها عالوه بر اینکه نمایی بد و نامناس��ب 
برای لبخند زیبای انس��ان ایجاد می کند، در 
برخی مواقع نیز، باعث ایجاد ناراحتی و از بین 
رفتن اعتماد به نفس افراد می ش��ود . عوامل 
مختلفی می تواند باعث بروز این مش��کل در 
دندان ها ش��ود  که یکی از آنها  این  است که 
دندان بعد از انجام درمان ریشه دندان یا همان 
 عصب کش��ی بعد از مدتی دچ��ار تغییر رنگ 
می شوند .عوامل مختلفی باعث این تغییر رنگ 
می ش��ود که اغلب آنها به دلیل سهل انگاری 

است. این عوامل عبارتند از :
عامل اول : در صورتی که دندانپزش��ک بعد از 
اقدام به درمان ریش��ه دندان و پر کردن ریشه 
مقدار اضافی این ماده را که در تاج دندان قرار 
می گیرد ، خارج کند ، مش��کل تغییر رنگ در 

دندان  ایجاد نمی شود.
 عام��ل دوم : ماده ای اس��ت که ب��رای ترمیم 
تاج دندان استفاده می شود که به خصوص در 
قدیم چ��ون از ماده آمالگام یا همان ماده نقره 
ای رنگی که شما در اکثر دندان ها و ترمیم ها 
مالحظه می کنید استفاده شده است  که این 
ماده هم به دلیل وجود نقره و جیوه داخلش که 
فلزاتی هستند که رنگ شان  وارد عاج و مینای 
دندان می ش��ود ، ب��ه تدریج باعث ایجاد رنگ 

خاکستری داخل دندان می شود .
عامل س��وم : باقیمانده خ��ون و بقایای عصب 
 دن��دان در داخ��ل تاج دندان اس��ت که باعث 
می شود مواد نفوذ  کنند به داخل توبول های 
عاجی و مینا و حالت خون مردگی داخل دندان 

ایجاد شود .
س��فید کردن دندان عصب کشی شده کاری 
نیس��ت که بتوانید ب��ا روش ه��ای خانگی یا 
محصوالت سفید کننده دندان در داروخانه ها 
از پس آن برآیید زیرا دندان از داخل سیاه شده 
اس��ت. بنابراین، الزم است از داخل نیز سفید 
ش��ود و باید با  دندانپزشک  مشورت کنید تا 
راه مناسب انتخاب شود .در اینجا باید گفت که 
در صورتی که پس از انجام درمان ریشه دندان 
یا عصب کش��ی به دلیل عام��ل اول  و دوم  ، 
رنگ دندان کند س��خت می توان آن را درمان 
کرد به دلیل اینکه فلزاتی که دبه داخل دندان 
نفوذ کردند تقریبا قابلیت سفید شدن را ندارند 
 و با مواد س��فید کننده یا بلیچینگ ، س��فید 
نمی شوند.اما در مورد عامل سوم که باقیماندن 
خون و انساج عصب دندان است ، از بین رفتن 
آنها با مواد بلیچینگ به خوبی امکانپذیر است  و 
دندان ها سفید می شوند ولی متاسفانه معموال 
ای��ن عوامل با هم ترکیب می ش��وند و تیرگی 
دندان را به وجود می آورند که س��فید کردن 
آن با مواد بلیچینگ کار س��ختی است و حتی 
می تواند به دندان آس��یب برساند و وقت گیر 
و هزینه بر است، به همین دلیل معموال ازاین 
روش استفاده نمی شود به دلیل اینکه معموال 
بعد از تعداد جلسات زیاد و صرف هزینه معموال 
به نتیجه صد دردصد دلخواه بیمار نمی رسد. 
از روش های دیگر برای س��فید کردن دندان ، 
اس��تفاده از کامپوزیت ونیر یا روکش زیرکونیا 
اس��ت که در واقع روی قس��مت رنگ گرفته 
 دن��دان را می پوش��اند و در واقع آن را س��فید 
 نم��ی کن��د فقط پوش��ش م��ی ده��د.در مورد 
دندان هایی که زیاد تخریب نش��دند و یا تغییر 
رنگشان خیلی شدید نیست ، با کامپوزیت ونیر 
بدون تراش دندان می شود این مشکل را حل 
کرد.ولی اگر تغییر رنگ زیاد باشد و نسج دندان 
ضعیف شده باش��د در اثر پوسیدگی شدید و 
درمان ریشه دندان که انجام شده در گذشته، 
روک��ش زیرکونیا می توان��د هم از نظر زیبایی 
مش��کل تغییر رنگ دندان را حل کند و هم از 
نظر استحکام و دوام دندان کمک کننده باشد.

شرط تجویز کورتون
 برای بیمار کرونا

فوق تخصص ریه بالغین مجتمع بیمارستانی 
ام��ام خمین��ی)ره(، در ارتب��اط ب��ا الگ��وی 
پیشنهادی مراقبت از بیماران کووید ۱۹ برای 
پزش��کان عمومی گفت: نکته مهم این است 
که بیم��ار را بعد از یکب��ار معاینه رها نکنیم. 
به گزارش مهر، حس��ین کاظمی زاده  افزود: 
معاین��ات اولیه می تواند به ص��ورت مجازی 
انجام ش��ود تا مراجعه به حداقل برسد.وی در 
مورد مصرف کورتون گفت: به دلیل ش��باهت 
عالئ��م آنفلوآنزا با کرونا، تجوی��ز کورتون نیاز 
ب��ه احتیاط زیاد دارد.کاظم��ی زاده ادامه داد: 
واقعیت این اس��ت اگر به ابتالی کرونا ش��ک 
آنتی بیوتیک ه��ا جایگاهی  باش��یم،  داش��ته 
ندارن��د، مگر ش��ک بالینی قوی ب��ه عفونت 
باکتریال وجود داشته باشد.وی گفت: بیماری 
کرون��ا بر روی سیس��تم های ب��دن از جمله 
مغ��ز، حافظ��ه و خلق و خو تاثی��ر می گذارد. 
بهتر اس��ت داروهای ضد وی��روس در فاز اول 
 بیماری و زمانی که بیمار بس��تری شده است 

تجویز شود.

کشف پنج ژن که احتمال
 ابتال به کرونا را افزایش می دهد

محقق��ان در مطالع��ه ای موفق به شناس��ایی 
پن��ج ژن در بدن انس��ان ش��ده اند ک��ه با ابتال 
به ش��دیدترین حاالت بیم��اری کرونا ارتباط 
مس��تقیم دارد.به گزارش ایرنا، محققان در این 
مطالع��ه همچنین متوجه ش��دند که می توان 
س��اختار چن��د داروی موجود را ب��رای درمان 
افرادی که بر اثر ابتال به کرونا به ش��دت بیمار 
شده اند، دوباره تنظیم کرد.آنها  در این تحقیق 
متوجه ش��دند پنج ژن که در انجام دو فرآیند 
مولکولی - یعن��ی مصونیت مقابل ویروس ها و 
مقابله با التهاب شش ها - دخیل هستند، عامل 
اصلی بروز بسیاری از بیماری های شدید ناشی 
از ابت��ال به کرونا اس��ت.»کنت بیل��ی« یکی از 
مدیران این تحقیق گف��ت: عملکرد این ژن ها 
 ،DPP۹ ،OAS۱ ،TYK۲ ،IFNAR۲  که
 و CCR۲ ن��ام دارن��د ت��ا ح��دودی توضی��ح 
م��ی  دهد که چ��را برخی اف��راد در اثر ابتال به 
کرونا به ش��دت بیمار می  ش��وند؛ در حالی که 
برخی دیگر اصال هیچ تاثیری نشان نمی  دهند.
یافته  های این مطالعه به محققان کمک خواهد 
کرد به تحقیقات درب��اره داروهای بالقوه برای 
درمان کرونا از طریق انجام آزمایش  های بالینی 
داروهایی که مسیرهای مشخص ضدویروسی و 
ضدالتهابی را هدف می  گیرند، سرعت بخشند.

خوردن این غذاها
 قبل از خواب سم است

مصرف برخی از غذا ها قبل از خواب اختالالتی در 
بدن ایجاد کرده و سالمت انسان را تهدید می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، النا کالن متخصص 
تغذیه اظهار کرد: پیش از خواب افراد باید گوشت 
پخته )به خصوص سرخ ش��ده(، گوجه فرنگی، 
بادمجان، غذا های کنسروی، ترشی )سبزیجات 
یا ماه��ی(، آووکادو، پنیر های تند و پنیر آبی را 
کنار بگذارند زیرا این غذا ها ممکن است حاوی 
تیرامین )یک نوع اسید آمینه( باشد که به نوراپی 
نفرین )هورمون استرس( تبدیل می شود.او افزود: 
هنگامی که این مواد غذایی را مصرف می کنیم 
ممکن است دچار بی خوابی شده، صبح خسته 
از خواب بیدار  شویم، و در طول روز بیش از حد 
معمول غذا بخوریم منجر به افزایش وزن خواهد 
شد. کرفس نیز باید از فهرست غذاهای عصرانه 
حذف شود. این سبزی برای کاهش وزن بسیار 
مفید است، اما نباید مانند سایر غذا های ادرار آور 

قبل از خواب مصرف شود.

آشنایی با میوه ای شادی آور 
که بمب ویتامین C است

پژوهش��گران دریافت��ه اند که می��وه کیوی به 
دلیل سرش��ار ب��ودن از ویتامین س��ی، کلید 
تقویت پویایی و نشاط است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ،پژوهش��گران دریافتند علی 
 رغ��م آنکه پژوه��ش ها ارتباط ویتامین س��ی
 ب��ا عملکرد بدن و سیس��تم ایمن��ی را اثبات 
ک��رده اند، اما پژوهش اخی��ر بر نقش متفاوت 
ویتامین س��ی در ارتباط با سالمت و عملکرد 
روان و فواید این ویتامین برای آن تمرکز داشته 
است.پژوهشگران همچنین توضیح داده اند که 
ویتامین س��ی عملکرد بسیاری در بدن، مغز و 
تقویت تولید هورمون ها و گیرنده های عصبی 
از جمله آدرنالین، سیروتونین و اوکسیتوسین 
که سطح تنش را کنترل، خلق و خو را تنظیم 
و احس��اس راحتی را تقویت می کند، دارد.آنها 
می گویند تقویت سطح ویتامین سی از طریق 
خوراکی های کاملی مانند کیوی، به دس��تیابی 
ب��دن بر عناصر نش��اط بخش دیگ��ر که برای 
سالمتی بدن و مغز مفید است، کمک می کند.

 نکته یادداشت 

 یافته 

 هشدار 

 توصیه 
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محقق��ان یک ش��رکت دانش بنی��ان موفق به 
ساخت داروی مکمل تقویت حافظه و یادگیری 
با اثربخش��ی باال ش��دند.به گزارش مهر، جالل 
زرین قلم مقدم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
گفت: در این شرکت موفق به کسب دانش فنی 
و ساخت قرص مکمل تقویت حافظه شدیم که 
اثربخشی آن در بهبود عملکرد مغزی و سیستم 
عصب��ی از داروهای اعصاب بیش��تر اس��ت.وی 
گفت: ویژگی  کلیدی پپتیدها، دسترسی آسان 
به سیس��تم عصبی مرکزی است بر این اساس 
قرص مکملی که س��اختیم ب��ه بهبود حافظه و 
یادگیری، ارتقاء فعالیت ش��ناختی مغز و بهبود 
اس��تدالل، بهبود خلق و خوی بهبود آلزایمر و 
افزایش و تقویت قدرت تفکر و یادگیری کمک 
م��ی کند.به گفته وی،  ای��ن پپتید خوراکی به 
راحتی از س��د خونی مغزی عبور کرده و اثرات 
آن در ع��رض چند دقیقه ب��روز می کند.وی در 
خصوص فارماکولوژی و مکانیس��م اثر این دارو 

گفت: مصرف این مکمل از طریق افزایش فاکتور 
رشد عصبی )NGF( و فاکتور نوتروپیک مغزی 
)BDNF( می تواند باعث بهبود رشد و مقاومت 
نورونی و سیناپس ها ش��ود و از تخریب نورونی 
هیپوکامپ جلوگیری کند. بر همین اساس این 
مکمل به عن��وان پپتید موث��ر در بهبود عالئم 
بیماری آلزایمر و سایر بیماری های نورودژنراتیو 
مورد اس��تفاده نیز ق��رار می گی��رد. مدیرعامل 
شرکت خاطرنش��ان کرد: برای سنتز ماده اولیه 
دی پپتی��دی ان- فنی��ل اس��تیل- ال- پرولی 
گالیس��ین اتیل اس��تر در مقیاس آزمایشگاهی 
از صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی تس��هیالت 
نمونه س��ازی از صن��دق ن��وآوری و ش��کوفایی 
دریافت کردیم.زرین قلم در مورد مزیت رقابتی 
این محصول نسبت به نمونه های خارجی گفت: 
قیمت این محصول که هنوز به بازار عرضه نشده 
 در مقایس��ه ب��ا نمونه های خارج��ی ۷۰درصد

 کمتر است.

در مطالعه ای بی��ش از ۱۰۰۰ نفر از افرادی که 
دچار حمله قلبی ش��ده اند، در طول یک س��ال 
تحت نظر قرار گرفتند معلوم ش��د که عملکرد 
قلب در کس��انی که به س��بک مدیترانه ای  غذا 
خ��ورده بودند بس��یار بهت��ر ش��ده بود.رابرت 
گرینفیلد، مدیر توانبخشی غیرتهاجمی قلب در 
انستیتوی قلب و عروق مموریال ِکر می گوید، این 
یافته ها دقیقا مطابق با مطالعات دیگری اس��ت 
که تأثیرات محافظتی رژیم مدیترانه ای را روی 
سیس��تم قلبی عروقی نشان داده اند.او می گوید: 
دلیل��ی وج��ود دارد که این روش غ��ذا خوردن 
چنی��ن تاثیری دارد. این یک برنامه کوتاه مدت 
نیس��ت که شامل محرومیت از برخی گروه های 
غذایی باشد. این روند، یک تغییر سبک زندگی 
محس��وب می ش��ود که پر از گزینه های س��الم 
ب��رای قلب اس��ت. به عنوان مث��ال، چربی های 
سالم ناشی از انتخاب هایی مانند آووکادو، روغن 
زیتون و ماهی سالمون به کاهش التهاب در بدن 

کمک می کنند و فش��ار خ��ون را در حد نرمال 
نگه می دارند.

گرینفیلد اضافه می کند که این چربی ها به شما 
ام��کان می دهند ویتامین های محلول در چربی 
مانن��د ویتامین های A، D، E و K و همچنین 
م��واد معدنی از جمله کلس��یم، آه��ن، منیزیم 
و روی را بهتر جذب کنید.به گفته فرانچس��کو 
کاپوچیو، استاد پزشکی قلب و عروق اگرچه به 
نظر می رسد رژیم مدیترانه ای موثرتر از یک رژیم 
استاندارد کم چرب است، اما این نوعی رویکرد 
مناس��ب برای همه نیس��ت.او اضافه کرد:گزینه 
دیگر رژیم غذایی موس��وم به رژیم َدش اس��ت 
که بس��یار به برنامه غذایی مدیترانه ای شباهت 
دارد، اما کاهش قابل توجه س��دیم را نیز شامل 
می شود. کاپوچیو می گوید، تحقیقات از این رژیم 
غذایی برای س��المت قلب، به ویژه برای افرادی 
 که سعی در کاهش فش��ار خون دارند، حمایت 

کرده است.
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آفت�اب ی�زد- فاطمه مظف�ری: اخت��الالت پوس��تی در عالئم و 
ش��دت کامال متنوع هس��تند و می توانند موقت یا دائ��م و دردناک 
یا بی درد باش��ند؛ بعضی ریش��ه ژنتیک دارند و بعضی ندارند؛ بعضی 
از مش��کالت پوستی کم اهمیت هس��تند و بعضی خطرناک. با اینکه 
بعضی از مشکالت پوس��تی ممکن است بی اهمیت باشند، بعضی از 
آنها می توانند نشانه مشکلی جدی باشند. یکی از اختالالت  پوستی 
ش��ایع  بروز التهاب درپوست اس��ت. عوامل مختلفی می توانند باعث 
ایجاد التهاب پوست صورت و قرمزی آن گردد. برخی از آنها می توانند 
در خانه و اطرافتان قرار داشته باشند  افراد می توانند با شناخت این 
محرک ها ، از پوس��ت خویش مراقبت کنند لذا با  توجه به اهمیت 
موضوع  آفتاب یزد در این باره با دکتر داریوش دائر، متخصص پوست 

و مو گفت وگو کرده است .
وی در این باره می گوید : سیس��تم ایمنی بدن برای حفظ س��المت 
کل بدن بسیار مهم است. این سیستم جهت تشخیص و خنثی کردن 
عوامل مهاجم بیرونی مانند میکروب های عفونی و حتی س��لول های 
س��رطانی عمل می کند. زمانی که یکی از این عوامل وجود داش��ته 
باشد، التهاب ایجاد می شود ومانند هر قسمت دیگر از بدن، پوست نیز 

می تواند درگیر واکنش های سیستم ایمنی شود.
دکتر دائر خاطرنش��ان کرد: التهاب پوست اغلب باعث ایجاد خارش 
و قرمزی می ش��ود و معموالً واکنشی از س��وی سیستم ایمنی بدن 
به ش��رایطی ایجاد شده است و کیفیت زندگی افراد را بسیار کاهش 

می دهد .
این متخصص پوست و مو عنوان کرد : عالوه بر بروز برخی بیماری ها، 
برخی از وسایل و موادی  که افراد استفاده می کنند ، می تواند باعث 

بروز التهاب در پوست آنها شود .
 وی ادام��ه داد: شس��تن بیش از حد دس��ت ها با اس��تفاده از آب و 
صابون   چربی های طبیعی پوس��ت را از بین می برد و ممکن اس��ت 
منجر به زبری شدید شود. در ابتدا ممکن است پوست خشک و ترک 
خورده به نظر برسد اما اگر این وضعیت طوالنی شود و درمان صورت 
نگیرد ممکن است پوست ش��کننده شده و خونریزی کند و موجب 

التهاب پوست شود.
دکتر دائرمطرح کرد: اکثر افراد می دانند که پاک کننده های خانگی 
برای پوس��ت مضرهستند و مواد شیمیایی موجود در آنها می توانند 
ی��ک تاثیر الته��اب آور بر روی بدن داش��ته باش��ند. این محرک ها 
 ش��امل پاک کننده های چند منظوره، شوینده های ظروف و لباس، 
پاک کننده های پنجره، جالدهنده مبلمان و مواد ضدعفونی کننده 
دستش��ویی است لذا قبل از کار کردن با این مواد پوشیدن دستکش 
محافظ  ضروری اس��ت. این متخصص پوس��ت و مو اظهار داش��ت : 
خش��ک کن ملحفه و نرم کننده های الیاف و لباس نیز ممکن است 

موجب واکنش های التهابی و ایجادخارش در پوست شوند . 

وی ابراز داش��ت :لباس ها بخصوص آنهایی ک��ه در آنها از الیاف زبر 
و خش��ن مانند پش��م استفاده شده است ممکن اس��ت برای افرادی 
که از یک مش��کل پوس��تی به نام درماتیک آتوپی��ک  رنج می برند، 
 مشکل ساز باشد. طبق تحقیقات انجام شده توسط محققان ۱۰ الی

  ۲۰ درصد از کودکان و ۱ تا 3 درصد از افراد بزرگسال دچار این بیماری 
می شوند لذا پزشکان توصیه می کنند که اگر الیاف لباس فرد موجب 
 خارش، التهاب یا جوش می شوند از الیاف نخی و پلی نخی استفاده

 کنند.
دکتر دائر توضیح  داد : هوای گرم به ویژه در طول ماه های تابستان 
 می تواند مش��کالت پوس��تی مرتبط با تعریق را وخی��م تر کند لذا 
ممکن است متوجه قرمزی یا رفتگی پوست در نواحی خاص مانند زیر 

بغل شوید و التهاب پوستی مشاهده شود .
ای��ن متخصص پوس��ت و مو بیان کرد : برخی اف��راد بیش از حد به 
 التک��س حساس��یت دارند در ای��ن  افراد ممکن اس��ت حتی  جای 
 بند کفش ی��ا کش بند کمر روی بدن بماند وممکن اس��ت در برابر 
میوه های گرمسیری نیز بدنشان واکنش نشان دهند و التهاب ایجاد 
شود لذا باید مراقبت های الزم  را جهت سالمت پوست انجام دهند.

وی خاطرنش��ان کرد : افراد بسیاری را مشاهده می کنید که به عطر 
حساسیت  دارند . برخی  از آنها ممکن است در صورت مصرف عطر 
دچار جوش یا کهیر ش��وند لذا باید در ابتدا تشخیص دهید که علت 
بروز التهاب ، حساسیت به عطر است و سپس با احتیاط آن را مصرف 
کنید . دکتر دائر متذکر ش��د : پوس��ت صورت با منافذ عمیقش به 
راحتی قابل نفوذ است و به همین خاطر باید دقت بیشتری در مورد 
کرم ها و فرآورده های مراقبت از پوس��ت داشته باشید بخصوص اگر 
در هنگام اس��تفاده از آنها در پوستتان احساس س��وزش دارید. این 
محصوالت شامل کرم های ضد چروک، پاک کننده ها و الیه بردارهای 
پوستی می شوند لذا توصیه می شود که قبل از مصرف برچسب این 
محصوالت را برای وجود برخی محرک های شایع پوستی مانند اسید 
اسکوربیک، نگهدارنده های پارابن و اسیدهای هیدروکسی آلفا مانند 
اسید گلیکوسیک، اسید مالیک و اسید الکتیک بررسی کنید و سپس 
استفاده کنید . این متخصص پوست و مو مطرح کرد :  گیاهانی مانند 
س��ماق  سمی، بلوط سمی و پیچک سمی سه عامل شایع درماتیت 
تماس��ی آلرژیک و حاوی روغنی به نام اوراشیول هستند که واکنش 
آلرژیک به صورت یک جوش دارای خارش را تش��دید می کند. یک 
واکنش مالیم ممکن است 5 تا ۱۲ روز طول بکشد در حالی که یک 
واکنش شدیدتر ممکن است 3۰ روز یا بیشترطول بکشد. اکثر افراد 
آگاهانه در معرض س��ماق، بلوط و پیچک سمی قرار نمی گیرند اما 
الزم اس��ت یاد بگیرند که چطور این مواد را شناسایی کنید تا با آنها 

تماس نداشته باشید.
وی م��ی گوید: بدون تردید  مصرف برخ��ی غذا ها می تواند موجب 
واکنش های پوستی از کهیر گرفته تا جوش شوند اما حتی کار کردن 
با برخی مواد غذایی خالص نیز ممکن است موجب التهابهای پوستی 
شود. اگر اتفاقی دچار بریدگی یا ترک بر روی دست های تان شدید، 
دست زدن به غذاهای اسیدی یا ادویه ها می توانند التهاب آور باشد.

دکتر دائر افزود : نیکل یک عامل حساس��یت زای ش��ایع اس��ت که 
می توان در زیور آالت لباس، بند س��اعت، زیپ و س��ایر وسایل آن را 
مشاهده کرد. برخی ویتامین ها و یا لوازمی که برای ترمیم شکستگی 
پا و دس��ت به کار می رود)پالتین( نیزحتی در برخی افراد می تواند  

آلرژی های شدید ایجاد کند.
این متخصص پوس��ت و مو در پایان  گفت : اس��تفاده از مس��دود کننده 
 UVA های آفتابی برای محافظت پوس��ت در برابر تشعشعات مضر
 و UVB توصی��ه می ش��ود، اما برخ��ی مواد ش��یمیایی موجود در

  ض��د آفتاب ه��ا می توانند موجب جوش یا واکنش آلرژیک ش��وند. 
شایع ترین واکنش های آلرژیک در ضد آفتاب هایی رخ می دهند که 
حاوی مواد ش��یمیایی مبتنی بر PABA هستند؛ بنابراین اگر دچار 
آلرژی هستید می توانید از یک جایگزین فاقد PABA استفاده کنید 

تا از بروز التهاب در پوست پیشگیری کرده باشید.

 آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص پوست  و مو بررسی کرد

چه چیزهایی موجب التهاب پوست می شوند ؟

نتای��ج تحقیقات نش��ان می ده��د که خواب طوالنی ت��ر منجر به 
بهبودی بهتر می ش��ود. تعجب آور نیس��ت که مغز م��ا با افزایش 
خواب به آس��یب دیدگی واکنش نش��ان می دهد؛ اما چگونه این 
اتفاق می افتد؟ مغز از کجا متوجه آسیب می شود؟ آیا نوعی پیام 
دوربرد از زخم به مغز ارس��ال می شود؟به گزارش ایرنا، پروفسور 
برینگمن، رهبر گروه اظهار کرد: کرم الگانس، ساده ترین حیوانی 
اس��ت که می توانیم ب��رای مطالعه خواب از آن اس��تفاده کنیم؛ 
ای��ن مدل به ما امکان می دهد طیف گس��ترده ای از تکنیک های 
زیست شناس��ی مولکولی را به طور دقیق با فرایندهای بیولوژیکی 
اساسی بررس��ی کنیم.این گروه کار خود را با جستجوی ژن های 
مس��ئول طوالنی ش��دن خواب در کرم ها آغ��از کردند. آنان یک 
آزمایش ژنتیک��ی در مقیاس بزرگ انجام دادند و بیش از ۴5۰۰ 
جهش ژنتیکی مختلف را تجزیه  وتحلیل کردند. یکی از ژن هایی 
ک��ه پیدا کردند توجه آن��ان را جلب کرد چ��ون افزایش فعالیت 
آن ژن منج��ر به افزایش زی��اد تولید پپتیده��ای ضد میکروبی 
)AMPs( می ش��د. پپتیدهای ضد میکروب��ی آنتی بیوتیک های 

طبیعی هس��تند که بدن برای مقابله با عوامل بیماری زا به صورت 
موضع��ی در داخل زخ��م تولید می کند.ب��رای درک ارتباط بین 
پپتیده��ای ضد میکروبی و عالمت دهی خواب، دانش��مندان ژن 
کرم ه��ا را دس��ت کاری کردند. آن��ان از تولی��د آنتی بیوتیک های 
طبیع��ی جلوگیری و بررس��ی کردند چه اتفاقی ب��رای کرم های 
آس��یب دیده می افتد. کاری که به ظاهر س��اده می آید اما این طور 
نبود. نتایج نش��ان داد ک��ه پپتیدهای ضد میکروبی بس��یار زائد 
هس��تند و دانش��مندان دریافتند که درمجم��وع ۱۹ ژن مختلف 
که مس��ئول تولید AMP هس��تند باید به طور هم زمان خاموش 
شوند تا تفاوت قابل توجهی مشاهده شود.پروفسور برینگمن بیان 
کرد: ما مش��اهده کردیم کرم هایی ک��ه پپتیدهای ضد میکروبی 
تولید نمی کنند، به دنبال آس��یب دیدگی، خواب کمتری داشتند. 
به طورمعمول، کرم ها از جراحات کامال زنده می مانند، بااین حال، 
مش��اهده کردیم که فقدان خواب، مرگ ومی��ر کرم ها را افزایش 
می دهد.محققان توانس��تند نش��ان دهند ک��ه AMP ها پس از 
آزاد ش��دن از زخم پوس��تی مانند یک پیام رس��ان عمل کرده و 

گیرنده ه��ای مغز را فعال می کنند. این فعال س��ازی به عنوان یک 
تغییردهنده عمل می کند و همچنی��ن باعث افزایش نورون های 
خواب به منظور افزایش خواب می شود.پروفس��ور برینگمن افزود: 
از مدت ها قبل معلوم ش��ده بود که AMP ها به صورت موضعی 
عم��ل می کنن��د ام��ا نتایج تحقیق ما نش��ان می ده��د که آن ها 
همچنین به عنوان مولکول های پیام رس��ان دوربرد عمل می کنند 
تا نیاز به خواب را از زخم ها به سیس��تم عصبی انتقال دهند.این 
نتای��ج همچنین نق��ش خواب را در بهبودی از آس��یب ها تقویت 
می کند.پروفس��ور برینگم��ن در آخر عنوان کرد: نتایج ما نش��ان 
می ده��د که چگونه خواب می تواند برای بهبودی و زنده ماندن از 
آس��یب نه تنها برای کرم های الگانس بلکه برای س��ایر حیوانات و 

احتماال حتی انسان نیز حیاتی باشد.

پژوهش جدید محققان نشان می دهد که توانایی ما در شنیدن موثر، 
تا حدود زیادی تحت تاثیر موقعیت چشمانمان قرار دارد. یافته های 
این پژوهش حاکی از این است که توجه شنیداری ما اساسا با توجه 
بصری در هم آمیخته است. به عبارت دیگر، نگاه کردن به منبع صدا 
می تواند به بهتر ش��نیدن آن کمک کند. به گزارش ایسنا،، چندین 
مدل فرضی ارائه شده اند که نشان داده اند بینایی ما، نقش مهمی در 
کمک به هدایت شنیداری بر عهده دارد. این مدل ها نشان می دهند 
که حرکات لب و صورت، توانایی پردازش ش��نوایی را به ویژه برای 
کس��انی که مش��کل ش��نوایی دارند، تقویت می کنند اما هنوز یک 
س��وال مهم باقی مانده اس��ت. این که آیا نگاه کردن به یک جهت 
خاص، توجه ش��نوایی ما را به همان سمت هدایت می کند یا خیر.

پژوهشگران "دانشگاه دوک" طی پروژه ای که در سال ۲۰۱۸ انجام 
شد، رابطه عجیبی میان حرکت چشم و ارتعاشات الله گوش یافتند. 
پژوهشگران دریافتند که حتی در صورت عدم وجود هر گونه صدا، 
هماهنگی متمایزی میان چشم و گوش وجود دارد که نشان می دهد 
الله ه��ای گوش ما از نظر فیزیولوژیکی، نس��بت به اطالعات مکانی 
مربوط به چیزی که به آن نگاه می کنیم، واکنش نش��ان می دهند.
این پژوهش جدید که به سرپرس��تی "ویرجینیا بس��ت"، برخی از 
واضح تری��ن ش��واهدی را که تا به امروز در م��ورد نحوه تاثیر توجه 
شنیداری بر چشم ها گردآوری ش��ده اند، ارائه می دهد.پژوهشگران 
در این پروژه، ش��رکت کنندگان را در برابر پنج اس��پیکر قرار دادند 
و سپس، توالی اعداد را از بلندگوهای گوناگون پخش کردند. گاهی 

اوقات، شرکت کنندگان راهنمایی می شدند تا به اسپیکری که صدا 
از آن پخش می شود، نگاه کنند و سپس برای ثبات بصری، به یک 
اسپیکر بی صدا نگاه کنند.هنگامی که پژوهشگران از شرکت کنندگان 
خواستند تا توالی اعداد را تکرار کنند، دریافتند افرادی که مستقیما 
به اسپیکر پخش کننده صدا نگاه می کردند، نتایج بهتری در عملکرد 
خود داش��تند.هنگامی که شرکت کنندگان به اسپیکر خاموش نگاه 
کردند، عملکرد آنها دچار مش��کل شد.این پژوهش، تاثیر موقعیت 
چشم را در تشخیص صدا هنگام ادغام صحبت چند گوینده مشخص 
می کند و نش��ان می دهد که عملکرد مطل��وب، به هم ترازی فضای 
دیداری و شنیداری بستگی دارد.این گونه پژوهش ها نشان می دهند 
که توجه شنیداری و دیداری اساسا به یکدیگر گره خورده اند. بست 
باور دارد که پردازش ش��نیداری مطلوب، به درجه ای از هماهنگی 

فضای میان گوش ها و چشم ها نیازمند است.

 خواب، بهترین درمان بیماری است

توانایی شنوایی تحت تاثیر چشم ها قرار دارد

=شس��تن بیش از حد دس��ت ها با اس��تفاده از آب و 
صابون ، چربی های طبیعی پوس��ت را از بین می برد و 
ممکن است منجر به زبری شدید شود. در ابتدا ممکن 
است پوست خشک و ترک خورده به نظر برسد اما اگر 
این وضعیت طوالنی شود و درمان صورت نگیرد ممکن 
است پوست شکننده ش��ده و خونریزی کند و موجب 

التهاب پوست شود

=گیاهانی مانند س��ماق  س��می، بلوط سمی و پیچک 
سمی سه عامل شایع درماتیت تماسی آلرژیک و حاوی 
روغنی به نام اوراشیول هستند که واکنش آلرژیک به 

صورت یک جوش دارای خارش را تشدید می کند

کرم الگانس، س��اده ترین حیوانی است که می توانیم 
ب��رای مطالعه خواب از آن اس��تفاده کنیم؛ این مدل به 
ما ام��کان می دهد طی��ف گس��ترده ای از تکنیک های 
زیست شناس��ی مولکولی را به طور دقیق با فرآیندهای 

بیولوژیکی اساسی بررسی کنیم

 

دکتر حافظی
 جراح و دندانپزشک

 تغییر رنگ دندان
پس از عصب کشی
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ممنوعیت حجاب در اتریش لغو شد
دادگاه قانون اساسى اتريش ممنوعيت حجاب در دبستان هاى اين كشور را مغاير قانون اساسى اعالم كرد. 

به گزارش ايسنا، به نقل از آناتولى، كريستوف گرابنواتر، رئيس دادگاه قانون اساسى اتريش طى نشست 
خبرى اعالم كرد كه اين دادگاه ممنوعيت حجاب در دبستان هاى اين كشور را مغاير قانون اساسى اعالم 

و آن را لغو كرده است.گرابنواتر طى اين نشست خبرى حكم دادگاه قانون اساسى اتريش درباره لغو قانون 
ممنوعيت حجاب براى كودكان دبستانى كه سال گذشته در مجلس ملى به تصويب رسيده بود را اعالم كرد.

aftab.yz@gmail.com

رئيس جمهورى منتخب آمريكا قصد دارد تا كاخ سفيد را پس 
از ترك ترامپ از آن به دقت ضدعفونى كند. به گزارش ايسنا، به 
نقل پايگاه خبرى پوليتيكو، جو بايدن، رئيس جمهورى منتخب 
آمريكا در بخشى از روند انتقال، استراتژيى دارد كه براساس آن 
تمامى كاخ سفيد پس از خروج دونالد ترامپ، رئيس جمهورى 
آمريــكا از آن به دقت تميز و ضد عفونى مى شــود تا از ابتالى 

خودش و تيمش به ويروس كرونا جلوگيرى به عمل آورد.
اين پروتكل پاكســازى در حالى مطرح شده كه بايدن برنامه 

واكنش خــود را بــراى مقابله با ويــروس كرونا 
به عنوان بخشــى از روند انتقالش به كاخ ســفيد 
قرار داده اســت كه شامل اســتفاده از ماسك در 
100روز نخست رياست جمهورى تا تست مجانى 

كوويد-19 مى شــود. رويكرد بايدن با اســتراتژى 
كنونى ترامپ متفاوت است. بر اســاس اين برنامه ها، اكثريت 
گروه رئيــس جمهورى منتخــب آمريكا نخســت دوركارى 
خواهندداشــت و بايدن تنها از مقام هاى ارشــد خود در محل 

كاخ ســفيد بهره مند خواهد شــد. امــا پيش از 
حضــور بايدن در كاخ ســفيد تمامــى جوانب و 
گوشه و كنارهاى اين كاخ به دقت مورد بررسى و 
ضدعفونى قرار مى گيرد تا از ابتالى بايدن و اعضاى 
گروهش به اين ويروس همه گير جلوگيرى شــود 
تا از آن فضاحتى كه ترامپ و تيمش به آن گرفتار شــدند در 
عين اينكه مدعى اند اين پاندمى تحت كنترل و مديريت است، 

اجتناب شود.

بایدن کاخ سفید را ضدعفونی می کند!
ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

آفتاب يزدـ  رضا بردســتانى: يك كارشناس مسائل بين الملل به 
آفتــاب يزد مى گويد:« اگرچه نگاه و نگرش سياســى بايدن با ترامپ 
متفاوت اســت اما شك نكنيد «لندن همچنان اسب ترواى آمريكا در 

اتحاديه ى اروپايى باقى خواهد ماند.»
جليلوند البته خاطرنشان مى كند:«هيچ تنشى در اين رابطه بين لندن و 
اتحاديه ى اروپايى رخ نخواهد داد زيرا تجربيات گذشته آن ها را به آن 

اندازه متنبه كرده است كه اطراف تنش خودنمايى نكنند!»
تفاوتى نمى كند اين جمله از «ترومن» باشد يا«دوگل» اما همه مى دانند 
و اذعان دارند كه نقش انگلستان در اتحاديه ى اروپايى همان اسب تروا 
اســت تا آمريكا حوزه نفوذ خود در اروپا را به هرشكل حفظ كند و به 
همين دليل است كه جليلوند معتقد است:« در روابط انگلستان و آمريكا 

ذره اى تغيير احساس نخواهيد كرد، در همان و پاشنه نيز همان!»

 بریتانیا ھیچگاه عضو اتحادیه نبوده است!
انگليس از ســال 1973 كه به جامعه اروپايى پيوســت تا 1993 كه 
عضويــت كامل آن در اتحاديه اروپا تثبيت شــد، هيچ گاه عضو تمام 
عيار اين اتحاديه نبود؛ زيرا نه به شــينگن پيوست و نه به يورو. عالوه 
بر اين، لندن به ايده كشــورهايى نظير فرانسه مبنى بر تشكيل ارتش 
واحد اروپايى نيز هيچ گاه روى خوش نشان نداد و به مثابه اسب ترواى 
آمريكا در اتحاديه اروپــا بر طبل تقويت ناتو كوبيد. از طرفى انگليس 
در ســال هاى عضويت در اتحاديه اروپا در مباحث مربوط به سياست 
خارجى، حقوق بشر، قوانين اجتماعى و امور مالياتى همواره مستقل عمل 
مى كرد و به بهانه اين كه چنين مســائلى حاكميتى بوده و خط قرمز 
لندن محسوب مى شود، در قبال همگرايى اروپايى نسبت به آنها، ساز 
مخالــف كوك مى كرد. از اين منظر خيلى دور از انتظار نبود كه روزى 

تاريخ مصرف اين عضويت مصلحتى، به سر آيد. 
اين تيتر يعنى:« آماده باش ناوهاى انگليس با افزايش احتمال برگزيت 
بدون توافق» اين سؤال را پيش روى مخاطب قرار مى دهد كه دقيقا در 
حوزه ى «يورو» چه رخدادى در حال وقوع است كه انگلستان ناوهاى 
خود را به حالت آماده باش درآورده اســت!؟ جليلوند مى گويد: اقتصاد 
دريايى در انگلســتان نقش مهمى دارد تا روزى كه انگلستان جزئى از 
اتحاديه بوده ماهيگيرى تابعى از اشــتراك منافع با اتحاديه محسوب 
مى شــده اما از فرداى خروج آن اشتراك نيز از بين خواهد رفت و اين 
يعنى حساسيت انگلستان بر منابع دريايى كه مى تواند نقش آفرين باشد.

در ادامه مى خوانيم:« با افزايش احتمال پايان دوره گذار خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا بدون دســتيابى دو طرف به توافق تجارت آزاد، ناوهاى 
مســلح انگليس براى حفاظت از مناطق ماهيگيرى غنى اين كشور به 
حالت آماده باش درآمدند.» وزارت دفاع انگليس اعالم كرد 4 ناو نظامى 
اين كشــور كه هركدام 80 متر طول دارند در سواحل اطراف انگليس 
مستقر شده تا در صورت تحقق برگزيت بى توافق از ورود صيادان اروپايى 
حفاظت كنند. اين وزارتخانه افزود كه اقدام يادشــده بخشى از تدابير 
دولت لندن در آستانه پايان دوره گذار برگزيت است. به اين ترتيب اگر دو 
طرف در روزهاى آينده به توافق تجارت آزاد دست پيدا نكنند، نيروهاى 
انگليسى قادر خواهند بود تا صيادان اروپايى را كه براى ماهيگيرى به 
سواحل اين كشور نزديك مى شــوند دستگير كنند.» پيشتر بوريس 
جانســون گفته بود:« احتمال عدم توافــق در زمينه مذاكرات تجارى 
برگزيت با اتحاديه اروپا وجود دارد.» و اين يعنى انگليســى ها« از اول 
ژانويه مى توانند درست هر آنچه مى خواهند انجام دهند.» كه «اين البته 

با آنچه مى خواستند بدان دست يابند تفاوت دارد.»

 وقوع برگزیت بدون توافق یعنی چه؟!

جليلوند مى گويد: بوريس جانسون وقتى مى گويد مردم براى خروج از 
اتحاديه خودشان را آماده كنند يعنى مى داند تبعات اقتصادى سختى 
دامنگير آن ها خواهد شد مسئله اى كه پيش بينى مى شود دو تا 5سال 

به طول انجامد.
وى ادامه مى دهد: بر اساس توافقات اوليه، بريتانيا براى خروج از اتحاديه 

برخى پيش شــرط ها را بايد رعايت مى كرده كه چون در راه عملياتى 
شدن آن به مشكل برخورده اند راه سخت تر يعنى خروج بدون توافق را 
برگزيده اند كه مى تواند براى انگلستان در حوزه هاى اقتصادى و مرزى 
مشكالتى را ايجاد كند كه بحث ايرلند شمالى مهم ترين آن ها است. اين 
كارشــناس مسائل سياسى اظهار مى دارد: منهاى مواردى كه ذكر شد 
عمال انگلستان به كشورى خارج از قاره ى اروپا تبديل خواهد شد كه 
بايد تابعى از اقتصاد جهانى باشد و به همين دليل است كه لندن خود را 
براى دفاع از منابع غذايى كه ماهى از مهم ترين آن ها است آماده مى كند.
وى ادامه مى دهد: چرچيل سال ها قبل تكليف همه را روشن كرده بود 
جايى كه مى گويد: انتخاب ما بين اين سو و آن سوى اقيانوس اطلس 
يعنى بين اروپا و آمريكا قطعا آمريكا خواهد بود پس خروجـ  با يا بدونـ 

توافق مسئله ى چندان مهمى نمى تواند تلقى شود.
جليلوند با ذكر اين نكته كه 63 درصد شهروندان ساكن لندن غيرانگليسى 
هستند خاطرنشان مى كند: در حوزه ى اشتغال نيز انگليسى ها به محض 
خروج از اتحاديه دچار مشكالت عديده اى خواهند شد چه انگليسى هايى 
كه خارج از كشور خود اشتغال دارند و چه اروپايى هاى غيرانگليسى كه 

در بريتانيا مشغول به كار هستند.
اين كارشناس مسائل سياسى و بين الملل با تأكيد بر اين نكته كه اتفاق 
خاصى رخ نخواهد داد و تنها به رخ كشــيدن هاى معمولى است ادامه 
مى دهد: « اساساً جدا شدن كشورى كه هيچگاه عضو آن چنانى اتحاديه 
اروپايى نبوده نمى تواند در جهان پراهميت باشد مگر اين كه بپذيريم در 
اين رابطه آن قدر خبر منتشــر شده كه هر خبرى در حوزه ى يورو و 

برگزيت پربيننده باشد.
جليلوند مى گويد دير يا زود اين اتفاق نيز به وقوع خواهد پيوســت و 
آن گاه خواهيد ديد برگزيت مسئله اى معمولى و فاقد تأثيرگذارى هاى 
بين المللى است. وى ضمن رد هر گونه تقابل بيان مى كند: دو طرف به 
منافع خود فكر مى كنند و البد در حال چانه زنى ســر و صداهايى نيز 
به پا خواهد خاســت كه چندان اهميتى حداقل در ســطح بين الملل 
نخواهد داشت زيرا چه ديروز كه انگلستان جزئى از اتحاديه بود چه امروز 
كه مى خواهد نباشد و فردا كه نيست، هر كجا آمريكا قدم گذاشت كشور 

بعدى انگلستان است.
جليلوند اين را نيز اضافه مى كند كه انگلستان البته همچنان در برخى 
سياست ها از اتحاديه ى اروپايى تبعيت يا همراهى خواهد كرد كه آن نيز 

به منافع مشترك و حتى يك جانبه معطوف خواهد بود.

جليلوند كارشناس مسائل بين الملل در گفتگو با آفتاب يزد در واكنش به خروج بدون توافق انگلستان از اتحاديه اروپا:

لندن همچنان «اسب تروا»ى آمريكا در اتحاديه اروپايى خواهد بود

نماينده دائم ســوريه در سازمان ملل در سخنانى گفت كه سازمان 
منع تسليحات شيميايى به ابزارى در دست آمريكا تبديل شده است. 
به گزارش ايسنا، به نقل از سانا، بشار الجعفرى، نماينده دائم سوريه 
در سازمان ملل در سخنانى در جريان نشست مجازى شوراى امنيت 
درباره اوضاع سوريه ســازمان منع تسليحات شيميايى، بسيارى از 
كشــورهاى غربى و دبيرخانه عمومى سازمان ملل را به شدت مورد 
انتقاد قرار داد و آنها را به جانبدارى و سرپوش گذاشتن بر فعاليت هاى 
گروه هاى تروريستى و كمك برخى كشورها براى تشكيل گروه هايى 
به منظور تخريب كشــورها متهم كرد. وى در اين باره از مدير كل 
ســازمان منع تسليحات شيميايى كه پيشتر گفته بود اين سازمان 
مجاز به تحقيق درباره هر حمله شــيميايى از ســال 2012 به بعد 

است، پرسيد: چرا اين ســازمان درباره حمله "خان العسل" كه در 
سال 2003 رخ داده و همچنين درباره محدود بودن قربانيان حمالت 
شيميايى به غيرنظاميان زن و كودك تحقيق نكرده و بررسى نمى كند 
كه چرا عناصر تروريســتى قربانى اين حمالت نيستند؟الجعفرى با 
انتقاد از كشــورهاى غربى، گفت: كشورهاى غربى همانطور كه در 
توجيه جنگ ويتنام و بسيارى از جنگ هاى ديگر مانند گرانادا، عراق 
و ليبى دروغ گفتند، در سوريه نيز دروغ گفتند. وى در ادامه نسبت 
به آخرين گزارش سازمان منع تسليحات شيميايى اعتراض كرد كه 
در آن ادعا شده است 19 مورد مربوط به سالح هاى شيميايى وجود 
دارد كه سوريه هنوز آنها را حل و فصل نكرده است. اين مقام سورى 
در اين باره اظهار كرد: سازمان منع تسليحات شيميايى درباره پرونده 

شيميايى در ســوريه به ابزارى در دست واشنگتن و همپيمانان آن 
تبديل شده و هدف از آن ابزارى در خدمت دستور العمل هاى مخالف 
با دولت ســوريه است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: سوريه بارديگر 
تاكيد مى كند كه از سالح شــيميايى استفاده نكرده و همچنان با 
همكارى با سازمان منع تسليحات شيميايى براى رسيدگى به مسائل 
حل نشــده به منظور بستن كامل اين پرونده پايبند است و بر لزوم 
خارج كردن اين پرونده از حلقه بازى هاى سياسى و گمراهى رسانه اى 
تاكيد كرد. الجعفرى افزود: دبيرخانه فنى ســازمان منع تسليحات 
شيميايى در گزارش هاى مستند خود اعتراف كرد سوريه آنچه را كه 
متعهد به انجام آن بوده اجرا كرده است و تمامى ذخاير شيميايى و 

تاسيسات توليد خود را نابود كرد.

پاكســتان، دولت هند را به تاميــن مالى يك كمپين طوالنى مدت 
اطالع رسانى "نادرست" عليه خود متهم كرد و گفت كه اين مسئله 
را در نشســت هاى جهانى مطرح مى كند. به گزارش ايسنا، به نقل از 
خبرگزارى رويترز، وزير خارجه پاكســتان از قول سازمان غيردولتى 
" EU Disinfo Lab"، اعــالم كرد، هند تالش كرده تا نهادهاى 

بين المللى را از طريق وبسايت هاى اخبار جعلى فريب دهد.

در اين گزارش به شــبكه اى از صدها خبرنامه اخبار جعلى و سازمان 
اشاره شده كه دستوركار حامى هند را در اتحاديه اروپا و سازمان ملل 
به منظور بى اعتبار كردن رقبايش به ويژه پاكستان ترغيب كرده است. 
اين سازمان غيردولتى به جزئيات لينك هاى مستقيم مربوط به اين 
شبكه ها و دولت هند اشاره اى نكرده است. شاه محمود قريشى، وزير 
خارجه پاكستان در يك نشست خبرى همچنين با اشاره به اين مسئله 

كه دولت هند اين شبكه را تامين مالى مى كند، گفت:  امروز، دهلى نو 
به سوءاســتفاده از سيستم بين المللى و فريب آن براى اهداف خاص 
خود اقدام مى كند. وى همچنين از سازمان ملل و شوراى حقوق بشر 
اين نهاد بين المللى خواست تا هرچه سريعتر اقدام به رسيدگى به اين 
مســئله كرده و 10 سازمان مردم نهاد اخبار جعلى ايجاد شده براى 

بى اعتبار كردن پاكستان را از فهرست خود خارج كند.

پس از تمام شكايت هاى شكست خورده، بازشمارى ها و تئورى هاى 
كذب و توطئه، دونالد ترامپ در نهايت روز دوشــنبه با سرنوشــت 
انتخاباتى خود مواجه خواهد شد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه 
خبرى يواس اى تودى، 538 برگزيننده از سراســر آمريكا قرار است 
دوشــنبه تشكيل جلسه داده و آراى خودشــان را كه بازتاب آراى 
مردمى در ايالت هايشان است، به جو بايدن دموكرات يا دونالد ترامپ 
جمهوريخواه بدهند. در حالى كه انتظار مى رود اعتراضاتى در برخى 
نقاط شكل گرفته و تدابير امنيتى شدت يابد، نتيجه بايد به اين ترديد 
خاتمه دهد. بايدن و كاماال هريس، معاون او قرار است در نهايت به 
306 راى الكترال رســيده و از 232 راى ترامپ پيشــى بگيرند. به 

لحاظ تاريخى، نشست كالج الكترال نشستى نمادين است كه توجه 

اندكى به آن مى شود اما تالش هاى بى سابقه ترامپ براى تغيير نتيجه 
انتخابات هر حركت در تقويم انتخاباتى را بزرگنمايى كرده و نور را 
بر برگزينندگانى كه معموال ناديده گرفته مى شــدند، تابانده است. 
برخى سناتورهاى جمهوريخواه از آن تاريخ (14 دسامبر) به عنوان 
لحظه اى ياد كردند كه در نهايت بايدن را به عنوان رئيس جمهورى 
منتخب به رســميت مى شناسند. ماه گذشته ميچ مك كانل، رهبر 
اكثريت سنا گفت "كالج الكترال برنده را مشخص خواهد كرد." بن 
ويكلر، از برگزينندگان ويسكانسين كه به بايدن متعهد است و رئيس 
حزب دموكرات ويسكانسين مى باشد، گفت: اين لحظه حقيقت است 
و چيزى كه تسليم نشــدنى است در نهايت كامال مطابق مى شود. 
امســال، بيش از هميشــه، تقريبا يك عمل مقدس است كه آراى 

رسمى را بدهيم كه از سوى راى دهندگانى مشخص شده است كه 
قدرتمندترين شــخص در جهان را انتخاب كرده اند. نشست كالج 
الكترال پس آن انجام مى شود كه ترامپ كه ادعاهاى "بى اساسى" 
درباره تقلب گســترده و به سرقت رفتن انتخابات مطرح كرده بود، 
در چندين شكايت حقوقى مرتبط با انتخابات سوم نوامبر شكست 
خورده است. او همچنين نتوانست قانونگذاران ايالتى را در ايالت هايى 
كه باخته اســت، مثل ميشيگان، پنسيلوانيا و جورجيا متقاعد كند 
كه فهرست جداگانه خودشــان را براى برگزينندگان ترامپ تاييد 
كنند. اين بدين معناست كه روز دوشنبه از فهرست هاى رقيب براى 
برگزينندگانى كه راى مى دهند، خبرى نيست و استراتژى حقوقى 

مشكوكى كه تيم ترامپ دنبال مى كند، خنثى مى شود.

براساس گزارش ها، فرماندار نيويورك جزو چند 
كانديداى مورد بحث براى وزارت دادگســترى 
آمريكا و سمت دادستان كل در دولت جو بايدن 
است. به گزارش ايسنا، خبرگزارى آسوشيتدپرس 
و شبكه خبرى بلومبرگ عصر جمعه گزارش دادند 
كه اندرو كومو، فرماندار دموكرات نيويورك در ميان 
چهار فردى است كه نامشان براى دادستانى كل 
آمريكا ذكر مى شود. وزير دادگسترى آمريكا كه به 
او "دادستان كل" گفته مى شود، يكى از سمت ها 
در كابينه بايدن است كه هنوز تكليف آن مشخص 
نشده اســت. از ديگر شخصيت هايى كه نامشان 
براى رهبرى وزارت دادگسترى آمريكا به گوش 
مى خورد، "ســالى يتس" معاون سابق دادستان 

كل و قاضى "مريك گارلند" اســت كه در سال 
2016 گزينه باراك اوباما براى ديوان عالى آمريكا 

بود. همچنين نام داگ جونز، سناتور دموكرات در 
حال كناره گيــرى جزو اصلى ترين رقبا براى اين 
پست ديده مى شود. دفتر فرماندار نيويورك و تيم 
انتقالى جو بايدن به درخواست پايگاه خبرى هيل 
براى اظهارنظر پاسخى ندادند. اندرو كومو كه سابقا 
دادستان كل ايالت نيويورك بود، در كابينه بيل 
كلينتون، رئيس جمهورى اسبق آمريكا به عنوان 
وزير مسكن و توسعه شهرى خدمت كرد. كومو 
در سال 2018 دوباره به عنوان فرماندار انتخاب 
شد و بيشترين آرايى كه هر فرماندارى در تاريخ 

نيويورك به دست آورده بود، كسب كرد.

معــاون وزير خارجــه روســيه در واكنش به 
عادى ســازى روابط ميــان مراكــش و رژيم 
صهيونيســتى اعالم كرد، اين اقــدام نبايد به 
ضرر ملت فلســطين باشــد. به گزارش ايسنا، 
به نقــل از خبرگزارى اســپوتنيك، ميخائيل 
بوگدانوف، معاون وزير خارجه روسيه در گفتگو 
با روزنامه نگاران گفت: خوب است كه كشورهاى 
عربى با اسرائيل ارتباط برقرار مى كنند ما تنها 
مى توانيــم از آنها اســتقبال كنيــم. ما روابط 
خوبى با اســرائيل و كشورهاى عربى داريم اما 
نبايد تالش ها براى دوستى عليه ديگرى باشد 
و طبيعى اســت كه نبايد اين اقــدام به ضرر 
ملت فلســطين باشد تا آنها فراموش نكنند كه 

مسئله فلسطين همچنان حل نشده باقيمانده 
است. وى افزود: همه كشورهاى عربى از جمله 
مراكش موضع خود را درمورد مسئله فلسطين 
اعالم كرده اند، موضع مراكش هم همان موضع 
ديگر كشــورها مبتنى بر راه كار تشــكيل دو 
كشــورى در مرزهاى 1967 به پايتختى قدس 

شرقى براى كشور فلسطين است.
دونالد ترامــپ، رئيس جمهــورى آمريكا روز 
پنجشنبه از توافق مراكش و رژيم صهيونيستى 
خبر داد و به اين ترتيب مراكش پس از امارات، 
بحرين و سودان چهارمين كشور عربى است كه 
روابطش را با رژيم اشغالگر طى چهار ماه اخير 

عادى و رسمى كرده است.

فرماندار نیویورک 
دادستان کل دولت بایدن می شود؟

روسیه: عادی سازی نباید با منافع فلسطینی ها
در تضاد باشد
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ھمشھری: این دم شیر است به بازی مگیر
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جنگ 44روزه اخير ميان 
آذربايجان و ارمنســتان، با حمايت از باكو تالش 
كرد از حق حاكميت يك كشــور بر سرزمينش 
در مقابل كشــور ديگر پشتيبانى كند. سخنان 
اخير رجب طيب اردوغان اما در نقطه مقابل اين 
رويكرد قرار دارد. رئيس جمهور تركيه نمى تواند 
با رويكرد دوگانه، در قبال يك كشور در راستاى 
تماميت ارضى تالش كند و در قبال كشور ديگر، 
ســخنانى به زبان آورد كه نقض كننده تماميت 

ارضى باشد.
ســخنرانى رجب طيب اردوغان در مراســم رژه 
نظامى در باكو، فارغ از اهميت سياسى اش، از بعد 
اقتصادى نيز داراى اهميت است. دولت جمهورى 
آذربايجان قصد دارد با صرف هزينه كالن، مناطق 
آزاد شــده را بازســازى كند و اين يك فرصت و 
پروژه بزرگ اقتصادى اســت كه رئيس جمهور 
تركيه با توجه به بحران اقتصادى پيش آمده در 
اين كشور، نمى تواند از آن چشم پوشى كند. او با 
به زبــان آوردن كلماتى كه اكنون مورد اعتراض 
مــردم و دولت در ايران قرار گرفته، به زعم خود 
تالش كرده كشورش را به جمهورى آذربايجان 
نزديك تــر كند. بنابرايــن، او در اين مورد نه در 
قامت يك رئيس جمهــور، بلكه در قامت رئيس 
يك كنسرسيوم اقتصادى رفتار كرده است. يك 
سياستمدار بايد بداند كه مهم ترين مسئله براى 

هر كشورى تماميت ارضى آن است.
شــعرخوانى اردوغــان در باكو، حكايــت از آن 
دارد كــه جنــوب رود ارس به شــمال آن ربط 
دارد، درحالى كه مرور گذشــته تاريخى منطقه 
نشــان مى دهد، اين شمال رود ارس است كه به 
جنوب آن ربط دارد. براساس معاهده تركمانچاى 
حاكميت بر بخش هاى شمال رود ارس از سوى 
ايران به روســيه واگذار شد. اگر قرار بر آن باشد 
كه حاكميــت بر منطقه به كشــورى بازگردد، 
اين سرزمين شــمالى است كه بايد حاكميتش 
به ايران بازگردد، نــه برعكس.ايران اكنون يكى 
از قدرتمندترين كشــورهاى منطقه اســت كه 
با هر مختصاتــى بايد پذيرفت كه قدرت آمريكا 
را به چالش كشــيده اســت. بنابراين بازيگران 
كوچك منطقه اى، بر مبناى مولفه هاى قدرت در 
جايگاهى قرار ندارند كه بتوانند در حق حاكميت 
ايران بر ســرزمين خودش خللــى ايجاد كنند. 
تركيه، جمهورى آذربايجان و هر كشور ديگرى 
بايد در محاسبات خود متوجه اين واقعيت باشد.

2- واكنش وزارت خارجه ايران در مورد سخنان 

رئيس جمهور تركيه بجا بوده است اما با اين همه، 
پيشنهاد مى شــود وزارت خارجه با صدور يك 
نامه رسمى اعتراضى به دولت تركيه و جمهورى 
آذربايجان از هر 2كشور بخواهد ضمن عذرخواهى 
در مورد اتفاق رخ داده به مردم خود و مردم ايران 
در مــورد اين اشــتباه توضيح دهنــد. ضرورى 
اســت به باكو يادآورى شود كه ايران در جريان 
جنگ قره باغ، طبق حقوق بين الملل از بازگشت 
ســرزمين هاى تحت كنترل نيروهاى ارمنستان 
به خاك آذربايجان حمايت كرده است و چنين 

پاسخى به حسن نيت ايران، شايسته نيست.
3- ايران و تركيه صاحب روابط فرهنگى، اقتصادى 

و سياسى ريشه  دارى هستند. در دوره هايى تنش 
ميان تهران و آنكارا اتفاق افتاده اما هرگز به قطع 
روابط ميان 2كشور منجر نشده است. روابط ايران 
و تركيه كامال دوطرفه است، به عبارت ديگر، هم 
تركيــه به ايران نياز دارد و هــم ايران به تركيه 
نيازمند است. بخش خصوصى دوطرف فعاالنه با 
يكديگر همكارى دارند و فارغ از كيفيت ارتباط 
ميان دولت ها، اين همكارى هميشه برقرار بوده 
اســت. پيش از ايــن در دوره اى كه احمد داوود 
اوغلو هدايت وزارت خارجه تركيه را در دســت 
داشت، تنش زدايى با همسايگان، اولويت سياست 
خارجى اين كشــور اعالم شده بود. تركيه بعد از 
خروج داوود اوغلو از دولت، با اغلب همســايگان 
و كشورهاى منطقه دچار تنش هاى عميق شده 
است. تنش هاى ايجاد شده براى تركيه در سوريه، 
ليبى و درياى مديترانه نمونه اى از اين وضعيت 
اســت. با اين حال، نبايد اتفاق اخير به سمت و 
سويى برود كه به يك تنش جدى و بحران ميان 
2كشور تبديل شود. مرزهاى ايران و تركيه طى 
300ســال مرزهاى باثباتى بوده و بعد از اين هم 

بايد اين فضا بر روابط 2كشور حاكم باشد.

جام جم: پرونده حقوقی ۹۹ بسته نشده است
ماجراى حقوق و دستمزد 
در ايــران ماجراى عجيبى 
است. ماجرايى كه به واسطه وجود تورم ساختارى 
در اقتصاد ايران و كاهش هرســاله قدرت خريد 
شهروندان ايرانى به موضوعى هميشگى تبديل 
شده اســت. موضوعى كه به افزايش هر ســاله 
رقم و ســهم بودجه هاى جارى از مجموع منابع 
درآمدى كشور منجر مى شــود. گرچه در ظاهر 
ماجرا حقوق بگيران هر سال رقم باالترى را نسبت 
به ســال گذشته دريافت مى كنند، اما هيچ كس 
از افزايش حقوق خود خوشــحال يا حتى راضى 
نيست. افزايش حقوق هايى كه صرفا روى كاغذ و 
به اصطالح اقتصادى ها، افزايش هاى اسمى است تا 

واقعى. در اقتصاد معيشت آنچه مهم است قدرت 
خريد خانوار و نه ميزان دريافتى حقوق و دستمزد 
است. چه بسا كسى كه پنج سال پيش دريافتى 
يك ميليون تومانى داشته در آن زمان قدرت خريد 
بيشترى از كسى داشــته باشد كه امروز بيش از 
ســه ميليون تومان دستمزد مى گيرد. موضوعى 
كه باعث شده به رغم افزايش حقوق هاى هر ساله 
كارگران، آنها به واسطه كاهش قدرت خريدشان 
هر سال وضعيت ســخت ترى را نسبت به سال 
گذشته تجربه كنند. وضعيتى كه لزوم تغيير در 
روند موجود را ضرورى به نظر مى رســاند. با آغاز 
به كار مجلس يازدهم نمايندگان جديد موضوع 
بهبود معيشت خانوار و حقوق دريافتى نيروى كار 
را به عنوان يكى از دغدغه هاى مجلس در ماه هاى 
اخير پيگيرى كردند. موضوعى كه در نهايت منجر 
شــد جمعى از نمايندگان مجلس در هفته هاى 
گذشــته نامــه اى را درباره وضعيت معيشــتى 
كارگران به رئيس سازمان برنامه و بودجه نوشته 
و طى آن خواستار اصالح روش هاى تعيين حقوق 
و دستمزد كارگران در بودجه سال آينده شوند. 
در اين نامه از رئيس ســازمان برنامه و بودجه و 
مجموعه دولت خواســته  شــده بود تا چاره اى 
اساسى براى روش تعيين ميزان حقوق و دستمزد 
كارگران بينديشند، زيرا با روش فعلى نمى توان 
اقداماتى براى بهبود وضع معيشتى كارگران انجام 
داد. ولى اســماعيلى، عضو فراكسيون كارگرى 
مجلس نيز روز گذشته با بيان اين پيشنهاد كه 
دســتمزدها بايد يك بار ديگر در نيمه دوم سال 
افزايش يابد، گفته بــود در مجلس به دنبال اين 
هستيم تا هفته آينده جلسه شوراى عالى كار با 
حضور شركاى اجتماعى و مجلس براى بررسى 
ترميم دستمزد 99 برگزار شود. با توجه به تقويت 
احتمال بررسى مجدد دســتمزد كارگران براى 
ســال جارى جام جم در گزارشى به بررسى اين 

موضوع و لزوم عملياتى شدن آن پرداخته است.

شرق: در غیاب مردم ھرکاری مجاز است
بــا ايــن نامزدهايــى كه 
تاكنــون حرف و حديثى از 
انتخابات  در  حضورشــان 
1400 وجــود دارد، به دشــوارى مى توان باور 

كرد مردم بســيارى در اين انتخابات شــركت 
كــرده و آراى خود را به نفع يكى از اين چهره ها 
به صندوق بيندازند. انتخــاب چهره اى از ميان 
چهره هايى همچون محمدباقر قاليباف، محسن 
رضايى و محمدجواد ظريف، چندان شــوقى در 
مــردم برنمى انگيزد.براى مــردم انتخابات، تنها 
راه كنش گرى سياســى بوده كه اين كنشگرى 
رفته رفته به واكنش گرى تبديل شــده اســت؛ 
واكنــش مردم براى نه گفتــن به يك جريان يا 
چهره اى سياســى. آيا اينك اين واكنش گرى به 
خود انتخابات هم رسيده است؟ آيا اين احتمال 
وجود دارد مردمى كه زمانى تحقق رؤياهايشان را 
در انتخابات مى جستند اينك در روى گردانى از 
آن ببينند؟ اين يعنى تعطيلى امر سياسى؛ همان 
نكته اى كه بارها و بارها از ابتداى دولت روحانى 
تحليلگران غيردولتى نسبت به آن هشدار داده 
بودند. اما متأسفانه اين وضعيت براى اصولگرايان 
كه جناحــى قدرتمند در عرصه هاى اقتصادى و 
متنفذ در نهادهاى رسمى اند، جاى نگرانى ندارد.

بى ترديد تعطيلى امر سياسى نگران كننده است؛ 
چراكه  «امر سياسى همان آبى است كه در آب نما 
جارى است، امر سياسى تجلى مادى يا جوهرى 
عينى است كه آب نما آن را به حركت درمى آورد. 
آب و آب نما غيرقابل تمييز به نظر مى رســند؛ 
بدون آب، آب نمايى وجود نخواهد داشت؛ يعنى 
بدون امر سياســى حاكميتى بنا نخواهد شد و 
درعين حال آب در مقايسه با نمايش حيرت انگيز 
آب نما به نظر فرعى مى رسد. حتى در اين صورت 
هم مى توانيم از تمايز امر سياسى از آب نما سخن 
بگوييم. ما مى توانيم امر سياسى را به خودى خود 
فهم كنيم، حتى وقتى بر ارتباط تنگاتنگ آن با 

آب نما تأكيد مى كنيم.
اينــك بعد از چهار دهه از دولت هاى انقالبى كه 
همه بر جامعه محورى تأكيد داشــته و دارند، در 
كمال ناباورى به دشــوارى مى توان از جامعه اى 
پرنشــاط ســخن به ميان آورد. انــگار دولت ها 
بعداز انقالب خواسته يا ناخواسته قدم در حذف 
جامعه برداشــته اند خاصه اصولگرايان با اينكه 
همواره به آموزه هاى نئوليبراليسم بدبين بوده اند 
و به آن مى تاخته اند، در غياب جامعه به معناى 
اجتمــاِع بزرِگ مردم، به قدرت رســيده اند. اين 
يكى از تضادهايى اســت كه آنان بــا آن روبه رو 
هستند. همواره از دولت و مردم انقالبى گفته اند 
اما با رأى هاى حداقلى به قدرت رسيده اند. چگونه 
يك جناح سياسى هزاران هزار بار در رسانه هاى 
خود به دفاع از مردم ســخن گفته و به دفاع از 
مردم به دولت هاى رقيب تاخته و فقط در غياب 
مردم به قدرت رسيده است... چنين انتخابى در 
كارنامه آنان ديده نمى شود خاصه اينكه همه اين 
برنامه ها و تصميمات كه اصولگرايان در پى اجراى 
آن هستند، در زمينه اى از آب و آب نماى خاموش 
و بى هياهو رخ مى دهد و اين ديگر از طنز روزگار 
نيست كه اصولگرايان مى دانند در غياب مردم هر 

كارى مجاز است.

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.

الجعفرى: 
سازمان منع تسلیحات شیمیایی بازیچه ای در دست آمریکا؟!

نوبت به کالج الکترال رسید؛ کابوس ترامپ به حقیقت می پیوندد؟!

پاکستان:  هند در جهت فریب سازمان های بین المللی اخبار نادرست منتشر می کند!



مشــتری عصبانی با زدن سیلی به فروشنده زن، صحنه ای عجیب 
را در یک فروشــگاه بزرگ رقم زد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
رفتار محترمانه با نگهبانان، نظافتچیان و فروشــندگان فروشگاه ها 
مهــارت زیادی نمی خواهد، اما حتی اگــر فردی از چنین مهارتی 
برخوردار نیست حداقل کاری که می تواند انجام دهد این است که 
با آن ها بدرفتاری نکند.راننده کامیونی که در عملی سخیف اقدام به 
سیلی زدن یک صندوقدار در فروشگاهی در مالزی کرده بود توسط 
پلیس بازداشت شد. در این حادثه که در تاریخ۱ دسامبر رخ داد پس 
 از آنکه این مرد اقدام به زدن ســیلی به صورت این صندوقدار کرد
مورد تعقیب پلیس قرار گرفت. صندوقدار فروشگاه زنی جوان بود 

که در ماه پنجم بارداری قرار دارد.بنا به گزارش رســانه های محلی 
مالزی ابتدا یک درگیری لفظی میان همســر مــرد مهاجم و زن 
صندوقدار رخ می دهد. همسر وی فروشگاه را ترک کرده و لحظاتی 
بعد شــوهرش )راننده کامیون( وارد فروشگاه می شود. پس از یک 
جر و بحث کوتاه این مرد اقدام به زدن سیلی به صورت صندوقدار 
می کند. هنوز علت درگیری لفظی میان زن فرد مهاجم و صندوقدار 
مشــخص نشده است.پلیس محلی مالزی پس از بررسی های اولیه 
این مرد ۳۸ ســاله خاطی را در ســاعت ۸.۳۰ شب دستگیر کرد. 
تحقیقات پلیس از فرد مهاجم ادامه دارد. قرار اســت پرونده آن ها 

تکمیل و به زودی به دادگاه ارسال شود.

آفتاب یزد - گروه شبکه: چندی پیش رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه که برای شرکت در مراسم رژه نظامی 
نیرو های جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود، شعر وارونه 
و به دور از حقیقتی را بــا این مضمون »ارس را جدا کردند 
 و آن را با میله و ســنگ پر کردند / من از تو جدا نمی شدم 
به زور جدایمان کردند« خواند که خشم و عصبانیت ایرانیان 
را در پی داشت. تا جایی که بسیاری از مقامات، هنرمندان 
و کاربران پاســخ کوبنده ای را به این اهانت اردوغان دادند. 
اما این پایان کار نبود چرا که برخی از مردم ایران پیشنهاد 
داده اند با عدم ســفر به ترکیه و نخریــدن کاالی ترک، به 
اردوغان بفهمانند که صحبت هــای نابجایش چقدر هزینه 
دارد. ازآنجاکه بیش از نیمی از گردشگران ترکیه را ایرانیان 
تشکیل می دهند، با عدم سفرآنها به این کشور، ترکیه ضرر 

هنگفتی را متحمل می شود. 
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:» افکار عمومی 
دنیا با تحریم خرید کاالی ترک و عدم ســفر به ترکیه در 
کوتاه ترین زمان میتونــن اردوغان رو متضرر کنن. اقتصاد 

ترکیه بسیار شکننده است«
دیگری نوشت:»با عدم خرید کاالهای ساخت ترکیه و عدم 

سفر به آنجا، حکومت ترکیه را به زانو درآوریم«
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد:» به جای اینکه 
ناســزا بگوییم به اردوغان که دلمون خنک شه، یه کاری 
کنیم بهشون خسارت وارد شه، ناسزاها رو بذاریم دستگاه 
دیپلماسی بده. سفر به ترکیه)بعد از کرونا( و خرید پوشاک 
ترکیه ای و سایر تولیدات ترکیه رو تحریم کنیم. به کارگر و 

تولید کننده ایرانی هم کمک میشه«
کاربران دیگر نوشته اند:» کاالی ترکی نخرید و به ترکیه سفر 
نکنید.پول ما دبی و استانبول و باکو و... را آباد کرد.«، » کار 
ترکیه به جایي رسیده که در مورد ایران شعر میخونه. میخوام 
بدونم اگه خیل عظیم سفر هاي مردم ایران که بخش بزرگي 
از درآمد ترکیه رو تامین میکنه با توجه به این که گردشگري 
و توریسم از معدود منابع درآمدي ترکیه است نبود، آیا از 
شدت فقر و بیچارگي مردمش فرصتي براي اضافه گویي هم 
پیدا می کردند؟«، »اگر اردوغان عذرخواهی نکرد،دولت برای 
سفر تفریحی به ترکیه عوارض حداقل پنج میلیون تومانی 
بگذارد. تا اردوغان بفهمد صحبــت هایش هزینه دارد.«، 
»کمترین کاری که ما در مقابل رجز خوانی اردوغان میتوانیم 
انجام بدهیم، سفر نکردن به منظور تفریح به ترکیه است. بعداز 
 آن با پیدا کردن شــریک های جدید تجاری، ارتباط تجاری 

را نیز باید محدود کنیــم.«، »بهترین تودهنی به اردوغان 
تحریم ســفر به ترکیه و تحریم محصوالت ترکیه است.«، 
»امیدوارم به خودمان بیاییم و هزاران نفر ایرانی که به ترکیه 
سفر می کنند برای چند ماه هم که شده این اهانت اردوغان را 
فراموش نکرده و از سفر به ترکیه و از هزینه هزاران میلیارد 

تومان در آن کشور خودداری کنند!«

< کمپینی برای نشان دادن هویت ملی 
اما در این خصوص یک جامعه شناس به آفتاب یزد می گوید: 
» اردوغان زیاد جوگیر می شود و قطعاً این شعر را هم از روی 
جو خوانده بود امــا در مورد کمپینی که در خصوص اهانت 
اردوغان در شبکه های اجتماعی شکل گرفته باید بگویم که 
این مسئله هم به نوعی جوگیری است اما دارای پیام خیلی 
مهمی است«. امیر محمود حریرچی عنوان کرد:» به نظرم 
این نوع رفتار حمایت از تمامیت ارضی کشورمان است و باور 
ندارم که این مسئله عملی شود اما پیام این کمپین به امثال 
اردوغان این است که حواستان باشد چرا که ایران کشوری 
است که همیشه مستقل بوده و هیچ زمانی تجاوزگر نبوده و 

مردمانش از همبستگی باالیی برخوردارند به ویژه در مورد 
آذربایجان که اصلی ترین مرکز ملی گرایی در تاریخ کشور 
 ما بوده و از اصالت باالیی هم برخوردار است«. وی ادامه داد:

»بنابراین پیام این کمپین که نشان دهنده این است ما در کنار 
یکدیگر هستیم خیلی امیدوار کننده است در واقع این رفتار 
به نوعی همبســتگی اجتماعی است ولو این که به صورت 
نمایشی باشد که ادامه آن می تواند تاکیدی بر تمامیت ارضی 
باشد. البته آقای ظریف پاسخ کوبنده ای را به اردوغان داد 
اما دیگر مسئوالن کشورمان باید به این اقدام اردوغان تذکر 
جدی دهند. به هر حال عدم ســفر به ترکیه و خرید کاالی 
ترک عملی نیســت اما آنچه که عملی است تقویت روحیه 

هویت ملی مان است که پای آن ایستاده ایم.«

< پیشنهاد خوبی است به شرطی که...
یک کارشناس اقتصادی نیز همین نظر را دارد و معتقد است که 
این پیشنهاد عدم سفر به ترکیه و نخریدن کاالی ترک بیشتر 
حاوی پیام و اقدامی مناسب است در صورتی که دولت از آن 
حمایت کند. آلبرت بغزیان به آفتاب یزد گفت:» نکته اینجاست 
که اولین اعتراض را باید خود دولت نسبت به این شعرخوانی 
عجیب اردوغان انجام بدهد چرا که این رفتارها معنی دارد و 
نگران کننده است اما این حرکت خودجوشی هم که توسط 
برخی ها در فضای مجازی مبنی بر عدم سفر به ترکیه و عدم 

خرید کاالی ترک شکل گرفته حرکت خوبی است.«
وی با بیان اینکه در جریان جنگ ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان هم بســیاری از ارامنه تصمیم گرفتند که به این 
کشور سفر نکنند و یا فیلم های ترک را نبینند، اظهار کرد: 
»شرایط حکم می کند که دیپلماسی سیاسی کشورمان با این 
موضوع کمی محتاط تر برخورد کند هرچند که آقای ظریف 
پاسخ درخوری را به اردوغان داد. به هر حال این پیشنهاد 
مردم پیشنهاد خوبی است به ویژه در خصوص اجناس ترک. 
چرا که در صورت عدم خرید این اجناس وارد کنندگان آن 
نگران خواهند شد هرچند ممکن است که از روی لجبازی 
قیمت اجناس را باال ببرند.« این کارشــناس اقتصادی ادامه 
داد: » از سوی دیگر این رفتار پاسخی کوبنده به کشوریست 
که در چنین قرنی می خواهد دو گوش گربه ایران را بردارد 
و از همــه بدتر آن را متعلق به خود بداند. البته این نکته را 
نباید فرامــوش کرد که باید این حرکت مورد حمایت دولت 
قرار بگیرد و گرنه حرکتی زودگذر خواهد بود و به فراموشی 

سپرده خواهد شد.«

پیام مردم ایران به اردوغان
در پی لفاظی رئیس جمهور ترکیه و ادعای ارضی او،مردم ایران درشبکه های اجتماعی خواستار تحریم اجناس تولیدی این کشور 

و عدم سفر تفریحی به ترکیه شدند. این پیشنهادات را در گفتگو با یک اقتصاددان و یک جامعه شناس بررسی کردیم

کبوترباز های چین

در چین مسابقات کبوتربازی سابقه طوالنی 
دارد و توســعه اقتصادی باعث شده که این 
رویداد در میان افراد ثروتمند نیز جای خود 
را بــاز کند. به گزارش فــرارو، امروزه هزاران 
نفر از کبوتربازان در چین پول خود را صرف 
این پرنــدگان می کنند تا بــا قهرمانی آن ها 
در مســابقات پول خوبی به جیب بزنند.روز 
گذشــته مســابقه کبوتربازی در شهر النگ 
فانــگ در اســتان هبی برگزار شــد. در این 
مســابقه هشــت هزار کبوتر از یک کامیون 
به آســمان شهر فرستاده شدند تا در مسابقه 
۱۰۰۰کیلومتری شرکت کنند. مسابقه ای که 
نوید شــهرت و ثروت برای صاحبان کبوتر ها 
را می دهد. ســابقه پرورش کبوتر در چین به 
دهه ســال۱۶۰۰ بازمی گردد، اما اخیرا صف 
عالقمندان به این پرندگان در چین طوالنی 
شــده اســت. انجمن کبوتربــازان در چین 

۴۰۰هزار عضو دارد.

رئیس محترم ســتاد مقابله بــا کرونا، آقای 
حریرچی عزیز! نیــک می دانیم دلت همچو 
حریر، نازک و دلنگران برگزاری دورهمی ها 
خصوصا در شــب یلدا هستید. لطفا نگران و 
"دلواپس کرونایی" نباشید. شب یلدا هم دل 

و دماغی می خواهد که مال گذشــته ها بود. 
نوســتالژی برباد رفته اســت. با این تورم ها 
مدتهاست مجالس و دور همی ها کان لم یکن 
فرض شــده. با وجود اینکه رابطه با جهان را 
ضــروری می دانیم اما بخاطر کرونا وگرانی ها 
رابطــه بــا آشــنایان و فامیــل را ضروری 
نمی دانیــم جز در فضای مجــازی. ما عادت 
کردیم به فاصلــه، به دوری. فقط در جاهای 
بی خیال فاصله می شــویم که از هول خرید 
مثال مرغ تنظیم بازاری تو صف ها تو هم لول 

می خوریم.
 آقــای حریرچــی، چنــدی پیــش برای 
"خودشیرینی" خواســتم فامیل همسرم را 

دعوت کنم همسرم در اقدامی انساندوستانه 
و بشردوســتانه برای من با ماشــین حساب 
گوشی اش حساب کتاب کرد که هزینه یک 
دورهمی چقدر می شــود؟ نتیجه وحشتناک 
بــود. آنگاه بــا حیرت گفت: آیــا از پس آن 
مخارج برمیایی؟ ســریع گفتم خیر ســپس 
مثل برخــی نمایندگان پر شــور مجلس از 
جا برخاستم و فریاد" مرگ" سر دادم البته 

"مرگ بر دور همی".
این روزها دورهمی ها هم بخاطر شیوع کرونا 
هزینه هایش مخاطره آمیزست لذا این مردم 
اتوماســیون وار دورهمی هــا را هم دور زدند 
همانگونه که تحریم ها را دور زدند. همانگونه 
که مجلس که با شجاعت از پروتکل الحاقی 
خارج شــد ما هــم از "پروتــکل دورهمی" 
خارج شــدیم. راســتی آیا می دانید فدوی 
نگارنده االن در قرنطینه ام؟ " قرنطینه فقر".
مدتهاست با هیچ دوست و آشنایی دورهمی 
نگرفتم و به دورهمی دیگران هم نرفتم چون 
اگر بروم باید آن دورهمی را پس دهم. صائب 

تبریزی می گوید:
برگهــا را می کنــد باد خــزان از هم جدا – 

آدمیان را کند این کرونا از هم جدا!
می شــوند از سرد مهری دوستان از هم جدا 
– یا که از خرج و مخارج ها شوند از هم جدا.
یعنی وی در سده یازدهم هجری پیش بینی 
کرده بود که بخاطرکرونا یا مخارج ســنگین 
زندگی روابــط فامیلی به هم می خورد. پس 
بــه آن دل "حریرگونــه" خــود نگرانی راه 
مدهید. مــا هم بخاطر کرونــا و هزینه های 
گــران میهمانی دادن، میهمــان به خانه راه 
نمی دهیم. شــب یلــدا را در قــاب کوچک 

گوشی هایمان جشن می گیریم!

 دلنوشته 
یلدای مجازی

و مرگ بر دورهمی
 امیر حسین ذاکری 
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نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل حافظ نامه 
بنــال بلبل کــه وقت فریاد اســت

تفسیر: حافظ این شعر را تقدیم می کند به مسئولینی که نتوانستند 
جلوی افزایش قیمت روغن را بگیرند. حافظ به بلبالن می گوید بنالید 

که از قیمت روغن باید نالید!

پیک پیتــزا فروشــی در ایتالیا برای 
جذب مشتری های بیشتر به استفاده 
آورد.  روی  عجیــب  لباس هایــی  از 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ابتکار 
عمل این پیتزا فروشی واقع در منطقه 
بچیلی در جنوب کشــور ایتالیا این 
بود کــه از لباس های مرد عنکبوتی و 
مرد آهنی استفاده کرد. پیتزا رسان ها 
لباس های ابرقهرمان مورد عالقه همه 
را ماننــد مرد عنکبوتی می پوشــند 
که یک ســورپرایز خوشــحال کننده 
برای همه به ویژه بچه ها اســت. این 
عنکبوتی  مرد  به  تنها  پیتزافروشــی 

اکتفا نکرد و از لباس مرد آهنی نیز اســتفاده کرده که خود را وقف تأمین 
وعده های غذایی کارمندان بخش درمان از پزشــکان و پرســتاران کرده، 

افرادی که هــر روز کار می کنند و با 
اپیدمی مبارزه می کنند. در ابتدا این 
ابتکار با یک شوخی به وجود آمد، اما 
 پس از موفقیت اولین »پیتزا رســان
مــرد  لباس هــای  در  ابرقهرمــان« 
عنکبوتــی از مرد آهنــی و به زودی 
مینیونز نیز استفاده می شود. صاحب 
رستوران می گوید که این ابتکار درپی 
آخرین قوانین کشور که اجازه می دهد 
تا ساعت ده شــب به خانه های مردم 
غذا ارسال شود، ایجاد شد و از این رو 
ما می خواهیــم اوضاع را کمی لطیف 
کنیم و به طور خــاص به کارمندان 
بهداشت لبخند بزنیم؛ یکی از گروه های اجتماعی که در این برهه تاریخی 

تحت سخت ترین آزمایش قرار گرفته اند.

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صنعتی تبادل کار )با مسئولیت محدود(

بشماره ثبت 16018، شناسه ملی 10100583235 
بدینوســیله به اطالع می رســاند که جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده شــرکت صنعتی تبادل کار )با مسئولیت محدود(، 
در تاریخ ۱۳99/۱۰/9 ســاعت ۱۰ صبح، در محل مرکز اصلی 
شــرکت، به نشــانی تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، 
روبروی شــهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پالک 5، شــرکت 

تبادل کار، برگزار خواهد شد.
دستور جلسه بشرح زیر می باشد:

۱- بررسی گزارش فعالیت و تصویب ترازنامه مالی شرکت
2- انتخاب مدیران و دارندگان حق امضاء

شرکت صنعتی تبادل کار
)با مسئولیت محدود(

در جامعــه ای زندگی می کنیــم که برخی ها 
 در نــاز و نعمت زندگی می کنند، برخی ها هم 
در فقر و نداری و بدبختی به ســر می برند. کم 
نیســتند آن هایی که در مجلل ترین خانه ها و 
آپارتمان ها زندگی الکچری دارند و خودروهای 
گــران قیمــت زیر پــای تک تــک اعضای 
خانواده شــان اســت و کار هم نمی کنند.  ولی 
برخی دیگر باید از صبح تا ساعت ده شب کار 
کنند باز زندگی شان نمی گذرد. بعضی آنقدر 
به شغل شان متعهدند و مسئولیت پذیرند که 
فرصت انجام کار شخصی خود را ندارند. آن ها 
از راه هــای دور تا محل کارشــان را ناچارند با 
وسایل نقلیه عمومی ناقص طی کنند. اگر چاره 
داشتند ترجیح می دادند به جای رفتن به محل 
کار، در خانه بماننــد و کار کنند ولی مدیران 
گوش شنوا ندارند. همین فاصله طبقاتی باعث 
شــده طبقه مرفه درد دهــک پایین را درک 
نکند. حال و روز دهک پایین جامعه روز به روز 
بدتر می شــود. گرانی باعث شده نتوانند حتی 
برای روز بیماری پولی پس انداز کنند.  طبقه 
مرفه جامعه از مشکالت فراوان اقتصادی مردم 
بی اطالع اند. بنابراین مســئوالنی اگر از طبقه 
مرفه بر ســر کار باشــند مردم پایین دست را 
درک نمی کنند. مسئول باید درد کشیده باشد. 
مسئول باید بداند کارگر چطور زندگی می کند.   
به خوبی به یاد دارم سال های گذشته یکی از 
بزرگان گفته بود نباید بین شــمال و جنوب 
شهر تفاوتی وجود داشته باشد، آیا امروز واقعاً 

همین طور است؟

تجمل گرایی 
و تحمل گرایی؟! 

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 99/9
دستگاه مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد 

موضوع مناقصه: تعیین طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان پرسنل 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، 
مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از روز شنبه مورخ ۱۳99/۰9/22

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: لغایت روز چهارشنبه مورخ 
۱۳99/۰9/2۶

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سایت: لغایت روز شنبه مورخ ۱۳99/۱۰/۰۶
مهلت تحویل اصل پاکات: تا ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۳99/۱۰/۰7

زمان تشکیل کمیسیون معامالت: ســاعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ 
۱۳99/۱۰/۰7

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و 
هشتصد میلیون( ریال می باشد که باید به صورت فیش واریز وجه نقد به 
حساب جاری همراه ۱۱۱۱۰2۱۰۸9 بانک رفاه کارگران به نام مدیریت 
درمان تامین اجتماعی اســتان یزد، ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 
سه ماه و یا چک بین بانکی در وجه مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد 

ارائه گردد.
تلفن تماس جهت اطالعات بیشتر: واحد تدارکات مدیریت درمان یزد

 ۰۳5-۳۶229۰۸۳ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تلفن ۴۱9۳۴-۰2۱ و یا سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایید.
روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد

 
 دیالوگ 

جسورانه زندگی کن کالرک، به خودت فشار 
بیار به حداقل رضایت نده.

من قبل از تو - تیر شاروک

ابتکارعمل یک پیتزا فروشی مردم را غافلگیر کرد

ول
ت ا

نوب

لحظه سیلی زدن مشتری به صورت صندوقدار!


