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ماجرای کشف ردپای تمساح 
در دریاچه چیتگر

دوشنبه 24 آذر 1399   | 

مبادله »زم«
 با کشورهای خارجی 
مطرح نبوده است

دادستانی تهران: 

 مسئوالن: در حال بررسی هستیم مردم نگران نباشند

6ابراز »شرمندگی« تنها اقدام رزم حسینی در صنعت خودرو

5

وزیر نفت گفته اگر تحریم برداشته شود امکان 
صادرات نفت به میزانی که در بودجه ۱۴۰۰ 
مشخص شــده وجود دارد. سال ۱۳۹۴ هم، 
زمانی که  مذاکرات هسته ای جریان داشت، بیژن 
زنگنه گفته بود هر زمان تحریم برداشته شود 
قدرتمندانه به بازار نفت بازمی گردیم. آن زمان 
برخی با تردید به سخنان زنگنه نگاه می کردند . 
اما سخنان زنگنه موجب شد شوک حاصل از 
ورود ناگهانی حجم باالیی از نفت ایران به بازار، 
پیش از ورود، تا حد زیادی خنثی شود. آن زمان 
با امروز یک شبهات دارد که در حرفهای زنگنه 

آشکار است: اگر تحریم برداشته شود.
زنگنه این قید را گذاشــته تا مشخص شود 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با این پیش فرض 
تدوین شده که تحریم لغو می شود و اگر تحریم 
لغو شود شاید صادرات نفت باالی ۲ میلیون 
بشکه در روز، عملی شود. هرچند با توجه به 
کاهش تقاضا در بازار و از دست رفتن مشتریان 
نفتی در دوران تحریم، این کار دشوار است، اما 
غیرعملی نیست. با این حال یک پیش فرض 
 مهــم را نمی توانیم نادیده بگیریم: اگر تحریم 

لغو شود!
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای فروش 
روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با 
قیمت هر بشکه ۴۰ دالر بسته شده است. براساس 
آخرین آمار اعالم شده توسط گلوبال پالتس، 
میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر امسال روزانه 

کمی بیش از ۲ میلیون بشکه بوده است. 

پیش شرط مهم 
بودجه ی نفتی 1۴۰۰

حمیدرضا شکوهی
کارشناس انرژی
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تاریخ جهان آموزنده و سراسر پند واندرز است.
البته برای آنان که واقع بین واهل عبرتند.

بــاز هم به گواه تاریخ، جهان به کام آنا نی بوده 
که واقع بینی و پراگماتیســم بودن را سرلوحه 

خود قرار داده اند.
سیاســت مداران،دولت مــردان واقع بین در 
راســتای رســیدن به اهداف عالوه بر مد نظر 
قراردادن تجربیات تاریخی، سیاست ورزی خود 
را بر مدار نظرات، تئوری ها، اصول مسلم وتعریف 

شده علم سیاست انجام میدهند.
به حکم عقل، مکاتب فکری بشــری، عرف و 
تجربه تاریخی، سیاست ورزی باید توسط اهل 
سیاست، نخبگان، متخصصین آشنا به امور و 
 مســلط به شــرایط ملی، منطقه ای و جهانی 

صورت گیرد.
تاریخ همسایگی ایران وعثمانی و ترکیه کنونی 
حکایت از رقابت مســتمر میان دو کشور بوده 
است. تاریخ روابط سیاسی ایران وعثمانی از قرن 
دهم تا ســیزدهم هجری قمری در واقع شرح 
جنگهای خونین 400ســاله آنهاست. تنشها، 
اختالفات، جنگ ها، مذاکرات و معاهدات متعدد 

میان دو کشور شاهد این مدعا است.
به گواه تاریخ در هنگام اقتدار ایران،رقبای ما از 
در صلح و صفا درآمده و در هنگام فتور وسستی 
بویژه در گسســت های تاریخی از هر حربه ای 
 برای ضربه زدن به اقتدار ایران غفلت نکرده اند. 
دنیای پیچیده، تودر تو و مشبک کنونی توسط 
نخبگان، متخصصین آگاه به اموراداره می شود. 
روندحوادث و رویدادهــا و واقعیتهای موجود 
دنیای کنونــی حکایت از آن دارد، توســعه و 
 پیشــرفت کشــورها و  رازموفقیت آنها توجه 
به نظرات کارشناســان وبه کار بستن ایده های 

آنان و استفاده از نخبگان و متخصصین است.
در خصوص روابط ایران و ترکیه توسط نخبگان 
و اهل فــن، تحلیل ها وپیش بینی هایی صورت 
 گرفته است.به عنوان مثال دکتر یداله کر یمی پور
  در کتاب» مقدمه ای برایران و همســایگان«
ســال 1379بر این باور است؛دو کشور ترکیه 
و آذربایجان، بزرگترین دشمنان یکپارچگی و 
تمامیت ارضی ایران هســتند.هم او در صفحه 
142همــان کتاب می گوید؛اما تهدید ناشــی 
از کانون جمهــوری آذربایجــان در دهه های 
 آینده،دغدغــه و دلمشــغولی اصلــی ایــران 

خواهد بود.
حال سوال ما از دستگاه سیاست خارجی این 
است تا چقدر نظرات کارشناسان در خصوص 
تنظیم روابــط ایــران و ترکیه مــورد توجه 

قرارگرفته است؟

رقابت تاریخی 
ایران و ترکیه

فتح اله دهقان
دانش آموخته جغرافیای سیاسی

یادداشت-5

دیده شدن تمســاح در دریاچه چیتگر تهران خبر عجیبی 
اســت به این دلیل که زیستگاه تمســاح پوزه کوتاه ایرانی 
در این دریاچه نیســت و بیشــتر در منطقه سیســتان و 
بلوچســتان دیده می شــود. اما در این میان احتماالتی هم 
وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت مثاًل اینکه باغ 
 وحش تهران در همان نزدیکی است همانطور که مسئوالن 
 باغ وحش نتوانستند از ببرها به خوبی مراقبت کنند و به کام 
مرگ فرو رفتند، ممکن اســت تمساحی راه به بیرون پیدا 
کرده و وارد این دریاچه شده باشد البته احتمال این مسئله 
خیلی خیلی کم است. اگرچه احتمال وجود تمساح در این 
دریاچه صفر اســت اما توصیه می شــود که مردمی که در 
اطراف دریاچه وجود دارند و به آنجا می روند از خود مراقبت 
کنند چون تمســاح حیوان خطرناکی است. البته همانطور 
که گفتم زیســتگاه تمســاح پوزه کوتاه ایرانی این دریاچه 
نیســت ولی احتمال این هم وجــود دارد که فردی از این 
حیــوان از بدو تولد نگهداری می کــرده اما وقتی که بزرگ 
شده است توانایی نگهداری آن را نداشته از همین رو آن را 
در دریاچه رها کرده اســت. متاسفانه این رفتاری است که 
با سایر حیوانات همچون ماهی انجام می شود این در حالی 
اســت که این اقدام بســیار خطرناک است چرا که تمساح 
حیوانی خونسرد است و ممکن است دیگر آبزیان یاگیاهان 
موجود را از بین ببرد. همانطور که مسئوالن محیط زیست 
عنوان کرده اند بهتر اســت که اگر افــراد گونه ای دارند که 
امکان نگهداری از آن را ندارند، آن را تحویل محیط زیست 
بدهند و اجازه دهند محیط زیســت آن را به زیســتگاهش 
برگردانــد و خودشــان در انتخاب زیســتگاه جاندار نقش 
نداشــته باشند. به هر حال امیدوارم مسئوالن هرچه زودتر 
تکلیف این موضوع را روشن کنند چرا که سبب نگرانی هایی 

برای مردم شده است. 

زیستگاه تمساح 
دریاچه چیتگر نیست

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

یادداشت- 1

اینک که جامعه بشــری مورد هجوم ویروس خطرناک کرونا 
قــرار گرفته و این پدیده خبیث، بی امــان قربانی می گیرد و 
سبک زندگی همه انسان ها را در کره زمین دگرگون ساخته و 
منجر به پیدایش روشی جدید در زندگی شده است می بایست 
از این مسئله نه به عنوان تهدید بلکه فرصتی برای رشد و ارتقا 

سواد حفظ سالمتی خودمان استفاده کنیم. 
در سواد حفظ ســالمتی مهارت الزم برای نگهداشت جسم 
وجان مان از هجوم انواع بیماری ها را کســب می کنیم. ابعاد 
ســواد سالمتی هم کالبد جســمانی و هم روح و روان آدمی 
را شــامل می شد و هدفش رشــد کمی عمر همراه با توسعه 
کیفی اش اســت.تاریخ بشــریت نشــان می دهد هر ازگاهی 
پاندومی یا حمله ویروسی روح و روان آدمی را پریشان می کند 
و آرامش را از زندگی ســلب می نماید و همچنین پیامد های 

بسیار وخیمی را به همراه دارد.
 کســانی از این گونه حوادث جان سالم به در می برند که از 
سواد سالمتی الزم برخوردارند. اینک که جنگ با کرونا، رعایت 
قرنطینه خانگی را الزامی نموده باید بیش از هر زمان دیگر به 
سواد سالمتی توجه ویژه ای داشته باشیم تا با رعایت عمومی 

پروتکل های بهداشتی، سالمت همگانی را تضمین کنیم.
 در چنین شــرایطی تمامی انسان ها در تالش اند تا با رعایت 
اصول بهداشتی سالم بمانند. از مهم ترین کوشش های آدمی 
ضمانت بقا اوست. چون می خواهد به گونه ای زندگی کند تا 
جسم و روحش سالم و تندرست باشد و زندگی راحتی توام با 

نشاط و خوشی را برای او فراهم نماید. 
سواد سالمتی در بحران های خاص که سالمتی تهدید جدی 
می شود بسیار حائز اهمیت است. افزون بر بهبود کمیت عمر 
این ســواد موجب ارتقا کیفیت زندگی می شود. چقدر زندگی 
کردن مهم اســت ولی چگونه زندگی کردن مهمتر می باشد 
چون امکان زندگی بهینه ای را برای فرد فراهم می کند.چگونگی 
ســالمت جســمانی و روانی زیربنای کیفیت زندگی آدمی را 
تعیین می کند و ســایر امور تابعی از سالمتی اوست. انسان ها 
در پرتو ســالمتی می توانند کار و فعالیت داشته باشند. تفکر 

و اندیشیدن برای هرگونه تالشی در سالمتی حاصل می شود.
 حل مشــکالت، ابداع و نوآوری و چالش ها همه در سالمتی 
انجام می شــود و عقل سالم در بدن ســالم است. همچنین 
گمراهــی و انحراف از بیماری پدید می آید. ســالمتی مظهر 
حیات آدمی می باشد و به واسطه آن ماهیت وجودی انسان را 
به اثبات می رســاند و به همین دلیل کوشش در کسب سواد 

سالمتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
همچنین کشــورهایی که سطح سواد سالمتی باالتری دارند 
در پاندمی هــا موفق تر عمل می کنند. یکی از شــاخص های 
مهم ترقی کشــورها میزان رعایت بهداشت عمومی می باشد 
که ارتباط معنا داری با ســطح سواد ســالمتی جامعه دارد. 
آموزه های ســواد ســالمتی باید با تکرار از ســوی خانواده، 
نهاد مدرسه، رســانه و ســایر نهاد های فرهنگی و آموزشی 
نهادینه شــود و ســپس به صورت عناصــر فرهنگی بخش 
مهمــی از فرهنگ عمومی جامعه تلقی گردد. فقدان ســواد 
 ســالمتی در اقلیت جامعه تهید جدی برای اکثریت جامعه 

محسوب می شود. 

اهمیت و ضرورت 
کسب سواد سالمتی در عصر حاضر

جعفربای
محقق و پژوهشگر اجتماعی

یادداشت- 3

لشگر آبی از برف و کوالک آن سوی سناباد به سالمت گذر کرد تا 
با واریز سه امتیاز به حساب خود لژنشین لقب بگیرد و برای چند 
روزی الاقل صدرنشین لیگ شود. وقتی محمود فکری با ردای 
ســکاندار به ذهن درهم ریخته پاییزی اش کمی نظم داد و ساز 
جدیدی در طوس کوک کرد،الجوردی ها به آتشفشانی روشن 
بدل شدند و به دور از حاشیه های ویرانگر، پرندگان سرخ را شکار 
کردند. تغییر دکوراسیون و تغییر تاکتیک و روی آوردن به نمایشی 
تهاجمی کاری کرد که سنگ ها از تیرکمان آبی رها شوند و در 
همان چهل و پنج دقیقه نخست نسخه حریفی که می خواست 
در خانه خودی نشــان دهد،پیچیده شود. صید این سه امتیاز 
برای ســوزنبان مازنی ترن آبی واجب تر از نان شب بود.او خوب 
 می دانست اگر دست پر به پایتخت دود و سرب برنگردد روزهای 
 سخت تری را تجربه خواهد کرد. برای همین دست از محافظه کاری 
 برداشــت و در دقایقی از دوئل پرالتهاب دیروز با ســه مهاجم 
به سوی قفس توری شــهر خودرو یورش برد تا پس از آخرین 
سوت قاضی تهرانی، صدای شکستن استخوان های مشهدی ها را 
در سرما بشنود. حاال استقالل با یازده امتیاز در باالترین نقطه لیگ 
و جلوتر از آبادانی ها ایســتاده و برای تسخیر دربی از هم اکنون 
خیز برداشته است. فکری اگر در زنگ های بعد نیز اینگونه باشد 
و با تعویض های طالیی موتور ماشین مدل 99 را روشن نگه دارد 
 به حتم باز هم آوای ناله از اردوگاه دیگر رقیبان نیز به گوشــش 
خواهد رسید.آن وقت دیگر می توان به تماشای نبرد تیمی نشست 
که با اتکا به مهره های زهردار و کلیدی خود قادر است معادالت را 
برهم بریزد و پس از مدت ها پای تمام طومارها نام مردان خود را 
بنویسد و امضای جنگجویان خود را بنشاند. مشهد می تواند حکم 
آغاز دوباره را برای قشون آبی داشته باشد.آن ها با این همه انگیزه 
توان آن را دارند که رویاهای حریفان تا بن دندان مسلح را مچاله 
کنند و با انفجار انبارهای باروت شــمایل یک گردان پیروز را در 

دیدرس قرار دهند.این یک حقیقت است.

انفجار انبار باروت 
در سناباد!

امید مافی
روزنامه نگار 

یادداشت- 2

این یادداشت٬ یک نوشتار اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی است. 
صاحب این قلم٬ تمایل بسیار داشت که برای این مطالب٬ عنوان 
“ضرورت انعطاف پذیری هوشمند” را برگزیند. عنوانی که کلی 
بودن و احتمال برداشت نادرست “سیاسی” از آن٬ دلیل انتخاب 
عنوانی دیگر شد. هرچند همین عنوان کنونی ٬ ناظر به مفهوم و 

منظور اصلی مقاله بوده و بی مسما نیز٬ نمی باشد. 
از خواننــدگان عزیز و محترم٬ اعم از مدیران همه ســطوح و 
کارشناســان و هنرمندان و توانمندان شاغل به هر حرفه ای٬ 
صمیمانه درخواست می شود که این نوشــتار را دو مرتبه و با 
حوصلــه مطالعه فرماینــد. آخرهفته گذشــته یعنی یازدهم 
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 ” Deloitte” به عنوان چهارمین شرکت  بزرگ سهامی خاص 
و یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان در ایاالت متحده 
با 312000 کارشــناس در سراســر جهان و 4۶ میلیارد دالر 
درآمد در سال ٬2019 گزارشی منتشر نمود و عنوان و ماحصل 
آن گزارش حرفه ای )با تمرکز بر تبعات شــیوع جهانی ویروس 
 کرونا( آن بود که ســازندگان٬ تولید کنندگان٬ کارخانجات و 
تصمیم گیران عالی باید “ انعطاف پذیری ” را برای سال آتی به 
عنوان “مهمترین رهیافت نجات بخش” هم در تکنولوژی و هم 

در تمام حوزه های مدیریتی٬ در دستور کار قرار دهند. 
این انعطاف پذیری باید به گونه ای در تمام جهات برنامه ریزی 
شــود که بتواند مدیریت زنجیره تامین “سست شده” و “رکود 
حاکم” بر تمامی شئون جهان حاضر را مدیریت نماید. مخاطبان 
هوشمند٬ این خبر را در ذهن خود مقیم سازند تا در ادامه مقاله٬ 

رابطه آن با موضوع مهم مورد بحث٬ بیان شود.
مطابــق تعریف و عرف پذیرفته شــده در اکثر مجامع علمی٬ 
“قابلیت حفظ و یادگیری و حل مســئله “ را هوش می گویند. 
دانشــمندان٬ طی دهه های اخیر٬ انواع هوش را مشخصا برای 
آدمی )و البته بسیاری از حیوانات( شناسایی و معرفی نموده اند. 
نکته بسیار مهم آن است که هوش٬ قابل انعطاف و تعلیم پذیر 
است. بنابراین فردی که توانایی ژنتیک پایین تری نسبت به فرد 
دیگری در حوزه ای دارد٬ با تعلیــم و آموزش٬ می تواند از فرد 
مســتعد دیگر در حل مسائل آن حوزه٬ مسلط تر باشد. جمله 

اخیر٬ “جمله کانونی” این نوشتار محسوب می شود.
در عصب شناسی٬ عملکرد بخش های مختلف مغز هر فرد در 
میزان و قابلیت هوشمندی آن فرد تاثیر گذار است. برای مثال 
فرونتال٬ ناحیه ای است که مسئولیت مدیریت کنش های اجرایی 
شکل دادن به شخصیت افراد را برعهده دارد )ثابت و استوار یا 
متغیر و ضعیف(. پارینتال٬ ناحیه ای است که درک روابط ریاضی 
و منطقی را ممکن می سازد. همچنین٬ ادراک فضایی را مقدور 
و نوع رابطه فرد را در محیط تعیین می کند. تمپورال، پیام های 
کالمی را دریافــت و پردازش می کند. زبان و کالم٬ جعبه ابزار 
تفکر و ایجاد ظرفیت در خود و دیگران است. ورنیکه در همین 
ناحیه تمپورال واقع شده است که مجموعه اطالعات دریافتی 
از انواع حســگرها و بخش های مربوطه مانند بینایی، شنوایی، 
بویایی٬ چشــایی و المســه را مورد تحلیل قرار می دهد و آنها 
را “معنادار” می کند. برای مثال٬ تصویر زیبا و عطر شــامه نواز 

صفاتی هستند که در اینجا معنا می یابند. 

جعل عمیق 
و جهل عمیق

دکتر نوید هاشمی طبا
عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

یادداشت- 4

ادامه در صفحه 9

ادامه در صفحه 2 ادامه در صفحه 9

سیا ست  خارجی 
نظاره گر

اردوغان اشتباه کرد؛ ظریف عجله!  چگونگی اعتماد سازی در مورد  واکسن 
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  اظهارات خالف ادب وشان مجری رسانه ملی در مورد جایگاه رانندگان تاکسی 
 ما را بر آن داشت تا هم از تلویزیون بخواهیم در گزینش مجری های خود سخت گیر تر باشد 

 و هم از شرافت  وشان شغل رانندگی تاکسی بنویسیم 

به نظر می رسد وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور این روزها 
در تحوالت بین المللی و حتی مسائل مربوط به کشورمان آنچنان فعال نیست. 
این گمانه و نظر را با یک کارشناس بین الملل در میان گذاشتیم و از او خواستیم 

این موضوع را بررسی و چرایی آن را تشریح کند

محمد علی بصیری:
 معضل اصلی دولت آقــای روحانی این 
بوده است که تمام تخم مرغ های خود را 
در این هشت سال چه در چهار سال اول 
و چه در چهار سال دوم در سبد سیاست 

صفحه 5خارجی چیده اند

 به افتخار راننده های تاکسی

صفحه3

دکتر رحمن قهرمان پور در گفتگو با آفتاب یزد:  درگفتگوی آفتاب یزد با یک کارشناس مطرح شد



ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.
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 احتمال برگزارى اجالس سران شوراى همكارى خليج فارس در رياض 
وزارت اطالعات در اطالعيه اى اعالم كرد: عوامل اصلى 
ــترده كالهبردارى و اخالل در نظام ارزى  شبكه گس
كه فعاليت غيرمجاز اقتصادى داشتند در استان يزد 

شناسايى و دستگير شدند.
به گزارش ايرنا، در اطالعيه روز يكشنبه اين وزارتخانه 

آمده است: در راستاى برخورد با سوء استفاده هاى صورت گرفته در 
تعهدات ارزى، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره كل اطالعات 
استان يزد با اقدامات تخصصى اطالعاتى و عملياتى هشت نفر از 

ــبكه گسترده كالهبردارى و اخالل  عوامل اصلى ش
ــايى و با  ــور، شناس ــام اقتصادى و ارزى كش در نظ

هماهنگى مراجع قضائى دستگير شدند.
ــركت هاى پوششى در  ــبكه با استفاده از ش اين ش
ــش فاكتورهاى صورى،  ــور و صدور پي خارج از كش
از بانك مركزى بالغ بر 150 ميليون يورو سوء استفاده كرده و با 
ــروع و قاچاق  فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصيل مال نامش
ارز كرده است.براساس اعترافات و اسناد و مدارك پرونده، متهمان 

ــتفاده از كارت هاى بازرگانى  ــوه، اس اقدام به تبانى و پرداخت رش
ــويى، تخلفات گمركى، فرار  ــاب هاى بانكى اجاره اى، پولش و حس
ــرده و از اين طريق بيش از  ــناد حمل كاال ك مالياتى و جعل اس

ده هزار ميليارد ريال از حقوق بيت المال را تضييع كرده اند.
ــور بيش از ــبكه مذك ــاب هاى بانكى متعلق به ش ــردش حس گ

 300 هزار ميليارد ريال بوده است. در اين عمليات، مقادير قابل 

ــناد بانكى، حواله هاى صورى و جعلى و مهرهاى  توجه اى ارز، اس
شركت هاى پوششى خارجى كشف و ضبط شد.

 انهدام شبکه گسترده اخالل در نظام ارزی کشور 

خبرگزارى فرانسه به نقل از منابع خود از احتمال برگزارى اجالس سران شوراى همكارى 
خليـج فارس در رياض به جاى منامه خبر داد. به گزارش فارس، منابع رسـانه اى گزارش 
دادند كه در صورت امضاى توافق نهايى ميان قطر و كشـورهاى محور سـعودى، نشست 
بعدى سـران شـوراى همكارى خليج فارس به جـاى بحرين در پنجم ژانويـه آينده در 

عربستان سعودى برگزار مى شود.

ــالگى  ــدك اندك زادروز يك س آفتاب يـزد- گروه سياسـى: ان
«كروناويروس» فرا مى رسد و تازه بحث هايى در جامعه باالگرفته كه 
ــن» اين ويروس خطرناك، همين روزها است كه از راه برسد  «واكس
اما دلهره در شهر پيچيده كه ميان اين همه «نورچشمى»،«آقازاده»، 
ــن گيِر اقشار كم درآمد و  «ژن خوب» و«مولتى ميلياردر» آيا واكس
ــان مى گويند از اين خبرها  كم برخوردار جامعه نيز مى آيد؟ خودش
ــت و تالش  ــاً رعايت عدال ــن كرونا حتم ــع واكس ــت و در توزي نيس
ــه ديده ى ترديد  ــد اما جامعه ب ــازى لحاظ خواهد ش براى اعتماد س
ــراى رفع اين  ــم نمى توان كرد پس ب ــرد! مى نگرد و كارى ه مى نگ
ــن ترس و اين جّو بِد روانى ــكاف، اين بى اعتمادى، اي نگرانى، اين ش

 چه بايد كرد؟

ریشه  بی اعتمادی در عملکردھا است
دكتر محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس و اپيدمولوژيست به آفتاب 
ــه تنها در برابر كرونا بلكه در  ــه اين بى اعتمادى ن يزد مى گويد: ريش
ــيارى از موضوعات اجتماعى ديگر در كشور به عملكردخود  برابر بس
مسئوالن باز مى گردد. وقتى شنيده مى شود مسئوالن اطالعات ضد و 
نقيض به جامعه ارسال مى كنند مثال در مورد همين واكسن بيمارى 
كرونا اعالم شده كه واردات واكسن هاى خارجى از لحاظ مسائل فنى 
ــت اما از طرفى شاهد هستيم كه  و از لحاظ بودجه امكان پذير نيس
واكسن كرونا از كشورهاى معتبر به صورت قاچاق در كشور در حال 
دست به دست شدن بين نورچشمى ها، آقازاده ها و برخى مسئولين 

است. 

برداشتن محدودیت ھا تلفات را ۴ رقمی خواھد کرد
محبوب فر با انتقاد از برخى رفع ممنوعيت ها مى افزايد: محدوديت ها 
ــور در طى دو هفته گذشته مرتفع  ــطح كش و ممنوعيت ها كه در س
ــاهد آغاز دورهمى ها و تجمعات هستيم. حتى  ــفانه ش ــده متاس ش
برخى مدارس و دانشگاه ها اعالم به حضور اجبارى در دروس عملى 
ــدى به زودى تلفات  ــتم با چنين رون و كارگاهى كردند معتقد هس
كرونا در كشور 4 رقمى مى شود. در اين شرايط وقتى مردم مشاهده 
مى كنند در كشورهاى اطرافشان از تركيه گرفته تا عربستان، مصر، 
ــتان دولت هايى وجود دارد كه واكسن را  امارات، عراق و حتى افغانس
تهيه كردند و مردم در حال واكسيناسيون هستند يا در شرف تهيه 
آن هستند مردم تاب و تحمل خود را در برابر شرايط سخت قرنطينه 

از دست مى دهند. 

وزارت بھداشت باید پوست اندازی کند
ــه مى دهد: مثال وقتى آقاى حريرچى اعالم مى كند كه بنده  وى ادام
ــن را تزريق مى كنم يا ايشان اعالم مى كند  پشت دوربين اين واكس
ــى و بودجه اى براى ما  ــران وجود ندارد يا از لحاظ فن ــن در اي واكس
مشكل است اين اعالن ها بايد از داخل يك ستاد ملى خارج شود كه 
مورد پذيرش افكار عمومى جامعه قرار گيرد تنها راه حل به نظر بنده 
ــت و نكته ديگر اينكه دولت و مجموعه وزارت بهداشت و  همين اس
ــاختار نظام سالمت كشور در مورد بيمارى كرونا حداقل  درمان و س
ــت اندازى كند.االن در بسيارى از استان هاى كشور اين ساختار  پوس

نظام سالمت متاسفانه معيوب است.

سياسى

 چگونگى اعتماد سازى در مورد واكسن كرونا

ــناس مى گويد: ريشه   محمدرضا محبوب فر، جامعه ش
ــيارى  بى اعتمادى نه تنها در برابر كرونا بلكه در برابر بس
ــور به عملكرد خود  از موضوعات اجتماعى ديگر در كش
ــود مسئوالن ،  ــئوالن باز مى گردد. وقتى شنيده مى ش مس
ــال مى كنند مثال در  اطالعات ضد و نقيض به جامعه ارس
مورد همين واكســن بيمارى كرونا اعالم شده كه واردات 
واكسن هاى خارجى از لحاظ مسائل فنى و از لحاظ بودجه 
امكان پذير نيســت اما از طرفى شاهد هستيم كه واكسن 
ــورهاى معتبر به صورت قاچاق در كشور در  كرونا از كش
حال دست به دست شدن بين نورچشمى ها، آقازاده ها و 

برخى مسئولين است 

ــده آمريكا  ــور آين  0737- رئيس جمه

ــورت تبعيت ايران از برجام  گفته در ص
به توافق هسته اى بازمى گردد. (9/14)

آفتاب يزد: ايـران به تعهدات خود 
در برجـام پايبنـد بوده اسـت اين 
آمريكا اسـت كه بـه تعهدات خود 

پايبند نيست. 
ــت  ــپ باالخره شكس ــا ترام 0711- آي

ــود را پذيرفته؟ ظاهرا از حرف هايش  خ
ــده رفتنى ــد كه فهمي ــن برمى آي چني

 است. (9/14)
ــى،  گران ــرورزى؛  مه ــيم  نس  -1711

و  ــى  پول ــى  ب ــادى،  اقتص ــكالت  مش
ــتگاه هاى  ضعف هاى مديريتى در دس
ــروس كرونا، همه  ــى و نظارتى، وي دولت
ــت هم داده حقوق  ــت به دس اينها دس
بگيران مشكالت فراوانى را تحمل كنند. 
ــائل باعث تشديد مشكالت در  اين مس
ــت. كاهش  ــده اس برخى خانواده ها ش
شديد قدرت خريد مردم و عدم كنترل 
ــا را در پرداخت  ــواده ه ــت ها خان قيم
ــده كرده  ــتأصل و درمان ــه ها مس هزين
ــئوالن باور ندارند مردم  ــت. چرا مس اس
ــل مى كنند  ــكالت فراوانى را تحم مش
ــعار مى دهند تا مردم را  و همچنان ش
دل خوش كنند. آيا به اين زودى نسيم 
ــيد؟  ــور ما خواهد رس مهرورزى به كش

على اكبر از تهران(9/12)
2215- چرا قيمت يك كيلو خرمالو در 

ــت، داشت و برداشت  كشورى كه كاش
ــه هزار  ــت و س ــود، بايد به بيس مى ش
ــد؟ البته قيمت ميوه ها در  تومان برس
ــهر تهران  ــق به اصطالح باالى ش مناط

گران تر است. (9/12)
1512- كاركنان شركت هاى خصوصى 

ــان نمى شود،  كه هيچ نظارتى بر كارش
ــد در روزهاى كرونايى به محل  مجبورن
كارشان بروند. به راستى كه اين ويروس 
ــهل انگارى مسئوالن موجب  كرونا و س

تبعيضاتى شده است! (9/12)
ــت جمهورى  ــرا دفتر رياس 2018- چ

ــيدگى نمى كند؟ محل  به انتقاد ما رس
ــه مطبوعاتى  ــك موسس ــه ي ــا ك كار م
ــان را در  ــاى كاركن ــوق ه ــت، حق اس
ــر پرداخت مى  ــا تأخي ــت و ب ــه نوب س
ــه  ثروت و  ــد. در حالى كه موسس كنن
ــتغالت فراوانى است و به  امالك و مس
ــد يا  ــى تواند آن ها را بفروش راحتى م
ــاره دهد، اما دندان طمع مانع برخى  اج
ــى دهد. ــت اجازه نم ــران زيردس مدي

 اكبر از تهران (9/12)
ــى زند!  ــگ م ــرانى لن 1225- اتوبوس

ــاعت  ــم آذر، از س ــنبه دوازده چهارش
ــه به مدت چهل  ــيزده و پانزده دقيق س
و پنج دقيقه در خيابان شكوفه ايستگاه 
ــتگاه پنجاه و دو  ــكوفه كد ايس پارك ش
چهارده (5214)، از مبدأ ائمه اطهار(ع) 
ــتگاه معطل شدم  ــتان در ايس به بهارس
ــد. مجبور شدم با  از اتوبوس خبرى نش
ــتر با موتورسيكلت  پرداخت هزينه بيش
ــانم. جوابيه هاى  خودم را به مقصد برس
ــرانى به مطبوعات  شركت واحد اتوبوس
ــا ثريا  ــم از زمين ت ــى ببني ــا آنچه م ب
ــد يه جاى  تفاوت دارد. به نظر مى رس
ــراد دارد و لنگ مى زند!  اكبر از  كار اي

تهران(9/12)
1313- عرفان از تهران: همواره دندان 

پزشكان به مردم درباره بهداشت دهان 
و دندان توصيه مى كنند، متأسفانه نرخ 
ــت و از  ــكى گران اس خدمات دندانپزش
طرفى هم قيمت نخ دندان(تصويرى كه 
ــاهده مى كنيد)، نسبت به گذشته  مش
ــت. قيمت يك نمونه  ــده اس گران تر ش
ــت! بى  ــاه و دو هزار تومان اس آن پنج
ــا باعث  ــش قيمت ه ــى به افزاي توجه
ــيارى از اجناس از جمله  شده روى بس
ــتى تأثير نامطلوبى بگذارد  اقالم بهداش
و تاوان اين بى مباالتى ها را بايد مردم 

بپردازند. (9/12)

روى خط آفتاب
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پيامهاى مردمى در صفحات 8-2

 محمود عباس به قطر می رود
رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين براى ديدار 
ــه مى رود.به گزارش ايلنا به  با امير قطر به دوح
نقل از آناتولى، ديوان اميرى قطر اعالم كرد كه 
«محمود عباس»، رئيس تشكيالت خودگردان 
فلسطين براى ديدار با «تميم بن حمد آل ثانى»، 
امير قطر به دو حه مى رود.در اين بيانيه آمده است 
كه عباس با امير قطر ديدار و درباره روبط دو جانبه 
و راهكارهاى تقويت آن و نيز آخرين تحوالت در 
صحنه فلسطين گفت و گو خواهد كرد.اين سفر 
ــرائيل اخيرا  ــورت مى گيرد كه اس در حالى ص
ــازى روابط با ششمين كشور عربى،  از عادى س

مراكش خبر داده است.

نعمت احمدی در 
دادگاه جرائم سیاسی
 مجرم شناخته شد

ــى و  ــخنگوى هيئت منصفه جرايم سياس س
مطبوعاتى از محكوميت نعمت احمدى، وكيل 
ــترى خبر داد. به گزارش ايلنا، احمد  دادگس
ــزارى دومين پرونده  ــى راد، خبر از برگ مومن
ــعبه 9 دادگاه كيفرى  ــى در ش ــرم سياس ج
ــتان تهران با حضور هيئت قضائى به  يك اس
ــت قاضى محمدى كشكولى و با حضور  رياس
ــى  ــت منصفه جرايم مطبوعاتى و سياس هيئ
داد. سخنگوى هيئت منصفه جرايم سياسى 
ــى اظهار كرد: پس از تفهيم اتهام،  و مطبوعات
ــى  نعمت احمدى به عنوان متهم جرم سياس
ــرح  ــر اكاذيب دفاعيات خود را ش با اتهام نش
ــا اتمام دفاعيات متهم، هيئت منصفه  داد و ب
تشكيل جلسه داد و سپس به اتفاق آرا، آقاى 
ــرم و هم چنين  ــب را مج نعمت احمدى نس
ــتحق تخفيف  با اكثريت آرا در عين حال مس
ــاس اين گزارش، راى شعبه 9  دانست. بر اس
دادگاه كيفرى يك استان تهران ابالغ و نعمت 
ــش ماه  ــر اكاذيب به ش احمدى به اتهام نش
حبس محكوم شده كه البته اين محكوميت 
ــج ميليون تومان جزاى نقدى  به پرداخت پن

بدل از حبس تبديل شده است.

 وزير دفاع:
 نمایندگان با پیشنهادات 

تقویت بنیه دفاعی
 موافقت کردند

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح از موافقت 
ــت خارجى  ــيون امنيت ملى و سياس كميس
ــنهادات حوزه نيروهاى مسلح  مجلس با پيش

درباره تقويت بنيه دفاعى خبر داد.
به گزارش ايرنا، سرتيپ امير حاتمى در حاشيه 
ــيون امنيت ملى و سياست  ــت كميس نشس
خارجى مجلس اظهار كرد: كميسيون امنيت 
ــس همواره  ــى مجل ــت خارج ــى و سياس مل
پشتيبان مستحكم حوزه دفاعى نيروهاى مسلح 
بوده است.وى با اشاره به حضور خود در نشست 
كميسيون اظهار كرد: همانند سال هاى گذشته 
بعد از ارائه اليحه بودجه نشستى را برگزار كرده 
كه ما در اين جلسه توضيحاتى پيرامون كليات 

بودجه ارائه داديم.
ــتيبانى نيروهاى مسلح افزود:  وزير دفاع و پش
برخى از موارد در اين حوزه نيازمند توجه بيشتر 
كميسيون امنيت ملى است كه در اين نشست 
ــنهادات  ــاره كرديم و در قالب پيش به آنها اش
روشن به خصوص در حوزه تقويت بنيه دفاعى 
با نمايندگان صحبت كرديم، پيشنهادات به رأى 
گذاشته شد و با نظر موافق اكثريت قاطع تأييد 
شد تا اين پيشنهادات براى تقويت بنيه دفاعى 

به كميسيون تلفيق بودجه ارسال شود.

 رقابت تاریخی ایران و ترکیه

ادامه از صفحه اول:
ــران در جريان به اصطالح كودتاى  اقدامات اي
فتح اله گولن و همكارى با اردوغان آيا با اصول 

علم سياست سازگار بود؟
ــد رويدادها  ــتناد به رون ــواه تاريخ وبا اس به گ
ــه اى و جهانى، تركيه  ــارى منطق وحوادث ج
درچارچوب رقابت تاريخى با ايران و به مقتضى 
شرايط زمانى ومكانى از فرصتهاى پيش آمده 
ــى گرفتن از  ــت منافع خود براى پيش در جه
ــورمان دريغ نكرده و نخواهد كرد. عقل به  كش
ــور و  ما حكم مى كند تنظيم روابط با اين كش
سياست گذاريها بر اساس اصول علم سياست و 

روابط بين الملل باشد.
ــان، صاحب نظران و  همچنين ازنظر كارشناس
نخبگان در اين خصوص استفاده شود.مجريان 
ــت  نيز از ميان متخصصين آگاه به  علم سياس

انتخاب شوند.
 برايند اين روال، سياست گذارى صحيح است 
ــده و  ــورمان ش ــه موجب تقويت اقتدار كش ك
فرصت سوءاستفاده را از رقباى تاريخى ما سلب 

خواهد كرد.
در هر حال شايسته است همگان توجه كنند 
ــت ورزى  ــا تركيه به عنوان يك رقيب سياس ب
شود، ديگر اينكه در استفاده بهينه از فرصتهاى 

مكتسب براى تضعيف رقيب نبايد دريغ كرد.

 بين الملل 

 قضايى 

 مجلس 

در جريان جلسه علنى مجلس محمود احمدى بيغش نماينده مردم 
ــراى ترك صحن در زمان  ــازند در نطق اش با انتقاد از قاليباف ب ش
ــت. او در اين نطق از  ــارات اردوغان پرداخ ــا به موضوع اظه نطق ه
سكوت نماينده هاى آذرى زبان انتقاد كرد و گفت چرا اين نماينده ها 

سكوت كردند.
ــه، نماينده هاى  ــدى بيغش ك ــن، نطق احم ــزارش خبرآنالي به گ
ترك زبان را به انتقاد واداشت اين بود: «آى اردوغان! ناشى گرى هايت 
باعث شده بخشى از قلمرو ذاتى ايران يعنى قفقاز جنوبى جوالنگاه 
اسراييل شود.. جرم شما را در ترور دانشمندان هسته اى، از اسراييل 
كم تر نمى دانيم... رگ غيرت نماينده هاى آذرى كجاست؟ در غفلت 
ــان مجلس رئيس جمهور بيمار تركيه به دنبال  آن ها و هيئت رئيس
شعار هاى تجزيه طلبانه عليه ايران افتاده. عالى جنابانى كه در كودتاى 
ــب را تا صبح نخوابيديد، آيا  ــتاخ ش 2016 عليه اين [اردوغان] گس

كسى نيست پاسخ بى ادبى هاى او را بدهد؟ تاوان سهل انگارى هاى ما 
رجز خوانى اردوغان عليه ايران بود. وقت آن رسيده كه قطار از ريل 
ــده سياست خارجى را به ريل برگردانيم. ما بايد در جنگ  خارج ش
ــتيم و در حمايت از توازن قدرت از  قره باغ تعارف را كنار مى گذاش

ارمنستان حمايت مى كرديم.»
ــد. بالفاصله بعد از  در اين هنگام صداى همهمه نمايندگان بلند ش
پايان نطق بيغش، اميرحسين قاضى زاده هاشمى كه رياست مجلس 
ــخ به اين نطق گفت:  ــت در پاس را در غياب قاليباف به عهده داش
برادران و خواهران عزيزمان از خطه آذربايجان اولين گروهى بودند 
كه در رد اين اظهارات، موضع گرفتند و موضعشان هم رسانه اى شد. 
ــد نيز نويسندگانش نمايندگان  بيانيه اى كه امروز مجلس قرائت ش
ــتان تنها آن را امضا كردند. آدم اگر  ــاير دوس اين منطقه بودند و س
ــت جانب انصاف را حتما  مى خواهد اظهار نظرى هم بكند بهتر اس

ــه كارى كرده است يا نه  رعايت كند حال درباره اينكه هيئت رئيس
ديگر هيئت رئيسه عادت كرده است هميشه از حق و نظر خود عبور 
كند.او همچنين خطاب به ملت ايران گفت: من خدمت ملت بزرگ 
ايران هم عرض بكنم نطق هايى كه اينجا بيان مى شود نظر شخصى 
همكاران ما است و به هيچ عنوان نظر مجلس نيست و موضع نظام 
ــت من خواهش مى كنم دوستان ما براى صف بندى و دفاع  هم نيس
از يك حقى، حقوق ديگر و شرع را زيرپا نگذارند و انشاءاهللا ما ديگر 

شاهد اين گونه اظهارات نباشيم.
ــمى  ــن صحبت هاى قاضى زاده هاش ــان يافت ــن لحظه با پاي در اي
نمايندگان آذرى زبان مقابل هيئت رئيسه تجمع كردند و خواستند 
ــخ نماينده شازند را بدهند. قاضى زاده هم از آن ها خواست تا  تا پاس
ــان نطق ها صبر كنند كه در اين لحظه يكى از نمايندگان آذرى  پاي

تهديد كرد اگر اجازه پاسخ داده نشود صحن را ترك مى كنند.

يك فعال سياسى با بيان 
ــم اكنون بايد  ــه از ه اينك
ــزارى  ــراى برگ ــود را ب خ
انتخابات در شرايط وجود 
ــاده كنيم، گفت:  كرونا آم
ــرف و  ــت ح ــن اس ممك
ــتى  ــى در راى پس حديث
ــته باشد اما به  وجود داش

ــر حال بهتر از تجمع افراد در پاى صندوق راى  ه
ــن رهامى، با بيان  ــت. به گزارش ايسنا، محس اس
ــات غير از حضور فيزيكى  اينكه در قانون انتخاب
راى دهندگان، راه ديگرى براى اخذ راى پيش بينى

 نكرده است، اظهار كرد: در حال حاضر مشخص 
ــت كه خطر بيمارى كرونا تا چه زمانى ادامه  نيس
ــرايط ادامه يابد، ممكن است  مى يابد و اگر اين ش
ــود.وى  ــاركت در انتخابات ش موجب كاهش مش
ــه داد: در فاصله چند ماهه تا زمان انتخابات  ادام
ــتفاده نشود،  ــت واكسنى كشف و اس ممكن اس
بنابراين بايد از تجربه جهانى در برگزارى انتخابات 
استفاده كرد. انتخابات پستى يكى از راه هايى است 
كه مى توان استفاده كرد كه البته بايد زيرساخت 
آن از جمله قانون فراهم شود. در مدل راى پستى، 
ــه ثبت احوال  ــنامه و كارت ملى ب افراد با شناس
ــه الكترال  ــراز هويت، برگ ــد و پس از اح مى رون
دريافت مى كنند و در منزل راى خود را پر كرده و 
به مراكزى مى فرستند كه از قبل مورد تاييد وزارت 
كشور و شوراى نگهبان است . اين فعال سياسى با 
ــدل از راى گيرى در زمان قبل  بيان اينكه اين م

ــالب هم در ايران اجرا  از انق
ــت، تصريح كرد:  ــده اس ش
ممكن است حرف و حديثى 
در راى پستى وجود داشته 
باشد اما به هر حال بهتر از 
تجمع افراد در پاى صندوق 
راى است البته بايد نظارت 
جدى بر اين مدل راى گيرى 
انجام شود. رهامى همچنين خاطرنشان كرد: راه 
ديگر اين است كه سامانه اى تعريف شود تا افراد در 
روز راى گيرى براساس كد ملى خود وارد سامانه 
شده و راى دهند. البته ممكن است زيرساخت هاى 
ــون در يك روز  ــواب ندهد چ ــاى مجازى  ج فض
حدود40 ميليون نفر وارد سايت مى شوند. بنابراين 
ــتى عملياتى تر است.سازمان ثبت احوال  راى پس
هم آمار همه افراد را دارد و نمى شود با شناسنامه 
ــده يا چند بار با يك نام راى داد.اين  فرد فوت ش
ــر در برگزارى  ــى با بيان اينكه تاخي فعال سياس
ــت، گفت:  ــنهادى ديگر اس انتخابات هم راه پيش
ــيوه در زمان وقوع جنگ انتخاب  معموال اين ش
مى شود و مثال سه ماه انتخابات به تاخير مى افتد 
اما وقتى ما نمى دانيم كه آيا سه ماه ديگر بيمارى 
كرونا وجود دارد يا برطرف شده است، نمى توانيم 
انتخابات را به تاخير بيندازيم.ساير كشورها هم به 
سمت تاخير در برگزارى انتخابات نرفته اند.افزايش 
ــذ راى هم كمكى به رفع نظر  ــداد روزهاى اخ تع
كرونا نمى كند، چون موجب تجمع افراد در شعب 

اخذ راى در روز پايانى مى شود.

ــحاق جهانگيرى در سخنانى گفت: بر اساس  اس
آمارها، 65 درصد از صادرات كشور در هشت ماهه 
ــت سال جارى به كشورهاى همسايه بوده  نخس
است كه الزم است اتاق بازرگانى ايران برنامه اى 
ــا هر يك از  ــخص و دقيق براى همكارى ب مش
ــايه تدوين و آن را در دستور  ــورهاى همس كش
كار قرار دهد. به گزارش ايسنا،معاون اول رئيس 
ــت جمهورى  ــا تاكيد بر اينكه سياس جمهور ب
ــعه همكارى ها با كشورهاى  اسالمى ايران توس
همسايه است، افزود: كشورهاى همسايه هدف 
ــتند كه بايد  ــور ما هس اصلى صادرات براى كش
ــترهاى الزم را براى  ضمن تعيين اولويت ها، بس

گسترش همكارى با اين كشورها فراهم كنيم.
ــان اينكه روابط  ــاون اول رئيس جمهور با بي مع
ــارى نبايد تحت تاثير  ــادى و مبادالت تج اقتص
ــائل سياسى قرار گيرد، اظهار داشت:  برخى مس
ــا بخش  ــى ايران ب ــش خصوص ــكارى بخ هم
خصوصى كشورهاى همسايه بايد همواره رو به 
رشد باشد چرا كه توسعه همكارى هاى اقتصادى 

ــارى مى تواند در حل  ــترش مراودات تج و گس
مسائل سياسى فيمابين نيز موثر باشد.

ــايه  ــورهاى همس جهانگيرى روابط ايران با كش
ــتراتژيك توصيف كرد و افزود:  را راهبردى و اس
ــت  ــى اقتصادى ايران اين اس رويكرد ديپلماس
كه هيچ محدوديتى براى همكارى هاى تجارى 
ــورهاى  ــورها ديگر بويژه كش و اقتصادى با كش
همسايه وجود ندارد و نبايد اجازه دهيم مبادالت 
اقتصادى بخاطر برخى مسائل سياسى حاشيه اى 

كاهش پيدا كند.
ــرايط در ايام  ــاره به احتمال بهبود ش وى با اش
ــتمرار تحريم ها و  ــش رو گفت: بايد براى اس پي
ــته  ــا لغو تحريم ها آمادگى و برنامه دقيق داش ي
ــيم اما با فرض بهبود شرايط و ايجاد فرصت  باش
ــورهاى اروپايى، بايد توجه  براى همكارى با كش
ــايه اولويت  ــيم كه كشورهاى همس داشته باش
ــعه روابط هستند ضمن آنكه نبايد  اول در توس
ــورهايى كه در شرايط سخت با ما همكارى  كش

كردند را ناديده بگيريم.

ــاره به انتقادات  بيژن نامدار زنگنه وزير نفت با اش
ــبت به تعيين 2,3  ــوراى اسالمى نس مجلس ش
ميليون بشكه نفت در روز با توجه به مشكالت حوزه 
صادرات و تحريم ها و ميزان فروش در سال جارى 
گفت: انتقاد نمايندگان نسبت به ميزان تعيين شده، 
نيست بلكه آنها نگران اين موضوع هستند كه در 
صورت برداشته نشدن تحريم ها دولت چه اقدامى 
مى خواهد انجام دهد. به گزارش فارس، وى ادامه 
داد: ما در صورت عدم رفع تحريم ها به روند عادى 
كار خود طبق گذشته ادامه خواهيم داد، البته در 
اليحه بودجه سال 1400 پيش بينى شده كه اگر 
ميزان فروش 2,3 ميليون بشكه نفت در روز تحقق 
پيدا نكرد، چه كارى انجام دهيم. زنگنه تاكيد كرد:  
من در جلسه كميسيون برنامه، بودجه محاسبات 
ــواالت نمايندگان در  مجلس حضور يافته و به س
ــخ و مبناى تعيين رقم 2 ميليون و  اين مورد پاس
ــكه نفت در روز را تشريح و اعالم  سيصد هزار بش
كردم، چه پيش نيازهايى وجود دارد و كل توليد و 
ميزان مصرف داخلى و صادرات چقدر است. وزير 
نفت تاكيد كرد: هزينه ها در اليحه بودجه 1400 
نسبت به ميزان تحقق درآمدهاى نفتى تعيين شده 
است.وى در پاسخ به سوالى درباره اينكه چرا رئيس 
جمهور با وجود مخالفت مجلس شوراى اسالمى با 
ــم آقاى روحانى براى فروش نفت در داخل  تصمي
ــوع را در اليحه بودجه 1400  به مردم، اين موض
قرار داده است، گفت: رئيس جمهور بحث فروش 
ــور را از طريق اليحه  نفت به مردم در داخل كش
ــت تا در صورت  ــه به مجلس ارائه كرده اس بودج

ــته باشد و  تصويب بتواند اجازه فروش آن را داش
ــاس همان 2,3 ميليون بشكه  ميزان آن هم براس
نفت تعيين شده است.زنگنه با اشاره به مخالفت 
ــه  ــى مجلس با تصويب اين موضوع در جلس قبل
شوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا اظهار كرد: 
ــالمى حق تصميم گيرى را  ــوراى اس مجلس ش
دارد، ما هم با نمايندگان صحبت و تعامل خواهيم 
ــى بودجه در پارلمان كار يك يا  كرد، بحث بررس
ــت و ما تالش مى كنيم تا درباره اين  دو روز نيس
مسائل به يك نظر اجماعى برسيم.سيدمحمدرضا 
ميرتاج الدينى نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس درباره حضور زنگنه وزير نفت 
ــيون براى بررسى درآمدهاى نفتى  در اين كميس
بودجه سال 1400 در گفت وگو با خانه ملت، اعالم 
كرده بود كه براساس توضيح زنگنه مجموع توليد 
نفت و ميعانات گازى 4 ميليون و پانصد هزار بشكه 
ــت كه حدود 2 ميليون و دويست هزار  در روز اس
ــكه براى مصرف داخلى و 2 ميليون و سيصد  بش
هزار بشكه هم براى صادرات پيش بينى شده است. 
وى درباره پاسخ وزير نفت هم به سوال نمايندگان 
ــال  ــاره اينكه پيش بينى صادرات نفتى در س درب
ــبينانه  آينده افزايش يافته و آيا اين موضوع خوش
در نظر گرفته نشده و امكان اين حجم از صادرات 
ــريح  امكان پذير خواهد بود، اعالم كرد، زنگنه تش
ــرط رفع تحريم ها اين عدد را در  كرد كه ما به ش
نظر گرفته ايم و اگر شرايط بهتر شود مسلما اين 
عدد محقق خواهد شد و در غير اين صورت اوراق 

مشاركت خواهيم فروخت.

ــورى آذربايجان و  ــيه از جمه ــان روس صلح بان
ــتند كه به تعهد خود درباره  ــتان خواس ارمنس
آتش بس قره باغ پايبند باشند. به گزارش فارس، 
پس از آنكه گزارش هايى مبنى بر نقض آتش بس 
ــخنگوى  ــد، يك س در منطقه قره باغ گزارش ش
ــتان و جمهورى  ــه ارمنس ــيه ب صلح بانان روس
ــور به  ــان ضرورت پايبندى اين دو كش آذربايج

توافق آتش بس امضا شده را يادآور شد.
ــى خبر داد كه  ــتان به تازگ وزارت دفاع ارمنس
ــالت خود به  ــورى آذربايجان حم ــش جمه ارت
جنوب منطقه قره باغ كوهستانى را از سرگرفته 
ــتان  ــاس اعالم وزارت دفاع ارمنس ــت. بر اس اس
ــه نظامى ارمنستاتى مجروح  در اين درگيرى س
شدند اما جراحات آنها شديد نبوده و خطر مرگ 

آنها را تهديد نمى كند.
ــاز مجدد درگيرى ها خبر  ايروان در حالى از آغ
ــتان  ــد كه جمهورى آذربايجان و ارمنس مى ده
ــتانى  ــد از 44 روز درگيرى در قره باغ كوهس بع
ــنبه (24 آبان)  ــاطت روسيه بامداد سه ش با وس

ــتانى  از توافق آتش بس در منطقه قره باغ كوهس
خبر دادند.

روسيه نيز نيرو هاى حافظ صلح خود را در منطقه 
ــداد خطوط تماس  ــتانى و در امت قره باغ كوهس
ــتقر كرده و طبق گزارش هايى، آتش بس در  مس
اين منطقه همچنان برقرار است. نيرو هاى حافظ 
ــال در اين منطقه  ــى به مدت پنج س صلح روس
ــتقر خواهند شد و در صورتى كه الزم باشد  مس

اين دوره تمديد خواهد شد.
براساس توافق آتش بس اخير، ارمنستان موظف 
ــغالى جمهورى آذربايجان را در  است اراضى اش
ــامبر تخليه  آغ دام، كلبجر و الچين را تا يك دس
كرده و كريدورى زمينى از نخجوان به آذربايجان 
ــورى آذربايجان نيز  ايجاد كند. در مقابل جمه
ــف عمليات ها،  ــت ضمن توق ــده اس متعهد ش
ــال قره باغ به خاك  ــدور الچين را براى اتص كري
ارمنستان تضمين كند. شهر آزاد شده شوشا به 
همراه همه مناطق آزادشده طى 44 روز گذشته 

هم به جمهورى آذربايجان واگذار شده است.

 يك اصالح طلب مطرح كرد

جهانگيرى :

 زنگنه:

 روسيه:

 جنجال نماینده شازند در مجلس بر سر اظهارات اردوغان 

پیشنهاد برگزاری انتخابات به روش ُپستی 

اجازه ندهیم مبادالت اقتصادی
 به خاطر برخی مسائل سیاسی کاهش پیدا کند 

 فروش ٢/٣ میلیون بشکه نفت به شرط رفع تحریم هاست 

 از باکو و ایروان می خواهیم   به تعهد خود
 درباره آتش بس قره باغ پایبند باشند



 
رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تشریح علت وقوع خطا در 
پیش بینی  بارش های پاییزی گفت: انتظار داریم که در زمســتان 
دمای هوا در برخی نقاط کشــور کمتر از محدوده نرمال باشــد 
همچنین چند بارش خوب برف در کشــور دور از انتظار نیست. 
درحالی سازمان هواشناسی پاییز خشک و کم بارشی را پیش بینی 
کرده بود که بر اســاس آخرین اطالعات مرکز ملی خشکسالی و 
مدیریت بحران ســازمان هواشناسی از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۱ 
میلیمتر بارش در کشور داشتیم که این میزان نسبت به میانگین 

بلند مدت ۲۰ درصد و نسبت به سال گذشته حدود 
ســه درصد بیشتر بوده است. ســحر تاجبخش در 
گفتگو با ایسنا درباره علت وقوع خطا در پیش بینی  
بارش هــای پاییزی اظهــار کــرد: پیش بینی های 
هواشناســی در همه کشورهای دنیا با عدم قطعیت  

همراه است. زمانی که از فصل بهار برای پاییز پیش بینی وضعیت 
بارش ها یا ترســالی و خشکســالی صورت می گیرد، به طور قطع 
درصد خطا افزایش پیدا می کند. از ســوی دیگر بارش های حدی 

قابلیت پیش بینــی در بلند مدت را ندارند. بارش های 
حدی در چند اســتان سبب شده اســت که میزان 
بارش ها نســبت به بلند مدت افزایش یابد. تاجبخش 
گفت: طی سه ماه پایانی سال دمای هوا در نیمه شرقی 
و نوار شــمالی کشور سردتر از حد معمول پیش بینی 
می شــود و بارش ها به ویژه در نیمه شــمالی کشور به صورت برف 
 خواهد بــود و چند بارش برف خوب در کشــور طی زمســتان

 خواهیم داشت.
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 جهان 
تعداد مبتالیــان: 72 میلیون و 190 هزار و 

790 نفر
تعداد فوتی ها: 11 میلیون و 613 هزار و 266 

نفر
تعداد بهبود یافتگان: 50 میلیون و 571 هزار 

و 585 نفر
ایران

تعداد مبتالیان: یک میلیون و 108 هزار و 
269 نفر

تعداد فوتی ها: 52 هزار و 196 نفر 
تعداد مبتالیان دیروز: 7 هزار و 451 نفر

تعداد فوتی های دیروز: 247 نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان: 16 میلیون و 549 هزار و 
366 نفر

تعداد فوتی ها: 305 هزار و 82 نفر

 خانه پدری »جالل آل احمد« 

پاتوق معتادان متجاهر
رئیس کمیته بودجه شــورای شــهر تهران از 
تبدیل شــدن خانه پدری »جالل آل احمد« 
به پاتوق معتادان گالیــه کرد. مجید فراهانی 
در تذکر پیش از دستود خود در جلسه دیروز 
شورای شــهر با بیان اینکه مدتی است خانه 
پدری جالل آل احمد خوابگاه معتادان متجاهر 
شده اســت و تذکری در این خصوص به وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری ارائه می دهم، 
افــزود: حفظ میراث فرهنگی از جمله وظایف 
مهــم مدیران ملی و محلی اســت که متعلق 
به نســل حاضر و آینده است. به گزارش مهر 
فراهانی با بیان اینکه فرزندان ما به درســتی 
انتظار دارند تا مهم ترین نمادهای هویت ملی و 
محلی آنان را به نکویی حفظ و نگهداری کرده 
و این امانت را با صحت و آراستگی به نسل های 
بعدی تحویل دهند، ادامــه داد: در این میان 
خانه پدری جالل آل احمد همان جایی که این 
 روشنفکر درد آشــنای معاصر در آنجا زیست
 و زندگــی کرد و به بالندگی رســید، یکی از 
خانه های میراث فرهنگی در محله ســنگلج 
تهران اســت که ســال ها قبل توسط سازمان 
 میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
 وقــت تملــک شــد امــا فســوس پاتــوق 
 کارتن خواب ها شده است و این در حالی است که این 
خانه قرار بود به عنوان خانه باســتان شناسان 
ایران تبدیل شود و مامن روشنفکران دردآشنا 
باشــد اما امروز به گونه ای تبدیل شــده که 
معتادان آن را تخریب کرده و برای ایجاد گرما 
 درب های اتاق ها را کنده طعمه آتش در وسط 
 اتاق ها می کنند و آن جا را مملو از زباله کرده اند.
 رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تاکید 
کرد: بر این اســاس به عنــوان نماینده مردم 
تهران در اجرای بند3 ماده 8۰ قانون شوراهای 
کشــور در مورد حفظ میراث فرهنگی به وزیر 
گردشگری و میراث فرهنگی تذکر می دهم و از 
شهردار تهران می خواهم ضمن مذاکره با وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری زمینه را برای 
خرید، حفظ و نگهداری و بازســازی این بنای 
فاخر به عمل آورده تا بتوان آن را به نسل آینده 

تحویل دهیم.

 امتحانات نهایی دی ماه 
حضوری برگزار می شود 

امتحانــات نهایی دی مــاه دانش آموزان پایه 
دوازدهم دوره دوم متوسطه روزانه، بزرگساالن، 
آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری 
پیش دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه ای 
نیم سالی- واحدی )بزرگساالن آموزش از راه 
دور - داوطلبان آزاد( دی ماه ســال تحصیلی 
۴۰۰-۱3۹۹ از روز پانزدهم دی ماه به صورت 
»حضوری« آغاز و هشــتم بهمن ماه به پایان 
می رســد. خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش 
و پایش کیفیــت وزارت آموزش و پرورش در 
گفتگو با ایســنا، در پاسخ به اینکه با توجه به 
اعالم نظر وزارت بهداشــت و ابالغ بخشنامه 
نهایی دانش آموزان  امتحانات  امتحانات، همه 
 به صــورت حضــوری برگزار خواهد شــد؟ 
اظهــار کرد: بلــه، امتحانات نهایــی دی ماه 
مطابق بخشنامه، برای دانش آموزان مشمول، 
به صــورت حضــوری برگزار می شــود. وی 
افزود: بخشــنامه صریح و روشــن است و در 
نامه وزارت بهداشــت هم آمده اســت که با 
برگزاری غیرحضوری امتحانات موافق اســت، 
 ولی در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات 
غیر حضوری، امتحانات حضوری با رعایت کامل 
جداسازی، اســتفاده از ماســک و عدم حضور 

دانش آموزان مبتال به کووید -۱۹ برگزار شود.

کرونا خبر

 شورای شهر 

 آموزش 

 آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا : در برنامه »دستپخت« از شبکه 
یک صداوسیما داور مسابقه آشپزی از دختر شرکت کننده پرسیده : 
»با شــغل بابات که راننده تاکسیه جلوی دوستات اذیت نمیشی؟!« 
و پدر این دختر هم کنارش نشســته اســت . البتــه  در این برنامه 
بارها توسط داوران به شــرکت کنندگان توهین شده است مثال در 
یکی از قســمت های این برنامه لحن عجیب و تند داور و کارشناس 
مسابقه تلویزیونی "دستپخت" نسبت به شرکت کننده این مسابقه با 
واکنش های زیادی در فضای مجازی روبرو شد. این کارشناس آشپزی 
در اظهاراتی عجیب به شرکت کننده خانم مسابقه گفت: "اگر سطل 
زباله داشــتم غذای شما رو به سطل زباله منتقل می کردم. این غذا 
افتضاح افتضــاح افتضاح بود!   به نظر می رســد که این برنامه یک 
اقتباس از یک برنامه خارجی با یک سرآشپز بداخالق است یا حداقل 
این داور در تالش برای تقلید از شــخصیتی شناخته شده تر از خود 
می باشــد . البته مشکل اقتباس های بی خردانه است که چنان اثرات 
بــدی را به جای می گذارد. بهرحال  برنامه های صدا و ســیما نقش 
زیادی در فرهنگ ســازی مردم دارد که متاســفانه در این شرایط بد 
همه گیری بیماری کرونا در این برنامه حتی پروتکل های بهداشتی 
به صورت صحیح رعایت نمی شــود .آفتاب یزد حداقل در دو گزارش 

نسبت به این موضوع واکنش نشان داد اما اصالحی رخ نداد! 
<شهرت گوردن رمزی سرآشپز بدخالق 

شــهرت گوردن رمزی  به دلیل برنامه های موفق تلویزیونی او است.  
اولین حضــور رمزی در برنامه های تلویزیونی در ســال ۱۹۹8 و در 
برنامه »نقطه جوش«  بود. شخصیت آتشین مزاج، بداخالق و همیشه 
عصبانی او، باعث تمایزش با بقیه شــخصیت های تلویزیونی هم رده 
او است. رمزی در برنامه های متعدد و پرطرفداری مانند »آشپزخانه 
جهنمی« و »کابوس های آشــپزخانه رمزی« با فریاد کشیدن بر سر 
شرکت کنندگان که گاه از چهره های معروف هنری و ورزشی بوده اند، 
پرتاب ظروف به سمت آنها و اخراجشان در حضور دوربین باعث شد 
تا بینندگان عادی تصویری متفاوت و نزدیک تر به واقعیت را از فعالیت 
در یک آشپزخانه صنعتی ببینند. تندخویی رمزی فقط به برنامه های 
تلویزیونی ختم نمی شود، او یک بار آدریان گیل، از منتقدان معروف 
غذایی را به دلیل آنچه »توهین به غذا« می دانســت، از رســتورانش 
بیرون کرد. با این حال جالب اســت بدانید رمزی سرآشــپز از سال 
۹8 که اولین رستورانش را تأسیس کرد تا به حال بیش از 85 درصد 

نیروهای مشغول به کارش را حفظ کرده است.  
<آش برنامه دستپخت شور شد

بهرحال نوع ســخنان و لحن مجری برنامه دســتپخت بازتاب های 
بســیاری در شــبکه های اجتماعی داشــت.این بازتاب فوق العاده 
باعث شــد سازمان تاکســیرانی به انتشــار نامه ای از مجری برنامه 
انتقاد کند.سازمان تاکســیرانی تهران اعالم کرد: » تاکسیرانان طی 
یک سال گذشــته به عنوان قشر آســیب پذیر متحمل دغدغه های 
معیشتی شــده اند. « به گزارش فارس، سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شــهر تهران اعالم کرد: به عنوان نماینده خانواده بزرگ 
تاکســیرانی شهر تهران برآن شدیم تا در مواجهه با سوال پرحاشیه 
مجری برنامه دستپخت با مضمون» بابات راننده تاکسی است پیش 
دوســتات ناراحت نمی شی؟ « با انتشار این متن از منزلت و جایگاه 

شریف تاکسیرانان خدوم پایتخت و خانواده محترم آن ها دفاع کنیم. 
چرا که شایسته نیست این قشر خدوم و زحمت کش از سوی رسانه 
ملی که باید مروج فرهنگ اســالمی ایرانی باشــد مورد توهین قرار 
بگیرند. ناوگان عظیم و گسترده تاکسیرانی گزینه اول در امر جابجایی 
و سرویس دهی به شــهروندان به خصوص در شرایط کنونی شیوع 
بیماری کرونا به شمار می آیند و طی یک سال گذشته به عنوان قشر 
آسیب پذیر متحمل دغدغه های معیشتی و همچنین از دست دادن 
 عزیزان شــده اند. خودروی تاکسی و شغل شریف تاکسیرانی ضمن 
 فعالیت در شرایط سخت کاری، همواره تداعی اعتماد و اطمینان خاطر 

در شهروندان بوده و این مهم ارزشمند و قابل ستایش است . 
<توضیح مجری 

واکنش هــا به قدری فراوان بود که باالخره مجری حاشــیه ســاز 
 دســتپخت مجبور شد توضیحاتی در مورد لحن و ادبیات خود دهد. 
وی گفت : »  پدر خود من راننده تاکسی بوده است و پدر بازبین این 
برنامه هم راننده تاکسی است . اصال قصد ما از دعوت مشاغل تکریم 
آن ها اســت ، از آن ها تقدیر می کنیم و قصد تخریب نداریم . بحث 

ما اتفاقا صحبت های غرورآمیز آن دختر درباره شغل پدرش است . و 
من در ادامه او را تایید می کنم و از او تشکر می کنم و قصد ما خیر 
بوده است . ما می خواستیم بگوییم این شغل و تمام شغل های دیگر 
محترم هســتند و من دست رانندگان تاکسی را می بوسم . قصد ما 
تشــکر از این گروه است . اگر هم به کسی برخورده است و جسارتی 

شده است من عذر خواهی می کنم . «
<رسالت صدا و سیما آموزش غیر مستقیم به مردم  است

امیرمحمود حریرچی جامعه شــناس در پاســخ به این سوال که آیا 
مجریان صدا و ســیما باید حداقلی از آموزش مورد نیاز برای فعالیت 
در رســانه را دریافــت  کنند یا خیر  به آفتاب یــزد گفت: » انتخاب 
مجری باید بنا بر شایســتگی های فرد نه رابطه های او باشد. مجریان 
بایــد آگاهی های مــورد نیاز و مهارت های کافی را برای این شــغل 
کسب کنند. البته باید این افراد مورد بررسی های شخصیتی از طرف 
مسئولین قرار بگیرند و ابتدا به صورت آموزشی به کار مشغول شوند 
بعد به صدا و ســیما راه پیدا کنند و برای مــردم برنامه اجرا کنند. 
متاسفانه در  برخی  از برنامه ها مردم تحقیر می شوند و این راهی برای 
خنداندن و جذب مخاطب شده است. رسالت صدا و سیما این است 
که به صورت غیرمســتقیم به مردم آموزش دهد آموزش هایی از نوع 
حفظ حقوق افراد و مشاغل . در بسیاری از برنامه ها دیده می شود که 
دست انداختن مردم به وسیله ای برای خنده تبدیل شده است. باید 
در انتخاب مجری و عوامل برنامه ها بیش از این ها دقت شود زیرا که 

رسالت صدا و سیما رسالت بزرگی در آموزش مردم است . « 
<برای جامعه نوین هیچ شغلی پست نیست

همچنین دکتر سعید معدنی اســتاد دانشگاه در پاسخ به این سوال 

که آیا مشاغلی مانند راننده تاکسی از شأن و جایگاه اجتماعی کافی 
برخوردارند یا خیر به آفتاب یزد گفت : »متاسفانه خیلی وقت است 
کــه مجریان تلویزیون و رادیو حرفه ای نیســتند. به عبارتی از زمان 
گسترش این رسانه ها مجری و گوینده حرفه ای و مناسب تربیت نشده 
است . مجریان باید هم با سواد باشند و هم به موضوعات احاطه داشته 
باشــند. همچنین مجریان باید بر احساسات خود مسلط باشند و هر 
کلمه ای را حساب شده و دقیق به کار ببرند چون مخاطب آنان افراد 
زیادی هســتند. از سوی دیگر شغل ها در جامعه دارای شأن هستند 
شــاید یک زمانی برخی از شغل ها در رده های پایینی قرار داشتند اما 
امروزه دیگر اینگونه نیســت و هرکاری مورد نیاز جامعه است . ارزش 
یک شــغل را چهار چیز مشخص می کند : شان شغل یا پرستیژ آن ، 
میزان دستمزد ، آزادی در شغل و کشش و عالقه فرد . اگر یک نفر این 
 چهار مورد را داشته باشد ، شغل مناسبی دارد . و بر اساس این معیارها 
رده بندی مشــاغل انجام می گیرد . برخی از مشــاغل در وسط طیف 
هســتند و برخی این ویژگی ها را دارند . به هرحال شغل ها رده بندی 
دارند . اما ذهنیت این مجری یا امثال او خیلی وقت است که از بین رفته 
است. امروزه هیچ شغلی شغل پست و پایینی محسوب نمی شود زیرا 
جامعه به دلیل کارکردهای مشاغل به تمام آن ها احتیاج دارد. مجریان 
باید نســبت به مسائل روز آگاهی داشته باشند و فاقد ذهنیت قدیمی 
باشند . برای جامعه نوین هیچ شغلی پست نیست . در کشورهای توسعه 
 یافته اروپایی رفتگران از شغل خود خجالت نمی کشند و دارای امتیازاتی
 هم پایه پزشکان هستند . در اروپا راننده تاکسی یک موقعیت مناسب 
و خاص است. مجریان باید اطالعات کافی داشته باشند و بدانند که در 

دنیای امروز هیچ شغلی بی ارزش نیست . «
<اظهارات تنش آفرین

در ادامه دکتر محمد ســلطانی فر استاد دانشگاه به آفتاب یزد گفت : 
» در تمام دنیا یکی از اصول اساســی، آموزش است که هر رسانه ای 
باید برای کارمندان خود انجام دهد و تنها شــامل آموزه های صدایی 
و اصول اجرا نیســت بلکه باید شــامل ابعاد دیگر اخالقی ، فرهنگی 
و اجتماعی هم باشــد. نباید توســط این افراد تخریبی انجام شود یا 
به قســمتی از جامعه آسیبی وارد شــود. به همین جهت باید دقت 
کنیم آموزش ها و تذکرها به این افراد می تواند به جامعه بسیار کمک 
 کند چون بعضی اوقــات کوچک ترین حــرف در برنامه ها می تواند

 تنش آفرین باشد . «
<گزینش غیر حرفه ای مجری ها

درآخر دکتر مجید ابهری رفتارشناس به آفتاب یزد گفت : » صدا و سیما 
گسترده ترین رسانه در کشور است و می تواند به عنوان یک مدرسه مورد 
اســتفاده قرار گیرد. پر کردن اوقات فراغت همراه با انتقال آموزه های 
فرهنگی و معنوی اصلی ترین ماموریت این نهاد اســت که در راستای 
تحقق این ماموریت به نیروهای متخصص نیاز مبرم دارد . یک بخش 
از نیروهای ضروری برای صدا و سیما مجریان می باشند که با توجه به 
عمومی بودن این رســانه ، مجریان باید از نظر تحصیلی، قدرت بیان و 
اعتماد به نفس در ســطح ممتاز و ارزنده ای باشند. در صورت داشتن 
بعضی از شرایط برای احراز سایر شرایط الزم باید کالس های آموزشی 
از لحاظ رفتاری ، گفتمان و امثال آن برای این اشــخاص برگزار گردد. 
متاسفانه بعضی از مجریان در برنامه های زنده یا ضبط شده گاهی برای 
شــوخی یا تنوع برنامه، مطالبی می گویند که عالوه بر آزار فرد حاضر 
در استودیو موجب بدآموزی و حتی جریحه دار شدن احساسات اقشار 
مختلف در جامعه می گردد. متاسفانه گزینش بعضی از مجریان بر اساس 
معیارهای علمــی و حرفه ای نبوده و به همین لحاظ حضور و فعالیت 
آن ها گاه این رســانه را با چالش جدی در جامعه رو به رو می ســازد . 
شوخی های نادرست با برخی از افراد و همچنین بیان برخی از عبارات 
موجب دلخوری و حتی خشــم بخشــی از افراد در جامعه می گردد . 
ســواالت باید از قبل طرح و کنترل شــوند نه اینکه فی البداهه توسط 
مجری پرسیده شود. اگر  قشر زحمت کش رانندگان تاکسی در جامعه 
نباشند مشکالت فراوانی در رفت و آمد مردم ایجاد می شود و مهم تر از 
همه هرکس در جامعه شغل و حرفه ای دارد که خانواده اش نه تنها نباید 
از آن شــرمنده شوند بلکه باید به تالش های شرافتمندانه افراد افتخار 
نمایند . الزم است مدیران و افراد مشهور در سطوح مختلف قبل از شروع 
برنامه ها سواالت را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و اجازه ندهند 

که غرور و شخصیت افراد این چنین جریحه دار شود . « 
<کرامت انسان 

شغل و حرفه هر انسان بخشی از شخصیت و هویت فردی و اجتماعی 
او محسوب می شود و در فضای مترقی جوامع امروزی توهین به شغل 
افراد توهین به انسانیت و کرامت آن ها محسوب می شود. در دنیایی 
که ما حتی نسبت به محیط زندگی  و طبیعت اطرافمان هم مسئولیت 
و تکلیف داریم باید بیش از گذشــته حقوق یکدیگر را رعایت کنیم. 
اما مایه تاسف و سرافکندگی بسیار است که در جامعه ما افراد با این 
صراحت به حقوق اولیه و اساسی یکدیگر تعرض می کنند و این مساله 
آنقدر فراگیر شده است که حتی از قاب تلویزیون و درون خانه هایمان 

هم قابل مشاهده است.

داشتنکارتهوشمندملیبرایتنظیمسندالزامیمیشود 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: گروهی که کارت هوشمند ملی دارند، هنگام 
تنظیم ســند باید کارت ملی خود را همراه داشته باشــند. عده ای هم که هنوز کارت را 
نگرفته اند، آنها یک پین کد دارند که آن را می توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی دریافت 
کنند و امکان تطبیق اثرانگشت برای این گروه از افراد هم وجود دارد. او به تسنیم گفت: 
اما تنظیم اسناد برای کسانی که هنوز درخواستی برای دریافت کارت هوشمند ملی ارائه 

نداده اند، فعاًل بر اساس سامانه قبلی انجام می شود.

  ســعید معدنی : امروزه هیچ شــغلی، شغل پست و پایینی 
محســوب نمی شــود زیرا جامعه به دلیل، کارکردهای 
مشــاغل به تمام آن ها احتیاج دارد. مجریان باید نسبت 
به مسائل روز آگاهی داشته باشند و فاقد ذهنیت قدیمی 

باشند . برای جامعه نوین هیچ شغلی  پست نیست

بهافتخاررانندههایتاکسی
اظهارات خالف ادب وشــان مجری رسانه ملی در مورد جایگاه رانندگان تاکسی ما را بر آن داشت تا هم از 
تلویزیون بخواهیم در گزینش مجری های خود ســخت گیر تر باشــد و هم از شرافت  وشان شغل رانندگی 

تاکسی بنویسیم

 ضعف قانون 

در حضانت کودکان 
دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری، درباره تدوین الیحه 
اصالح حضانت، گفت: ایــن معاونت مطابق 
بــا ماده ۴۱ تا ۴5 قانــون حمایت از خانواده 
مصوب سال ۹۱ و بر اساس مصلحت کودکان 
 و نوجوانان الیحه ای را در جهت اعطا اختیاراتی 
به حاضن که مغایرتی با اختیارات ولی قهری 
ندارد، تدوین کرده اســت که هنوز به دولت 
ارائه نشده است. شهناز سجادی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: حاضن از جمله مادرانی 
که حضانت فرزندان خود را بر اســاس قانون 
بر عهده دارند، به لحــاظ قانونی تنها اختیار 
نگهــداری و مراقبت از کودک تحت حضانت 
خود را دارنــد، در حالی که فاقد اختیارات و 
ابزار الزم جهت نگهــداری و مراقبت کودک 
مزبور هستند به طوری که برای کوچکترین 
امور کــودک تحت حضانت خــود هم چنان 
نیازمند اقدام و رضایت از ولی قهری اســت 
و این موضوع مشــکالت عدیــده ای را ایجاد 
می کند.کــودکان و نوجوانــان بــرای انجام 
بسیاری از امور شــخصی خود یا باید تا ۱8 
ســالگی صبر کنند و یا در بین ســن بلوغ تا 
۱8 ســالگی از دادگاه حکم رشــد دریافت 
کننــد. در ایــن فاصله ولی قهــری نماینده 
قانونی فرزندان اســت. سجادی افزود: لیکن 
در بســیاری از موارد طالق و جدایی والدین 
و یا فوت پــدر که حضانت بر عهده مادران و 
یا هر حاضن دیگری است، ولی قهری یا قیم 
کودک در انجام امــورات همکاری الزم را با 
حاضن نمی کنند و یا در دســترس نیستند. 
ســجادی ایــن را هم گفت کــه بحث دیگر 
الیحه پیشنهادی مدت حضانت است که به 
موجب مقررات فعلی در دختران در ۹ سالگی 
و در پســران در ۱5 سالگی خاتمه می یابد و 
 ضمن اینکه از والدین تکلیف حضانت کودک 
بر داشته می شود، کودک خود انتخاب می کند 
در نزد چه کسی و در نزد کدام یک از والدین 
ســکونت کند، در حالی هنوز به نگهداری و 
مراقبــت والدین یا یکی از آنان و یا شــخص 
صالحی کــه دادگاه تعیین کرده نیاز دارد، به 
خصــوص که وفق مقــررات اداری و حقوقی 
عمال تا ۱8 ســالگی یا تــا زمان صدور حکم 
رشــد از دادگاه نمی تواند در بسیاری از امور 
خود شخصا دخالت کند. وی در ادامه گفت: 
این دو امر یعنی خروج کودکان از حضانت در 
سن بلوغ و ممنوعیت دخالت در امور اداری، 
قضائی، مالی و درمانی تا ۱8 سال و یا دریافت 
حکم رشــد یک تناقض اســت که منجر به 
بال تکلیفی و ســردرگمی و چالش هایی برای 
کودکان و حتی والدین می شــود. همچنین 
به گفته ســجادی حاضن برای انجام هر کار 
اداری کوچک ضروری که به مصلحت کودک 
و نوجوان است باید به سراغ ولی قهری برود 
و بعضا با کشمکش هایی از سوی ولی قهری 
مواجه می شــود که نتیجــه آن ضمن لطمه 
روحی به کودک، مشــکالت عدیده ســر راه 
حضانت است. وی تصریح کرد: در این الیحه 
معاونت ضمن پیشنهاد اعطای اختیاراتی به 
حاضن در جهت تســهیل امــر حضانت، در 
جهت مصلحت کودک معتقد به افزایش مدت 
تکلیف والدین به حضانت کودکان خود از سن 
بلوغ به ســن ۱8 سال است چراکه مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی و عرف جامعه بر همین 
منوال اســت. ســجادی همچنین گفت که 
از نظر مصداقی در برخــی موارد به علت در 
دســترس نبودن ولی قهری مشکالت اداری 
برای کودک و حاضن نظیر ثبت نام مدرسه، 
جابجایــی مدرســه، رضایت نامــه اردوهای 
آموزشــی، عمل جراحی و بستری شدن در 
بیمارستان و درمان... که فوریت دارند ایجاد 
می شود لذا در چنین شرایطی ضرورت اعطای 
اختیاراتی به حاضن، نمایان است. از این رو در 
این الیحه خواستار اعطای حضانت فرزندان 
تا ۱8 ســالگی به والدین به عمل آمده تا این 
خالء و ضعف قانونی در حوزه کودک برطرف 
شــود و والدین مکلف باشند از کودکان خود 
تا سن ۱8 ســالگی حضانت و حمایت کنند.  
او در انتها گفــت: از محدودیت های دیگر در 
این حوزه اینکه مادران و یا ســایر اشــخاص 
حاضن مطابق با قانــون فعلی اختیار افتتاح 
حساب بانکی ســرمایه گذاری به نام کودک 
و نوجــوان را ندارند اما بســیاری از مادران و 
حاضن خویشــاوند دغدغه مالی برای کودک 
خود دارند برای همین ترجیح می دهند پولی 
از خود را برای کودک تحت حضانت شــان 
پس انداز از نوع ســرمایه گذاری بلند مدت یا 
کوتاه مدت کنند، بــه همین خاطر معاونت 
در این الیحه خواســتار اعطای اختیار افتتاح 
حساب بانکی ســرمایه گذاری به نام کودک 
تا ســن ۱8 سالگی، توســط مادران و سایر 

حاضنین قانونی شده است.

 گزارش کوتاه

در پی اعــالم خبر مرگ ماده ببر ســفید 
باغ  وحش ارم و مطرح شــدن فرضیه های 
مختلف درباره علت این اتفاق، رئیس اداره 
نظارت بر امور حیات وحش اســتان تهران 
گفت: طبق بررســی های انجام شده اقدام 
غیر اصولــی و غیرکارشناســی باغ وحش 
ارم نســبت به قرار دادن ببر نر در مجاورت 
جایگاه استراحت ماده ببر سفید علت اصلی 

حادثه نزاع این دو ببر اســت که به مرگ »کوئین« منجر شــد. 
جمعه ) ۱۴ آذر ماه( خبر تلف شدن ماده ببر سفید باغ وحش ارم 
در ســاعات اولیه همان روز و براثر نزاع با ببر نر رسانه ای شد. در 
 گزارش باغ وحش ارم آمده بود که ببر نر روز یکشنبه )۹ آذرماه( 
 پس از شکستن و تخریب حصار مجاور محل نگهداری ببر ماده وارد 
محدوده نگهداری این حیوان شــده و به نزاع با آن پرداخته بود. 
در ایــن میان اقدام باغ وحش ارم برای جفت گیری ببر نر و ماده 
ببر سفید، وقوع خطای انسانی و درست بسته نشدن حصار میان 
دو جایگاه استراحت یا وجود اشکاالت در حصار جایگاه ها از دیگر 
مواردی بود که به عنوان دالیل احتمالی وقوع این حادثه از سوی 
برخی کارشناســان مطرح شــد. محمد کرمی در گفتگو با ایسنا 
گفت: ســازمان دامپزشکی باید براســاس بررسی ها و آزمایشات 
انجام شــده علت مرگ ماده ببر سفید ارم را اعالم کند اما هنوز 
نتیجه بررســی ها و علت مرگ این ببر ماده را اعالم نکرده است. 
اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در زمینه شناسایی علت 
اتفاقی که منجربه به مرگ ماده ببر ســفید ارم شد بررسی های 

اولیه ای را انجام داده و مشخص شده است که 
خطایی سهوی یا عمدی در این زمینه صورت 
گرفته است. رئیس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش استان تهران با اشــاره به اینکه تایید 
ســهوی یا عمدی بودن خطایی که منجربه 
مرگ ماده ببر ســفید ارم شــده، موضوعی 
اســت که اداره حفاظت محیط زیست استان 
تهران نمی تواند دربــاره آن اظهار نظر کند، 
خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسی دلیل این اقدام باغ وحش ارم 
و صحت سنجی گفته این مجموعه که ببر نر با ضربه وارد کردن 
به درب کشویی جداکننده دو جایگاه استراحت ببر نر و ببر ماده 
موفق شده که میله و جوش نگهدارنده درب کشویی را خم کند 
و با پنجه یا دندان های خود درب کشــویی را عقب بکشد و وارد 
جایگاه ببر ماده شود در حوزه توانایی های پلیس آگاهی است. ببر 
نر در هیچ شــرایطی نباید در مجاورت ماده ببر سفید نگهداری 
 می شد چراکه طبق تعهدات باغ وحش ارم هیچگونه تکثیر از ببر 
 سفید نباید به علت مشکالت ژنتیکی صورت می گرفت. از این رو
 الزم بود ببــر نر و ببر ماده در جایگاه های اســتراحت جداگانه 
و بــا فاصله از یکدیگر نگهداری شــوند. جایگاه این دو حیوان از 
یکدیگر فاصله داشته اما طبق صحبت ها و بررسی های انجام شده 
مشخص شــده است که در شب حادثه حمله ببر نر به ببر ماده، 
پرسنل مجموعه ارم ببر نر را در جایگاه استراحتی قرار داده بودند 
که در مجاورت جایگاه اســتراحت ماده ببر سفید بود و این اقدام 

باغ وحش ارم غیراصولی، غیرکارشناسی و خطا بوده است.

 علت اصلی حادثه مرگ ماده ببر سفید
رئیــس مرکز برنامه ریزی نیروی انســانی و امور اداری وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح معلم تمام وقت ســاالنه 
تمدید می شود گفت: محدودیت و سقفی در پذیرش و اعمال 
این طرح برای متقاضیان جدید نداریم. یارمحمد حســین بر 
در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به طرح معلم تمام وقت اظهار 
کــرد: طرح معلــم تمام وقت پابرجاســت، مصوبــه اش اخذ 
شده اســت و همکارانی که تمایل داشــته باشند به ازای هر 
شــش ســاعت اضافه تدریس، ۱۷.5 درصد فوق العاده شغل 
ویژه در احکامشــان لحاظ می شــود که پایــدار خواهد بود. 
وی درباره زمان ارائه درخواســت برای حضــور در این طرح 
گفت: این طرح ســاالنه تمدید می شود ولی معموال متقاضیان 
 باید پایان ســال اعالم کننــد که می خواهنــد از تمام وقتی

 استفاده کنند. 
رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه هیچ محدودیت و سقفی در پذیرش تقاضا 
و افزوده شدن معلمان جدید به فهرست معلمان تمام وقت نداریم 
اظهار کرد: حتی اگر همه دبیران اضافه تدریس شش ساعته را داشته 
باشند ما سقفی برای اعمال فوق العاده ویژه ۱۷.5 درصدی برای آنها 
نداریم و مشموالن می توانند از آن استفاده کنند. حسین بر ادامه 
 داد: طرح معلم تمام وقت، به نفع همکاران نیز هست و این افزایش 
فــوق العــاده در حقــوق ماهیانه شــان لحــاظ و در حقوق 
 بازنشستگی نیز اثرگذار اســت. ضمن آنکه عدد ریالی اش هم
 از عدد حق التدریس کمتر نیست و ایام تعطیالت هم دریافت 

می کنند.

آفتاب یزد چندین مرتبه درباره عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در این برنامه تذکر داده است و به نظر می رسد 
این یک نوع لجبازی از جانب دست اندرکاران این برنامه 
اســت چراکه  بازهم تعداد باالیی از افراد بدون ماسک با 
فاصله کم کنار یکدیگر نشسته اند . مشخص نیست چرا 

وزارت بهداشت در این مورد تاکنون ورود نکرده است ؟

 چرا لجبازی می کنید؟!

 تمدید ساالنه طرح معلم تمام وقت



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

حوادث دوشنبه 24آذر  1399    شماره 5902 
 كوتاه از حوادث كوتاه از حوادث

  
سارقی که خالف جھت رانندگی می کرد 

رئيس مركز عمليات پليــس آگاهى تهران 
بزرگ از دستگيرى سارق خودرو در عمليات 
تعقيــب و گريز خبــر داد. به گــزارش برنا؛ 
سرهنگ كارآگاه كرم يوسفوند، گفت: هفدهم 
آذر ماه كارآگاهان يگان گشت پليس آگاهى 
در محدوده ترمينال جنوب به يكدســتگاه 
خودروى پرايد كــه در خالف جهت خيابان 
در حال حركت بوده مظنون مى شــوند و با 
استعالم شماره پالك خودرو مشخص مى شود 
خودرو سرقتى بوده و پانزدهم آذر ماه از حوزه 
استحفاظى شهرستان رباط كريم سرقت شده 
اســت. او افزود: راننده خودروى مســروقه به 
محض رويت واحد گشت اقدام به فرار مى كند 
اما كارآگاهان با هماهنگى مركز فرماندهى و 
كنترل پليس آگاهى او را در محدوده ايستگاه 

مترو شوش متوقف مى كنند.

یک کشته و ۳ زخمی در تیراندازی مھاباد
تيراندازى سارقان مسلح در مهاباد يك كشته 
و سه زخمى بر جاى گذاشت. به گزارش برنا؛ 
فرماندهى انتظامى مهاباد اعالم كرد، ساعت 
8:45 صبح ديروز در محله كانى صوفى رشيد 

مهاباد يك سارق مسلح با مباشرت يك خانم 
اقدام به تيراندازى به صورت رگبارى كرد كه در 
اثر آن يك شاگرد نانوايى جان باخت و دو نفر 
از عوامل انتظامى و يك پيرمرد ديگر زخمى 
شــدند. بر اين اساس ســارقان مسلح با يك 
خودروى پرايد سرقتى از محل متوارى شدند و 

تالش ها براى دستگيرى آنان ادامه دارد.

شیوه عجیب حمل تریاک 
جانشــين فرمانده انتظامى استان اصفهان از 
كشــف 2 محموله 100 كيلويــى ترياك كه 
توسط 2 تريلى خودرو بر در "شهرضا" حمل 
مى شــدند، خبر داد. به گزارش برنا؛ سرهنگ 
محمدرضا هاشــمى فر اظهار داشت: ماموران 
پليس مبارزه با مــواد مخدر اصفهان با انجام 
يك ســرى اقدامات اطالعاتى مطلع شدند، 
2 محموله افيونى توســط 2 دستگاه كاميون 
كشــنده از جنوب كشــور به مقصد مرزهاى 
غربى بارگيرى شــده اند كه بالفاصله موضوع 
به ماموران ايســتگاه بازرسى شهيد "امامى" 
شهرستان "شــهرضا" اطالع داده شد.او افزود: 
اين 2 محموله توسط 2 دستگاه تريلى خودرو بر 
كــه 7 خودرو را از جنوب كشــور بارگيرى و 
به مقصد يكى از كشورهاى غربى در حركت 
بودند، حمل مى شد و ماموران انتظامى مستقر 
در ايســتگاه بازرسى شــهيد "امامى" آنها را 
متوقف و 2 محموله 100 كيلويى ترياك كه 
در اطاق بار جاسازه شده بودند را كشف كردند.

44

جدول شماره 5902

پاسخ جدول شماره5901

 افقی 

 عمودی 

  1 - ويژه فصل گرما - از اخترشناسان 

لهســتانى 2 - از دشــمنان پيامبر
(ص ) ، پدر معاويه - سرگرمى باستانى 

چينى ها 3 - رود اروپايى - مذهب اهل 
سنت داشتن - گوشــت بريان - بله 
روســى 4 - كالم آرزو - پيشرو اعداد 
– زمان ناچيز - برادر قابيل 5 - ترمز 

كشتى - برگه دريافت كاال - آدم آهنى 
6 - گامت ماده - استان اسپانيا - قوم 

سفيد پوست ســامى 7 - آب فروش 
- ايجاد كننده - آن قسمت از سطح 
زمين بيرون از آب 8 - عيد ويتنامى ها - 
مستأجر – نت مخمور 9 - نسخ كننده 
- رويا - مرغ همسايه 10 - كرانه آسمان 
- هم وزن – آجرى لعاب دار با ســطح 
صيقلى  11 - سبزه زار - عالمتى ريز و 
گرد - نوعى زرد آلوى شيرين 12 - نامى 
دخترانه - مساوى - تازه - مقابل گشاد 
13 - حرف ندا - باز كننده ، گشايش 

دهنده - توليــدى از صنايع نظامى - 
ضمير خارجى 14 – نمونه كاال - از زنان 
شاعر فارســى گوى هندى با تخلص 
مخفى 15 - مشاركت در كارى معموال 

ناروا - فيلمى از عزيزاهللا حميدنژاد

 1 - فرق سر - حكم سفراى دول بيگانه 

2 - فرصت طلب - بيمارى باقالى تازه 

3 - رايحه - سامع - نقش ها - نام مردانه 

فرنگى 4 - نااستوار - زيباى طبيعت - 
يازده - از قمرهاى سياره مريخ 5 - بيان 
معنى و مفهوم يك نوشته ، علت پيدايش 
آن و انگيزه گوينده از آن - تجسم يافته 
- بيزارى 6 - اكنون - ساز زدن - خالى
 7 - بركت سفره - نام " فدرر " تنيسور 

سوئيسى - بى شــرم 8 - پول ژاپن 
- فارغ البال - چله كمان 9 - كشــور 
نايروبى - ســالح جنگجوى قديم - 
صداى گربه 10 - دوســتان خاموش - 
تابناك - ميوه نو رسيده 11 - امان و زنهار 
- پهلوان رويين تن يونانى - تازه داماد 
12 - باران پشت سر هم – بخيه درشت 

- كجاست ? - گاز استخرها 13 – جنس 
به ظاهر قوى - گوسفند در لفظ كودكان 
- چپاول - پيشوند نفى 14 – آلبومى از 

حسام الدين سراج - با ماشين كار مى 
كند 15 - كارگردان فيلم " مارموز " ، يك 
كمدى سياسى ، اجتماعى - رنگ قابل 

شستشو در نقاشى

پراید قرمز رنگ
 دست سارقان را رو کرد

پرايــد قرمــز رنگ كه مشــكوك بود راز 
سرقت هاى زن و مرد تهرانى را فاش كرد 
و آنها گرفتار پليس شدند. رئيس كالنترى 
150 تهرانســر از انهدام يك باند دو نفره 

ســرقت لوازم خودرو با 40 فقره سرقت، 
خبر داد.به گزارش ركنا، سرهنگ محمود 
مالميربيان داشــت: در چند روز گذشته 
چند فقره پرونده با موضوع سرقت خودرو 
و لوازم و محتويات خودرو در كالنترى150 
با مشخصات و سرنخ هاى يكسان تشكيل 
و با دســتور مقام قضائى براى رســيدگى 
تخصصى به تيــم عمليات كالنترى 150 
ارجاع شــد.وى عنوان كرد: تيم عمليات 
كالنترى تهرانســر با بررسى دوربين هاى 
مداربسته محل وقوع سرقت دريافتند هر 
هشت سرقت با استفاده از يك پرايد قرمز 
رنگ كه سرنشــين آن يك زن و مرد بوده 
است، انجام شــده و در يكى از سرقت ها 
بخشــى از چهره يكى از سارقان مشخص 
است.رئيس كالنترى 150 تهرانسر افزود: 
با توجه به حساســيت موضوع، شناسايى 
و دســتگيرى متهمان در دستوركار تيم 
عمليــات كالنتــرى 150 قرارگرفــت و 
افســران عمليات حين گشت زنى موفق 
به رويت و متوقف كردن پرايد قرمز رنگ 
مى شوند و سرنشــينان آن كه يك زن و 
مرد بودند را دســتگير و به كالنترى 150 
منتقــل كردند.اين مقــام انتظامى گفت: 
يكى از متهمــان در بازجويى هاى اوليه به 
جرم ارتكابى اعتراف كرد و اظهار داشــت 
نقشه ســرقت ها را مى كشيدم و به همراه 
خانمــى كــه از قبل وى را مى شــناختم 
دست به اين ســرقت ها مى زدم و در چند 
ماه گذشــته بيش از 40 فقره سرقت لوازم 
از پرايد هــاى مدل پاييــن انجام داده ايم.

رئيس كالنترى 150 تهرانســر بيان كرد: 
بــا اعتراف اين افراد، با تشــكيل پرونده و 
ارجاع آن بــه دادگاه، متهمان راهى زندان

 شدند.

مرد جوانى كه بر سر پرداخت مهريه با برادرزنش درگير و او را 
با ضربه چاقو به قتل رســانده بود، در شعبه يك دادگاه كيفرى 
استان البرز محاكمه شد. به گزارش برنا؛ رسيدگى به اين پرونده 
از آبان ماه ســال گذشته با گزارش يك درگيرى مرگبار در يك 
ساختمان نيمه كاره در البرز به پليس آغاز شد. مأموران پس از 
حضور در صحنه و بررسى هاى اوليه متوجه شدند كه درگيرى 
بين برادرزن و شوهرخواهر بر سر پرداخت مهريه بوده است. در 
ادامه پيكر نيمه جان مسعود 26 ساله به بيمارستان منتقل شد 
و ضارب 30 ســاله با نام «معروف » كه خودش مجروح بود نيز 
بازداشت شد. ســاعاتى بعد مسعود در بيمارستان تسليم مرگ 
شــد و معروف به اتهام قتل عمد مورد بازجويى قرار گرفت. به 
گزارش برنا، او در تشريح ماجرا به مأموران گفت: من چند سال 
قبل با دخترى از يك خانواده افغان ازدواج كردم. رسم آن ها اين 
اســت كه داماد بايد در همان ابتداى وصلت كردن مهريه را به 
خانواده عروس پرداخت كند، اما چون وضع مالى خوبى نداشتم 
از آن ها وقت گرفتم تا در اولين فرصت مهريه ام را پرداخت كنم.

مدتى قبل پدر همســرم از دنيا رفت و برادرزنم مســعود از من 
خواست تا مهريه خواهرش را پرداخت كنم. چندبار از او فرصت 
خواســتم و روز حادثه براى گرفتن مهريه به سراغم آمد و من 
بازهم از او خواســتم تا به من مهلت دهد كه مسعود با چوب به 
جانــم افتاد و چند ضربه به مــن زد از آنجايى كه من از ناحيه 

پا دچار معلوليت هســتم ترســيدم كه او من را بكشد از اين رو 
چاقويى كه هميشــه همراهم بود را از جيبــم بيرون آوردم و 

ضربه اى به او زدم و او با همان ضربه فوت كرد. پس از اعترافات 
متهــم و تكميل تحقيقات، كيفرخواســت عليــه او صادر و در 
شــعبه يكم دادگاه كيفرى استان البرز به رياست قاضى قيومى 
محاكمه شد. در ابتداى جلسه اولياى دم خواستار قصاص متهم 
شــدند و بعد هم متهم به جايگاه رفت و با تكرار اعترافاتش در 
روز بازجويى گفت: قبول دارم كه من مســعود را كشتم، اما او 
ظالمانه با يك چوب دســتى به جانم افتاده بود و من تنها براى 
نجــات جانم با چاقو ضربه اى بــه او زدم. رئيس دادگاه از متهم 

پرسيد: چرا هميشه چاقو همراهت بود؟
متهم گفت: من در كارم از چاقو اســتفاده مى كنم و به همين 

خاطر هميشه يك چاقو همراهم دارم.
قاضى در ســؤال ديگرى از متهم پرسيد: آيا از قبل نقشه قتل 

او را كشيده بودى؟
متهم جواب داد: هرگز. من اصًال قصد درگيرى نداشتم. افرادى 
كه در محل حضور داشــتند مى توانند شــهادت بدهند. اگر او 
دعوا را شــروع نمى كرد، الزم نبود كــه براى دفاع از جانم به او 
چاقو بزنم. در آن لحظه فقط قصدم ترساندن مسعود بود، اما او 
آنقدر مرا زد كه در آن لحظه نمى دانســتم بايد چه كارى انجام 
دهــم. با اين حــال از اتفاقى كه افتاده پشــيمانم.پس از پايان 
دفاعيــات متهم و وكيل مدافعش، قضات براى صدور حكم وارد 

شور شدند.

 درگيرى مرگبار با برادرزن بر سر مهريه منجر به قتل شد

رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات پايتخت از شناسايى و دستگيرى 
گرداننده يك صفحه اينستاگرامى كه اقدام به انتشار تصاوير و فيلم هاى غيراخالقى 
مى كرد، خبر داد. به گزارش ايســنا، ســرهنگ داود معظمى گودرزى در باره 
دستگيرى ادمين يك پيج اينستاگرامى اظهار كرد: كارشناسان پليس در رصد هاى 
مستمر فضاى  مجازى كه در راستاى مقابله با عامالن انتشار محتواى خالف اخالق 
عمومى در شــبكه هاى اجتماعى انجام مى دادند، در اينســتاگرام صفحه اى با 
بيش از هفت هزار دنبال كننده را شناسايى كردند كه تصاوير مستهجن و فيلم هاى 
غير اخالقى منتشر مى كرد.رئيس پليس فتا پايتخت با بيان اينكه رسيدگى به اين 
موضوع در دستور كار قرار گرفت ادامه داد: با توجه به مستندات موجود در فضاى 
مجازى و طى بررسى هاى اوليه توسط كارشناسان پليس فتا مشخص شد متهم 
با وعده هاى واهى قصد دارد نوجوانان و جوانان را به سمت فساد كشانده و اغفال 
كند. وى افزود: در مرحله بعدى با تحقيقات گسترده ماموران پليس فتا، ادمين 
اين صفحه كه يك خانم جوان بود شناسايى و با هماهنگى مقام قضائى در منزل 
شخصى اش در حاشيه تهران دستگير شد. وى پس از دستگيرى به پليس فتا 
منتقل شد. سرهنگ معظمى گودرزى اظهار كرد: مجرم پس از دستگيرى در ابتدا 
سعى مى كرد پليس را گمراه كند اما زمانى كه با مدارك و مستندات پليس روبرو 
شد اظهار كرد كه صفحه شناسايى شده متعلق به او است. اين خانم جوان گفت 

كه هدف و انگيزه اش جذب دنبال كننده و كسب درآمد از اين طريق بوده است.

جانشين فرمانده انتظامى استان گلستان از دستگيرى متهمان حرفه اى و اعتراف 
آنان به سرقت 2 ميليون ليتر گازوئيل به ارزش بيش از 160 ميليارد ريال از يك 
نيروگاه برق خبر داد. به گزارش ايلنا، سرهنگ فرزاد تاجره اظهار داشت: به دنبال 
كسب خبرى مبنى بر سرقت و قاچاق عمده سوخت توسط يك باند حرفه اى در 
نيروگاه برق "على آباد كتول" رسيدگى به موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
ماموران پليس امنيت اقتصادى اســتان و پليس آگاهى آن شهرســتان قرار 
گرفت. وى افزود: ماموران پس از يك سرى اقدامات ميدانى گسترده و استفاده 
از شگردهاى خاص پليسى، پى بردند كه تعدادى از كاركنان نيروگاه، رانندگان 
تريلى و خريداران ســوخت با تشكيل باندى، گازوئيل هاى ارسالى از شركت 
نفت را كه براى توليد برق بايد استفاده مى شد، با ترفندهايى از نيروگاه خارج 
و در محل هاى از قبل تعيين شــده دپو مى كردند. جانشين فرمانده انتظامى 
استان گلستان گفت: سپس متهمان در فرصتى مناسب سوخت هاى سرقتى 
را به برخى از شركت هاى استان هاى همجوار و حاشيه تهران، با قيمت آزاد به 
فروش رسانده و از اين طريق پول هنگفتى به دست آورده اند. سرهنگ تاجره 
افزود: سرانجام با اشراف اطالعاتى پليس، متهمان شناسايى شدند كه در اولين 
اقدام يكى از آنان حين خروج از نيروگاه دســتگير و از خودروى وى 29 هزار 
ليتر گازوئيل كشف شد.اين مقام انتظامى تصريح كرد: ماموران طى تحقيقات 
تكميلى و اقدامات تخصصى موفق شدند، 12 متهم ديگر اين پرونده را طى چند 
عمليات غافلگيرانه در شهرستان هاى "كردكوى"، "گرگان" و "على آبادكتول" 
دستگير كنند. جانشين فرمانده انتظامى استان گلستان با اشاره به توقيف 5 
دســتگاه كاميون در اين عمليات ها، اظهار داشت: متهمان در اعترافات خود 
اعالم كردند، سوخت هاى ارسالى از شركت نفت را قبل از رسيدن به نيروگاه در 
مكانى تخليه و سپس با همان تانكر خالى راهى نيروگاه مى شدند و با هماهنگى 
شلنگ بند وانمود مى كردند كه در حال تخليه سوخت هستند. سرهنگ تاجره 
گفت: در برخى موارد نيز متهمان تانكر سوخت را وارد نيروگاه كرده و پس از 
يك تخليه صورى، گازوئيل ها را مجددا به مكانى ديگر منتقل و از آنجا به فروش 
مى رساندند. وى با بيان اينكه متهمان تاكنون به سرقت 2 ميليون ليتر گازوئيل 
در بيش از 60 مرحله اعتراف كرده اند، افزود: برابر اعالم كارشناسان ارزش اين 
مقدار سوخت بيش از 160 ميليارد ريال برآورد شده است.جانشين فرمانده 
انتظامى گلستان با تاكيد بر مقابله بى امان پليس با قانون شكنان، تصريح كرد: 
با توجه به اينكه اعضاى اين باند بيش از 2 سال فعاليت مجرمانه در اين زمينه 

داشتند تحقيقات بيشتر از آنان ادامه دارد.

 رئيس پليس آگاهى استان شيراز از انهدام اعضاى باند 3 نفره سارقان معروف 
به "حميد پلنگ" با 33 فقره ســرقت خودرو درشــيراز خبر داد.به گزارش 
ركنا، سرهنگ كاووس حبيبى اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت 
خودروهاى پرايد مدل پايين در شهر شيراز، موضوع شناسايى و دستگيرى 
اعضاى باند سارقان به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.وى 
تصريح كرد: كارآگاهان پليس آگاهى با اقدامات فنى و تخصصى و سرنخ هاى 
موجود در صحنه سرقت، مطلع شدند كه سارقان پس از سرقت خودرو لوازم 
و قطعات خودروهاى پرايد را جــدا و آن را در خيابان هاى خلوت و تاريك 
رها مى كنند.ســرهنگ حبيبى خاطرنشان كرد: كارآگاهان زبده با استفاده 
از امكانات نوين و خاص پليســى موفق شــدند اعضاى باند 3 نفره سارقان 
حرفه اى معروف به "حميد پلنگ" را شناســايى و در يك عمليات ضربتى 
آنان را در مخفيگاهشان در يكى از محله هاى شيراز دستگير كنند.اين مقام 
انتظامى با اشاره به اينكه ماموران موفق شدند در اين خصوص 4 نفر مالخر را 
نيز دستگير كنند، گفت: در بازرسى از مخفيگاه مالخران، 39 عدد ضبط، 22 
حلقه الستيك، 16 عدد باند، 20 عدد رينگ، 3 عدد كپسول گاز و 5 عدد 
باطرى مسروقه كشف شد.سرهنگ حبيبى با بيان اينكه كارشناسان ارزش 
اموال مكشوفه را 500 ميليون ريال برآورد كرده اند، گفت: همه متهمان پس از

 سير مراحل قانونى روانه زندان شدند.

برخى مناطق پايتخت طى هفته هاى گذشــته شــاهد سرقت ها 
و قاپ زنى هــاى زيادى بود كه در ادامه بخشــى از جديد ترين 
روش هاى ســرقت را از زبان سارقين ســابقه دار مى خوانيد. به 
گزارش برنا؛ همواره تصور مى شــود كه مجرمين با برنامه ريزى 
دقيق و با انجام اقدامات ســازمان يافته اقدام به سرقت مى كنند 
در حالى كه شــهروندان با رعايت برخى نكات ساده مى توانند تا 
حدود زيادى از ســرقت اموال و دارايى خود جلوگيرى كنند. به 
گونه اى كه ســرهنگ جليل موقوفه اى، رئيس پليس پيشگيرى 
فاتب، در اين خصوص گفت: غالب ســرقت هاى به وقوع پيوسته 
در تهران، آماتور گونه اســت و تنها بخش كوچكى از ســرقت ها 
به صــورت حرفه اى انجام مى شــود. در اين ميان بدون شــك 
يكى از بزرگ ترين خيانت هايى كه ســارقين به جامعه كرده اند

از بين بردن اعتماد و امنيت روانى شــهروندان است تا جايى كه 
شهروندان حتى جرات پايين دادن شيشه اتومبيل خود را براى 

تازه كردن تنفس ندارند.
ســرهنگ كارآگاه على كنجوريان، رئيس پايگاه ششــم پليس 
آگاهى تهــران بزرگ گفــت: مناطق جنوب شــرقى تهران در 
هفته هاى اخير شــاهد ســرقت ها و قاپ زن هــاى زيادى بوده 
كــه با ماموريــت ويژه پليس آگاهــى عوامل اين ســرقت ها و 
زورگيرى هــا كه در قالــب 7 باند اقدام به فعاليــت مى كردند، 
دســتگير شــدند. يكى از مجرمين اين حوزه با تشــريح شيوه 
ســرقت خود اظهار كرد: مــن در خيابان به همراه هم دســت 

خود تردد مى كــردم و هر خودرويى كه شيشــه اش پايين بود 
به ســرعت تلفن همــراه و يا كيف موجود در آن را به ســرقت

 مى بردم.
 بعضا حتى برخى شــهروندان وســايل ارزشــمند خــود را در 
باالى داشــبورد خــودرو قــرار مى دادند كه مــا براحتى آن ها 
را بــا دراز كردن دســت به ســرقت مى برديم.او افــزود: من به 
شــهروندان توصيــه مى كنم كه به هيچ وجه شيشــه خودروى 
خــود را پاييــن ندهنــد و همــواره درب خــودروى خــود را 
حتــى در حال توقــف كوتاه مــدت و حركت نيــز قفل كنند 
زيــرا ما حتــى در يك ثانيه مى توانســتيم وســايل آن ها را به

 سرقت ببريم.

 اين ســارق خاطرنشــان كرد: ما بــا توجه به ايــن بى توجهى 

شــهروندان نزديك به 50 مرتبه موفق به سرقت شديم. من در 
گذشــته يك بار به زندان رفته ام و از كار خود به شدت پشيمان 
هســتم و تالش مى كنم اين مرتبه با رهايى از زندان به ســمت 

كسب و كار و درآمد حالل بروم.

سرقت از عابربانک کھنساالن
رئيــس پايگاه ششــم پليس آگاهــى تهران بزرگ با اشــاره به 
پرونده اى ديگر گفت: در روزهاى اخير فردى دستگير شد كه با 
تعقيب شهروندان كهنســال، زمانى كه آن ها به مقابل عابربانك 
مراجعه مى كردند، به بهانه كمك كردن به آنها نزديك مى شــد 
و افراد كهنســال نيز به علت اينكه قادر به انجام عمليات بانكى 
نبودنــد به اين فــرد اعتماد كرده و ايــن متخلف در يك لحظه 
كارت عابربانك را با سوءاستفاده از غفلت شهروندان با يك كارت 
عابربانــك ديگر جا به جا كرده و اقدام به ســرقت دارايى آن ها 

مى كرد.
 متهــم ايــن پرونده در خصوص شــيوه ســرقت هايش اذعان 
كــرد: من در خيابان راه مى رفتم تا كســى به من شــك نكند. 
به ايــن علت كه اگــر در كنــار عابربانك مى ايســتادم به من 
شــك مى كردند. من تا ايــن لحظه 40 ميليــون تومان از اين 
طريق به ســرقت برده ام و فقط به سمت كســانى مى رفتم كه 
آن هــا از من كمك مى خواســتند تا به جا به جــا كردن كارت

 شك نكنند.

 دستگیری ادمین صفحه غیراخالقی 

 انهدام باند سرقت ۲ میلیون لیتر سوخت
 از نیروگاه برق

 باند حمید پلنگ  متالشی شد 

شیوه های جدید سرقت از زبان سارقین سابقه دار

 ابالغ وقت رسیدگی داوری 
بدينوسيله به خوانده خانم سعيده فرمانفرمائيان (موجر) فرزند محمد ولى

 به شــماره ملى 0030971901 ابالغ مى شود خواهان ها: خانم فاطمه 
مقدم جركارى فرزند تقى به شماره ملى 0048676251 و آقاى امير 
مشــيرى فرزند محمدرضا شــماره ملى 0063816067 (مستاجرين 
رســمى)، قرارداد داورى به طرفيت شما به خواسته تجويز انتقال منافع 
ســرقفلى پالك ثبتى 2034/1 با پالك 21 شهردارى تنظيم نموده اند، 
از آنجايى كه ابالغيه رسمى به نشانى و ملك قانونى شما از طريق پست 
سفارشى ارســال گرديده ليكن از حضور در جلسات رسيدگى امتناع 
ورزيده ايد، لذا مراتب ابالغ نهايى (آخرين بار) در روزنامه كثيراالنتشار 
درج مى گردد تا در روز پنج شنبه مورخ 1399/10/04 ساعت 11 صبح 
به نشانى: تهران - بزرگراه شهيد خرازى- درياچه شهداى خليج فارس- 
 B بلوار جوزانى- خيابان مولوى – نبش مختارزاده – مجتمع شفق بلوك
واحد 33 جهت رســيدگى به خواسته خواهان ها و ارائه اسناد و مدارك 
مبنى بر تجويز انتقال منافع سرقفلى حضور يابيد، در غيراين صورت وفق 

مقررات به خواسته خواهان ها رسيدگى و راى نهايى صادر خواهد شد. 
داور رسیدگی کننده: علی کاردیل 

 مفقودی

سند خودرو سمند lx به مدل 87 به رنگ نقره اى متاليك با شماره موتور 
12487153984 و شماره شاسى NAACA1CB79F205402 و 

شماره پالك 54-449 ب 68 به نام: حسين خواجه حسينى با كدملى 
4469820385 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 قاتل: برادرزنم مسعود براى گرفتن مهريه به سراغم 
آمد و من بازهم از او خواســتم تا به من مهلت دهد 
كه مســعود با چوب به جانم افتــاد و چند ضربه به 
مــن زد از آنجايى كه من از ناحيه پا دچار معلوليت 
هستم ترسيدم كه او من را بكشد از اين رو چاقويى 
كه هميشــه همراهم بود را از جيبم بيرون آوردم و 

ضربه اى به او زدم و او با همان ضربه فوت كرد



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

دوشنبه  24 آذر 1399    شماره 5902

احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
سفير آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد. به گزارش ايلنا، سفير آلمان در تهران در 

اعتراض به بيانيه روز گذشته اتحاديه اروپا در خصوص اعدام «روح اهللا زم» به وزارت امور 
خارجه احضار شد و مراتب اعتراض جمهورى اسالمى ايران از سوى دستيار وزير و مديركل 

اروپاى وزارت امور خارجه به وى ابالغ شد. رئيس نمايندگى سفارت فرانسه در تهران هم 
قرار است به وزارت امور خارجه احضار شود.

يك استاد دانشگاه آمريكايى و نظريه پرداز شناخته شده روابط بين الملل 
در يك ســخنرانى، مســائل مربوط به ايران را «پردرسرترين مسئله 
سياست خارجى دولت جو بايدن» خواند و درباره بازگشت واشنگتن 
به برجام ابراز ترديد كرد. به گزارش فارس، پروفسور «جان مرشايمر» 
استاد روابط بين الملل در دانشگاه شيكاگو گفت: در حال حاضر اياالت 
متحده يك سياست بسيار سرسختانه و لجبازانه اى در قبال ايران دارد 
دنبال مى كند و دولت بايدن سر و صداى زيادى درباره اهميت استقرار 
مجدد برجام و برگرداندن آمريكايى ها به اين توافق و احياى وضعيت 

موجود (قبل از خروج آمريكا از برجام) انجام داده است اما 
من فكر نمى كنم كه چنين چيزى اتفاق بيافتد، به نظر 
من روابط بين دو طرف آن قدر مســموم شده است كه 
براى من تصور اينكه ما بتوانيم اين موجود زمين خورده 
و از بين رفته (برجام) را دوباره سر پا كنيم، سخت است. 

وى در ادامــه گفت: من همچنين اين را هم مى خواهم بگويم كه اگر 
مــا (دولت آمريكا در زمان بايدن) بخواهيم چنين كارى بكنيم، البى 
اســرائيلى اقدامات زيادى خواهد كرد تا مطئمن شود چنين اتفاقى 

حادث نشود. البى اسرائيلى شديدا با برجام مخالف بود. 
اگر ما بار ديگر وارد برجام نشويم، ايرانى ها به غنى سازى 
اورانيوم ادامه خواهنــد داد و به وضعيتى كه توانمندى 
توليد بمب (اتمى) داشــته باشــند، نزديك و نزديك تر 
خواهند شــد.... در مجموع به نظر من، در موضوع ايران 
دردسرى واقعى در سال هاى پيش رو وجود خواهد داشت و به نظر من، 
پردردسرترين موضوع در خاورميانه و پردردسرترين موضوع سياست 

خارجى آمريكا در دوره رئيس جمهور بايدن خواهد بود».

تحلیل نظریه پرداز آمریکایی از آینده برجام در دولت بایدن

آفتاب يزد ـ رضا بردســتانى: دكان سياست 
حتى اگر همه ى دنيا اسير ركود باشد باز هم دكان 
پررونقى است، آن قدر پر رونق كه شايد دچار ابهام 
و ترس شويم كه ميان اين همه ركود، رونق دكان 
سياست چه معنا و مفهومى دارد؟ كمى جست وجو 
در ميانــه ى اخبار ناگهان تو را به فكر فرو مى برد 
كه در اين آيند و روندهاى بين المللى و منطقه اى، 
جايگاه و آثار و نقش ايران كجا است و چگونه است 
كه بيشتر از نقش آفرينى در دنياى سياسى، يقه ى 

همديگر را سفت چسبيده ايم و رها نيز نمى كنيم.
اين روزهــا در منطقه و جهان به جــز انتخابات 
رياســت جمهورى آمريكا كه تكليــف آن تقريبا 
مشــخص شــده، يك سلســله اتفاقاتى در حال 
رخ دادن اســت كه نام و نشــانى از ما در آن ديده 
نمى شود؛ در حوزه كشورهاى عربى خليج فارس، 
چالش ها و تنش هاى قطر با عربســتان و شركاى 
عربستان تاحدودى حل شده يا در حال حل شدن 
اســت. بحث عادى ســازى روابط كمافى الســابق 
همان گونه كشــور به كشــور دارد انجام مى شود، 
تركيه در تالش اســت كه ضمن اين كه مشكالت 
خود با عربســتان را حل مى كنــد يك نوع روابط 
مديريت شده با ديگر كشورها داشته باشد و در مقام 
شــعار همچنان از فلسطين و قدس دفاع مى كند، 
همچنين عراق در تالش است براى اين كه شركاى 
جديدى داشته باشد و امكان همكارى با عربستان، 
رايزنى هايــى با مصر، اتحاديــه ى اروپايى و حتى 
آمريكا را در دســتور كار دارد،روسيه همين طور 
دنبال برنامه هاى خودش در سوريه و حوزه بالكان 
است ضمن آن كه دعواى كهنه اش با اروپا سر جاى 
خود باقى است، در حوزه افغانستان بحث طالبان و 
دولت مستقر را داريم و... از سوى ديگر اما اخبارى 
يا تحوالت و رخداد هاى سياسى كه منشأ ايران يا 
در نقطه اى از آن نامى از ايران باشــد يا در نهايت 

نقطه هدفش ايران باشد نمى بينيم و...

 در توئیت زدن، دولت و مجلس فعالی داریم!

در اين مــورد محمد على بصيرى اســتاد روابط 
بين الملل و تحليلگر مســائل سياسىـ  بين الملل 
مى گويد: «شــايد بتوان گفت االن ايران به خاطر 
چند مسئله، يك حالت سياست خارجى نظاره گر 

را پيدا كرده است:
 يكى به علت آثار تحريمات حداكثرى است كه 
همچنان مهمترين مسئله آن، مسئله هسته اى با 
آمريكا و غرب است بى آن كه بتوانند تغييراتى در 

آن بدهند.
 دومين مسئله كرونا است به هر جهت مسئله 
كرونا يك بحران براى يكســرى از كشورها ايجاد 
كرد كه بخشى از حركات گذشته را تغيير يا تقليل 
داد كه هم در حوزه سياست خارجه و هم در حوزه 
اقتصاد و تجارت بين الملل ايران از آن متاثر است 
كه اين هم يك فشــار مضاعف روى سيســتم ما 

آورده است.
 سومين دليل برخى سوء مديريت ها و بالهاى 

طبيعى است كه كشور ما متأثر از آن بوده است. به 
طور مثال سيل. آن هم فشارهاى خودش را دارد و 

عمدتاً دولت درگير شده است.
 عامل چهارم هم شايد بشود اضافه كرد و آن هم 
اين كه آخر دولت آقاى روحانى است و اينها انگيزه 

جدى براى برنامه سياســت داخلى و هم سياست 
خارجــى ندارند.يعنى آن افــق را دولت نمى بيند 
كه آيــا آينده قــدرت به جانشــينان آن منتقل 
ميشــود. البته از لحــاظ موضع گيرى و صحبت و 
حتى توئيت زدن دولــت و نيز مجلس كم ندارند 
ولى از نظر اقدام عملــى و رفت و آمد و مذاكره و 
توافقنامه تنظيم كردن واقعا اين ضعف وجود دارد و 

نگران كننده است.

 اوج سیاست خارجی نظاره گر!
بصيرى در ادامه خاطرنشان مى كند: مسلم بدانيد 
ايــن نظاره گر بودن ناشــى از همين مدت كوتاه 
نيســت، ناشى از كل سياست خارجى ما است كه 
االن به اوج رسيده است.دولتهاى موفق در منطقه 
عــالوه بر اينكه ســرمايه گذارى داخلــى و بومى 
خــود را نگه ميدارند تا در حوزه اقتصاد بين الملل 
و تجارت فعال باشــند با اطمينان سازى بخشى از 
ســرمايه گذاران خارجى هم جــذب مى كنند كه 
اين ارتباط و آثار مثبت آن افزايش پيدا كند. مانه 
تنها سياست داخلى را نمى توانيم مديريت كنيم، 
آمار و ارقام نشان مى دهد به خاطر همين مسائل 
بى ثباتى، فشــار و محاصره بخشى از سرمايه ما به 

كشورهاى همسايه وارد شده است. 

 دولت روحانی ضعیف ترین دولت!

وى تأكيد مى كند: در اين ميان، رقباى ما با دست باز
در حال فعاليت سياسى و تجارى در منطقه هستند 

مثل عربستان يا تركيه...
بصيــرى ضمــن مرورى بــر 4 دولت هاشــمى، 
خاتمى، احمدى نژاد و روحانى مى افزايد: اين يك 
بحث تطبيقى يا مقايســه اى است بين دولت هاى 
گذشته، اول دولت آقاى رفسنجانى را مثال بزنيم 
و بعد آقاى خاتمى و احمدى نژاد. اگر به دوره هاى 
هشت ساله اين دولت ها نگاه كنيم در ظرف زمانى 
خودشــان هم زمان يك تعادلى در برنامه  سياست 
خارجه و سياســت داخلى دنبال مى كردند و اگر 
موانعى در حوزه داخلى بوده اســت از پتانســيل 
خارجى كمك مى گرفتند و يا اگر در سياســتهاى 
خارجى با انســدادهايى روبرو مى شدند جبرانش 
را در برنامه هاى داخلى كه حاال بازســازى بوده يا 

توسعه ى بازسازى.

 آقای روحانی ھمه ی تخم مرغ ھا را
      درون سبد سیاست خارجی گذاشت که اشتباه بود

اين اســتاد دانشــگاه ادامه مى دهد: در سه دولت 
قبل تقريباً چنين تعادلى ما بين سياست داخلى و 
خارجى داشته ايم كه اين يك دست برترى نسبت به 
دولت آقاى روحانىـ  به عنوان دولت چهارمـ  اين ها 
داشتند گرچه بين خود اينها هم موفقيتهاى قابل 
مقايسه اى است. به طور مثال دولت آقاى رفسنجانى 
بعد اقتصادى قوى ترى داشــتند. آقاى خاتمى بعد 
سياســت داخلــى و آزادى هاى مدنــى قوى ترى 
داشــتند. آقاى احمدى نژاد بعد عدالت گرايانه اش 
قويتر بوده اســت. ولى معضــل اصلى دولت آقاى 
روحانى اين بوده است كه تمام تخم مرغ هاى خود را 
در اين هشت سال چه در چهار سال اول و چه در 
چهار سال دوم در سبد سياست خارجى چيده اند 
و در حوزه سياست داخلى اساساً برنامه و انگيزه و 

حركت جدى از خودشان نشان ندادند.

 برخی سوء مدیریت ھا صنایع نوپا را نابود کرد
بصيرى مى گويد: اين است كه سه سال بعد از اين 
كه برجام اجرا شــد يك گشايشــى در حوزه هاى 
مختلف شد گرچه آن هم تعادل نداشت و بخشى 
از صنايع و شركت هاى ايران را ورشكست كرد به 
خاطر دالرهايى كه سرازير شد و كاالهاى لوكسى 
كه در كشــور وارد شــد. آن زمان هم نارضايتى 
زياد بود. بعد كه ترامپ از برجام خارج شــد همان 
درآمدهــاى ارزى و نفتى هــم كاهش پيدا كرد و 
هم چنان هم آن معضل در كشــور وجــود دارد. 
همچنان نگاه به سياســت خارجى است و اميد به 
اين كــه از بيرون يك تغييــرى رخ بدهد و آقاى 
بايدن بيايد و ايشان هم اقدام كند. اين عدم تعادل 
بين برنامه و سياســت خارجى پاشنه آشيل نقاط 
ضعف آقاى روحانى نسبت به سه دولت قبل است 
و ثمر و دست آورد قابل دفاعى هم من فكر مى كنم 

آخر هشت سال نداشته باشند.

 سیاست داخلی و سیاست خارجی

       دو روی یک سکه است 

محمدعلى بصيرى اظهار مى دارد: ما بر اين اعتقاد 
هســتيم كه سياست داخلى و سياست خارجى دو 
روى يك سكه اســت و اگر ما در سياست داخلى 
قوى و موفق باشيم در سياست خارجى هم چنين 
حالتى مى شود و اگر ضعيف و منفعل باشيم چنين 
حالتى هم در آن جا بروز مى كند. االن كشور در اين 
وضعيت است و چون در حوزه سياست داخلى ضعف 
ساختارى و پايه اى دارد و دچار به هم ريختگى است 
در سياســت خارجى هم ضعيف و منفعل شده ايم. 
اين روند اگر به دولت بعد از هر جناحى هم كه باشد 
منتقل شود باز همين وضعيت استمرار خواهدداشت، 
مگر اينكه جريانى بيايد با طرحى نو و برنامه ى نو و 
مردم از آن استقبال كنند و يك سرى تغييرات در 
حوزه داخلى و به تبع خارجى ايجاد نمايد. شايد در 
دولت بعدى يك مقدار سياســت خارجى فعال تر، 
پوياتر و تأثيرگذارتر را ما شاهد باشيم ولى اگر آن هم 
چنين كارى نتواند انجام دهد اين روند ادامه خواهد 
داشــت و روز به روز ما در الك خودمان و ضعفهاى 
مستمر خودمان در داخل و خارج بيش از پيش فرو 

مى رويم و گريبان گيرمان است.
 

 ذات و جنس دولت بعدی

       اقتصادی با درونمایه ی سیاست خارجی است
بصيرى در فراز پايانى گفتگوى خود با آفتاب يزد به 
ذات و جنس و انگاره هاى احتمالى دولت بعد اشاره 
كــرده مى گويد: االن نقطه ضعف عمده اين دولت 
ناكارآمــدى اقتصادى و توليــد و قدرت اقتصادى 
در داخل اســت، لذا به احتمال زيــاد يك دولت 
اقتصــادى در 1400 روى كار مى آيد. كما اين كه 
اين دولت هم روى نقطه ضعف سياســت خارجه 
دولــت قبل به وجود آمد و دولت آقاى احمدى نژاد 
هم روى نقطه ضعف بى عدالتى اجتماعى اقتصادى 
دولت قبل روى كار آمد و دولت آقاى خاتمى هم 
روى نقطه ضعف حقوق بشرى و مدنى دولت قبل 
يعنى دولت آقاى رفسنجانى روى كارآمد. اين روند 

احتماالً ادامه خواهد داشت.

قضايى

سياست خارجى

ديپلماسى

خاورميانه

بين الملل

دادستانى تهران: 
مبادله «زم» با کشورهای 
خارجی مطرح نبوده است

روابــط عمومى دادســراى عمومى و انقالب 
تهران دربــاره واكنش ها به اعــدام روح اهللا 
زم-مدير كانال تلگرامى آمدنيوز- اطالعيه اى 

صادر كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از قوه قضائيه، در اين 

اطالعيه آمده است:
در بيش از يك سال ســير رسيدگى به اين 
پرونــده، تحقيقــات كاملــى از متهم اصلى 
توسط دادسرا و ضابطين و در خصوص كليه 
مــوارد اتهامى صورت گرفته و اقارير آقاى زم 
درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش 
درخصوص ديگــران معادل صدها ســاعت 
و چندهــزار صفحه بازجويى بوده اســت كه 
تاكنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود 
وى مورد رســيدگى نهايى قرار گرفته، لكن 
اظهارات و ادعاهاى وى در خصوص ديگران، 

در حال رسيدگى است.
تاكنون پرونده برخى از مرتبطين زم در داخل 
كشور نيز با كيفرخواســت به دادگاه ارسال 
گرديــده و پرونده برخى ديگر از متهمين در 

دادسرا مفتوح است.
كليه مراحل دادرســى و صــدور آراء محاكم 
ازجمله راى قطعى ديوان عالى كشور در مورد 
اين پرونده كه بيــش از يك ماه پيش صادر 
شده، بارعايت مواعد قانونى انجام شده و ابالغ 

گرديده است.
اجراى حكم هم پس از ابالغ به وكيل متهم و 
رعايت كليه ضوابط و مقررات از جمله مالقات 
اعضاى خانواده ايشــان براى چندمين بار در 

روز قبل از اجراى حكم صورت گرفته است.
عالوه بر مالقات هــاى فوق، به منظور تبيين 
ابعاد جرايم ارتكابى نيما زم براى پدر محترم 
وى، جلســه اى باحضور نماينــدگان وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه و قاضى 
پرونده تشكيل گرديده است لذا طرح مباحث 
حاشــيه اى از قبيل مبادله زم (به عنوان يك 
شــهروند ايرانى) با كشــورهاى خارجى نيز 
هيچگاه مطرح نبوده و الزم اســت از هرگونه 
گمانه زنى و اظهارنظرهاى غيردقيق و غيرواقع 

در اين خصوص پرهيز گردد.

عراقچى: 
سند راهبردی 

ایران و افغانستان 
به زودی نهایی می شود

معاون سياسى وزير امور خارجه گفت: سند 
راهبردى ايران و افغانســتان 5 بخش دارد 
كــه 4بخش آن نهايى شــده و فقط بخش 
امنيتى اين ســند مانده اســت كه به زودى 
نهايى مى شود. به گزارش ايرنا، «سيد عباس 
عراقچى» در حاشــيه سفر به كابل و ديدار 
با مقامات عالى رتبه افغانستان در گفتگويى 
با اشــاره به اهميت رايزنى هاى فشــرده دو 
كشــور تصريح كرد: ايران و افغانســتان دو 
كشــور همسايه هســتند و منافع و نگرانى 
مشترك دارند. معاون سياسى وزير خارجه 
بــا بيان اينكه همواره مــردم و دولت ايران 
در كنار مردم و دولت افغانســتان هستند، 
خاطرنشان كرد: اين همراهى نشان مى دهد 
صلح و ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در 
ايران بوده و رفاه و پيشرفت مردم افغانستان 
ارتباط مســتقيم با پيشــرفت مردم ايران 
دارد و ايــن يك واقعيت راهبردى اســت. 
وى يادآورشــد: همه مردم افغانستان اذعان 
دارند كه منشــأ مشــكالت اين كشــور در 
40سال گذشته از جاهاى مختلف و جانب 

كشــورهاى ديگر بوده و آســيب هايى كه 
افغانســتان در اين مدت خورده، هيچكدام 

از ناحيه ايران نبوده است.
عراقچى با بيان اينكه بــراى رايزنى درباره 
سند جامع راهبردى بين ايران و افغانستان 
به كابل ســفر كرده اســت، ابراز اميدوارى 
كــرد ايــن دور از مذاكــرات در كابل، دور 
پايانى باشــد، چرا كه پيشرفت هاى خوبى 
درباره اين ســند حاصل شده است. معاون 
سياسى وزير خارجه اظهار كرد: سند جامع 
راهبردى چشــم اندار روابط بلندمدت ايران 
و افغانســتان را ترســيم و اصول اين روابط 
مشــخص مى كند و نقش مهمى در تحكيم 
روابط دو كشــور دارد. وى همچنين درباره 
برخــى اظهارنظرهــا در زمينــه برگزارى 
مذاكرات صلح افغانســتان در دوحه گفت: 
مذاكــرات صلــح افغانســتان در دوحــه، 
مذاكراتى بين خود افغان هاســت و كشورى 
نبايد در جزئيــات آن دخالت كند و محل 
مذاكــرات در حالت ايــده آل بايد در داخل 
افغانستان باشد و البته فقط افغان ها در اين 

زمينه تصميم مى گيرند.

دستيار وزير خارجه: 
پیشنهاد ایران 

برای حل بحران یمن 
همچنان روی میز است

دستيار ارشــد وزير امور خارجه ايران در امور 
ويژه سياســى گفــت: جمهورى اســالمى از 
ابتداى تجاوز نظامى به يمن، راه حل سياسى 
براى پايان دادن به اين جنگ پيشــنهاد كرده 
و اين پيشــنهاد همچنان بر روى ميز است. به 
گزارش ايرنا، «على اصغر خاجى» در گفتگو با 
شبكه «المسيره» يمن تاكيد كرد كه جمهورى 
اسالمى ايران از ابتداى تجاوز به اين كشور اعالم 
كرد كه راه حل، بايد سياسى باشد و به همين 
منظور يك طرح چهار ماده اى ارائه داد. وى با 
بيان اينكه برخى از كشورهاى منطقه معتقد 
بودند كه مى توانند بدون اعطاى امتياز سياسى 
به ساير طرف ها، مسئله يمن را در مدت سه يا 
چهار ماه به صورت نظامى پايان دهند، افزود: 
اكنون متجــاوزان به يمن با وجود گذشــت 
6سال از حمله نظامى، نه تنها به اهداف خود 

نرسيده اند، بلكه مردم اين كشور توانسته اند با 
خلق معادله توازن و بازدارندگى، قدرت را به نفع 
خود تغيير دهند. دستيار ارشد وزير امور خارجه 
ايران در امور ويژه سياسى خاطرنشان كرد كه 
جنگ نظامى در يمن بزرگترين بحران انسانى 
قــرن را به وجود آورده و جان هزاران كودك و 
زن را گرفته و قحطى را گســترش داده است. 
خاجى با ابراز اميدوارى به اينكه كشــورهاى 
منطقه، آمريكا و دشــمنان يمن درك كنند 
كه جنگ نمى تواند راه حل باشد، تاكيد كرد: 
ابتكار عمل ايران براى جلوگيرى از تجاوز، رفع 
محاصره و آغاز گفتگوى يمنى - يمنى همچنان 
به عنوان يك راه حل اساسى روى ميز است.وى 
اضافه كرد: يمنى ها از توانايى، شهامت و قدرت 
نظامى براى مقابله با اشــغالگران و متجاوزان 

برخوردارند و به ايران نيازى ندارند.

فيصل مقداد:
فرصت های موجود 

برای فعاالن اقتصادی ایران 
در سوریه نامحدود است

وزير امورخارجه ســوريه تاكيد كرد: آمريكا 
فكر مى كند مى تواند مانع ايفاى نقش محور 
مقاومت با اســتفاده از فشــارها و مشكالت 
اقتصادى شود. به گزارش ايلنا، فيصل المقداد 
كه هفته گذشــته به تهران ســفر كرده بود، 
به «نورنيوز» گفت: فرصت هاى موجود براى 
فعاالن اقتصادى ايران در ســوريه نامحدود و 
بسيار گسترده است. بدون شك موفقيت هايى 
كه به دست آمد و عمده مناطق سوريه بار ديگر 
تحت كنترل دولت بازگشــت، تشويق كننده 
اين اســت كه ائتالف محور مقاومت اين راه 
را با قوت ادامه دهد. وزير خارجه سوريه ادامه 
داد: آمريــكا فكر مى كند مى تواند مانع ايفاى 
نقش محور مقاومت با اســتفاده از فشارها و 
مشكالت اقتصادى شــود، اما ما با قدرت به 
مسير خود ادامه خواهيم داد. ما از نقش بزرگ 
جمهورى اسالمى ايران در حمايت از سوريه 
و بزرگوارى ملت ايران به خاطر اين كمك ها 
تشكر مى كنيم. وى تاكيد كرد: دو ملت ايران 
و ســوريه در آينده در موفقيت ها با يكديگر 
شريك هستند و اين همكارى و كمك باعث 
شد كه به راه حل نهايى بحران سوريه نزديك 
شــويم. روابط اقتصادى بين ايران و ســوريه 
نامحدود است و ما مى توانيم در كنار يكديگر 

موفقيت ها را رقم بزنيم.

ایران موضوع 
گفت وگوی مشاور امنیت ملی 

آمریکا و نتانیاهو
يك رسانه صهيونيستى گزارش داد كه مشاور 
امنيت ملــى آمريكا در جريان ســفر خود به 
اراضى اشــغالى قرار است با نخست وزير رژيم 
صهيونيستى درباره تحريم هاى ايران گفتگو كند. 
به گزارش ايسنا، روزنامه صهيونيستى يديعوت 
آحارونوت با گمانه زنى درباره سفر مشاور امنيت 
ملى كاخ سفيد به اراضى اشغالى نوشت كه وى در 
جريان ديدار خود با بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستى درباره تحريم ها عليه ايران 
و ''تمايــل چند كشــور'' براى عادى ســازى 
روابط با اين رژيم رايزنى خواهد كرد. به نوشته 
يديعوت آحارونوت، مشاور امنيت ملى كاخ سفيد 
به اراضى اشــغالى مى رود و پس از او نيز قرار 
است مايك پنس معاون رئيس جمهور آمريكا 
تنها يك هفته پيش از پايان دوره كارى اش در 
دولت كنونى آمريكا، به اراضى اشغالى سفر كند. 
بنابر اين گزارش، مشاور امنيت ملى دولت ترامپ 
وارد سرزمينهاى اشغالى ميشود و قرار است با 
بنيامين نتانياهو ديدار داشته باشد. اين روزنامه 
صهيونيســتى در ادامه به نقل از منابع آگاه در 
تل آويو مدعى شــد كه تا پيش از پايان دولت 
ترامپ، رئيس جمهور كنونى آمريكا دست كم 
دو كشور ديگر به فهرست كشورهايى كه تاكنون 
روابطشان با رژيم صهيونيستى را عادى سازى 

كرده اند، اضافه خواهند شد. 

55 سياسى

سياست خارجى نظاره گر!
به نظر مى رسد وزارت خارجه و دستگاه ديپلماسى كشور اين روزها در تحوالت بين المللى و حتى مسائل مربوط به كشورمان آنچنان فعال نيست.

اين گمانه و نظر را با يك كارشناس بين الملل در ميان گذاشتيم و از او خواستيم اين موضوع را بررسى و چرايى آن را تشريح كند

محمد على بصيرى:
بعــد  احمدى نــژاد  آقــاى 
عدالت گرايانــه اش قويتر بوده 
اســت. ولى معضل اصلى دولت 
آقاى روحانى اين بوده است كه 
تمام تخم مرغ هاى خود را در اين 
هشت سال چه در چهار سال اول 
و چه در چهار سال دوم در سبد 

سياست خارجى چيده اند
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جزئیات ثبت نام جدید وام کرونا
يك كارشــناس امور بانكى ضمن اشــاره به اينكه با 
برگشــت چك 5 محروميت براى صادركننده اعمال 
مى شــود، گفت: چك هــاى جديــد از نظر فيزيكى 
تغييراتى دارند كه بر اين اســاس مدت اعتبار 3ساله 
روى چك درج مى شــود و ســقف اعتبــارى براى 

صادر كننده در نظر گرفته مى شود. به گزارش ايسنا، ياسر مرادى 
كارشناس امور بانكى در يك برنامه تلويزيونى گفت: قانون چك 
سال 1397 كه قرار بود در 3 فاز اجرايى شود، به صورت مشخص 

از روز گذشته اجرايى شده است. درگذشته اگر چك 
فردى برگشت مى خورد، 10 روز فرصت داشت كه 
اسمش در ليست سياه بانك مركزى قرار نگيرد اما 
در حال حاضر اگر چكى برگشت بخورد، به صورت 
آنالين اســم فرد در سامانه بدحســاب هاى بانك 
مركزى درج مى شود. 24 ساعت بعد هم 5 محروميت براى فرد 
اعمال مى شــود. مرادى اظهار كرد: بر اساس اين 5 محروميت، 
فرد امكان افتتاح حســاب جديد، دريافــت كارت بانكى جديد، 

دريافت تســهيالت، دريافت خدمات ارزى و ضمانت نامه بانكى 
ندارد. همچنين كليه حساب ها و دارايى هاى فرد به ميزان كسرى 
مبلغ چك در بانك مسدود مى شود. البته در گام دوم دارايى هاى 

صاحب حساب در كليه شبكه هاى بانكى مسدود خواهد شد.
وى افزود: مكانيســم جديدى براى مفقودى چك هم ارائه شده 
است كه بر اساس آن با اعالم به بانك امكان عدم پرداخت چك 
وجود دارد و در يك هفته با دســتور مقام قضائى محروميت هاى 

ذكر شده شامل امضا كننده چك نمى شود. 

اعمال ۵ محرومیت برای صادر کننده چک برگشتی

بر اساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا، مشاغل و كسب و كارهاى حوزه ورزشى و فرهنگ و 
هنر تا پايان دى ماه براى ثبت نام وام كرونا مهلت دارند. به گزارش ايسنا، در ادامه حمايت دولت 
از صاحبان مشاغل و كسب وكارهاى شديدا آسيب ديده از كرونا، ستاد مقابله با كرونا پرداخت 
تسهيالت حمايتى به شاغلين و كسب و كارهاى حوزه ورزشى و فرهنگ و هنر را تصويب كرد. 
بازپرداخت تسهيالت با سه ماه تنفس از خرداد ماه سال 1400 آغاز خواهد شد.

آفتاب يزد- گروه اقتصادى: وقتى بابك صحرايى، كارشناس خودرو 
در گفتگو با «آفتاب يزد» در واكنش به اظهارات معاون علمى و فناورى 
رئيس جمهورى مبنى بر اينكه «به دنبال طراحى خودروهاى پيشرفته و 
ارزان قيمت با استفاده از ظرفيت هاى داخلى كشور هستيم»، گفت: «بايد 
در درجه اول وزير صمت تكليف موتور خودروى «شاهين» را مشخص 
كند كه پس از تحريم از ســوى «برليانــس»، موتور يك و نيم ليترى 
«تيبا» را 8 سوپاپ توربو كردند و ما هنوز توان توليد يك موتور مناسب را 
نداشته ايم!» يك نتيجه گيرى آشكار داشت و آن اينكه اين دست اظهارات 
فقط جنبه تبليغاتى دارد كه هنگام تحت فشار قرار گرفتن مبنى بر اينكه 
در اين صنعت كارى نشــده است مطرح مى شود. كما اينكه در همان 
مصاحبه بابك صحرايى با بيان اينكه «اين ادعاها فقط عوام زدگى است» 
توليد خودروى هوشمند را «مستلزم عزم تكنولوژيكى و صنعتى شدن 

نزد تمام عوامل اجرايى و سياستگذار خودرو در كشور» بر شمرد. 
اما حال به نظر مى رسد دولت هنوز در قيمت گذارى خودرو هم عاجز 
و بالتكليف مانده است. از ســويى ادعاها و شرمندگى هاى پى در پى 
رزم حسينى وزير صمت تازه روى كار آمده گوش فلك را كر كرده است 
و از سوى ديگر قيمت خودرو نسبت به نرخ واقعى و معقول جهانى آن 
چنان هنگفت و سنگين است كه بيشترين دارايى مردم طبقه متوسط 
خريدار خودرو، نه از براى اقالم غذايى بلكه براى خودروهايى با چند برابر 

قيمت واقعى و بيش از 100 ميليون تومانى از جيبشان است!
حال اعالم شده اســت كه به خواست وزارت صمت، آزادسازى قيمت 
برخى خودروها به دليل رقابتى بودن توليد اين محصوالت درخواست 
شــده است! درخواستى كه با توجه به ادعاى «رقابتى بودن» عجيب و 
تحيرانگيز مى نمايد! مگر آنكه واژه رقابت از منظر متوليان وزارت صمت 
با تعبير كارشناســى در اقتصاد از رقابت يكســان شده است و ملت و 
كارشناسان خودرو از آن بى خبر هستند! كما اينكه حدود 2ماه پيش كه 
عليرضا رزم حسينى وزير صمت، محسن صالحى نيا را از رياست سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران به رياست سازمان گسترش و 
نوسازى صنايع ايران منصوب كرد، همزمان تعيين تكليف قيمت گذارى 
خودرو نيز از شــوراى رقابت به سازمان گسترش (زيرمجموعه وزارت 

صمت) رفت.
اما همانطور كه قابل پيش بينى بود، موضع رضا شــيوا رئيس شوراى 
رقابت قابل تامل اســت: «در حالى ســازمان گسترش براى آزادسازى 
قيمت برخــى خودروها به دليل رقابتى بــودن توليد اين محصوالت 
درخواســت داده كــه در حال حاضر واردات متوقف اســت و در عين 
حال، مونتاژ خودروهاى رقيب در داخل نيز در مقايســه با خودروهاى 

درخواستى براى حذف قيمت گذارى رقم پايينى است!»

 قیمت خودرو در ایران؛ در بدترین شکل ممکن
به گفته شيوا، پيشنهاد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران براى 
خروج حداقل 10 خودرو شامل دناپالس توربو شارژ، هايما، رانا، كوئيك، 
شاهين، ساينا، پژو 207پانوراما، چانگان، آريا، K132 و برخى ديگر از 
خودروها از شمول قيمت گذارى شوراى رقابت است. كما اينكه تحت 
تاثير تداوم نوســان و بى ثباتى در تصميم گيرى براى خودرو در ايران 
قيمت اين كاالى صنعتى در بدترين شكل خود است. چرا كه به نظر 
مى رسد سازمان گسترش و نوســازى صنايع ايران با استناد به توليد 
و عرضه خودروهاى هم رده مانند انــواع جك در كرمان خودرو، انواع 
 ام وى ام و ايكــس 33 در مديران خودرو و برخى محصوالت جديد در 
گروه خودروســازى بهمن، شرايط توليد و بازار اين خودروها را رقابتى 
قلمداد كرده و درخواســت خروج اين خودروها از شمول دستورالعمل 

قيمت گذارى شوراى رقابت را ارائه كرده است!
اين در حالى اســت كه طى 8 ماهه امســال جمع توليد كرمان موتور 
4 هزار و 853 دســتگاه و جمع توليد مديران خودرو 15 هزار و 962 
دستگاه و گروه بهمن هزار و 125 دستگاه بوده است كه البته همه اين 
توليدات نيز به عنوان رقيب خودروهاى درخواستى سازمان گسترش 
محسوب نمى شوند. كما اينكه واردات خودرو همچنان ممنوع است و 

هيچ رقيب جدى براى توليدات داخلى وجود ندارد!

فرزاد مختارى، كارشناس بازار خودرو در خصوص وضعيت قيمت خودرو 
طى روزهاى گذشــته و پيامدهاى درخواســت صمت براى آزادسازى 
قيمت خودروهاى داخلى به «آفتاب يزد» مى گويد: شاهد رفع يك شبه 
انحصار از بازار خودروهاى مورد تقاضاى ســازمان گسترش هستيم در 
حالى كه بايد ديد قيمت گذارى محصوالت مونتاژى با چه دستورالعملى 
صورت گرفته و اين نرخ ها تا چه حد قابل دفاع و به دور از هرج و مرج 
قيمت گذارى بوده كه حاال قرار است مبناى آزادسازى قيمت خودروهاى 

داخلى قرار گيرند!؟
وى با بيان اينكه در آخرين قيمت گذارى محصوالت مديران خودرو، براى 
محصول چرى آريزو 6 (Turbo) كه در آبان ماه 98 با احتســاب دالر 
11هزار و 400تومانى حدود 372ميليون تومان بود، قيمت 872ميليون 

تومان تعيين شــد و قيمت چرى تيگــو 7 (IE) نيز از 437ميليون و 
300هــزار تومان به 98 به 990ميليــون تومان افزايش يافت تصريح 

مى كند: «در واقع امروز مشخص نيست اين قيمت گذارى با چه معيارى 
صورت گرفته است و ظاهراً نظارتى از سوى وزارت صمت يا دستگاههاى 
ناظر بر تعيين اين قيمت هاى نجومى وجود نداشــته است. حاال قرار 
است اين نرخ ها مبناى تعيين قيمت برخى خودروهاى داخلى شوند؛ 
خودروهايى كه به جاى مونتاژ قطعات وارداتى، ادعاى داخلى سازى دارند 

و با استفاده از قطعات داخلى توليد مى شوند.»

 انحصاری نبودن بازار خودرو؛ عوام فریبی است
اين كارشناس خودرو با بيان اينكه در پيشنهاد عجيب سازمان گسترش، 
آزادسازى قيمت برخى خودروها از جمله «هايما»كه توليد نمى شوند 
مطرح شده است، ادعاى انحصارى نبودن بازار خودرو را عوام فريبى بر 
مى شمارد و مى گويد: موضوع آزادســازى قيمت خودرو همواره مورد 
درخواست خودروسازان داخلى بوده و در مقابل، شوراى رقابت با هدف 

رگوالتورى بازار خودروسازان، مسئول كنترل اين بخش بوده است.

وى با بيان اينكه در سال 93 كه خودروسازان همچنان پيگير آزادسازى 
قيمت خودرو بودند؛ انحصارى بودن بازار خودرو را امرى بديهى مى داند 
و مى افزايد: «در حال حاضر بيش از 90 درصد خودروها فقط از سوى 
2 شــركت بزرگ خودرو ساز داخلى يعنى ايران خودرو و سايپا توليد 

مى شود و به قول آقاى شيوا رئيس شوراى رقابت، اينكه تعداد سازندگان 
خودرو در كشــور 17 كارخانه عنوان مى شــود، ادعايى نامفهوم و در 
واقع عوام فريبى اســت. به ويژه آنكه از 17 كارخانه اعالم شده از سوى 
انجمن خودروسازان به عنوان توليدكنندگان خودرو، تعداد 15 كارخانه 
فقــط مونتاژكار بوده و ميزان توليدات اين كارخانه ها نيز به دليل آنكه 
ســهم پايينى از بازار خودرو را تشكيل مى دهند و از تاثيرگذارى الزم 
به منظور ايجاد رقابت در بازار برخوردار نيســت». در واقع به باور اين 
دست كارشناسان بازار رقابتى بازارى است كه بازيگران و كسانى كه در 
توليد نقش دارند به تنهايى اثرى در قيمت نداشته باشند؛ در صورتى كه 
توليدكننده ميزان توليد خود را كاهش دهد، تاثير قيمتى در بازار ايجاد 

نشود، زيرا رقبا كمبود توليد را جبران خواهند كرد.
تالش خودروســازان براى آزادســازى قيمت خودرو در شرايطى كه 
واردات متوقف است، در حالى ادامه دارد كه مدتى است مردم وعده هاى 
مختلفى در خصوص ســاماندهى بازار خودرو، حذف دالالن و كاهش 
قيمت خودرو در بازار را از دهان مسئوالن دولتى و مجلسى مى شنوند، 
ولى تاكنون وعده اى عملى نشــده و بيشتر شاهد نزديك شدن قيمت 
كارخانــه اى خودروها به نرخ هاى بازار آزاد هســتيم و نه از بين رفتن 
اختالف قيمت بازار با كارخانه! خودروســازانى عمدتا دولتى كه وقتى 
صحبت از واردات براى رقابتى شــدن بازار مى شود، فغان دفاع از توليد 

ملى آنها سر به فلك مى گذارد و حرفشان به كرسى نشسته است!
مسئوالن وعده هاى مختلفى به مردم داده بودند از طرح مجلس براى 
عرضــه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق العاده 25هزار دســتگاه 
خودرو در ماه كه ظاهراً فعالً تالش خودروسازان براى آزادسازى قيمت 
خودرو از طريق جلساتى كه با راهبرى سازمان گسترش برگزار مى شود، 
در حال نهايى شــدن است. به اين ترتيب در شرايطى كه مردم چشم 
انتظار بهبود عرضه و قيمت گذارى خودرو در كارخانه و بازار هســتند، 
وزارت صمت در پى آزادسازى قيمت خودروها است كه با توجه به پايين 
بودن تيراژ توليد نمى توان انتظار داشت قيمت اين خودروها در بازار از 

نرخ هاى فعلى پايين تر بيايد.
و البته در اين رابطه شيوا رئيس شوراى رقابت در گفتگويى جداگانه با 
بيان اينكه خودروسازها مى خواستند هر ماه افزايش قيمت داشته باشند، 
مى گويد: شوراى رقابت با اين موضوع موافقت نكرد و قرار شد حداقل 
هر 3 ماه يكبار اين افزايش قيمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به 
تورم موجود هر چقدر كه اين تغيير قيمت با فاصله مثال 6 يا 9 ماه يا 
يكسال رخ دهد، موجب افزايش زيان انباشته خودروسازان و نارضايتى 

بيشتر آنها خواهد شد.

 پیگیری افزایش ماھانه قیمت ھا، نه فقط ۳ ماه یکبار!
اما حال به نظر مى رســد كه بحث ها فراتر از رشد قيمت 3 ماهه رفته 
است و خودروسازان و شــوراى رقابت از آزادسازى قيمت ها با توجيه 
رقابتى بودن بازار خودرو در ايران ســخن مى گويند! اقدامى كه به نظر 
مى رسد بيشتر مى تواند عاملى براى افزايش ماهانه قيمت ها باشد، نه فقط 
3ماه يكبار كه طرح آن پيش از اين به در بسته خورده بود! در واقع اين 
شبهه به صورت پررنگ ايجاد مى شود كه با اين دست تصميمات بدون 
آزادســازى واردات خودروهاى خارجى و ايجاد رقابت واقعى در قالب 
تعاريف علم اقتصاد، آيا مردم از تصميمات دولتى منتفع خواهند شد يا 
خودروسازان!؟ اتفاقى كه تجربه نشان داده است وزارت صمت تا امروز در 
جايى نخوابيده كه آب زيرش برود! به ويژه كه قبال هم كارشناسان گفته 
بودند وزير صمت وزيرى نيست كه بتواند تحولى در نظام سياستگذارى 
توليد خــودرو در ايران آن هم در اين فاصله زمانى و بدون مجوز تمام 
اركان قــواى مجريه و مقننه اتخاذ كند. با اين شــرايط ابراز ده ها باره 
شرمندگى از ســوى رزم حسينى تنها يادگار به ماندگار مانده او براى 

خودروسازى ايران خواهد بود!

اقتصادى

بررسى ميزان تسهيالت و سپرده هاى بانكى در شش ماهه اول سال 
جارى بيانگر اين اســت كه بانك ها در شهريور ماه بيشترين ميزان 
سپرده و تسهيالت را داشته اند كه به تربيت معادل 86.6 و 86درصد 

افزايش يافته  است.
به گزارش ايســنا، سپرده ها و تسهيالت بانكى از انواع خدمات مهم 
شبكه بانكى و مورد عالقه تمام اقشار جامعه هستند و سپرده هاى 
بانكى موتور توليد وام و تســهيالت بانكى اســت؛ به عبارت ديگر، 
هرچه بر ميزان ســپرده هاى بانكى افزوده شود به همان ميزان بر 

قدرت تسهيالت دهى شبكه بانكى كشور هم افزوده مى شود.
در اين راســتا، افزايش نرخ سود ســپرده هاى بانكى عاملى خوانده 
مى شود كه مشتريان را به سپرده گذارى در بانك ها تشويق و ترغيب 
مى كند اما آخريــن اظهار نظر رئيس كل بانك مركزى درباره نرخ 
سود سپرده هاى بانكى حاكى از آن است كه بانك مركزى و شوراى 
پول و اعتبار برنامه اى براى افزايش سود سپرده هاى بانكى ندارند و 

از روش هاى ديگرى براى كنترل نقدينگى و تورم استفاده مى كنند.
بنابراين، طبق آخرين مصوبه شوراى پول و اعتبار درباره وضعيت نرخ 
سود بانكى، در حال حاضر نرخ سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت عادى 
10درصد، نرخ سود سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه سه ماهه 12درصد، 

نرخ سود ســرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه شش ماهه 14درصد، نرخ 
سود سپرده ســرمايه گذارى با سررسيد يك ســال 16درصد و نرخ 

سپرده سرمايه گذارى با سررسيد دو سال 18درصد است.
در اين بيــن، نگاهى به آمارهــاى بانك مركــزى از اوضاع مانده 
ســپرده ها و تســهيالت ريالى و ارزى بانك ها و مؤسسات اعتبارى 
بيانگر آن است كه ميزان سپرده ها در ماه هاى فروردين، ارديبهشت 
و خرداد به ترتيب 2776 هزار و 600 ميليارد تومان، 2857 هزار و 
600ميليارد و حدود 2900 ميليارد تومان بوده است كه در سه ماهه 

اول ســال، خرداد و فروردين به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان 
سپرده هاى بانكى را به خود اختصاص داده اند.

همچنيــن، در ماه هــاى فروردين، ارديبهشــت و خــرداد ميزان 
تسهيالت به ترتيب 1956 هزار و 800 ميليارد تومان، 1995هزار 
و 300ميليــارد و بيش از 2000 ميليارد تومان بوده اســت كه در 
سه ماهه اول سال خرداد و فروردين به ترتيب بيشترين و كمترين 

ميزان تسهيالت بانكى را به خود اختصاص داده اند.
عالوه بر اين، ميزان سپرده هاى شبكه بانكى كشور در سه ماهه دوم 
سال 1399 نيز در هر يك از ماه هاى تير، مرداد و شهريور به ترتيب 
بيش از 2932 هزار ميليــارد تومان، 3094 هزار و 400 ميليارد و 
3195 هزار و 400 ميليارد تومان بوده كه تير و شــهريور كمترين 

و بيشترين ميزان سپرده هاى بانكى را به خود اختصاص داده اند.
همچنين، در اين ســه ماه تير و شــهريور ماه نيز با داشتن حدود 
2124هــزار ميليارد تومان و 2275هــزار و 300ميليارد تومان به 

ترتيب كمترين و بيشترين ميزان تسهيالت شبكه بانكى كشور را 
دارا بوده اند.

رئيس كل بانك مركزى گفت: رشــد اقتصادى بدون نفت در 6ماه 
نخســت سال جارى نســبت به دوره مشابه ســال گذشته مثبت 
1.4درصد و رشــد اقتصادى با نفت در 6ماه نخست سال نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته مثبت 1.3درصد است. عبدالناصر همتى 
روز گذشته (يكشنبه) در صفحه شخصى اينستاگرام خود نوشت: 
ايستادگى و هّمت بزرگ ايران در اوج جنگ اقتصادى، كرونا و تالش 

فعاالن اقتصادى كشور در سال جهش توليد جواب داد.

وى اظهار كرد: همانگونه كه در گذشته براساس روند شاخص هاى 
توليدات صنعتى و كشاورزى و نيز رشد تسهيالت سرمايه در گردش 

بانك ها اعالم كرده بودم رشد اقتصادى كشور مثبت شد.
همتــى ادامه داد: گزارش امروز اداره حســاب هاى اقتصادى بانك 
مركزى حاكى از اين است كه رشد توليد ناخالص داخلى به قيمت 
پايه (100=1390) در 6 ماه نخســت سال 99 با نفت و بدون نفت 

مثبت شد.

رئيس كل بانك مركزى افزود: بنابر گزارش رشــد اقتصادى بدون 
نفت در 6ماه نخست سال جارى نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
مثبت 1.4درصد و رشــد اقتصادى با نفت در 6ماه نخســت سال 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت 1.3درصد است.
وى گفت: رشد اقتصادى با نفت فصل اول و دوم سال 99 به ترتيب 
منفى 2.9 و مثبت 5.1درصد و رشد اقتصادى بدون نفت به ترتيب 

منفى 0.6درصد و مثبت 3.2درصد بوده است.

صورتجلسه شوراى عالى بورس در زمينه اصالح سقف صندوق هاى 
ســرمايه گذارى و نصــاب مجــاز ســرمايه گذارى صندوق هــاى 

سرمايه  گذارى در اوراق بهادار با درآمد ثابت ابالغ شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســرمايه ايران، براســاس اين ابالغيه 
با افزايش ســقف قابل صدور واحدهاى سرمايه گذارى به 500هزار 

ميليــارد ريال (به ارزش اســمى) بــا رعايت قوانيــن و مقررات 
موافقت شد.

همچنين صندوق هاى ســرمايه گذارى"در اوراق بهــادار با درآمد 
ثابت " ملزم شده اند حداقل 50 درصد از پرتفويى را كه در"سهام، 
حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس 

تهران يا بازار اول فرابورس و دوم فرابورس ايران و ســرمايه گذارى 
در گواهــى ســپرده كااليى پذيرفته شــده نزد يكــى از بورس ها 
ســرمايه گذارى مى كنند، تا پايان آزادسازى كامل سهام عدالت، به 
سرمايه گذارى در سهام و حق تقدم سهام شركت هاى سرمايه پذير 

موضوع واگذارى سهام عدالت تخصيص دهند.
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بودجه

اقتصاد بين الملل

مكث

اعداد

کسری ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی 
و تصویب برعکس!

مجلس بر كسرى ســنگين بودجه 1400، 
ســقف باالى غير قابل تحقق و احتمال رد 
كليات اليحه تاكيد دارد، اما تجربه گذشته 
نشــان داده كه نقدها و مسائل مطرح شده 
پيرامون اليجه بودجه اغلب هياهويى بيش 
نيســت و آنچه در عمل مصوب مى شــود 
نه تنها به اصالح و تعديل اعداد و ارقام اليحه 
منتهى نمى شود، بلكه سقف منابع و مصارف 
افزايش يافته و دولت از همان ابتدا با كسرى 
مواجه بوده و دســت به اصالح اليحه زده و 

به دنبال محلى براى جبران كسرى است.
به گزارش ايســنا، 12 آذر ماه ســال جارى 
دولت دوازدهم آخريــن اليحه بودجه خود 
را به مجلس تقديم كرد. سقف بودجه سال 
آينده 2435هزار ميليارد تومان بسته شده 
بود كــه اين رقم در بخــش منابع عمومى 
دولت 841هــزار ميليارد تومــان و همراه 
بــا درآمدهاى اختصاصى حــدود 929هزار 
ميليــارد تومان بودجه عمومى را تشــكيل 

مى داد.
در بخش منابع عمومى، درآمدها (ماليات و 
ساير درآمدها) با 317 هزار ميليارد تومان، 
واگذارى دارايى هاى سرمايه اى (فروش نفت 
و فرآورده هاى آن و همچنين واگذارى اموال 
دولت) 225 هزار ميليارد تومان و واگذارى 
دارايى هاى مالى (انتشــار اوراق و واگذارى 
ســهام) با 298 هــزار ميليــارد تومان قرار 
داشــت، اين ارقام هر يك نســبت به سال 
جارى اختــالف زيادى پيدا كرده بود اما در 
اهم آن رشــد قابل توجه واگــذارى دارايى 
سرمايه اى قرار داشت كه از حدود 100هزار 
ميليارد تومان ســال جارى بــه 225هزار 

ميليارد رسيده است.
 قابــل تامل تــر آن بود كه در ســال جارى 
نيمى از واگذارى دارايى سرمايه اى از محل 
فروش و واگذارى اموال دولتى و نيمى ديگر 
از درآمدهاى نفتى تامين مى شد، ولى براى 
ســال آينده قرار اســت 199 هزار ميليارد 
از فــروش نفت و فــرآورده و فقط 25 هزار 

ميليارد از فروش اموال دولت ايجاد شود.
در مقابــل بودجه عمرانــى دولت فقط يك 
هشــتم از كل منابع 841 هزار ميلياردى را 
بــه خود اختصاص داده و بيش از 630 هزار 
ميليارد براى هزينه هاى جارى كه حقوق و 

مزايا است، پيش بينى شده است.
در مجموع بعــد از رونمايى از اليحه بودجه 
1400، واكنش ها به چيدمان منابع و مصارف 

و به ويژه پيش بينى هاى منابع شروع شد و 
از كارشناســان تا نمايندگان نظرات خود را 
مطرح كردند كه عمدتــا تائيد كننده اليحه 

دولت نيست.
باتوجه به اينكه اليحــه بودجه بايد قبل از 
ورود بــه صحن علنى، در كميســيون هاى 
تخصصى مجلس مورد بررســى قرار گيرد و 
كليات آن تاييد يا رد شود، زمانى از ارائه آن 
نگذشته بود كه برخى نمايندگان از احتمال 

رد كليات اليحه بودجه خبر دادند.
در اظهارات آنها ديده مى شود كه اين اليحه 
بسيار خوشبينانه به ويژه در بخش نفت بسته 
شــده و با واقعيت هاى اقتصادى و همچنين 
شرايط ســخت فعلى همخوانى ندارد. سهم 
انــدك ماليات در اليحه بودجــه مورد نقد 
بوده و از ســويى به كسرى تراز عملياتى كه 
به حدود 320 هــزار ميليارد تومان دارد به 

عنوان كسرى بودجه اشاره دارند.
هر چند كه منظور از كسرى تراز عملياتى، 
همان بخشــى از هزينه هــاى جارى دولت 
شــامل حقوق و مزايا است كه امكان تامين 
آن از درآمدهاى دولت يعنى ماليات و ساير 
درآمدهــا وجود ندارد و بايــد از بخش هاى 
ديگــر (نفــت و واگــذارى دارايــى مالى) 

تامين شود. 

کرونا با درآمد اروپایی ها 
چه کرد؟

متوسط درآمد شاغالن در سطح اتحاديه اروپا 
بيش از 5 درصد كاهش داشته است. به گزارش 
ايسنا به نقل از مركز آمار اتحاديه اروپا، همانند 
ســاير نقاط جهان اروپا نيز به طور گسترده با 
همه گيرى كرونا درگير شده است و در نتيجه 
اين مسئله كســب و كارهاى اروپايى متحمل 
زيان هاى هنگفتى شــده اند. در شرايطى كه 
رشد اقتصادى بســيارى از كشورهاى اروپايى 
به كمترين ســطح تاريخ معاصر خود رسيده، 
برآوردها نشــان مى دهد كه به طور متوســط 
درآمد شــاغلين اروپايى در سال 2020 نسبت 
به سال گذشته 5.2 درصد كاهش يافته است.  
طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، شــاغلين 
در كرواسى بيشترين كاهش درآمد نسبت به 
سال قبل را تجربه كرده اند به گونه اى كه درآمد 
امسال كروات ها نســبت به سال قبل بيش از 
13درصد كاهش يافته است. از طرف ديگر اما 

درآمد شهروندان ليتوانى به طور متوسط نسبت 
به سال قبل تنها دو درصد كاهش يافته است.

مجارستان:  متوسط كاهش درآمد شاغلين در 
سال 2020 نسبت به سال قبل: 3.8درصد كاهش

سوئد:  متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 4.1 درصد كاهش

آلمان: متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 4.6 درصد كاهش

لهستان: متوســط كاهش درآمد شاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 5.7درصد كاهش
هلند: متوســط كاهــش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 5.8 درصد كاهش

دانمارك: متوســط كاهش درآمد شاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 5.9 درصد كاهش

فنالند: متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 6 درصد كاهش

اتريش: متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 7.9 درصد كاهش
بلژيك: متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 8 درصد كاهش

ايتاليا: متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 9.1 درصد كاهش

اسپانيا: متوســط كاهش درآمــد شاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 9.8درصد كاهش

پرتغال: متوســط كاهش درآمد شــاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 9.9 درصد كاهش
فرانســه: متوســط كاهش درآمد شاغلين در 
سال2020 نسبت به سال قبل: 11.6درصد كاهش

نگاهی به اموال و دارایی های 
بلوکه شده ایران در آمریکا

امــوال متعلق به بانك مركزى در لوكزامبورگ 
اصلى ترين دارايى بلوك شــده توسط آمريكا 
محسوب مى شــود. به گزارش ايسنا به نقل از 
دفتر خدمات مطالعاتى كنگره آمريكا، از زمان 
خروج دولت ترامپ از توافق هسته اى در سال 
2018 كارزار فشار حداكثرى عليه اقتصاد ايران 

اعمال شد كه در نتيجه آن صادرات نفتى ايران 
كاهش محسوسى را تجربه كرد. از زمان شيوع 
كرونا انتقادات در رابطه با ادامه يافتن كارزار فشار 
حداكثرى به ويژه در كنگره شدت يافته است؛ 
چرا كه به عقيده مخالفان، تحريم ها باعث خواهد 
شــد توانايى دولت ايران براى مقابله با كرونا به 
ميــزان زيادى تحت تاثير قرار گيرد.  اين دفتر 
با اســتناد به برخى از گزارش ها در مشكالت 
پيش آمده براى تامين تجهيزات پزشــكى و 
اقــالم دارويى مورد نياز ايران در مقابله با كرونا 
مى نويســد: مقامات آمريكايــى صراحتا اعالم 
كرده اند كه تجارت بشردوستانه و اقالم غذايى 
مشمول تحريم ها قرار نمى گيرند. طبق تحريم ها، 
اكنون برخى از اموال و دارايى هاى ايران توسط 
آمريكا توقيف يا مصادره شده اند. به گفته اين 
مركز تاكنون بيش از 4700 مورد شــكايت از 
طرف اتباع آمريكايى عليه ايران تنظيم شــده 
كه به موجب آن دادگاه هاى اين كشور حكم به 
پرداخت حدود 2.5 ميليارد دالر غرامت به آن ها 
داده اند. در حال حاضر اصلى ترين دارايى هاى و 
اموال بلوكه شده ايران توسط آمريكا شامل موارد 

زير است:
1- حدود 1.9 ميليارد دالر از دارايى هاى متعلق 

به بانك مركزى ايران كه در حسابى در سيتى 
بانك از طرف صندوق بورســى كلير اســتريم 
لوكزامبورگ سرمايه گذارى شده بود. به گفته 
مقامات آمريكايى، كليراستريم متهم است اجازه 
دسترسى اين منابع به نظام مالى آمريكا را داده 
است. حدود 1.67 ميليارد دالر از ان منابع توسط 
كليراستريم به لوكزامبورگ منتقل شده است و 
برخى نهادهاى قضائى لوكزامبورگى رسيدگى به 
آن ها را خارج از حيطه اختيارات آمريكا مى دانند.

2 - برخى از اماكن ديپلماتيك ايران در آمريكا 
نيز اكنون توقيف شده اند كه ارزش آن ها حدود 
50 ميليون دالر برآورد مى شود. از جمله آن ها 

مى توان به سفارت ســابق ايران در واشنگتن 
دى ســى (در دوره محمدرضا شاه) و 10 ملك 

ديگر اشاره كرد. 
3- امالك خيريه اعصا كه در انگليس به ثبت 

رسيده است به دليل ارتباط با بنياد علوى و با 
حكم دادستانى منطقه جنوبى نيويورك در سال 
2009 توقيف شدند. طبق راى دادگاه در ژوئن 

2017 كنتل امالك اين بنياد در شهر نيويورك 

به آمريكا واگذار شد.

يك ميليون و 
515هزار واحد

شاخص كل بورس 
در پايان معامالت يكشنبه 23 آذر 99، 
شــاخص كل بورس با افــت 11 هزار و 
هزار  و 515  ميليون  يك  به  700واحدى 

و 751واحد رسيد. همچنين شاخص كل 
هم وزن نيز 820 واحــد افت كرد و به 
456هزار و 310 واحد رســيد. نمادهاى 

تاثير  بيشترين  فارس  و  شــپنا  نورى، 
را بر شــاخص و نمادهاى فمل،  مثبت 
شستا، خودرو و ومعادن بيشترين تاثير 

منفى را بر شاخص داشتند.

خبر تلگرامى
 دور اخير مذاكرات بين انگليس و 
اتحاديه اروپا هم به بن بست رسيده و 
وزارتخانه هاى اين كشور از فروشگاه ها 
انبار  كاال  هفته  براى 6  خواســته اند 

كنند./ فارس به نقل از راشاتودى

مردم چقدر در بانک ها سپرده گذاری کردند؟

همتى: 
هّمت ایران به مثبت شدن رشد اقتصادی کشور انجامید

سقف سرمایه گذاری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری اصالح شد

 از سويى ادعاها و شرمندگى هاى پى در پى 
رزم حســينى وزير صمت تازه روى كار آمده 
گوش فلك را كر كرده اســت و از سوى ديگر 
قيمت خودرو نســبت به نرخ واقعى و معقول 
جهانى آن چنان هنگفت و سنگين است كه جيب 

طبقه متوسط خريدار خودرو را خالى مى كند

 در حالى سازمان گسترش براى آزادسازى 

بودن  رقابتى  دليل  به  خودروها  برخى  قيمت 
كه  داده  درخواســت  محصوالت  اين  توليد 
درحال حاضر واردات متوقف است و در عين 
حال، مونتاژ خودروهاى رقيب در داخل نيز در 
مقايسه با خودروهاى درخواستى براى حذف 

قيمت گذارى رقم پايينى است



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

خسروز شهراز بازيگر ســينما، تئاتر و تلويزيون پيرامون آخرين 
فعاليت هاى خود در عرصه بازيگرى گفت: به تازگى بازى در سريال 
نمايش خانگى «سياوش» به كارگردانى سروش محمدزاده را به 
پايان رسانده ام و هم اكنون مشغول بازى در اثرى تلويزيونى هستم. 
بازيگر سريال «ســياوش» درباره تجربه حضور در شبكه نمايش 
خانگى اظهار كرد: كار در اين مديوم براى من تجربه اى تازه و البته 
لذتبخش بود، شــخصا از حضور در اين پروژه رضايت كامل دارم، 
پروتكلهاى بهداشتى به خوبى در اين اثر رعايت شد و همچنين از 

لحاظ مالى و رسيدگى هم بازيگران در آرامش كامل 
به ســر مى بردند. وى با اشاره به همكارى تازه خود 
با جواد افشــار افزود: بعد از سريال سياوش به جمع 
بازيگران ســريال «لوتى» به كارگردانى جواد افشار 

اضافه شدم، در اين سريال يكى از نقش هاى اصلى را ايفا مى كنم، 
نقش پدر يك خانواده كه چالشهاى متفاوتى را از سر مى گذراند. 
بنا به برنامه ريزى هاى انجام شــده به احتمال فراوان تا فروردين 
سال آينده مشــغول اين پروژه خواهم بود كه به احتمال فراوان 

سال آينده پخش خواهد شد. به گزارش ميزان، شهراز 
با اشــاره به توليد آثار در شرايط كرونايى خاطرنشان 
كرد: بدون شك كرونا براى همه ما خطرناك است اما 
به طور كلى نمى توانيم كار و شــغل خود را به خاطر 
اين بيمارى تعطيل كنيم، وظيفه ما در چنين شــرايطى رعايت 
كامل پروتكلهاى بهداشتى اســت، خوشبختانه در پشت صحنه 
سريال «لوتى» تمامى نكات بهداشتى به طور كامل و سختگيرانه 

رعايت مى شود.

فرهنگى دوشنبه 24آذر  1399    شماره 5902
 محبوبه فرج الهى در ارمنستان 

 نمی توان تولیدات را متوقف کرد

 نقدى بر اظهارات اهورا ايمان درباره اوضاع ترانه سرايى در ادبيات ايران 

اندوهى در دل موسيقى 

محبوبه فرج الهى به جشنواره بين المللى عكس ارمنستان با عنوان «كوويد 19، سياست در 
هنر» راه يافت. به گزارش مهر، اين عكاس جوان راه يافته به جشنواره آنالين عكس ارمنستان 
درباره عكسى كه در اين جشنواره حضور دارد، گفت: در اين عكس از پرچم سه كشور ايران، 
چين و ارمنستان به عنوان سه كشور درگير با اين بيمارى استفاده شده است. ايران كشور من 

است، ارمنستان ميزبان و چين منشا اين بيمارى بوده است.  

 بى شــك هر عقل سليمى راه درست را از بيراهه 
تشــخيص خواهد داد، مهم اين اســت كه پس از 
اين تشــخيص اراده ها به كار بيفتنــد، عزم ها جزم 
شــوند و در جهت تغيير، اقدامات اساســى صورت 
گيرد. همه هم در رســيدن به شرايط مطلوب بايد 
تــالش كننــد، از وزارتخانه هــا و نهادهايى مانند 
آموزش و پــرورش و صداو ســيما گرفته تا مردم 
عادى كــه در كوچه و بازار اين ســرزمين زندگى

مى كنند 

آفتاب يزد – يوســف خاكيان: سالها پيش به واسطه يكى از 
دوستان مشــتركم با رضا صادقى مشغول نوشتن ترانه اى شدم 
كه اگر مورد تاييد اين خواننده پاپ قرار گرفت آن را در يكى از 
آلبوم هايش بخواند. ترانه را نوشتم و آن را به دوست مشتركمان 
دادم و او ترانــه مورد نظــر را نزد رضا صادقى بــرد، مدتى در 
بى خبرى محض بودم تا اينكه با پيگيرى هاى مكررى كه توسط 
دوســتمان انجام دادم متوجه شــدم كه آن ترانــه مورد قبول 
خواننده خوش صداى پاپ ســرزمينمان قــرار نگرفته و به قول 
معروف آن را رد كرده اســت. از همان زمان پرسشــى در ذهنم 
ايجاد شــد كه برخى خواننده ها كه اقدام به خواندن ترانه هايى 
مى كنند كه به لحاظ مفهومى و ادبى حتى در درجه متوســطى 
هم قرار ندارند و بعضا در برخى از آنها از واژه هاى سخيف و حتى 
مبتذل هم استفاده شده، چگونه مى انديشند كه يك ترانه را كه 
طبعا يك شــاعر يا ترانه سرا آن را سروده، واجد شرايط خواندن 
مى دانند و به اصطالح به آن مى گويند «ترانه خوب» به ســخن 
ديگر يك ترانه چه ويژگى هايى بايد داشته باشد كه بتواند نمره 
قبولى از يك خواننده كســب كند. نكته مهمى كه در تحقيقاتم 
درباره ترانه سرايى در ادبيات و موسيقى ايرانى دريافتم اين بود 
كه با توجه به آنچه در بســيارى از آهنگها مى شــنويم تو گويى 
ترانه ســرايى در موســيقى ايرانى گرفتار يك وارونگى فرهنگى 
شده است، دقت كنيد نگفتيم در ادبيات و موسيقى، بلكه عنوان 
كرديم در موسيقى ايرانى دچار وارونگى شده است. اولين نشانه 
وارونگى اش هم همين ترانه هايى هستند كه نه سر و ته دارند، نه 
مفهوم دارند و نه فرهنگسازى مى كنند (كه چه بسا ضد فرهنگ 
نيــز عمل مى كنند) ترانه هايى كه بــا اطمينان باالى 90 درصد 
مى توانم ادعا كنم كه ترانه اى كه من براى رضا صادقى نوشــتم، 
در مقابل اين ترانه مانند ياقوت در برابر شــن ريزه بود. دومين 
نشــانه اين وارونگى اين بود كه تا آن زمان فكر مى كردم كه اين 
خواننده اســت كه بايد خوب بودن يا بد بودن يك ترانه را تاييد 
كند و اگر او تاييد نكند يعنى آن ترانه، ترانه خوبى نيســت و به 
قول معــروف به درد نمى خورد. اما آنچه در روزگار اكنون و چه 
بسا زمانه اى پيشتر به عنوان ترانه توسط بسيارى از خوانندگان 
موسيقى پاپ اجرا مى شود مويد اين نكته بود كه اساسا خواننده 
حتى اگر دانشــمند هم باشــد نمى تواند به صــورت صددرصد 
مقياس و مالك تعيين خوب و بد بودن يك ترانه نوشته شده به 
حساب بيايد، چرا كه اگر چنين بود ترانه هايى كه امروز خوراك 
فرهنگى جامعه نوجوان، جوان و ميانســال را تامين مى كند به 
جز آوپس اوپس از زيبايى شناســى در زمينه ادبى، موســيقى، 
فرهنگســازى و ماندگارى در زمان برخوردار بودند، در حاليكه 
در عمل مى بينيم ترانه هايى كه توســط بسيارى از خوانندگان 
خوانده مى شوند دقيقا برعكس چنين مولفه هايى عمل مى كنند. 
موضوعى كه نشــان مى دهد مالك خوب بودن يا بد بودن يك 
ترانه الزاما خواننده نيســت، چرا كه اگر بود امروز شاهد انتشار 
چنين آهنگهاى بى محتوايــى نبوديم. پس از آن دريافتم كه از 
يك جايى به بعد همه ترانه سرا و شاعر شدند و همه موسيقيدان 
و موزيســين. وقتى چنين اتفاقى رخ داد، ديگر ميزان و ترازويى 
براى وزن كردن و تميز دادن خوب ها و بدها باقى نمى ماند، ديگر 
همــه، همه چيز را خوب مى پندارند و به اين عقيده مى رســند 
كــه ترانه بد اصــال وجود ندارد و هر كــس مى تواند و اين حق 
را دارد كــه آنچه در دلش اســت به روى كاغــذ بياورد و آن را 
بخواند و با ساز دلنگ دلنگى كند و نام محصول خود را «ترانه» 
بگذارد و آن را وارد عرصه موسيقى كند. اتفاقى كه متاسفانه در 
حوزه موســيقى و ادبيات ايران رخ داد و شد نبايد آنچه مى شد. 
محصــول رخ دادن چنين اتفاقى هم خواننده نماهايى شــدند 
كــه به همه چيز شــباهت دارند جز به خواننده، نگاهشــان كه 
مى كردى بيشتر ياد دفتر نقاشى مى افتادى تا خواننده موسيقى. 
بعد مقايســه مى كردى ميان خواننده هاى قديمــى و اينها كه 
خودشــان را حكيم ادبيات و موسيقى مى پنداشتند. نشانه سوم 
وارونگى فرهنگى كه پيشتر به آن اشاره كرديم اين بود كه ترانه 
ســرايى حرفه اى و حتى معمولى آرام آرام به حاشيه رفت و اين 
يعنى ترانه سراهاى واقعى ديگر مالك نبودند، چرا كه هر كسى 
براى خود ترانه ســرا شــده بود و جامعه موسيقى و ادبى نيز به 
سمت و سويى رفته بود كه به محل خوبى براى جوالن اين افراد 
تبديل شــده بود. ديگر اين ترانه سراها نبودند كه تعيين كننده 
خوب يا بد بودن يك ترانه مى شدند بلكه خوانندگان اين كار را 
انجام مى دادند؛ خوانندگانى كه يا خودشان آن ترانه ها را سروده 
بودند و به آنها مى گفتند خوب، يا دوستان و اقوام نزديكشان. اى 
كاش اتفاقى كه حوزه ادبيات و موســيقى رخ داد تنها ساخته و 
پرداخته اوهام و خياالت نگارنده اين گزارش بود اما شــوربختانه 
چنين نيســت و آنچه بيان شــد از زبان كارشناســان و فعاالن 

حرفه اى حوزه ادبيات و موســيقى عنوان شــده است. بارها هم 
ترانه ســرها و هم خوانندگان مختلف درباره ايرادات و اشكاالتى 
كه از يك زمانى به بعد وارد حوزه ترانه ســرايى شد مسائلى را 
بيان كرده اند. براى اين مقال نيز ســخنان يكى ديگر از فعاالن 
حوزه موســيقى (اهــورا ايمان) كه چندى پيــش در گفتگويى 
مفصل درباره معضالت و مشكالت عديده در حوزه ترانه سرايى 
اظهاراتــى را بيان كرده بود، برگزيده ايم. ســخنانى كه در اين 

گزارش بنا داريم به مهمترين بخش هاى آن بپردازيم. 
* از نظر من، ترانه يك نقطه طاليى و عاطفى بين موســيقى و 
ادبيات است. افرادى كه به ترانه گرايش نشان مى دهند در ضمير 
ناخودآگاه  خود به ادبيات و موســيقى گرايش دارند. از آن جايى 
كه در زمينه ادبيات و موســيقى تحصيالت تخصصى ندارند، آن 
چيزى كه مى تواند نياز روحى آن ها را برآورده كند، ترانه است

اهورا ايمان در اولين بخش از ســخنانش بــه نكته مهم و حايز 
اهميتى اشــاره مى كند، نكته اى كــه در روزگار كنونى اصال به 
آن توجه نمى شــود. او ترانه را نقطه طاليــى ارتباطى  مى داند 
كه از مدتها پيش ميان ادبيات و موســيقى به وجود آمده است. 
مسئله اى كه اين دو را به هم متصل مى كند. اما آنچه در بطن اين 
ماجرا از اهميت بيشــترى برخوردار است انس و الفتى است كه 
حتى در صورت نداشــتن تخصص و تحصيالت الزم در هر كدام 
از اين دو رشته، در درون كسانى كه به ترانه گرايش دارند وجود 
دارد. مفهوم ديگر اين سخن اين است كه ترانه اگر خوب و اصيل 
باشد حتى در صورت نداشتن تحصيالت در بين افراد اين قابليت 
را دارد كه آنها را به ســمت ادبيات و موســيقى سوق دهد و در 
دراز مدت از آنها افرادى فرهنگى و فرهيخته بســازد. در حاليكه 
اين اصل در موسيقى هايى كه امروزه توسط برخى از خواننده ها 
وارد بازار مى شود وجود ندارد، به اين مفهوم كه مثال هنگامى كه 
مخاطب مشغول شنيدن برخى از آهنگ ها (بخوانيد ترانه نماها) 
مى شود هيچ حسى بجز هيجان زودگذرى كه ممكن است او را 
وادار به انجام حركات موزون نمايد، نخواهد داشــت و اين براى 
كسانى كه مدعى انجام كار موسيقى به واسطه ترانه هستند يك 
فاجعه به حســاب مى آيد. اگر رسالت هنر اين است كه آدمى را 
به فكر وادارد و از او انســان بهترى بسازد بايد پرسيد كه كجاى 
چنين آهنگ هايى كه برخــى از آنها مملو از ركيك ترين واژه ها 
هســتند مى توانند آدمى را به تفكر واداشته و از او انسان بهترى 
بسازند؟ كه عمل فاجعه اين است كه اينگونه آهنگها آدمى را نه 
در سراشــيبى سقوط به قعر بى اخالقى ها و ابتذال مى كشاند كه 
در شــرايطى اسفناك تر موجبات منهدم شدن اخالقيات موجود 
در ذهــن و روح جوانان را هم فراهم مى كنند. وقتى درباره ترانه 
به عنوان نقطه طاليى سخن مى گوييم يعنى درباره چيزى پاك، 
ارزشــمند و ماندگار حرف مى زنيم، بنابراين بايد به عنوان فعال 
حوزه موسيقى و ادبيات حواسمان به كارى كه مى خواهيم آن را 
به عنوان نقطه طاليى به جامعه معرفى كنيم، بسيار جمع باشد. 
* متاســفانه ترانه هاى مــا هجرانى، وصالــى، جدايى و نفرينى 
هستند و كمتر سويه اجتماعى دارند. حتى االن ژانر عاشقانه هاى 
اجتماعى هم از بين رفته است. ديگر اثرى وجود ندارد كه نگاهى 
به اجتماع، مردم و انســان امروز ايرانى داشته باشد و يك برش 
عاشــقانه از يك عشق زيبا باشــد. فكر مى كنم اگر اين بيمارى 
به وجود نمى آمد، ترانه امروز كمبود ســوژه و ترانه سراى خوب 

نداشت. 

آنطــور كه اهــورا ايمان به عنوان يك كارشــناس حوزه ترانه و 
موســيقى بيان مى كنــد، وظيفه ترانه در درجه اول اين اســت 
كــه بازگو كننــده مســائل اجتماعــى و ملى و ميهنى باشــد، 
حتى اگر همراه چاشــنى عشق بيان مى شــود بايد دغدغه هاى 
اجتماعى در درونش جريان داشــته باشــند، به انسان فكر كند 
و او و مشــكالتش را مطرح كند، اما همــه ما معترفيم به اينكه 
ترانه هايى كه امروز سروده و خوانده مى شوند بيشتر درباره «چرا 
تنهام گذاشــتى رفتى؟»، «چرا ديگه دوسم ندارى؟»، «برو ولى 
بدون كه پشــيمون ميشــى؟»، «با اينكه خيلى بى معرفتى ولى 
من دوستت دارم»، «اگه پشيمون شــدى برگرد»، «تو كه منو 
دوس نداشــتى چرا ســر كوچه كاشــتى؟» و اين قبيل مسائل 
اســت. اگر خوب نگاه كنيم در مى يابيم كه رســالت اجتماعى 
بيان شده را تنها بخشى از موسيقى وارداتى ما كه عنوان «رپ» 
را بــه يدك مى كشــد، انجام مى دهد، تازه آنهــم بعضا با الفاظ 
ركيك و مبتذل همراه مى شــود كــه ارزش و اعتبار ترانه را به 
پايين ترين سطحش مى رساند. در حاليكه ترانه بايد در كنار بيان 
مســائل اجتماعى، به وظيفه خطير فرهنگسازى در جامعه نيز

 بپردازد. 
* معتقدم اگر يك كشور متخاصم مى خواست به ما حمله كند و 
فرهنگ ايران را در طول ساليان سال از بين ببرد، هيچ سالحى 

سنگين تر از تتلو نداشت 
بررســى اين بخش را با چند پرسش آغاز مى كنيم. ما با ادبيات 
و موســيقى مان چه كرده ايم؟ در گذشــته چه داشته ايم و چه 
نداشــته ايم؟ اكنون چه داريم و چه نداريم؟ آيا آنچه در گذشته 
داشتيم مايه افتخارمان بود يا آنچه امروز داريم؟ چه اتفاقاتى رخ 
داد كه ديگر آنچه در گذشــته داشتيم را نداريم؟ به جمله اى كه 
اهــورا ايمان در اين بخش عنوان كــرده خوب توجه كنيد، او از 
چيزى مى گويد كه امروز جاى چيزهايى كه در گذشته داشتيم 
را گرفته است. چيزى كه نه تنها هيچ شباهتى با آنچه در گذشته 
وجود داشته، ندارد بلكه كمر همت بسته تا آن را به نابودى مطلق 
بكشاند و اين نابودى تا آن حدى است كه آثار تخريبى اش تنها 
حوزه موسيقى را تحت الشعاع خود قرار نمى دهد و همه فرهنگ 
و هنــر ايران را به قهقرا خواهد برد. براى درك بهتر اين موضوع 
بهتر از اســت از نگاه يك خارجى كه به فرهنگ و هنر سرزمين 
ما عالقمند اســت به ماجرا بنگريــم. او نماينده هاى فرهنگ و 
هنر ســرزمين ما را مورد بررســى قرار مى دهد، از فردوســى و 
حافظ و مولوى و ســعدى در ادبيات گرفته تا غالمحسين بنان 
و پرويز ياحقى و محمدرضا شــجريان و حسين عليزاده و... بعد 
ناگهان مى رسد به پديده اى به نام تتلو. به ضرس قاطع مى توان 
گفــت چنين فرد خارجى اگر دچار بدبينى نســبت به ادبيات و 
موسيقى ايران نشــود مطمئنا گرفتار افكارى خواهد شد كه به 
خاطر اين تضــاد در ذهنش به وجود آمده اســت. و احتماال با 
خود خواهد گفت «مگر مى شــود چنين مسئله اى را پذيرفت؟ 
آيا واقعا بايد تتلو را در كنار نام بزرگانى كه از سرزمين ايران به 
شهرت جهانى رسيده اند قرار دهم؟ چگونه مى توانم چنين كنم 
در حاليكه اين دو هيچ تناســبى با هــم ندارند؟ اگر هم اينها را 
در كنار يكديگر قرار ندهم چطور اين مسئله را براى خود هضم

 كنم؟»
به راســتى ايراد از كجاســت كه موســيقى و ادبيات به چنين 
مرحله اى رســيده اند؟ ترانه هاى سخيف و مبتذل و بى معنى و 
مفهوم يك ســوى ماجراست، اســتقبالى كه متاسفانه از چنين 
آثارى به عمل مى آيد ســوى ديگر ماجراســت، البته اين ماجرا 
ســوى سومى هم دارد، اينكه شرايط همين گونه كه هست، دارد 
ادامه پيدا مى كند و اين خيلى بد اســت. هيچ مســئولى از خود 
نمى پرســد چرا چنين شده؟ چرا موسيقى و ادبيات ما به چنين 
اوضاع و احوالى گرفتار شده؟ چاره چيست؟ برنامه ريزى، بررسى 
و تجزيــه و تحليــل و ايجاد اتاق هاى متعدد فكر بر ســر اينكه 
دريابيم چرا ادبيات و موســيقى به اين مرحله رســيده و تالش 
بــراى بهبود شــرايط و تغيير اوضاع به نفع موســيقى و ادبيات 
ســرزمينمان؟ يا خــود را به بى خيالى زدن و بــه همين منوال 
روزگار را گذراندن تا خداى نكرده به زمانه اى برســيم كه آنقدر 
شرايط بد شــود كه اوضاع كنونى برايمان تبديل به آرزو و رويا 
شــود؟ بى شك هر عقل سليمى راه درست را از بيراهه تشخيص 
خواهد داد، مهم اين اســت كه پس از اين تشخيص، اراده ها به 
كار بيفتند، عزم ها جزم شوند و در جهت تغيير، اقدامات اساسى 
صورت گيرد. همه هم در رســيدن به شرايط مطلوب بايد تالش 
كننــد، از وزارتخانه هــا و نهادهايى مانند آمــوزش و پرورش و 
صــداو ســيما گرفته تا مردم عــادى كه در كوچــه و بازار اين 
ســرزمين زندگى مى كنند. بى شك اگر به اندوهى كه سالهاست 
در دل موسيقى نشسته توجه كنيم در مى يابيم كه اكنون زمان 

اقدام و عمل است. 
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برفــت از لــب رود نزد پشــنگ      
زبان پــر ز گفتار و كوتــاه چنگ 

بــدو گفــت كاى نامبردار شــاه      
تــرا بود ازين جنگ جســتن گناه 

يكى آنكه پيمان شكســتن ز شاه      
راه  نديدنــد  پيشــين  بــزرگان 

يكى كم شــود ديگر آيــد بجاى      
جهــان را نماننــد بى كدخــداى 

قبــاد آمــد و تــاج بر ســر نهاد      
بكينــه يكى نــو در اندر گشــاد

دژم       نهنــگ  بســان  بيامــد 
كه گفتى زميــن را بســوزد بدم 

همى تاخــت اندر فراز و نشــيب      
همى زد بگــرز و بتيــغ و ركيب 

ز گرزش هوا شد پر از چاك چاك      
نيرزيــد جانم بيك مشــت خاك 

همــه لشــكر ما بهــم بــر دريد      
كس اندر جهان اين شگفتى نديد
درفــش مرا ديــد بر يــك كران      
گــران  گــرز  آورد  انــدر  بزيــن 

چنان بــر گرفتــم ز زين خدنگ      
كه گفتى ندارم بيك پّشــه سنگ 

قباى       كمربند بگسســت و بنــد 
ز چنگــش فتادم نگــون زير پاى 

بــدان زور هرگــز نباشــد هژبــر      
دو پايــش بخاك اندر و ســر بابر
ســواران جنگــى همــه همگروه      
كشــيدندم از پيش آن لخت كوه 

تو دانى كه شاهى دل و چنگ من      
بجنــگ انــدرون زور و آهنگ من 

بدســت وى انــدر يكى پّشــه ام       
انديشــه ام  پــر  آفرينــش  زان  و 

يكى پيل تن ديدم و شــير چنگ      
نه هوش و نه دانش نه راى و درنگ 
عنان را ســپرده بران پيل مســت      
يكــى گــرزه گاوپيكــر بدســت 

همانــا كه كوپــال ســيصد هزار      
زدنــدش بــران تارك تــرگ دار

تو گفتــى كه از آهنــش كرده اند      
ز ســنگ و ز رويش بــر آورده اند

چه درياش پيــش و چه ببر بيان      
چه دّرنده شــير و چــه پيل ژيان 
همى تاخت يكسان چو روز شكار      
كارزار آمــدش  همــى  ببــازى 

چنــو گر بدى ســام را دســتبرد      
بتــركان نمانــدى ســرافراز گرد

جز از آشــتى جستنت راى نيست      
كه بــا او ســپاه ترا پاى نيســت 

زمينــى كجــا آفريــدون گــرد      
ســپرد دالور  بتــور  بدانگــه 

بمن داده بودند و بخشــيده راست      
ترا كين پيشــين نبايست خواست 
تو دانى كه ديدن نه چون آگهيست      
ميان شــنيدن هميشــه تهيست 

گلســتان كه امــروز باشــد ببار      
تو فــردا چنــى گل نيايــد بكار

ممــان       بفــردا  كارى  امــروز  از 
كــه داند كه فردا چه گــردد زمان 

ترا جنــگ ايران چو بــازى نمود      
فــزود درازى  را  ســپه  بــازى  ز 

نگــر تــا چــه مايــه ســتام بزر      
هم از تــرگ زّرين و زّرين ســپر

همــان تازى اســپان زّريــن لگام      
همــان تيغ هنــدى بزّريــن نيام 

گــرد       نامــداران  بيشــتر  ازيــن 
قبــاد انــدر آمــد بخــوارى ببرد

چــو كلبــاد و چون بارمــان دلير      
كه بودى شــكارش همه نّره شير

خزروان كجا زال بشكســت خرد      
نمــودش بگــرز گران دســتبرد
شماســاس كين توز لشــكر پناه      
كــه قــارن بكشــتش بــآوردگاه 

جزين نامــداران كين صــد هزار      
فــزون كشــته آمــد گــه كارزار 
بتر زين همه نام و ننگ شكســت      
شكستى كه هرگز نشايدش بست 

گر از من ســر نامور گشــته شد      
كه اغريرث پر خرد كشــته شــد

روزگار       نيكئــى  بــدو  جوانــى 
مــن امــروز را دى گرفتم شــمار

كه پيش آمدندم همان سركشــان      
پس پشــت هر يك درفشى كشان 

روزگار       از  دادنــدم  يــاد  بســى 
دمان از پس و من دوان زار و خوار

كنون از گذشــته مكــن هيچ ياد      
ســوى آشــتى يــاز بــا كى قباد

گــرت ديگر آيــد يكــى آروزى      
بگــرد اندر آيد ســپه چار ســوى 
بيك دست رســتم كه تابنده هور      
بــزور نتابــد  او  بــا  رزم  گــه 

زن       رزم  قــارن  دگــر  بــروى 
كه چشمش نديدست هرگز شكن 

ســه ديگر چو كشــواد زّرين كاله      
كــه آمد به آمــل ببرد آن ســپاه 

چهــارم چو مهــراب كابل خداى      
كه دســتور شاهست و زابل خداى 

 «۸۷ متر» در پایان راه 

تصويربردارى مجموعه تلويزيونى «87 متر» 
به كارگردانى كيانوش عيارى، دى ماه به پايان 
مى رســد. ســريال تلويزيونى «87 متر» يك 
درام اجتماعى اســت كه داستان آن درباره دو 
خانواده به نام پوردورانى و خليلى است. عليرضا 
پوردورانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش 
خانه اى را از يك فروشــنده به نام فرج ناصرى 
خريدارى مى كنند؛ اما روز اسباب كشى متوجه 
مى شوند كه خانه به فرد ديگرى به نام رجب 
خليلى فروخته شده است. به گزارش برنا، قصه 
87 متر از كشش فوق العاده اى برخوردار است 

كه بيش از 30 لوكيشن در تهران دارد.
 

 

برق نورد در «زیرخاکی»  
سريال «زيرخاكى» كه در آستانه ساخت فصل 
دوم قرار دارد، بازيگران تازه اى خواهد داشــت. 
هومــن برق نورد براى نخســتين بار با جليل 
ســامان در اين ســريال همكارى مى كند. به 
گزارش صبا، فصل اول «زيرخاكى» با پخش در 
رمضان سالجارى توانست عنوان پربيننده ترين 
سريال رمضانى را از آن خود كند و حاال با فراهم 
شدن شرايط، ساخت ماجراهاى فريبرز باغبيشه 
با بازى پژمان جمشيدى در كنار كاراكترهاى 
جديد ادامه پيدا مى كند. گفتنى است هومن 
برق نورد و پژمان جمشــيدى پيشتر در فيلم 
سينمايى «لونه زنبور» با يكديگر همبازى بودند. 

 

«مخفیگاه» کلید خورد

پروانه ساخت فيلم «مخفيگاه» به كارگردانى 
بنيامين نادعلى و تهيه كنندگى هاشــم على 
اكبرى و يوســف نادعلى صادر شده و بعد از 
صدور پروانه ساخت، فيلمبردارى اين فيلم با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى آغاز شده است. 
فيلم«مخفيــگاه» اولين فيلــم بلند بنيامين 
نادعلى در مقام كارگردان و يك فيلم اجتماعى 
اســت. به گزارش ايســنا، در خالصه داستان 
ايــن فيلم آمده اســت: از وقتــى يادمه دارم 
واســه زندگيم ركاب مى زنــم ولى كم زمين  
نخوردم،تازه فهميــدم خوبه يه وقتايى زمين 

بخورى كه بفهمى راه رو دارى اشتباه ميرى...

 

«زورو» زنانه می شود

شبكه «ان بى ســى» در حال توسعه يك نسخه 
معاصر و البته زنانه از اثر كالسيك «زورو» است. 
مجموعه «زورو» توسط يك تيم خالِق پركار از 
جمله رابرت رودريگز، ربكا رودريگز و سوفيا ورگارا 
تشكيل شده اســت. فيلمنامه اين كار را رابرت 
رودريگز و ربكا رودريگز خواهر و برادر سينماگر 
نوشته اند و قرار است ربكا كارگردانى مجموعه را 
برعهده بگيرد. به گزارش صبا، اين نسخه «زورو» 
بر شخصيت سوال دومينگوئز هنرمند زيرزمينى 
متمركز اســت كه براى عدالت اجتماعى مبارزه 
مى كند، او با افشا كردن چندين سازمان جنايى 
زندگى اش از سوى آنها مورد تهديد قرار مى گيرد. 
اين اثر نسخه به روز شده قصه افسانه اى زورو است.

 

«کارول ساتن» درگذشت 

«كارول ســاتن» بازيگر هاليوودى فيلم هايى 
ماننــد THE HELP، ماگنولياهاى پوالدين 
و كارگاه حقيقى، به علت كرونا در 76 سالگى 
 Touro فوت كرد. او اين اواخر را در بيمارستان
Infirmary در نيواورلئان سپرى كرده بود و 
در حال سپرى كردن دوره درمان بود. شهردار 
اين شــهر مرگ وى را تأييد كرده اســت. به 
گزارش تســنيم، «كارول ساتن» در واقع ملكه 
تئاتر نيواورلئان بود و دهه ها صحنه هاى آن را در 

سطح شهر به نمايش گذاشته بود.

 رويدادهاى هنرى  شاهنامه خوانى

«آنا د آرمــاس» براى 
در  آفــرينــى  نـقش 
مقابــل كريــس ايوانز 
و رايان گاســلينگ در 
فيلم ســينمايى «مرد 
انتخاب  خاكســترى» 
شده اســت. اين فيلم 

پرهزينه بــه كارگردانى برادران روســو براى 
نتفليكس ســاخته خواهد شد. نتفليكس حق 
ســاخت اين پــروژه را در تابســتان دريافت 
كــرد و خيلى زود رايان گاســلينگ به همراه 
كريس ايوانز براى بازى در آن انتخاب شدند. 
گفته مى شود اين فيلم ســينمايى در بخش 
آثار بلند به يكى از پــر هزينه ترين فيلم هاى 
تاريخ نتفليكــس تبديل خواهد شــد. «مرد 
خاكسترى» يك رمان نوشــته مارگ گرينى 
اســت كه براى نخســتين بار در سال 2009 
منتشــر شــد. اين اثر اولين رمانــى بود كه 
داستان «مرد خاكســترى» را روايت مى كرد. 
مرد خاكســترى يك قاتل مســتقل و مامور 

سابق ســازمان سيا بود 
نام  گنترى  كــورت  كه 
اكشن  فيلم  اين  داشت. 
گنترى  داســتان  مهيج 
گاســلينگ)  بــازى  (با 
را روايــت مى كنــد كه 
سابقش  همكار  توســط 
به نام ليود هنســن (با بازى كريــس ايوانز) 
تحت تعقيب قرار مى گيرد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران به نقل از ددالين، «آنا د ارمانس» 
سال گذشــته با فيلم سينمايى «چاقوكشى» 
مورد توجه قرار گرفت كه نامزد دريافت گلدن 

گلوب هم شد. 
او همچنيــن اخيراً در فيلم هاى «ســرجيو»، 
«خبرچين» و «متصدى شــيفت شب» براى 

نتفليكس نقش آفرينى كرده اســت. با توجه 
بــه اينكه ويروس كرونا توليد و انتشــار چند 
فيلم ســينمايى را عقب انداخته است، به نظر 
مى رسد در سال 2021 سال شلوغى را پشت 

سر بگذارد. 

اثــر  تصوير بــردارى   

حماســى رابــرت اگرز 
بــا عنــوان «نورثمن» 
بــه پايان رســيد. اين 
اثر ســومين فيلم بلند 
از  پــس  اگرز  رابــرت 
تحسين  و  مستقل  آثار 

شــده «ســاحره» و «فانــوس دريايــى» در 
مقــام كارگردان اســت.  اين فيلــم تاريخى 
كــه تركيب پرســتاره اى شــامل الكســاندر 
اسكاشــگورد، نيكول كيدمن، آنيا تيلرجوى، 
ويلم دفو، بيورك، ايتــن هاك و… دارد، در 
ايسلند پايان ســده دهم و دوران وايكينگ ها 

مى گذرد.
 اگــرز فيلم نامــه را كــه هنــوز جزييــات 
داستانى اش منتشر نشــده، با همكارى شاعر 
و رمان نويس ايســلندى، شيون، نوشته است. 
فيلمبردارى اين فيلم اواخر تابستان در ايرلند 
شــروع و هفته گذشــته به پايان رسيد. اگرز 
در جريــان گفت وگوى چند مــاه پيش خود 

ايندپندنت»  با «فيلــم 
بــه  «نورثمــن»  از 
عنــوان جاه طلبانه ترين 
فيلمــش تا امــروز نام 
كيدمن  نيكــول  بــرد. 
نيــز در گفت وگوى ماه 
پيش  و  خــود  اكتبــر 
از فيلمبــردارى صحنه هــاى نقش مكمل اش 
در فيلــم، حســابى ابــراز هيجــان و عالقه 
كرده بود. آنيا تيلرجوى هم كه با درخشــش 
در اوليــن فيلم اگرز با نام «ســاحره» خود را 
مطرح كرد و در ماه هاى اخير هم با ســريال 
كوتاه «گامبــى وزير» در كانــون توجه قرار 
گرفته، در خصوص اين همــكارى گفته بود: 
«رابرت و من خيلى پيش از اين همكارى هاى 
سينمايى با هم دوست بوديم؛ اما يك فرصت 
ديگــر براى خلــق اثرى هنــرى در كنار هم 
شــگفت انگيز اســت.» به گزارش برنا، هنوز 
تاريــخ عرضه و نمايــش «نورثمــن» اعالم

 نشده است.

«آنا د آرماس» در «مرد خاکستری»پایان ضبط «نورثمن»
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 پاركينگ احتكار خودرو در غرب تهران لو رفت
نايب رئيس اول مجلس شوراى اسالمى گفت: اين 
ــتقرار دولت جديد در امريكا، فرض  كه پيش از اس
ــم و روى درآمد فروش  ــر لغو تحريم ها بگذاري را ب
ــابى باز كنيم،  ــورت لغو تحريم ها حس ــت در ص نف
ــور را در هر مذاكره احتمالى  قدرت چانه زنى كش

ــنا، سيد اميرحسين  ــدت پايين مى آورد. به گزارش ايس به ش
ــاره به در نظر گرفتن  ــى زاده در مورد بودجه 1400 با اش قاض
ــت گفت: اگر فروش ــكه نف فروش 2 ميليون و  300 هزار بش

ــال 1400  ــت در س ــكه نف ــون بش 300 /2 ميلي

ــن ميزان  ــكاء بودجه به اي ــد، ات ــل هم باش محتم
ــان از تحقق اين  ــب اطمين فروش نفت بدون كس
ــتن  ــاختن خانه بدون گذاش درآمد نفتى، مانند س
ــت. وى افزود: نبايد با فرض تحقق يك  ستون اس
ــتوانه باال ببريم و  ــى هزينه هاى دولت را بدون پش امر احتمال
ــت گرفتار كنيم.  ــير بدون بازگشت و بن بس ــور را در مس كش
ــتانه در برابر آمريكا ادامه  ــيون اقدامات پيش دس رئيس فراكس

ــتقرار دولت جديد در امريكا، فرض را  داد: اين كه پيش از اس
ــا بگذاريم و روى درآمد فروش نفت در صورت  بر لغو تحريم ه
لغو تحريم ها حسابى باز كنيم، قدرت چانه زنى كشور را در هر 
ــدت پايين مى آورد. قهرمانان ديپلماسى  مذاكره احتمالى به ش
ــند كه ديپلماسى بر اساس قدرت چانه زنى  بايد اين را بلد باش
ــى. وى ادامه  ــاس خيال بافى هاى سياس كار مى كند و نه بر اس
ــت بايد تالش خود را براى مديريت هزينه ها بگذارد و  داد: دول

اين افزايش 53 درصدى هزينه ها پذيرفتنى نيست. 

 حساب باز کردن روی فروش نفت،  قدرت چانه زنی مان را پایین می آورد

رئيس پليس امنيت عمومى تهران بزرگ از شناسايى يك پاركينگ و كشف 74 دستگاه خودروى 
احتـكارى به ارزش 160 ميليـارد ريال در غرب تهران خبر داد. به گزارش ايلنا، سـردار "على 
ذوالقدرى" بيان داشت: در پاركينگ يكى از مجتمع هاى تجارى غرب تهران 74 دستگاه خودروى 
احتكارى شامل 71 دستگاه خودروى مونتاژ داخل اعم از انواع پژو206،405، پارس، سمند سورن، 

دنا معمولى، اچ سى كراس، پرايد و سه دستگاه خودروى خارجى جك اس- 5 كشف شد. 

 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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 عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى تهران پاسخ مى دهد

بحران كرونا در ايران چه زمانى تمام مى شود؟ 

ــوراى اسالمى شهر تهران از بررسى 700 ملِك در اختياِر  رئيس ش
ــورا خبر داد. به گزارش  ــهردارى در كميسيون هاى اين ش غير ش
ــن هاشمى رئيس شوراى اسالمى شهر تهران در پاسخ  ايلنا، محس
ــوالى مبنى بر اينكه شهردار تهران از ارائه ليست 700 ملك  به س
شهردارى به شوراى شهر خبر داده اند، آيا اطالعى از تعداد امالك 
تعيين تكليف شده  داريد؟ گفت: شهردارى ليستى به ما ارائه كرده 
ــهردارى مبنى بر اينكه كدام يك  ــت، اما در اين ليست نظر ش اس
ــد، قيد  ــد و كدام يك نبايد باش از امالك بايد در اختيار افراد باش

نشده است.
ــت ارائه كرده است و ما از  ــهردارى فقط يك ليس  او ادامه داد: ش
ــت كرديم كه نظر خود را درباره اين امالك بدهند  آن ها درخواس
ــهردارى را  ــد در اين باره نظر بدهيم و نظر ش ــا نيز بخواهن و از م
ــهر به بحث بگذاريم. يعنى بايد از سوى شهردارى  ــوراى ش در ش
ــت و آن را به بحث  ــته آن ها از ما چيس ــخص شود كه خواس مش
ــالن ملك، در  ــهردارى بايد بگويد ف ــمى افزود: ش ــم. هاش بگذاري
ــد در اختيار او  ــه نباي ــت؛ در صورتى ك ــخص اس اختيار فالن ش
ــهر به بحث و راى  ــوراى ش ــئله در ش ــد و اين مس ــد و يا باش باش

ــهر تهران در پاسخ به اين سوال  ــود. رئيس شوراى ش ــته ش گذاش
ــت را ديدم، يك  ــد؟ گفت: ليس ــى كرده اي ــت را بررس كه آيا ليس
ــت طوالنى است و من آن را به همه كميسيون ها ارجاع دادم.  ليس
ــت،  ــيون فرهنگى و اجتماعى اس ــت در اختيار كميس عمده ليس
ــر دريافت اين امالك ــات عام المنفعه مدنظ ــتر اقدام چرا كه بيش

 بوده است. 
ــه «دكتر  ــوال ك ــخ به اين س ــهر تهران در پاس ــوراى ش رئيس ش
ــند  ــالك نجومى س ــدادى از ام ــه تع ــد ك ــالم كردن ــى اع حناچ
ــد و البته  ــا از عهده ما بر نمى آم ــرى آن ه ــد و بازپس گي خورده ان
ــت واقعى خيلى از  ــوع را تعقيب كرد و قيم ــتم قضائى موض سيس
ــهر از  ــوراى ش ــم»، با توجه به اين اظهارات آيا ش ــا را گرفتي آن ه
ــى هاى انجام شده توسط سيستم قضائى اطالعى  كم و كيف بررس
ــالع دارد، اما از همه  ــار كرد: بعضا از برخى اط ــا خير؟ اظه دارد ي
ــى  ــندى اطالع نداريم، يعنى گزارش آن ها نه، آن هم به صورت س
ــده است  ــال نش ــهر در اين مورد ارس ــوراى ش از قوه قضائيه به ش
ــمى در ادامه  ــمى دريافت نكرديم. هاش ــند رس و از قوه قضائيه س
ــت كه  ــت، عمدتا مواردى اس ــده اس گفت: آن هايى كه پرونده ش

ــى كرده و به دادگاه فرستاده  ــور آن ها را بررس ــى كل كش بازرس
ــيدگى كرده و نسبت به آن حكم داده است.  است، دادگاه نيز رس
بعضا پرونده هايى هم وجود دارد كه خود شهردارى شكايت كرده، 
ــكايت كرده،  ــتقيما ش ــهردارى مس ــا تعداد پرونده هايى كه ش ام

كم است.
ــت كه در امر  ــوع عمدتا پرونده هايى اس ــرد: در مجم ــه ك  او اضاف
ــور به دادگاه رفته است و در نتيجه گزارشى هم  ــى كل كش بازرس
ــت، يعنى قوه قضائيه موظف به ارسال  ــده اس ــال نش براى ما ارس
ــى نيست كه پرونده آن گزارش از سوى بازرسى كل كشور  گزارش

مورد بررسى قرار گرفته است. 
ــهر تهران افزود: اگر اجراى حكم را به شهردارى  رئيس شوراى ش
ــر اجراى حكم را  ــرار مى گيريم، اما اگ ــد ما در جريان آن ق بدهن
خودشان مستقيما نسبت به فرد خاطى انجام دهند، ما در جريان 
قرار نمى گيريم، اما عمدتا اجراى حكم را به شهردارى تهران ندادند 
ــت: برخى از امالك  ــمى گف ــان حكم را اجرا كردند. هاش و خودش
ــت مابه التفاوت ــدند و براى برخى پرداخ ــى بازپس گيرى ش نجوم

 اجرا شد.

يك عضو فراكسيون گردشگرى از بررسى موضوع 
ــگرى ترزيق واكسن كرونا در اين  تورهاى گردش
فراكسيون خبر داد. محمدعلى محسنى بندپى، 
ــافرتى  ــى از آژانس هاى مس ــى برخ ــاره آگه درب
ــوص تزريق  ــد تورهاى مخص ــالم كرده ان ــه اع ك
ــن كرونا را برگزار مى كنند و آيا فراكسيون  واكس
گردشگرى به اين قضيه ورود خواهد كرد، گفت: 
هفته گذشته مجلس شوراى اسالمى تعطيل بود، 
احتماالً در جلسه اين هفته فراكسيون گردشگرى، 
موضوع «تورهاى مسافرتى تزريق واكسن كرونا» 
ــى خواهيم كرد.به گزارش ايلنا، اين عضو  را بررس
ــوراى اسالمى  ــيون گردشگرى مجلس ش فراكس
ــن هايى كه امروز در مورد  خاطرنشان كرد: واكس
ــان بسيار محدود  ــود تعدادش كرونا مطرح مى ش
است. كشورها تعداد خاصى را درخواست كرده اند 
ــد افراد جامعه خودشان  و اگر به دست شان برس
ــته  ــت دارند پس بنابراين نبايد انتظار داش اولوي
ــيم آن را براى گردشگران استفاده كنند.وى  باش
ــى كه توليد  ــرايط خاص ــه داد: باتوجه به ش ادام

ــم آژانس هاى  ــا دارد، بعيد مى دان ــن كرون واكس
مسافرتى كه چنين آگهى را داده اند، واكسنى براى 
مسافرين و گردشگران به دست بياورند.اين عضو 
كميسيون بهداشت درمان مجلس شوراى اسالمى 
ــان كرد: تاكنون به طور قطعى واكسنى  خاطرنش
ــت. ممكن است  ــده اس به بازار جهانى عرضه نش
ــن هاى قالبى  ــى نكرده در اين بين از واكس خداي
ــتفاده شود و  ــتند اس و غيرواقعى كه در بازار هس
ــكالت بيشترى براى افراد به وجود بيايد. وى  مش
ــنى  ــه اگر افراد مى خواهند از واكس ــا بيان اينك ب
ــتفاده كنند، از صحت و سقم و منشاء و اعتبار  اس
آن كامال با خبر شوند تا خدايى ناكرده مشكالت 
سالمتى شان دوچندان نشود، اظهار داشت: امروز 
ــور بحث توليد مطرح واكسن است  در درون كش
ــانى شده  ــت فاز انس و در خبرها آمد كه وارد تس
است كه به نتيجه رسيدن آن زمان مى برد و بعد 
از آن ما مى توانيم به توليد انبوه دست پيدا كنيم. 
ــنى در  بنابراين به طور قطع نمى توان گفت واكس

حال حاضر براى مهار بيمارى وجود دارد.

ــادى دولت،  ــى اقتص ــتاد هماهنگ ــه س در جلس
گزارش وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنعت، 
ــارت از نحوه تامين و توزيع كاالهاى  معدن و تج
ــه گزارش  ــد. ب ــال آينده ارائه ش ــى در س اساس
ــه گفت: در  ــنا،. رئيس جمهور در اين جلس ايس
ــرايط جنگ اقتصادى همه تالش دولت بر اين  ش
ــكالت  ــارهاى تحريمى، مش بوده كه به رغم فش
ــت دولت،  ــش يابد و اولوي ــتى مردم كاه معيش
ــت افزايش رفاه  ــى در جه تامين كاالهاى اساس
ــيب پذير جامعه ــار آس عمومى و حمايت از اقش

 بوده است. 
ــازار داخلى  ــانات ب ــن روحانى، كنترل نوس حس
ــبى كاالهاى  ــرى از افزايش قيمت نس و جلوگي
اساسى، نرخ تورم دركشور و همچنين ايجاد رفاه 
نسبى در جامعه را از مهمترين اهداف دولت عنوان 
و تاكيد كرد: سياست كالن تامين و تخصيص ارز 
كاالهاى اساسى نبايد زمينه اى براى رانت جويى 
ــود. روحانى افزود: در همان حال كه  ــاد ش و فس
ــت كالن ارزى و تجارى  براى بهينه سازى سياس

ــان، وزارتخانه هاى  ــور بايد تالش كرد، همزم كش
صمت، جهاد كشاورزى و ساير دستگاه هاى ذيربط 
موظف شده اند در چارچوب يك برنامه دقيق و با 
هماهنگى يكديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت 
ــكل دقيق كنترل و مديريت كنند.  كاالها را به ش
ــازوكار پيشنهادى  رئيس جمهور ادامه داد: در س
ــى با  ــال آينده، تامين كاالهاى اساس دولت در س
محوريت افزايش رفاه عمومى محور اصلى است. 
رئيس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور ميدانى 
ــامانه  ــفافيت در قالب يك س ــران و ايجاد ش ناظ
فراگير در حوزه توزيع و قيمت گذارى براى كنترل 
قيمت ها تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه گام هاى 
ــده است و دولت مصمم است  بزرگى برداشته ش
ــامانه جامع تجارت، تامين شفافيت  با تكميل س
ــع، زمينه هاى  ــير تامين و توزي ــر مس در سراس
ــرد. روحانى همكارى و  ــاد را از بين بب رانت و فس
هماهنگى دستگاه قضائى و اتحاديه هاى صنفى در 
ــير براى كنترل قيمت ها را حائز اهميت اين مس

 دانست.

ــادى حضرت  ــرارگاه فرهنگى- جه ــده ق فرمان
ــاخت و  ــت خبرى ازس ــج) درنشس ــدى (ع مه
ــتان  ــتان وبلوچس ــه درسيس تجهيز 20 مدرس
ــدا يكى از نگرانى رهبرمعظم  خبرداد. وى درابت
ــغال  ــاد اش ــان وايج ــئله جوان ــالب را مس انق
ــئوالن  ــران و مس ــت و ازمدي ــا دانس ــراى آنه ب
ــتر بفكرايجاد كاربراى آنان ــت بيش كشورخواس

 باشند.
ــش مهرماندگاربا  ــزود، پوي ــهيلى درادامه اف  س

ــاركت خيرين درصدد تهيه 5هزارجهيزيه و  مش
ــبد غذايى براى محرومان است.  يك ميليون س

ــادى حضرت  ــى جه ــرارگاه فرهنگ ــده ق فرمان
ــر از برنامه هاى پويش  ــج)، يكى ديگ مهدى (ع
ــط توليد براى بكارگيرى جوانان  را راه اندازى خ
ــى با  ــن هماهنگ ــروم و همچني ــق مح درمناط
ــاص 1236 وام ازدواج  ــراى اختص چند بانك ب
ــان  ــد. وى درپاي ــوان مى باش ــاى ج ــه زوج ه ب
ــه اى كه با بيمه پاسارگاد  ــت: درجلس اظهارداش
ــرار گرديد،  ــتيم ق ــى داش ــدوق كارآفرين و صن
ــى و توليد مواد غذايى  كارخانه توليد آب معدن
دراولويت قرارگيرد تا سود آن درمناطق محروم

هزينه گردد.

ــه  ــق منطق ــزار دقي ــد ابــ واح
ــرق به منظور پيشگيرى  شمال ش
از بروز خطاى انسانى در سيستم 
بهره بردارى نيروگاه شهيد باكرى 
ــى  ــمنان، اصالح برنامه نويس س
ــروگاه را  ــتم كنترل اين ني سيس
ــاند. رئيس  ــام و به اتمام رس انج
ــزار دقيق و  ــى اب ــد مهندس واح

ــاال گفت:  ــا اعالم خبر ب ــن منطقه ب ــرل اي كنت
ــروگاه از  ــتم كنترل اين ني ــبختانه سيس خوش
ــوده و قابليت برنامه  ــرى200 ب نوع PLC كس

نويسى و تغييرات را دارد. على رضا 
ــرد: بعد از  ــژاد اضافه ك فالحتى ن
ــى اگر اشكاالتى  اين برنامه نويس
ــار خروجى  ــاال رفتن فش مانند ب
ــوئيچ هاى  ــد از كنترل ولو و س بع
ــطح لول  مخزن درين، افزايش س
ــرايط نرمال و  ــزن درين از ش مخ
ــكال ديگرى بوجود ايد و  يا هر اش
ــف متوجه آالرم خطاى  بهره بردار بداليل مختل
آن نشود، فرمان بسته شدن ولو بصورت خودكار 

صادر مى گردد. 

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى تهران مى گويد دولت آمريكا با وجود 
ــعارهايى كه مى دهد، در مسير واردات واكسن به ايران موانع  تمام ش
ــى، اظهار كرد:  ــنا، ناصر رياح ــت. به گزارش ايس جدى قرار داده اس
برنامه جهانى واكسيناسيون سازمان بهداشت جهانى به نام كواكس، 
ــورهاى مختلف جهان بر اساس  ــده كه كش به اين منظور تعريف ش
ــهميه اى  بافت جمعيتى خود و ميزان خطرى كه براى ابتال دارند، س
ــد و ايران نيز  ــده براى كرونا را دريافت كنن ــن هاى توليد ش از واكس
ــاير  ــيارى از س ــت قرار دارد. وى ادامه داد: بر خالف بس در اين فهرس
داروهايى ها كه به كشور وارد مى شود و بخش خصوصى، نقش محورى 
ــرده كه در اين برنامه تنها با  ــا ايفا مى كند، كواكس اعالم ك را در آنه
دولت ها همكارى خواهد كرد و همين موضوع كار را براى ايران دشوار 
كرده است. بخش خصوصى به هر حال در اين سال ها راه هايى را براى 
ــار تحريم ها و واردات دارو به كشور پيدا كرده است اما كار  كاهش فش
براى دولت بسيار دشوار است. دولت ايران در جابجايى منابع مالى واقعا 
ــت و همين امر، كار را براى واريز ارز موردنياز  با محدوديت مواجه اس
براى خريد واكسن دشوار كرده است. عضو اتاق بازرگانى تهران با انتقاد 
از عملكرد دولت امريكا در بستن دست ايران براى واردات واكسن، بيان 
كرد: در شرايطى كه جامعه ايران نيز مانند بسيارى از كشورهاى جهان، 
با شيوع كرونا مواجه است، آمريكا به شكلى بى رحمانه، همچنان موانع 
ــا را حفظ كرده و همانطور كه رئيس كل بانك مركزى  و محدوديت ه
گفت اين موضوع در رابطه با خريد واكسن نيز خود را نشان داده است. 
در اين حوزه بايد جامعه جهانى ورود كند تا الاقل ايران بتواند از محل 
ــن را واريز كرده و بخشى از  ــده خود، پول واكس دارايى هاى بلوكه ش
اين مشكالت جدى را پشت سر بگذارد. به گفته رياحى، صحبت هاى 
ــان مى دهد كه ايران سرانجام توانسته راهى  جديد وزير بهداشت نش
ــن پيدا كند و اين اميد وجود  براى پرداخت مبلغ موردنياز براى واكس
دارد كه در كوتاه ترين زمان ممكن الاقل بخشى از جمعيت كشور اين 
ــخ به اين سوال كه در چارچوب  ــن را استفاده كنند.وى در پاس واكس
برنامه جهانى كواكس، چه ميزان واكسن در اختيار ايران قرار خواهد 
ــار كرونا بر  گرفت؟ توضيح داد: اين برنامه جهانى با هدف كاهش فش
كادر درمان و البته گروه هاى آسيب پذير در نظر گرفته شده است و بر 
اساس ميزان جمعيت كشورها، سهميه اى براى آنها در نظر گرفته اند. 
طبق برآوردهاى كواكس، سهم ايران در اين حوزه حدود 16 ميليون 

و 800 هزار دوز واكسن خواهد بود.عضو اتاق بازرگانى تهران ادامه داد: 
با توجه به لزوم واكسينه شدن كادر درمان كه مستقيما در برابر كرونا 
ــال كه بخش مهمى از بيماران  قرار دارند و البته گروه ها باالى 60 س
زمينه اى نيز در اين گروه سنى هستند، مى توان گفت در صورتى كه 
ــوند، بخش مهمى از آمار مرگ و مير و آمار  ــن ها تزريق ش اين واكس
كسانى كه به شكل جدى با اين بيمارى مواجه مى شوند كاهش خواهد 
يافت و عدد مرگ و مير روزانه قطعا تك رقمى خواهد شد كه به معنى 

عبور از بخش مهمى از بحران كروناست.

زمان احتمالی ورود واکسن
رياحى درباره زمان احتمالى رسيدن اين واكسن ها به ايران نيز گفت: 

ــن خريدارى كرده كه  ــس تاكنون حدود يك ميليارد دوز واكس كواك
ــورهاى مختلف در اختيار آنها قرار  ــاس سهميه كش اين عدد را بر اس
خواهد داد. با توجه به محدوديت هايى كه در مسير توليد وجود دارد، 
ــن به شكل يك جا وارد نخواهد شد اما با توجه به  احتماال اين واكس
ــتفاده از آنها دارد و بايد در دوره هاى چند هفته اى  زمان بندى كه اس
ــود، به شكل مداوم واردات آنها ادامه خواهد داشت. مى توان به  زده ش
شدت اميدوار بود كه تا فروردين يا ارديبهشت امسال، تمام گروه هاى 
خطر و شهروندان باالى 60 سال ايرانى واكسينه شوند و به اين ترتيب 
بحران كرونا و مرگ و مير باالى ناشى از اين ويروس به پايان رسيده 
ــينه كردن مابقى گروه ها، انشاءاهللا به سمت  و در گام هاى بعد با واكس
ــه كن كردن آن حركت خواهيم كرد. وى در پاسخ به اين سوال  ريش
ــد توليد شركت فايزر خواهد بود،  ــنى كه به ايران مى رس كه آيا واكس
ــن فايزر  ــده، واكس توضيح داد: همانطور كه پيش از اين نيز اعالم ش
براى نگهدارى و جابجايى به دماى منفى 70 درجه نياز دارد كه فراهم 
كردن امكانات الزم براى آنچه در ايران و چه در بسيارى از كشورهاى 
دنيا، سخت و حتى غيرممكن است و با توجه به صحبت هايى كه اخيرا 
ــته، احتماال در ايران سختى هايى وجود  رئيس انيستيتو پاستور داش
خواهد داشت. عضو اتاق تهران ادامه داد: البته در حال حاضر چندين 
ــركت  مختلف توليد واكسن در گام هاى پايانى به سر مى برند. يك  ش
ــركت آمريكايى اعالم كرده كه واكسنش نياز به باقى ماندن دائمى  ش
در دماى منفى 70 درجه ندارد و حمل و نقل آن آسان خواهد بود. در 
كنار آن، واكسن هايى كه در چين و هند توليد شده اند نيز تاييديه هاى 
ــان دهنده ايمن  قدرتمندى از جمله در اتحاديه اروپا گرفته اند كه نش
بودن آنهاست. البته قيمت واكسن چينى بسيار باالست اما به هر حال 
مى تواند بخشى از گزينه ها باشد. رياحى درباره واكسن ايرانى كرونا و 
ــتر نيز در ايران از  ــيدن آن نيز گفت: ما پيش ميزان اميد به نتيجه رس
شيوه ويروس ضعيف شده براى طراحى و توليد واكسن استفاده كرده 
ــيار اميدوار بود كه  ــرايط فعلى نيز مى توان بس بوديم و از اين رو در ش
محققان ايرانى بتوانند به نتايج قطعى رسيده و واكسن داخلى را براى 
مردم كشور فراهم كنند. البته با توجه به اينكه احتماال چند ماه زمان 
ــن به گام نهايى برسد، تا پيش از آن بايد  نياز خواهد بود تا اين واكس
تالش كنيم از تمام گزينه هاى بين المللى استفاده كرده تا حد امكان، 

نيازهاى فورى كشور را تامين كنيم.

 عضو ھیئت رئیسه اتاق بازرگانی تھران: 

ــك ميليارد دوز واكســن  كواكــس تاكنون حدود ي
ــهميه  ــرده كه اين عدد را بر اســاس س ــدارى ك خري
ــرار خواهد داد. با  ــورهاى مختلف در اختيار آنها ق كش
توجه به محدوديت هايى كه در مسير توليد وجود دارد، 
احتماال اين واكسن به شكل يك جا وارد نخواهد شد اما 
با توجه به زمان بندى كه استفاده از آنها دارد و بايد در 
دوره هاى چند هفته اى زده شود، به شكل مداوم واردات 
آنها ادامه خواهد داشت. مى توان به شدت اميدوار بود 
ــال، تمام گروه هاى  كه تا فروردين يا ارديبهشــت امس
خطر و شهروندان باالى 60 سال ايرانى واكسينه شوند 

 آخرين وضعيت امالك واگذار شده از زبان محسن هاشمى:

 بررسی ٧٠٠ ملک در اختیار غیر شهرداری

 يك عضو فراكسيون گردشگرى خبر داد  روحانى مطرح كرد 

ضرورت همکاری دستگاه قضائی
 و اتحادیه های صنفی در مسیر کنترل قیمت ها 

ورود مجلس
 به «تورهای گردشگری تزریق واکسن کرونا»

 اصالح برنامه نویسی
 سیستم بهره برداری نیروگاه سمنان

 ساخت و تجهیز ٢٠ مدرسه 

در استان سیستان و بلوچستان

ــئوليت پذيرى؛ چه خوب است   1819-  مس

هر كس در هر موقعيت و لباسى كه هست در 
حين خدمت، مسئوليت پذير باشد و كارش را 
به خوبى انجام دهد، وقتى بازنشسته هم شد، 
ــاد كنند. به عنوان نمونه رضا  از او به نيكى ي
ــى از مأموران پرتالش نيروى  عباس زاده، يك
انتظامى كه به كسوت بازنشستگى نائل شد، از 
آنجايى كه به ياد دارم در تهران و پس از انتقال 
ــار، كارهاى درخور  ــترى فريدونكن به دادگس
توجهى انجام دادند و بارها رسانه اى هم شدند. 
ــان تبريك مى گويم و براى او و بقيه  به ايش
كاركنان پرتالش و خدوم ناجا آرزوى سالمتى 

دارم. عرفان (9/7)
1311- سفره هاى كارگران و اقشار ضعيف و 

ــبت به سال هاى گذشته، به  حقوق بگير نس
دليل گرانى افسارگسيخته، كوچكتر و خالى تر 

شده است. (9/7)
1925- وقتى كه قيمت بسيارى اجناس به 

ويژه لبنيات و حبوبات شيب تند گرفت و گران 
شد، مسئوالن جلو افزايش قيمت ها را نگرفتند، 
نوبت رسيد به گوجه و تخم مرغ و مرغ! (9/7)

2303- من كارى به علت ها و داليل گرانى 

ــت اين  ــت از دس ندارم، اما واقعا كى قرار اس
گرانى ها خالص شويم؟ يا شايد هم خالصى 

در كار نيست. (9/13)
ــيارى از خيابان هاى  ــفالت بس 2243- آس

ــازى  ــران و كوچه ها نياز به ترميم و نوس ته
ــد  ــراى آن بكن ــرى ب ــهردارى فك دارد. ش
ــيب  آس ــار  دچ ــردم  م ــين هاى  ماش ــه  ك

نشود. (9/13)
ــازى و جنجال سازى كارى  2221- هياهوس

ــت  ندارد. مجلس اگر دنبال رفع تحريم هاس
ــر  ديگ ــاى  راهكاره ــال  دنب ــت  اس ــر  بهت

باشد. (9/13)
ــون در برنامه افق  ــب از تلويزي 2210- ديش

ــكار داريم.  ــدود 4 ميليون بي ــد ح عنوان ش
ــك تهديد ــده جوانان ي ــراى آين ــا اين ب آي

 نيست؟ (9/13)
2203- ما اصال طرح خروج مجلس از پروتكل 

ــرايط به صالح نمى دانيم.  الحاقى را در اين ش
اقدام مجلس يك اقدام عجوالنه است. (9/13)

ــا در تهران  ــكن خصوص 2159- قيمت مس

ــت. تكليف مردم  ــادى اس يك فاجعه اقتص
ــا چه  ــن قيمت ه ــا اي ــف ب ــات ضعي و طبق

مى شود؟ (9/13)
ــا قطع  ــال كرون ــره انتق ــا زنجي 2153- آي

ــيم حداقل شرايط  ــت؟ اميدوار باش شده اس
متعادل ترى براى رفت و آمد و زندگى داشته 

باشيم؟ (9/13)
ــرقت ها افزايش يافته.  ــا و س 2141- دزدى ه

راه حل مناسبى براى آن بايد پيدا كرد. امنيت 
مردم نبايد به خطر بيفتد. (9/13)

ــروج از پروتكل الحاقى كه  2132- طرح خ

مجلس آن را تصويب كرد يك اقدام شتابزده و 
جنجال آفرين بود. به اين طرح ايرادات بسيارى 

وارد است. (9/13)
آفتـاب يـزد: وقتى طرحى بـه تصويب 
رسيد و شوراى نگهبان تاييد كرد قابليت 

اجرايى دارد. 
ــته  ــن همراه افزايش داش 2112- واردات تلف

ــمگير  ــا چرا كاهش قيمت ها چندان چش ام
نيست؟ (9/13)

ــا محدوديت ه ــده  آين ــه  هفت در   -2102

ــال اعمال  ــى از آنها فع ــود يا برخ  لغو مى ش
مى شود؟ (9/13)

2051- واقعا با اين مصوبه مجلس به بازار يك 

ــوك وارد شد و باعث دوباره افزايش قيمت  ش
ارز و سكه شد. آيا مجلس توجهى به اقتصاد و 

بازار ندارد؟ (9/13)
2041- آيا بايدن رئيس جمهور آمريكا گفته 

ــديد  ــته اى ايران را تش محدوديت هاى هس
مى كند؟ (9/13)

ــما روزنامه نگاران براى ما توضيح  1909- ش

دهيد چرا برخى مى گويند با آمدن جوبايدن 
رئيس جمهور آينده آمريكا محاسبه  اصولگرايان 

به هم خورد؟(9/13)
ــر آقاى قاليباف از تصويب اين  1510- به نظ

طرح خروج از پروتكل  الحاقى خيلى خوشحال 
هستند. حتما مى دانند كه با اين كار شرايط 

بهترى ايجاد مى شود. (9/14)
1501- اينكه اعالم كردند چك برگشتى در 

ايام كرونايى ممنوع است آيا باعث سوءاستفاده 
برخى افراد نمى شود؟ (9/14)

ــتان  ــنيديم خوزس ــا ش 1448- در خبره

ــه  ــا را تجرب ــى كرون ــدون فوت ــك روز ب ي
ــك ديگر  ــده نزدي ــم در آين ــرد. اميدواري ك
ــرايط عادى  ــيم و به ش ــته باش ــى نداش فوت

برگرديم. (9/14)
ــازه از  ــت كنند تهران ت ــردم رعاي 1431- م

ــده اين وضع ناپايدار  ــرايط قرمز خارج ش ش
است، همه بايد براى خروج از بحران همكارى 

كنيم. (9/14)
1420- آقاى نوبخت گفته ايد يارانه 45 هزار 

ــود.  ــال 1400 پرداخت مى ش ــى در س تومان
خواستم بگويم در سال 1400 اين يارانه با اين 

تورم ها هيچ ارزشى ندارد. (9/14)
1401- چرا آژانس بين المللى انرژى اتمى به 

طور شفاف ترور شهيد فخرى زاده را محكوم 
نمى كند؟(9/14)

1337- اعالم شده فرستادن بيمار به بيرون 

بيمارستان براى تهيه دارو تخلف است. اما بارها 
ــخص خود  ــاهد اين موضوع بوديم. چه ش ش
بيمار باشد چه همراه بيمار، بايد دارو در همان 
بيمارستان قابل دسترسى باشد. چرا بايد مردم 

سرگردان پيدا كردن دارو باشند؟ (9/14)
1327- آقاى قاليباف رئيس مجلس مى گويد 

در طرح اخير دنبال خروج از برجام نيستيم. اما 
ايشان بايد بداند با اين كار شايد چنين برداشت 

شود مجلس در مقابل برجام ايستاده! (9/14)
ــئوليت تمام تبعات  ــا مجلس مس 1310- آي

ــب كرده  ــه تصوي ــى را ك ــادى طرح اقتص
مى پذيرد؟ (9/14)

1301- آيا واكسن كرونا در عراق رايگان است؟ 

(9/14)

ــى كه مجاز به  ــان مغازه هاي 1237- صاحب

ــازه را نيمه باز كردند و  فعاليت نبودند اما مغ
ــان را نيمه پايين كشيدند باعث  كركره هايش
ــود  ــوند و باعث مى ش ظلم به ديگران مى ش

داستان كرونا ادامه دار باشد. (9/14)
ــه در اختيار مردم قرار  ــى ك 1221- از تريبون

ــان را در پيام هاى  ــد تا مردم حرف دلش دادي
مردمى بزنند تشكر مى كنيم. چرا تكليف سهام 
عدالت براى ما بازنشسته ها مشخص نشده؟ 

(9/14)

ــهريار از جلوى يك مغازه  ــن در ش 1212- م

ــدم ديدم قيمت مرغ زده  ــى رد ش مرغ  فروش
كيلويى 44 هزار تومان. (9/14)

ــت و  ــس نگران مردم اس ــر مجل 1209- اگ

ــرا بودجه  ــكل دارد، چ ــا بودجه دولت مش ب
ــت. صدا و  ــرده اس ــيما را زياد ك ــدا و س ص
ــى از آگهى ها پول  ــدازه كاف ــيما كه به ان س
ــى هم پخش  ــريال هاى قديم ــرد. س مى گي

مى كند. (9/14)
1145- با طرحى كه مجلس تصويب كرد اگر 

آقاى روحانى دست و پايش بسته مى شود بهتر 
است كنار برود. (9/14)

ــى كه مجلس تصويب  ــا اين طرح 1135- ب

ــده  ــر مردم و دولت لحاظ ش كرد چقدر نظ
است؟ چرا شوراى نگهبان خيلى سريع قبول

 كرد؟ (9/14)
آفتـاب يزد: طبق قانون طرح هايى كه با 
فوريت تصويب مى گردد شوراى نگهبان 
بايد ظرف 24 ساعت تصويب يا رد نمايد. 
ــابى  1112- آقاى قاليباف و مجلس كه حس

دارد با كارهايش اختيارات آقاى روحانى را پوچ 
مى كند فقط به نفع خودشان عمل مى كنند. 
اين طرحى كه تصويب كردند دست دولت را 
در پوست گردو مى گذارند. چقدر بايد سياسى 

كارى كنند. (9/14)
آفتاب يزد: وظايف قوا را قانون اساسـى 

مشخص كرده است. 
ــتتان درد نكند  ــى دس ــاى روحان 1050- آق

ــه كرديد اما  ــتگان را اضاف ــوق بازنشس حق
بين حقوق بگيران تامين اجتماعى و كشورى 
ــورم و گرانى براى همه  ــده ايد. ت فرق قائل ش

يكسان است. (9/14)
ــرز مى گويد زنجيره  1047- خانم مينو مح

انتقال كرونا قطع شده است. با توجه به اينكه 
ــان برخى اوقات حرف هاى نااميدكننده  ايش
ــب  ــى تعج ــان خيل ــرف ايش ــى زد از ح م

كردم. (9/14)
ــس كار  ــر مجل ــه اخي ــن مصوب 1035- اي

ــكل  ــت را در امور ديپلماتيك دچار مش دول
مى كند. (9/14)

ــنهاد مى دهند  ــى به دولت پيش 1021- برخ

ــتعفا  ــرح مجلس اس ــد ط ــورت تايي در ص
ــور ــن وضعيت به نفع كش ــا آيا اي بدهد. ام

 است؟ (9/14)
ــه  ــيما از بودج ــدا و س ــهم ص 0927- س

ــايد كمبود بودجه  ــت ش ــور چه قدر اس كش
ــذاب نمى تواند توليد ــه برنامه هاى ج دارد ك

 كند؟ (9/14)
ــانه اى 29 هزار تومان  ــم مرغ ش 0910-  تخ

ــئوالن  ــت. آن وقت مس ــودش تخلف اس خ
مى گويند باالتر از 29 هزار تومان تخلف است. 
با اين كارها گرانى ها را توجيه مى كنند. (9/14)

0835- اين آمارهاى زرد و قرمز و نارنجى در 

مورد وضعيت شهرها چقدر كارشناسى است 
چقدر قابل اتكاست؟ (9/14)
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دو ســال پيش تقريبا در چنين روزهايى بود كه ابراهيم رئيســى 
آســتين ها را باال زد تا با ايجاد ســازوكارى هــم بتواند اصولگرايان 
را براى انتخابات اســفند 98 زير يك چتر جمع كند و هم از شــر 
تشكيالتى كه تبديل به ام المشكالت جناح راست شده بود خالص 
شــود. مهره چينى ها و جلسات به خوبى داشت پيش مى رفت اما او 
در اســفند 97 با حكم فرمانده كل قوا زمين انتخابات را بوســيد تا 
رداى قاضى القضات را به تن كرد. البته ايده رئيســى براى تشكيل 
شوراى وحدت فراموش نشد و مهدى چمران از يك سو و غالمعلى 
حدادعادل از سوى ديگر علم اين شورا را به دست گرفتند تا آن را به 
سر منزل مقصود برسانند. هرچند «شوراى وحدت نيروهاى انقالب» 
به ميدان آمده بود تا گذشته جمنا را جبران كند و اشتباهاتش را در 
تشكلى ديگر رفع و رجوع كنند اما نه تنها اين ايرادات رفع نشد بلكه 
با دعوت نشدن برخى چهره ها و احزاب اصولگرا باز بساط گاليه ها و 

اختالفات به پا شد. 

شورایی که محل ایراد و اشکال اصولگرایان شد
خبرآنالين در ادامه نوشت: هرچند ردصالحيت ها در انتخابات 98، 
رقيب َقَدر را به نفع اصولگرايان از ميدان به در كرده بود و مشاركت 
پايين مردم در انتخابات نتيجه را به نفع جناح راست و نتيجه دلخواه 
شــوراى ائتالف تمام كرد اما اهالى اردوگاه راســت كه مى دانستند 
ايرادات كجا بود و علت پيروزى نتيجه كدام رفتار، انتقاداتشــان را 
علنى تر كردند تا گفته باشــند قايق شوراى ائتالف هم مانند جمنا 

ساحل امن را براى اين جناح به ارمغان نياورد. 
از سوى ديگر همان روزهاى منتهى به يازدهمين انتخابات مجلس 
اعضاى ارشد اين شــورا دائما از نظارت شان بر ليست معرفى شده 
مى گفتند و اعالم مى كردند وظيفه شــوراى ائتالف تنها فرستادن 
ليست به مجلس نيســت و نظارت ها و مشورت ها بعد از انتخابات 
هم ادامه پيدا مى كند اما ســكوت شــوراى ائتالف بعد از انتخابات 
نشــان داد تمام آن وعده ها و حرف و حيث ها تنها تا پشت در خانه 

ملت بوده است. 
حاال چند ماهى اســت كه تنور انتخابات 1400 در حال گرم شدن 
اســت البته بــراى احــزاب و جريان هاى سياســى و در اين ميان 
اصولگرايان كه خود را برنده ميدان مى دانند رفت و آمدشان از رقيب 
بيشتر است اما با وجوِد بر و بيايى كه در اين خيمه جناح راست به 
راه افتاده هنوز سايه بالتكليفى روى سرشان سنگينى مى كند از يك 
طرف جامعه روحانيت مبارز اعالم كرده است مى خواهد ساز و كارى 
جديد به راه بيندازد و از سوى ديگر شوراى ائتالف اصال دوست ندارد 

به سرنوشت جمنا دچار شود. 

زنگ خطر برای شورای ائتالف 
بالفاصله بعد از انتخابات 96 و به حاشيه رانده شدن جامعتين، جامعه 
روحانيت مبارز درصــدد برآمد تا خود را به روز كند و با اصالحاتى 
فاصله ايجاد شده تا احزاب را كم كند و به نوعى خود را به روزرسانى 

كند براى همين از همان تابستان 97 اصالحاتش را كليد زد ابتدا با 
ايجاد تغييراتى اساســنامه و بعد هم دايره اصالحات به عوض شدن 
دبيركل رسيد. حركت جامعه روحانيت حتى با وجود كنار زده شدن 
از ســوى شــوراى ائتالف در انتخابات 98 اما آهسته و پيوسته تا با 
امروز و با هدف نقش آفرينى در انتخابات 1400 ادامه يافته و حال 
اين روزها شوراى ائتالف متوجه شده است كه جامعه روحانيت براى 
به دســت آوردن آن محوريت ســال هاى دور و زنده كردن جايگاه 
شــيخوخيت در اردوگاه راست بيشتر راه را طى كرده و حاال كارش 
به برگزارى جلسات با ديگر احزاب و رونمايى از يك ساز و كار جديد 
رسيده است؛ موضوعى كه غالمرضا مصباحى مقدم سخنگوى جامعه 
روحانيت مبــارز درباره آن مفصل توضيح داد و گفت برنامه جامعه 

روحانيت مبارز آن است كه اصولگرايان را زير يك چتر جمع كند.
فعال شــدن جامعه روحانيت براى شوراى ائتالف يك معنا بيشتر 
ندارد، بازگشت اين تشــكل روحانى به راس هرم اصولگرايى يعنى 

سوت پايان براى شوراى وحدت.
اين يعنى به صدا درآمدن آژير خطر براى اعضاى اين شورا؛ حال تنها 

يك راه مى ماند و آن عرض اندام شوراى وحدت در قالب موضوعاتى 
مانند اصالحات جزئى و اساســى در پيكره اين شورا؛ مسئله اى كه 
اتفاقــا مهدى چمران از حلقه اوليه شــوراى ائتالف به اين موضوع 
اشاره مى كند و به خبرآنالين مى گويد: «روشى كه شوراى ائتالف در 
پيش گرفته روشــى است كه از دل مردم و خواست آنها و به نوعى 
انتخاب از پايين به باال آغاز مى شود. البته عده اى از صاحبنظران نيز 
نظراتشان را بيان مى كنند اما اينكه روشى در پيش گرفته شود كه 
عده اى دورهم بنشينند، كانديدا انتخاب كنند و تعيين تكليف كنند 
كه مردم به چه كســى رأى دهند يقينا شوراى ائتالف اين راه را در 

پيش نمى گيرد و در دوره قبل هم در پيش نگرفت.» 

شورای وحدت با جامعه روحانیت به ائتالف می رسد؟
شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب هرچه باشد نياز به يك مقبوليت 
و مشــروعيت در ميــان احــزاب اصولگــرا دارد، نواصولگرايان با 
روح سركشى شــان جامعه روحانيت مبارز را هــم كالفه و دلخور 
كرده اند، بعيد اســت اين تشــكل پرنفوذ اصولگرا بــار ديگر تن به 
تصميمات شــوراى ائتالف بدهد. از ســوى ديگر هنوز احزاب قابل 
توجهى هســتند كه همچنــان محوريت و ريش ســفيدى جامعه 
روحانيت مبارز را قبول دارند براى همين نزديك شــدن شــوراى 
ائتالف به جامعــه روحانيت مبارز مى تواند يك منفعت دو جانبه را 
به دنبال داشته باشد از يك سو شوراى ائتالف اهرمى خواهد بود تا 
جامعه روحانيت مبارز را تقويت و به جايگاه اصلى بازگرداند و از سوى 
ديگر شوراى وحدت از خطر سقوط در دره نيستى فاصله مى گيرد و 
مى تواند دوباره با ايجاد اصالحاتى خود را به عنوان سازوكار حركتى 

جريان راست معرفى كند. 
مرتضى طاليى از نمايندگان شوراى شهر سابق تهران و از نزديكان 
محمدباقر قاليباف نيز به چنين موضوعى اشاره مى كند و حتى در 
ساز وكار جديد براى انتخابات احتمال ادغام جامعه روحانيت مبارز 
و شــوراى ائتالف را دور از ذهن نمى داند. او مى گويد: « تا جايى كه 
بنده اطالع دارم درباره اين ســازوكار، مذاكراتى بين نيروهاى اصلى 
و جريانها و شــخصيت هاى اصلى كه نقش محورى براى انتخابات 
1400 برعهده دارند در حال انجام است تا به سازوكار جامع دست 

پيدا كنند چيزى كه بنده احســاس مى كنم اين اســت كه همان 
شوراى ائتالف، كماكان محور اســت اما ممكن است اصالحاتى بر 
ســازوكار بخش هاى ديگرى از ائتالف صــورت بگيرد تا بتواند اين 

وظيفه را به انجام برساند.» 
طاليى ادامه مى دهد: «بر اين باورم كه انتخابات مجلس 98، تجربه 
خوبى براى شوراى ائتالف است چه بهتر است كه سازوكار تكميلى 
را در همان سازوكار جستجو كنيم و سازوكار جديدى ايجاد نكنيم 
البته به دوستان شوراى ائتالف توصيه مى كنم كه آغوش خود را باز 
كنند و تمــام ظرفيت ها را به كار گيرند عموما نقدى كه به جريان 
اصولگرايى وارد است اين بوده كه در برخورد با ديگر نيروهاى انقالب 

ما تنگ نظرانه برخورد كردند. » 

سرنوشت جمنا در انتظار تصميم شوراى وحدت اصولگرايان 
 

زنگ خطر براى شوراى وحدت اصولگرايان
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99سياسى

 بالفاصله بعد از انتخابات 96 و به حاشــيه رانده شدن 
جامعتين، جامعه روحانيت مبارز درصدد برآمد تا خود را 
به روز كند و با اصالحاتى فاصله ايجاد شــده تا احزاب را 
كم كند و به نوعى خود را به روزرســانى كند براى همين 
از همان تابستان 97 اصالحاتش را كليد زد ابتدا با ايجاد 
تغييراتى اساسنامه و بعد هم دايره اصالحات به عوض شدن 
دبيركل رسيد. حركت جامعه روحانيت حتى با وجود كنار 
زده شدن از سوى شوراى ائتالف در انتخابات 98 اما آهسته 
و پيوســته تا با امروز و با هدف نقش آفرينى در انتخابات 
1400 ادامه يافته و حال اين روزها شوراى ائتالف متوجه 

شــده است كه جامعه روحانيت براى به دست آوردن آن 
محوريت ســال هاى دور و زنده كردن جايگاه شيخوخيت 

در اردوگاه راست بيشتر راه را طى كرده است.

ادامه از صفحه اول:
ميان نيم كره هاى چپ و راســت، يك ســاختار سه بعدى قطور 
واقع شــده اســت كه به آن هيپوكامپ مى گويند و مســئوليت 
ذخيره اطالعات در حافظــه بلند مدت را برعهده دارد. تحقيقات 
سال گذشــته (خالف آنچه طى ده ها سال در دانشگاه ها تدريس 
مى شــد)، نشــان داد كه اطالعات به محــض ورود، در حافظه

 بلند مدت نگاشت مى شوند. 
رهبرى اين اركستر “ بى همانند “ شگفت انگيز را البته، مخچه با 
پيكربندى و ساختارى يكتا برعهده دارد. قابليت سنكرون كردن 
و هماهنگ ســازى و هم روند كردن عناصر و اجزاى بدن در ارائه 
پيام ها و بيان احساسات و هيجانات كه مثال هنگام سخن گفتن، 
دســت و سر را نيز تكان دهيم، يا اشكالى را در فضا ترسيم كنيم 
يا ديگر حركات، همه قابليت هايى است كه مخچه فراهم مى سازد.

اين نگاه عصب شناســى، به طور فشرده بيان شد تا قابليت هاى 
عظيم ”طراحــى خداوند“ را يادآور شــويم. مضافا آنكه به خاطر 
داشته باشيم كه شكر اين نعمت، استفاده صحيح و كارآمد از آن 
خواهد بود. صرف نظر از نگاه فوق، بايد اذعان داشــت كه ”هوش 
رياضى و منطقى“ براى دير زمانى، به غلط، تنها معيار ســنجش 
هوشمندى انســان ها بوده است. مطالعات گســترده اخير نشان 
داده انــد كه كاركرد ديگر هوش ها، تا چه اندازه در حل مســائل 
كوچك و بزرگ فردى و اجتماعى و شــكل گيرى جامعه ايده آل 

موثرند. 
پژوهشگران، هوش هاى متعددى را شناسايى و تعريف كرده اند. 
در بعضى مراجع، تا 19 نوع هوش را هم برشــمرده اند، از جمله: 
هوش كالمى يا زبانى، هوش طبيعت گرايانه، هوش جنبشــى، 
هوش اجتماعى، هــوش هيجانى، هوش عاطفى، هوش رقابتى، 
هوش موســيقيايى، هوش بدنى و حركتى، هوش فضايى، هوش 
درون فردى، هــوش بين فردى، هــوش اخالقى و حتى هوش 

سازمانى.
امــا آنچه جمله كانونى اين نوشــتار يعنى ”آمــوزش به قصد به 
كارگيرى توانايى هاى ذهنى“ را به گزارش حرفه اى ياد شده يعنى 
” اهميت نخســت انعطاف پذيرى در سال آينده “،پيوند مى زند، 

همين هوش ”انعطاف پذيرى“ است.
هوش انعطاف پذيرى يعنى آنكه: ”در كجا، چه هنگام، تحت چه 
شــرايطى، به چه منظور، براى به دست آوردن چه چيزهايى، به 
قيمت از دست دادن چه چيزهاى ديگرى، به چه صورتى، با چه 

معيارى  و از همه مهمتر ”تا چه اندازه“ بايد منعطف بود؟ ”
در اقتصــاد خرد، هنگام چانه زنى بــراى خريد يك محصول، تا 
كى بايد براى خريد پايين تر مبارزه كرد كه خريد باطل نشــود و 
فرصت معامله از دســت نرود. در فرهنگ و هنر، مميزى قانونى و 
اخالقى را تا چه سطحى اعمال نمود كه فرهيختگانى كه عمر خود 
را صرف رشــد و ارتقاى مردم خويش كــرده اند، آزادى و انگيزه 
خود را نابوده شــده، نبينند. در شهرسازى، در قانون گذارى، در 
اجراى قانون و در تعامل با يكديگر، انعطاف پذيرى يك ”هوش“ 
بسيار حياتى و مهم اســت كه خود از ديگر هوش ها هم استفاده 

مى كند.
براى مثال، هنگام اعتراض گســترده عامــه مردم به اجراى يك 
قانون، هوش انعطاف پذيرى مى گويد كه آن قانون توســط خود 
قانون گذاران ســريعا، بررسى مجدد شــود، مبادا حقوق جمعى 
يا اساســى ضايع شده باشد. هنگام برآشــفته شدن تبهكاران يا 
ذى نفــوذان از اجراى يك قانون، هوش انعطاف پذيرى مى گويد 
كــه راهكارهاى اجراى قدرتمندانه آن قانون در دســتور كار قرار 
گيرد. مصاديق و مثال ها در اين خصوص بسيارند كه قيد ”كميت 
نوشــتار“، مانعى در بيان آنها اســت و خوانندگان ژرف نگر خود 

مى توانند به موارد مربوطه بينديشند.
اين روزها اصطالح ”جعل عميق“ در شــبكه هاى مجازى و البته 
خبرگزارى ها به يك موضوع داغ و خبرســاز تبديل شــده است. 
اســتفاده از الگوريتم ها و ابزارهاى ”هوش مصنوعى“ اين امكان را 

به وجود آورده اســت كه نابكاران و فرومايگان، به داليل مختلف 
از جمله بهره بــردارى مادى يا انتقام و تخريــب، حتى تفريح و 
لذت، صداها يا حركاتى را به كســى يا كســانى نسبت دهند كه 
البته، واقعى نيستند و حقيقت ندارند. صنعت فيلم و تصويرسازى 
غيراخالقى، بــا بهره بردن از اين فناورى جديد شــگفت انگيز، 
چهره و بدن افراد را شبيه ســازى همانى مى كند كه تشخيص آن 

نيز بسيار مشكل يا نشدنى است. 
با اين وجود متاسفانه تا لحظه نگارش اين خطوط به نظر مى رسد 
كه نگرانى اصلى، شــايعه هايى اســت كه اعتبــار و آبروى افراد 
حقيقــى را هدف مى گيرند و كمتر نگرانى براى مســائل حقوقى 
و خصوصــا تاثير بــر افكار و رفتار جامعه وجــود دارد. حال آنكه 
داليل و قراين و شــواهد متعدد در بسيارى از مواقع، قابل احصا 
بوده و نشان مى دهند كه آيا فردى، سخن ناپسندى گفته و رفتار 
ناشايستى داشته اســت يا خير. از نظر نگرش و فرهنگ و خرده 
فرهنگ ها نيز وقتى "برائت“ كسى معلوم شد، جامعه بايد اصالح 

”برداشت“ داشته باشد. 
اتفاقا همين جمله آخر، آدرس دقيق علل بســيارى از مشكالت 
اجتماعــى و اقتصادى حاضر ميهن عزيزمان و تم اصلى اين مقاله 
اســت. مشــكل اصلى كه هوش هاى مختلف را و خصوصا هوش 
انعطاف پذيرى را ناكارآمد و فشــل مى ســازد، آنجايى نمود پيدا 

مى كند كه ”جعل عميق“ با ”جهل عميق“ توام مى شود. 
خواننــدگان اجازه دهند كه با داســتانى يا افســانه اى معروف و 
عبرت آموز مصداق ســازى كرده و به بحث وارد شويم. نقل است 
كه صيادى، دامى گســترد و پرنده اى ناظر آن بود. پرنده از صياد 
پرســيد كه: ” اين دام از چه گستردى؟“ صياد پاسخ داد: ”تا تو را 
در دام آورم.“ پرنده خنديد و گفت: ” من ناظر اين دام گســترى 
بودم و مقهورحيله تو نخواهم شــد.“ صياد گفت: ” لحظاتى ديگر 
دام و دانه را خواهى ديد و مرا و خدعه مرا فراموش خواهى كرد.“ 
اينگونه شــد. پس از رفتن صياد و كمين كردن او، پرنده با خود 

گفت: ” عجب مرد نادانى! دانه ها را گذاشت و رفت!“
پرنده به طمع دانه، در دام افتاد. صياد آمد و پرنده را گرفت. پرنده 
امــا خطاب به صياد گفت: ” من براى صياد بزرگى چون تو، صيد 
كوچكى هستم. اگر مرا رها كنى تو را سه پند زندگى ساز خواهم 
داد. پند اول را در دســت تو، پند بعدى را بر شانه تو و پند نهايى 
را بر شاخه درخت و در آزادى كامل به تو خواهم آموخت.“ صياد 

( به قول اديبان!) لختى انديشيد و اين پيشنهاد را پذيرفت. 
مطابــق پروتكل پذيرفته شــده، پند اول در دســتان صياد و با 
متافورى نزديك و آشنا با همان دستان، بيان شد. ”هرگز افسوس 
آنچه از دســت داده اى نخور و خود را شــماتت منما. آب رفته به 
جوى بازنگشته و تنها افسرده و اندوهگين مى شوى.“ صياد كه در 
طول زندگى، افسوس بسيار و اندوه فراوان بى حاصل از صيدهاى 
گريخته از بندها خورده بود، از اين نصيحت خشنود شد و پرنده 

را رها نمود.
پرنده، پرواز كوتاهى از سر شادمانى نمود و بر شانه صياد نشست. 
پند دوم را اينگونه بيان نمود: ”هرگز حرف محال و غير عقالنى و 

غير عقاليى را نپذير و فكر خود را مشــغول آن نكن كه زندگى بر 
تو ســياه خواهد شد.“ اين پند نيز براى صياد خالى از لطف نبود. 
چه بسيار به دنبال شكارى افسانه اى به سفرهاى دور و دراز رفته 

بود و نااميد و با دست خالى بازگشته بود. 
اينك پرنده بر شاخ درخت نشســته بود و به صياد نگاه مى كرد. 
پند ســوم اينگونه بود: ” در شكم من الماسى چهار هزار قيراطى 
پنهان بود كه آن را از دست دادى!“ صياد بر سر كوبيد كه: ” اين 
چه فريب بود و من ســاده انديش چگونه اســير خدعه پرنده اى 

كوچك شدم.“
پرنده اما خيلى زود نشــان داد كه اين تنهــا، مطالعه موردى و 
تمرينى تكميلى براى كارآمد نمودن كارگاه آموزشــى ارائه شده 
اســت. پرنده ها لب ندارند كه لبخند بزنند و اين شــايد از معدود 

ضعف هاى ساختارى و مشترك آنان است. 
به هر روى، پرنده صياد را ســاده لوحى خطاب كرد كه توجهى 
دقيق و عميق به پندها نداشته است. او گفت:“ مگر من نگفتم كه 
غصه هرچه از دست تو رفت را نخورى؟ ديگر آنكه تاكيد كردم به 
صحبت هاى محال توجهى نداشته باشى. من خود 200 گرم وزن 
ندارم، چطور الماس يك كيلوگرمى كه وجودش هم بعيد و محال 
است، در شكم من مى گنجد!“ ادامه داستان به نظر نگارنده ”حشو 

زايد“ است، هرچه مليح باشد.
فراز پايانى اين نوشــتار، تاكيدى بر نكته اى ظريف و مهم است. 
”عميق تريــن جعل“ ها در هر حوزه اى كه باشــند: چه ”تاريخى“ 
براى تخريب بزرگان خدمــت كرده به اين ميهن، چه ”مذهبى“ 
براى منحرف ساختن آيين انسان ساز با خرافه ها و پيرايه ها، چه 
”علمى“ براى رنگ و لعاب دادن منطقى به منويات، خواسته ها، 
خواهش ها و منافع غيرسالم فردى و جمعى، چه ”فرهنگى“ براى 
تخريب زيرســاخت هاى معنوى و ريشه هاى قوام يك ملت و چه 

ديگر حوزه ها، بدون توسعه ”جهل عميق“  موثر نخواهند بود.
به بيان ديگر، ”استحمار“ بايد همواره، علت العلل آسيب پذيرى 
جامعه تلقى شــود. از اين روســت كه خداوند در پيام مكتوب و 
سند جاودان خويش، به كسانى است كه با صبورى و شكيبايى، 
سخن هاى مختلف را مى شــوند و بهترين آنها را بر مى گزينند و 
مصداق آزادى و اختيار و انتخاب هســتند، ”بشارت“ داده است و 
آنان را راهيافتگان و خردمندان ناميده است. موال على (ع) نيز از 
پيامبر (ص) نقل نموده اند كه شــرط رستگارى يك ملت، احقاق 
حق ناتوانان ”به آســانى“ و ســخن گفتن آنان ”بدون اضطراب“ 

است. 
جمله آخر آنكه ايجاد ظرفيتى كه بتوان مخاطب آن ”بشــارت“ 
بــود، با ممارســت و تمرين و تعليم و مشــاركت همه عالمان و 
دانشــمندان و فرهيختگان در توجه بــه ”هوش انعطاف پذيرى“ 

مقدور و ميسرخواهد شد.
 به قول شاعر انديشمند اقبال الهورى:

بــرون زيــن گنبد در بســته پيدا كــرده ام راهى
كــه از انديشــه برتــر مى پــرد آه ســحرگاهى
تو اى شاهين! نشيمن در چمن كردى از آن ترسم
كوتاهــى پــرواز  دهــد  تــو  ببــال  او  هــواى 
غبارى گشــته اى، آســوده نتوان زيســتن اينجا
بــه باد صبحدم در پيچ و منشــين بر ســر راهى
ز جــوى كهكشــان بگــذر ز نيل آســمان بگذر
ز منــزل دل بميرد، گرچه باشــد منــزل ماهى
اگــر زآن بــرق بى پــروا درون او تهــى گــردد
به چشــمم كوه ســينا، مى  نيــرزد با پــر كاهى
چســان آداب محفــل را نگه دارند و مى ســوزند
مپــرس از مــا شــهيدان نــگاه بــر ســر راهى
پس از من شــعر من خوانند و دريابند و مى گويند
جهانــى را دگرگون كــرد يك مــرد خودآگاهى

و  جليلى  سعيد  اظهارات 
برجام  به  او  تند  حمالت 
و دولت روحانى در حالى 
كمتر  كه  مى شود  مطرح 
از 7 ماه مانده به انتخابات 
رياست جمهورى 1400، 
«حميدرضا  گفتــه  بــه 
ترقــى»، ســعيد جليلى 
از كانديداهــاى احتمالى 
حتــى  و  پايــــدارى ها 
حضور  براى  اصولگرايان 
انتخاباتى  رقابت هاى  در 
خــرداد ســال آينده ياد 

مى شود.
برنــا، «اگر  گــزارش  به 
فكــر مى كنيــم به جاى 

تالش، با يك لبخند مى توان به هدف رسيد، به 
ســراب رفته ايم!» اين بخشى از سخنان سعيد 
جليلى، مذاكره كننده ارشد هسته اى در دوران 
احمدى نژاد است كه اخيرا در جمع دانشجويى 
بيان كــرده؛ او با يادآورى 28 مــرداد و اينكه 
نبايــد به بيگانگان و مذاكــره دل خوش كرد، 
عنــوان كرد: «مى گويند مذاكره خوب اســت 
يا تقابل؟ مثل اين اســت كه بگوييم گاز خوب 
اســت يا ترمز؟ مى گويند توافق خوب است يا 
عــدم توافق؟ بعد مى گويند اين دو گانه ها را به 
رفرانــدوم بگذاريم يا مى گويند هر توافقى بهتر 

از توافق نكردن است.»
البته جليلــى نگفته در دوره 5 ســاله اش كه 
در حال مذاكره بود خودش به جز دســتاورى 
چون لبخند و دولت وقت، جز شــش قطعنامه 
تحريمــى شــوراى امنيــت عليه ايــران چه 
دســتاوردى داشــته اند كه اكنون در اين بازار 
داغ انتخاباتى براى ورود به پاســتور، به گفته 
مجتبــى ذوالنورى از هم طيفانش، روضه «ننه 

من غريبم» سر مى دهد؟!
جليلى در حالى از ســراب حرف مى زند كه به 
گفته على اكبر واليتى، مشاور رهبرى، «طى 5 سال 
مذاكره، يك قدم جلو نرفت!» در حالى كه اگر 
آداب مذاكره را مى دانست بايد از رنج مردم به 

دليل تحريم ها مى كاست.
علــى اكبــر واليتــى، در مناظــره  تلويزيونى 
انتخابات رياست جمهورى 92 با حمله تند به 
سعيد جليلى، گفته بود: «ديپلماسى اين نيست 
كه انسان برود در برابر كشورهاى ديگر خطابه 
بخواند و مطلبى را بيان كند؛ ديپلماســى اين 
نيست كه ما يك طرف بنشينيم و طرف مقابل 
هم بنشــيند و ما يك حرف مشخصى را بزنيم 
بدون اينكه اقدامات ديگرى خارج از اين ها انجام

 دهيم.»
او همچنيــن خطــاب به جليلى عنــوان كرد: 
«اصولگرايى اين نيست كه انسان انعطاف ناپذير 
باشــد بلكــه در رابطه بــا مصالح ملــى بايد 
ما بتوانيم از ديپلماسى به نحو احسن استفاده 
كنيم. ديپلماســى فقط خشونت نشان دادن و 
سرسختى نشان دادن نيست بلكه يك معامله 
و تعامل است. ما بايد با همه دنيا و با آنهايى كه 
مذاكره مى كنيم تعامل داشــته باشــيم قضيه 
بده بستان است هنر ديپلماسى بيانيه صادر كردن 
نيســت يا بيانيه خواندن پشــت ميــز مذاكره 
نيســت؛ بحث ديپلماسى كالس فلسفه نيست! 
آنچه كه مردم مى بينند اين است كه شما چند 
سال مسئول مذاكرات هسته اى هستيد و يك 
قدم هم پيش نرفتيد و هر روز تحريم ها بيشتر 
و فشــارش روى مردم مى آيد. هنر ديپلماسى 
اين است كه حق هسته اى را حفظ كنيد و در 
عين حال تحريم ها كاهش پيدا كرده نه اينكه، 

افزايش پيدا كند.»
حال آنطور كه پيداست با 
وجود انتقادات بسيارى كه 
به سعيد جليلى در دوران 
وارد  همچنان  مسئوليتش 
اســت اما او نــه تنها به 
ابهامــات و انتقادات،  اين 
پاســخگو نيســت بلكه از 
زمان امضا برجام، شمشير 
را بــراى دولت و برجام از 
رو بســته است. جليلى در 
ســخنرانى  اخيرش به اين 
موضوع اشاره كرده و گفته 
پشت  به  است: «سال 92 
رســيده  دشــمن  خيمه 
بوديم، گفتند خزانه خالى 
اســت.» حال اما بســيارى او را به بــاد انتقاد 
گرفته اند از جمله رســول جعفريان، پژوهشگر 
و اســتاد تاريخ دانشگاه تهران، كه در پاسخ به 
اين اظهارات به كنايه نوشــت: «ااوال دست از 
سر تاريخ برداريد. ثانيا اصال با اين همه تحريم 
ناشى از مذاكره عجيب شما، وقتى خزانه خالى 
است، آن طرف خيمه هم برسيد، بى مايه، فطير 
اســت. بايد سالح و پول و مردم باشند تا بشود 

كارى كرد.»
گذشــته از اينها، جليلى و برخى از دوســتان 
همفكــرش به اين نتيجه رســيده اند كه حتى 
ترور دانشمندان هســته اى از جمله ترور اخير 
شــهيد فخرى زاده نتيجه برجام است! او اخيرا 
اظهار كرده بود: «اگر به ترور فخرى زاده پاسخ 
ندهيم، دشــمن جرى تر مى شــود و به ترور و 
خرابكارى بيشتر در ايران ادامه خواهد داد. آنها 
دشمن  خواست  خويشتندارى اند،  خواستار  كه 

را تكرار مى كنند!»
از سوى ديگر « محمد هاشمى »، عضو پيشين 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام، با اشــاره به 
اينكه جليلى نه تنها در مذاكرات هسته اى، بلكه 
در ساير مذاكرات هم موفق نبوده، به  برنا گفته 
است: «در زمان مذاكره جليلى، براساس اخبار 
و رسانه ها، از آن مذاكرات، تقريبا هيچ حاصلى 
نصيب كشــور نشــد بلكه اثراتى نيز به دنبال
 داشــت.»جليلى كه به نظر مى رسد، تبليغات 
انتخاباتــى اش را از دريچــه تخريــب برجام 
و دولــت روحانــى آغاز كــرده، در كليپ هاى 
انتخاباتى اش خطاب به دولت گفته اســت كه 
شما توان مديريت كشــور را نداريد و بايد كار 
را به ما بســپاريد و اين دولت ديگر نمى تواند، 
كارى كند.» اين سخنان البته بى پاسخ نماند و

 « داريوش قنبرى »، نماينده پيشين مجلس، 

با تاكيد بر اينكه ايجاد موج تخريبى و احساسى 
تندروهــا نتوانســته مردم را به پــاى صندوق  
رأى انتخابــات اخيــر مجلس بيــاورد، گفته 
اســت:«برخى همچون ســعيد جليلى همواره 
تالش مى كنند موج احساســى را پديد بياورند 
و بر آن موج احساسات سوار شوند و ايجاد اين 
موج احساسات هم، بايد عليه رقيب آنها باشد. 
در مجموع اصولگرايان در حال حاضر اين راه را 

در پيش گرفته اند.»
اظهــارات جليلى و حمالت تنــد او به برجام 
و دولــت روحانــى در حالى مطرح مى شــود 
كــه كمتر از 7 ماه مانده به انتخابات رياســت 
جمهورى 1400، به گفته «حميدرضا ترقى»، 
از ســعيد جليلى به عنوان كانديداى احتمالى 
پايدارى هــا و حتى اصولگرايــان براى حضور 
در رقابت هــاى انتخاباتى خرداد ســال آينده

 ياد مى شود.

بريتانيــا واتحاديــه اروپا بر ســر تمديد مهلت 
مذاكرات تجارى برگزيت توافق كردند.

 به گزارش ايلنا، بوريس جانســون، نخست وزير 
بريتانيا و اورسوال فن در الين، رئيس كميسيون 
اروپا طى بيانيه اى مشــترك اعــالم كردند كه 
اين اقدامى مســئوالنه در اين برهه اســت. دو 

طرف طى تماســى تلفنى در زمينه موضوعات 
حل ناشــده به بحــث و تبادل نظــر پرداختند. 
بنــا به اين بيانيه، دو طــرف توافق كردند تا «به 
مذاكرات در بروكســل ادامه دهند تا مشــخص 
شود كه آيا امكان رسيدن به نتيجه ممكن است

 يا خير.»

ادامه از صفحه اول:
نياز روزانه كشور به نفت تقريبا نزديك به اين 
عدد است و اين يعنى صادرات نفت ايران در 
ماه نوامبر كمتر از سيصد هزار بشكه در روز 
بوده است. پس براى تحقق ارقام بودجه، نياز 
است سال آينده شاهد افزايش توليد به ميزان 

حداقل 2 ميليون بشكه در روز باشيم.
 گويــا انتخاب جو بايدن بــه عنوان رئيس 
جمهورى آمريكا و خوشــبينى نســبت به 
نگرش  موجب  برجام،  به  بايدن  بازگشــت 
دســت و دلبازانه به فروش نفت در بودجه 
1400 شده است. در حاليكه هنوز نه خبرى از 

لغو تحريم هست و نه مشخص است تكليف 
برجام چه مى شــود. بويژه با توجه به اينكه 
طرح جديد مجلس با عنوان لغو تحريمها كه 
البته فقط اسمش لغو تحريم است و در عمل 
موجب پابرجاماندن و حتى افزايش تحريمها 
مى شود، با اعتراض سه كشور اروپايى حاضر 
در توافق هسته اى هم مواجه شده است. در 
مجموع عملكرد مخالفان دولت و برجام در 
ايران به گونه اى اســت كه گويا از انتخاب 
مجدد ترامپ بيشتر خوشــحال مى شدند و 
حاال كه ترامپ انتخاب نشده، خودشان دست 
به كار شده اند تا مبادا بايدن به برجام برگردد!

در مجموع شــرايط براى بازگشت بى قيد و 
شــرط آمريكا به برجام، آنقدرها هم مساعد 
نيســت كه بتوان با پيش فــرض لغو تحريم 

از ابتداى ســال، به فروش روزانه 2 ميليون 
و 300 هزار بشــكه نفت اميدوار بود. براى 
رســيدن به اين هدف بايد آمريكا به برجام 
برگردد و تحريمها لغو شود و حتى يك ماه 
تاخير در بازگشــت آمريكا به برجام و لغو 
نفتى  درآمدهاى  تحقق  عدم  موجب  تحريم، 
مى شــود. در واقع اين مهمترين مانع تحقق 

ارقام نفت در بودجه است.
بر  عالوه  بودجــه،  تدوين كنندگان  البتــه   
خوشبينى نسبت به روى كار آمدن جو بايدن، 
روى پيش فروش داخلى نفت هم حســاب 
كرده اند. اما تجريه يك ســال اخير نشــان 
مى دهد فروش نفت در داخل تجربه موفقى 
نبوده و بعيد است بتوان روى فروش داخلى 

نفت در شرايط تحريم خيلى حساب كرد.
در مجموع پيش شرط تحقق فروش روزانه 2 
ميليون و 300 هزار بشكه نفت، لغو تحريمهاى 
حاصل از خروج دونالد ترامپ از برجام، تا 
پيش از پايان سال جارى خورشيدى است. 
در غير اين صورت قطعا سال آينده، درآمد 
حاصل از فروش نفت دچار كسرى خواهد 
شد. حتى يك ماه تاخير در لغو تحريم، تاثير 
منفــى در بودجه خواهد گذاشــت چراكه 
حتــى يك روز توقف صــادرات روزانه 2 
ميليــون و 300 هزار بشــكه نفت را كه در 
نمى توان راحتى  به  شــده،  پيشبينى  بودجه 

 جبران كرد.

 سعید جلیلی یادش رفته در طول ۵ سال مذاکره

 یک قدم جلو نرفت؟

 توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر ادامه مذاکرات برگزیت 

 پیش شرط مهم بودجه   نفتی ۱۴۰۰

 تحليل 

 بين الملل 

 جعل عمیق و جهل عمیق

 هوش انعطاف پذيرى يعنى آنكه: ”در كجا، چه هنگام، 
تحت چه شرايطى، به چه منظور، براى به دست آوردن چه 
چيزهايى، به قيمت از دست دادن چه چيزهاى ديگرى، به 
چه صورتى، با چه معيارى و از همه مهمتر ”تا چه اندازه“ بايد 
منعطف بود؟ ” در اقتصاد خرد، هنگام چانه زنى براى خريد 
يك محصول، تا كى بايد براى خريد پايين تر مبارزه كرد كه 
خريد باطل نشود و فرصت معامله از دست نرود. در فرهنگ 
و هنر، مميزى قانونى و اخالقى را تا چه ســطحى اعمال نمود 
كه فرهيختگانى كه عمر خود را صرف رشد و ارتقاى مردم 
خويش كرده اند، آزادى و انگيزه خود را نابوده شده،  نبينند

 با وجود انتقادات بسيارى كه به 
مسئوليتش  دوران  در  جليلى  سعيد 
همچنان وارد است اما او نه تنها به 
اين ابهامات و انتقادات، پاســخگو 
نيســت بلكه از زمان امضا برجام، 
شمشــير را براى دولت و برجام از 

رو بسته است



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

 
یک متخصص تغذیه گفت: بعضی افراد بر این باورند 
اگر بعد از غذا یک دســر به خصوص شیرین مصرف 
کنند، به هضم غذا کمــک می کند. اما واقعیت این 
است که مصرف هر نوع دسر بعد از غذا به هضم غذا 
کمک نمی کند.شهاب اولیایی در گفت وگو با باشگاه 

خبرنــگاران جوان، افزود: به دلیل مصــرف مواد غذایی حاوی 
قند و دســر های شیرین این عادت در بدن شکل می گیرد. باید 
به این نکته توجه داشــت که مصرف این خوراکی ها می تواند 

حالت اعتیــاد در بدن را ایجاد کند که در صورت 
عــدم مصرف آن در یک وعــده؛ تصور می کند با 
مشــکل هضم غذا رو به رو می شود.اولیایی بیان 
کرد: مصرف دســر ها به خصوص دســر شــیرین 
بالفاصلــه بعد از غــذا می تواند افزایــش وزن و 
چاقی را به دنبال داشته باشــد. همچنین مصرف میوه، همراه 
یا بالفاصله بعد از غذا توصیه نمی شــود؛ زیرا زمان هضم میوه 
و مــواد موجود در غذا متفاوت اســت.وی افزود: در واقع غذا ها 

زمان بیشــتری برای هضم الزم دارند و در مقابل میوه ها زمان 
کمتر نیاز دارند؛ بنابراین ماندن طوالنی مدت میوه ها در معده 
باعث از بین رفتن ویتامین ها، سنگین و تخمیر شدن در معده 
می شود که اختالالت فراوانی را می تواند به همراه داشته باشد.
اولیایی تصریح کرددر واقع می توان ۲ یا ۳ ســاعت بعد از غذا 
و خالی شدن معده نســبت به مصرف میوه ها اقدام کرد تا هم 
هضم مناسب در معده صورت بگیرد و هم ویتامین های موجود 

در میوه به خوبی جذب بدن شوند.

 ادویه ای که سه برابر روش های دیگر وزن  را کم می کند 

 آیا خوردن دسر و میوه بعد از غذا صحیح است؟ 

یک مطالعه جدید نشان می دهد که گنجاندن زیره در رژیم غذایی برای سرعت بخشیدن 
به کاهش وزن و کاهش سطح کلسترول بد در بدن موثر است. به گزارش پزشکی باشگاه 
خبرنگاران جوان محققان مشاهده کردند افرادی که زیره مصرف می کنند، سه برابر گروه 
دوم که به رژیم آن ها زیره اضافه نشــده بود، وزن کم کردند. همچنین گروهی که زیره 

مصرف می کردند، درصد چربی بدن خود را تقریباً ۱۴.۶۴ درصد کاهش دادند.

زندگی

صرع با تاثیر بر سلول های عصبی مغز موجب 
تولید پیام هــای الکتریکی غیر طبیعی و به 
دنبال آن  بروز تشــنج  در افراد  می گردد. 
تشنج شامل فعالیت های الکتریکی شدید و 
ناگهانی سلول های عصبی مغز بوده  و فقط 
یک عالمــت صرع  اســت ، در نتیجه همه 
تشنج ها صرع نیستند . عوامل دیگری مانند  
داشتن تب و کاهش قند خون نیز باعث ایجاد 
تشنج می شود بنابراین  نباید هرتشنجی را 
به حساب صرع گذاشت . علت بروز صرع در 
اکثر موارد ناشناخته است ، هرچند در برخی 
از موارد پزشــکان وارد شــدن  ضربه به سر، 
مشــکالت حین زایمان  و ژنتیک  را مسئول 
این بیماری می دانند . عالیم و نشــانه های 
صرع مختلف هســتند اما مهمترین عالمت 
آن ، بروز تشــنج می باشد . بسته به این که 
امواج الکتریکی ازکدام  قســمت مغز منشاء 
بگیرنــد به طور کلی می توان تشــنج  را به 
طور کلی می توان به  دو دســته )ناکامل ( و 
) عمومی(  تقسیم کرد . صرع ناکامل از  یک 
نیمه  مغز نشــات می گیرد  و باعث از دست  
دادن هوشــیاری در فرد نمی شود ولی صرع 
عمومی از دو نیمکره مغز نشــات می گیرد  
وهمراه  با از دســت  دادن هوشیاری است . 
طبق تحقیقات انجام شده هریک  از دو نوع ، 
زیر گروه های دیگری نیز دارند .  با توجه به 
تحقیقات انجام شده  توسط محققان ، دارو در 
درمان بیماری صرع  نقش مهمی را ایفا می 
کند. داروهایی که توســط پزشک متخصص 
تجویز می شــود پایه  و اساس درمان  را در 
فرد مبتال به بیماری صرع تشــکیل می دهد  
و موجب کاهش تعــداد  حمالت  و کنترل 
عالیم این بیماری می گردنــد . این داروها 
برای ایجاد اثر مناسب باید دقیقا طبق دستور 
پزشک مصرف شوند  لذا توصیه می شود که 
افراد  ســر وقت دارو هایشان را مصرف کنند 
واز کم کردن و  زیاد کردن خودسرانه مقدار 
دارو خودداری  کنند .طبق بررسی های انجام 
شده توسط پزشکان برخی از عواملی موجب 
شرو ع تشنج  در افراد می شوند  و باید از آن 
ها اجتناب کرد  عبارتند از داشــتن استرس  
وفشارهای عصبی ، کم خوابی  و خستگی  ، 
بیماری تب دار و مصرف  الکل و سوسو زدن 
نور و در برخی از موارد تماشــای تلویزیون.
افراد در صورت برخورد با فردی که تشــنج 
کــرده برخی موارد را بایــد رعایت کنند که 
عبارتند از حفظ خونسردی ،  نگاه  کردن به 
ساعت برای تعیین  مدت تشنج ،  قرار دادن 
فرد بر روی زمین و  در مکانی  که از آســیب 
به دور باشــد، خواباندن فرد به پهلوی  چپ  
برای جلوگیــری از خفگی وچیزی در دهان 
بیمار نباید قرار داد و سعی در باز کردن دهان 
بیمارنیز نبایــد بکنیم ، تماس با اورژانس در 
صورت طوالنی شدن زمان تشنج  در صورت 
طوالنی شدن زمان تشــنج  به بیش از پنج 
دقیقه نیز ضروری می باشــد . پس از تشنج 
کودک  باید به پزشک معالج اطالع و مراقب 
کودک باشید زیرا کودک پس از تشنج خسته 
و نامتعادل است و اگر فرد بزرگسال است مانع 
رانندگی فرد پس از تشــنج  شوید در ضمن 
هنــگام  اخذ گواهینامه  باید ابتال به بیماری 
 صرع  را به مســئولین  مربوطــه اطالع داد.
 به طور کلی ابتالی افراد به بیماری صرع شوک 
بزرگی برای فرد مبتــال و اطرافیان  خواهد 
بود که  ســبب تغییر نگرش فرد به توانایی 
های خود شــده  و دید دیگران به  شــخص 
مبتال را نیز تحت تاثیــر قرار می دهد . این  
تفکر غلط  که  صرع همراه با دیگر مشکالت 
 عصبی نظیر عقب ماندگی ذهنی می باشد ، 
موجب مخفی نگه داشــتن بیماری توســط 
مبتالیان مــی گردد که ایــن در نهایت  به 
ضرر فرد و جامعه است  لذا مبتالیان به این 
بیماری  نباید اجازه  دهند افکار این چنینی 
آنها را نا امید کرده  و از اعتماد به نفس آنها 
بکاهــد . و در آخر نیز باید گفت که پرهیز از 
عوامل تحریک کننده تشنج مهم است ولی 
این  نباید به صورت وسواس در آید ، اجتناب 
از اســترس ، برنامه ریزی برای ساعت کار ، 
داشتن استراحت و تفریح ، استفاده  از رژیم 
غذایی سالم و معمول ، انجام  فعالیت معمول 
 روزانه  و پرداختن به ورزش های مورد عالقه 
، داشتن ساعت خواب منظم و  اجتناب از کم 
خوابی ، اطمینان از به  همراه داشتن میزان  
 کافــی دارو در صورت رفتن به مســافرت ، 
اســتفاده  منظم  دارو طبق دســتور پزشک 
از نکات مهمی اســت که افراد مبتال به صرع  

وتشنج  باید رعایت کنند .

 تست سالمت قلب 
با باال رفتن از پله ها

طبق نتایج یک تحقیــق جدید، باال رفتن از 
۶۰ پله در کمتر از یک دقیقه نشــان دهنده 
ســالمت قلب اســت.به گزارش مهر، دکتر 
»خزوس پتیرو« سرپرســت تیم تحقیق در 
این باره می گوید: »تست پله راهی آسان برای 
برآورد سالمت قلب است. اگر برای باال رفتن 
از ۶۰ پله بیش از ۱.۵ دقیقه زمان الزم دارید، 
بهتر است برای بررسی سالمت خود با پزشک 
مشورت کنید.«این مطالعه شامل ۱۶۵ بیمار 
بود که به دلیل بیماری عروق کرونر تشخیص 
داده شده یا مشــکوک به این بیماری، برای 
تســت ورزش مراجعه کرده بودند. عالئم این 
افراد شامل درد قفســه سینه یا تنگی نفس 
در هنگام ورزش بود.شــرکت کنندگان روی 
تردمیل راه می رفتند یا می دویدند، در حالی 
که به تدریج شدت آن را افزایش می دادند و تا 
زمان خسته شدن، ادامه می دادند. پس از ۱۵ 
تا ۲۰ دقیقه اســتراحت، از افراد خواسته شد 
بدون توقف و همچنیــن بدون دویدن، چهار 
ردیف پلــه )در مجموع ۶۰ پله( را طی کنند 
و زمان برای آنها ثبت شــد.محققان دریافتند 
بیمارانی که در مدت کمتر از ۴۰ تا ۴۵ ثانیه از 
پله  ها باال رفتند، عملکرد بهتری هم در تست 

ورزش و بر روی تردمیل داشتند.

 چگونه روند ابتال به »آلزایمر« 
را ُکند کنیم؟

یک متخصص مغز و اعصاب مشکالت عروقی، 
فاکتورهای ژنتیکی، رژیم غذایی پرچرب، نبود 
فعالیت ذهنی مناســب و مصــرف دخانیات را 
در بروز بیماری »آلزایمر« مؤثر دانســت. دکتر 
 علی اکبر رضایی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: 
 بیماری  آلزایمر معموالً در افرادی مشاهده می شود 
 که بیشــتر با فشــارخون، تومورهــای مغزی، 
کم کاری تیروئید و بیماری های عفونی همراه 
هســتند.وی با بیان اینکه معموالً این بیماری 
در دهه ششــم به بعد زندگی افراد رخ می دهد 
که این فراموشــی ابتدا از مکان و بعد زمان رخ 
می دهــد، اظهار کرد: برای پیشــگیری از این 
نوع بیمــاری روش های مثــل ورزش کردن، 
کتاب خواندن، شــنا کردن و زندگی اجتماعی 
مناسب را پیشنهاد می کنیم زیرا باعث پیشرفت 
ُکند این بیماری می شــود.رضایی تصریح کرد: 
درصد کمــی از این نوع ییمــاری به کودکان 
اختصاص داده شده و برای درمان و پیشگیری 
از آن در کودکان بازی های فکری، فعالیت های 
جسمانی و رژیم غذایی پرچرب درنظر گرفته می 
شود.وی خاطرنشان کرد: »تنهایی« هم از دیگر 
عوامل بروز بیماری آلزایمر می دانیم که می توان 
با رعایت مســائل بهداشتی، فردی و فیزیکی از 
روند بروز این بیماری بکاهیم.وی در پایان اعالم 
کرد: راه حل هایی که برای این نوع بیماری گفته 
شــد باعث کمتر و ُکند شدن روند ابتال به این 

بیماری خواهد شد.

مصرف پنیر به کاهش زوال شناختی 
کمک می کند

بر اســاس تحقیقات جدید، تغذیه ممکن است 
تأثیر مستقیمی بر قدرت شناختی در سالهای 
بعد داشته باشــد. یافته ها نشان می دهد پنیر 
در برابر مشکالت شناختی مرتبط با سن نقش 
 حفاظتی دارد.به گزارش مهر، محققان داده های 
 جمع آوری شــده از ۱۷۸۷ فرد در رده ســنی 
۴۶ تا ۷۷ ســال را در بریتانیا بررســی کردند. 
شرکت کنندگان در این سواالت در مورد نوع غذای 
مصرفی شأن پاسخ دادند. محققان بعد از بررسی 
پاسخ شرکت کنندگان  به نتایج زیر دست یافتند :

۱. نشــان داده شد که پنیر محافظ ترین ماده 
غذایی در برابر مشــکالت شناختی مرتبط با 

سن، حتی در اواخر عمر است.
۲. مشخص شد که مصرف هفتگی گوشت بره، 
و نه سایر گوشت های قرمز، باعث بهبود قدرت 

شناختی طوالنی مدت می شود.
۳. مصرف بیش از حد نمک بد اســت، اما فقط 
افــرادی که در معرض ابتالء بــه بیماری آلزایمر 
هستند برای پیشگیری از مشکالت شناختی به 
مرور زمــان می توانند در این مورد اغماض کنند.

محققان معتقدند انتخاب درســت ماده غذایی 
می تواند از بیماری و زوال شناختی پیشگیری نماید.

 نکته یادداشت 

 توصیه 

 تازه ها 

 دوشنبه ۲۴آذر  ۱۳99    شماره 59۰۲

یــک متخصص طــب ایرانی 
معتقــد اســت افــراد بــرای 
به مزاج خود  باید  الغرشــدن 
توجه کننــد زیرا عدم توجه به 
مزاج مشکالتی را برای آنها در 
داشــت.به گزارش  پی خواهد 

مهــر، ناصر رضایی پور گفت: خوردن مســتمر 
ســاالد کاهو و گوجه و خیار با هدف الغر شدن 
باعث افزایش رطوبت بدن می شــود و به جای 
الغر شــدن بیشــتر زمینه ابتال به بیماری های 
گوارشــی، کبدی، رحمی، پوست و مو و…  را 
پدید می آورد.وی تاکید کرد: بسیاری برای الغر 
شدن، بی توجه به مزاج خود، لزوم تنظیم فعالیت 
ورزشی و…  از رژیم های کم  کالری مانند ساالد 
یا نوشیدن آب کمک  می گیرند. چنین افرادی، 
ابتدا وزن  بدن آنها به  ســرعت کم می شود ولی 
خیلی زود به جایی می رسند که وزن شان ثابت 
 می ماند و تغییری  نمی کنــد.وی گفت: مصرف 
مداوم خیار، کاهو، گوجه و نظیر این ســردی ها 

با چاشنی ترش، موجب کاهش 
گرمــی و افزایــش تــری بدن 
می شود که این رطوبت، در قالب 
بافت چربی )با طبیعت ســرد و 
تر(، در بدن ذخیره می شود و در 
درازمدت موجب شکست رژیم، 

برگشت وزن و چاقی مجدد می شود.
رضایی پور افزود: متاسفانه امروزه با افراد زیادی 
مواجه می شویم که شاید با گرفتن رژیم، بدون 
توجه به مزاج و…  چربی بدن  آنها کم شده  باشد 
ولی دچار آسیب هایی در دیگر اعضا هستند. کبد 
چرب، ریزش مو، مشکالت رحمی، چربی خون 
باال، ضعف بدنی و روحی و…، ناشــی از مصرف 
مداوم و زیاد مواد غذایی سرد. خیلی از این افراد 
کــه با رعایت رژیم های کم  کالری و بدون توجه 
به طبیعت بدن و دیگر شرایط جسمی، روحی، 
سنی، اقلیمی و…، اقدام به کاهش وزن می کنند، 
پس از مدتی چاقی آنها برمی گردد و حتی ممکن 

است چاق تر از گذشته شوند.

مطالعات جدید دانشــمندان نشــان می دهد 
عدم تعادل در جامعه باکتریایی روده می تواند 
باعث کاهش برخی از متابولیت ها و در نتیجه 
رفتارهای شــبه افسردگی شود.به گزارش مهر، 
افسردگی نوعی اختالل روانی است که بیش از 
 ۲۶۴ میلیون نفر در جهان درگیر آن هســتند.
 جمعیت باکتری ها در روده، معروف به میکروبیوم های 
روده، بزرگتریــن مخــزن باکتری هــای بدن 
هستند. تحقیقات نشان داده است که میزبان و 
میکروبیوم های روده یک نمونه عالی از سیستمی 
با تعامالت مفید هستند.مشاهدات اخیر ارتباط 
 بین اختالالت خلقی و آسیب به میکروبیوم های 
 روده را نشــان داده اســت. محققان دریافتند 
بین میکروبیوم های روده و کارایی فلوکستین، 
مولکولی که به عنوان ضدافســردگی استفاده 
می شود، ارتباط وجود دارد.دانشمندان اخیراً با 
استفاده از مدل های حیوانی پی بردند که تغییر 
در میکروبیوم های روده ناشی از استرس مزمن، 
می تواند منجر به رفتارهایی مانند افســردگی 

شــود که عمدتاً ناشی از کاهش متابولیت های 
چربی در خون و مغز اســت.این متابولیت های 
چربی معروف به کانابینوئیدهــای درون زا )یا 
اندوکانابینوئیدهــا(، یک سیســتم ارتباطی را 
در بــدن هماهنگ می کنند که بــه طور قابل 
توجهی با کاهش متابولیت ها متوقف می شود. 
میکروبیوم های روده در عملکرد مغز و تنظیم 
خلق و خو نقش دارند.دانشمندان پی بردند عدم 
وجود اندوکانابینوئیدها در هیپوکامپ، منطقه ای 
ازمغز که در شکل گیری خاطرات و احساسات 
نقش دارد، منجر به رفتارهایی مانند افسردگی 
می شــود.محققان برخی گونه های باکتریایی را 
 شناسایی کردند که در حیوانات دارای اختالالت 
 خلقی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. آنها سپس 
 نشــان دادند که درمان خوراکی با همان باکتری ها،
ســطح طبیعی مشــتقات لیپیــدی را بازیابی 
می کند. در نتیجه رفتارهای شــبه افســردگی 
کاهش می یابد. بنابراین این باکتری ها می توانند 

به عنوان ضدافسردگی عمل کنند.

 عوارض رژیم الغری بدون توجه به مزاج میکروبیم های روده نقش مهمی در عملکرد مغز دارند 
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آفتاب یزد- فاطمه مظفری: حنجره، اندام تولید صدا در انســان 
اســت. حنجره یک عضو توخالی و متشــکل از چندین غضروف، در 
 جلوی گردن می باشد که تارهای صوتی را در خود جای داده است .
حنجره در نفس کشــیدن، صحبت کردن و بلع غذا نقش مهمی ایفا 
می نماید . این  عضو از بدن  با توجه به  اهمیتی که دارد در معرض 
ابتال به برخی بیماری ها از جمله ســرطان است .  در صورت ابتال به 
بیماری سرطان حنجره کیفیت  زندگی افراد بسیار کاهش می یابد 
بدین خاطر تشــخیص هر چه سریع تر این بیماری در مراحل اولیه، 
باعث موفقیت بیشــتر درمان و کاهش عــوارض آن می گردد لذا با 
توجه به اهمیت موضوع، آفتاب یزد دراین باره با دکتر رضا عرفانیان، 

متخصص گوش، حلق و بینی گفت و گو کرده است .
وی دراین باره می گوید: به طور کلی سرطان به مجموعه بیماری هایی 
گفته می شــود که از تکثیر مهارنشــده ســلول  ها ایجاد می شوند. 
سلول های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول ها جدا 

می افتند و به میزان بسیار زیادی تکثیر می شوند.
دکترعرفانیان عنوان کرد: ســرطان حنجره یکی از انواع سرطان های 
سروگردن است. ژنتیک اگرچه در ابتال به این بیماری موثر است اما 

بیشتر عوامل محیطی در ابتال به آن موثر است. 
این متخصص گوش، حلق وبینی بیان کرد: عالئم سرطان حنجره به 
راحتی قابل تشخیص هستند. برخی از شایع ترین عالیم این بیماری 
تغییر صدا، سختی در تنفس ،سختی در بلع و در مراحل شدید نمایان 

شدن توده های گردنی است . 
وی افــزود: تغییر صدا درافراد مبتال به ســرطان حنجره می تواند به 
علت تغییر ساختار تارهای صوتی ایجاد شود زیرا تارهای صوتی کمی  
ســفت می شوند و انعطاف خود را از دست می دهند لذا ممکن است 
صدا گرفته شده و با خشونت همراه گردد بنابراین توصیه می شود اگر 
افراد تغییر صدای شان بیش از دو هفته طول کشید حتما به پزشک 

مراجعه نمایند. 
دکترعرفانیان اظهار کرد : افراد باید این نکته را مد نظر قرار دهند که 
تغییرات صدا  همیشه به معنای وجود سرطان حنجره نیست و این 
مشکل در سایر بیماری ها مانند عفونت گلو و حتی سرماخوردگی نیز 
مشاهده می شود لذا بهتر است افراد با مراجعه زودهنگام به پزشک، از 

علت ایجاد کننده آن  آگاه شوند .
این متخصص مطرح کرد: افراد مبتال به سرطان حنجره  احتمال دارد 
که هنگام قورت دادن غذا، درناحیه گلو احساس درد داشته باشند یا 
نتوانند غذا را به راحتی قورت دهند زیرا وجود توده سرطانی و تغییر 
ساختاری و بافتی تارهای صوتی موجب ایجاد مشکالت بلع می گردد 

و حتی قورت دادن آب هم برایشان مشکل باشد.
وی اضافه کرد : افراد مبتال به ســرطان احتمال دارد که احســاس 
کنند که جسمی در گلویشان گیر کرده زیرا در واقع توده سلول های 

سرطانی ساختار آناتومیکی حنجره را از حالت طبیعی خارج کرده و 
فرد حس می کند که یک جسم خارجی در گلوی وی وجود دارد.

دکترعرفانیان توضیح  داد: سرطان حنجره مسری نیست اما افرادی  
که دارای عوامل خطرزای خاص هســتند به نسبت دیگران بیشتردر 

معرض ابتال به این بیماری قرار دارند. 
وی افزود : از جمله فاکتور های خطر ساز ابتال افراد به سرطان حنجره 
می توان به سن ، جنس مذکر بودن ، استعمال سیگار و مواد مخدر و 
الکل اشاره کرد زیرا سرطان حنجره اکثر اوقات در افراد باالی ۵۵ سال 
اتفاق می افتد و مرد ها بیشتر از زنان در معرض خطر ابتال به سرطان 
حنجره هستند وهمچنین ســیگاری ها بیشتر از غیر سیگاری ها در 
معرض ابتال به این بیماری هستند و این خطر برای سیگاری هایی که 

الکل و مواد مخدر نیز مصرف می کنند بیشتر است.
این متخصص تصریح کرد: سرطان حنجره می تواند قابل پیشگیری 
باشد لذا با تشخیص زودهنگام زخم های کوچک می توان از پیشرفت 
سرطان به وجود آمده جلوگیری کرد  ، در نتیجه ارزیابی مداوم زخم 

حنجره ای ، ضروری است.
 وی اضافــه کرد : در صورت مشــاهده عالیم بیمــاری در حنجره ، 
در ارزیابی اولیه، متخصص وجود صدای غیر طبیعی را در فرد حس 
می کند و اگــر عوامل خطرزای دیگری وجود داشــت، ارزیابی های 

بیشتری را انجام خواهد داد. 

 دکترعرفانیان افزود: در صورت مشــکوک بودن به بیماری سرطان ،
 برای ارزیابی بیشتر پزشک انجام الرینکوسگوپی را پیشنهاد می کند .
در این نوع ارزیابی، یک تیوب نورانی که از داخل بینی به سمت گلو 
هدایت می شود. بیمار در حین این عمل هوشیار است و یک داروی 
بی حس کننده به داخل بینی فرد اسپری می شود. این روش کمتر 
از یک دقیقه زمان می برد و این اطالعات می تواند برای زمان درمان 

ذخیره شود. 
 این متخصص مطرح کرد: مطمئن ترین راه تشخیص سرطان حنجره ،
 بافت برداری )بیوپســی( است. قطعه کوچکی ازبافت منطقه ای که 
غیرطبیعی به نظرمی رســد، بریده می شود واین نمونه درآزمایشگاه 

درزیرمیکروسکوپ قرارگرفته وعالئم سرطان درآن ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: درصورتی که ســرطان حنجره درمرحله اولیه باشد ، 
انجام لیزر حنجره برای درمان مفید است اما در مراحل پیشرفته تر 
برای درمان این بیماری از مداخله های شــیمی درمانی، پرتودرمانی، 

عمل جراحی و یا ترکیبی از این سه روش استفاده می شود. 
دکترعرفانیان توضیح  داد : عمل جراحی نیز می تواند از برداشــتن 
حنجره واقع در باالی دریچه نای، برداشتن نیمی از حنجره، برداشتن 
حنجره به صورت نیمه کامل تا برداشــتن حنجره به صورت کامل را 

دربرگیرد.
 ایــن متخصص گــوش، حلق وبینــی بیان کرد : بخــش مهمی از 
درمان ســرطان حنجره ، پیگیری سالمت است زیرا انجام معاینات 
عمومی منظــم این اطمینان را به بیمار می دهــد که تمام تغییرات 
ممکن تحت نظر هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل آنها را سریع 
تشــخیص داده و درمان می کنند. پزشــک معاینات دقیقی به عمل 

می آورد تا اطمینان حاصل کند که سرطان برنگشته است. 
دکترعرفانیان ادامه داد: معاینات عمومی شامل منفذ تنفسی، گردن و 
گلو است وهر از گاهی نیز ممکن است که پزشک معاینه عمومی کامل 

انجام داده و عکس های اشعه ایکس بگیرد. 
این متخصص گوش، حلق وبینی خاطرنشان کرد: افرادی که به دلیل 
سرطان حنجره ، حنجره شان خارج شده ، برای ارتباط برقرار کردن 
آنها با اطرافیان، پزشک راه های مختلفی را پیشنهاد می کند به طور 
مثال استفاده از حنجره الکتریکی ،گذاشتن پروتز ارتباط دهنده مری 

روی تراشه و استفاده از هوای عبورکننده از حلق می باشد.
وی در پایان گفت: رمز پیشگیری از ابتال به بیماری سرطان حنجره 
مانند همه بیمــاری های دیگر عدم مواجهه بــا عوامل خطر یعنی 
دخانیات یا تحریکات شیمیایی است که می توانند روی حنجره تاثیر 
بگذارند و دیگر اینکه افراد در صورت مواجهه با هرگونه نشــانه های 
احتمالی مانند سختی در بلع باید سریعا به پزشک مراجعه کنند تا از 
بروز بیماری پیشگیری شود و یا ازپیشرفت بیماری جلوگیری شود و 

فرد سریع تر بتواند بهبودی خود را حاصل نماید .

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص گوش ، حلق و بینی بررسی کرد

 هر آنچه باید درباره سرطان حنجره بدانیم 

محققان ادعا می کنند آزمایش جرم گوش برای اندازه گیری سطح 
گلوکز، تشخیص زودهنگام تر ابتال به دیابت نوع دو را امکان پذیر 
می کند. به گزارش ایرنا، ادعای محققان نتیجه مطالعه ای است که 
نشان می دهد به لطف آزمایشی که سطح گلوکز را در جرم گوش 
فرد نشان می دهد، می توان شروع ابتال به دیابت نوع دو را زودتر 
تشخیص داد.محققان خاطر نشان کردند: این آزمایش ارزان قیمت 
در اندازه گیری متوسط سطح قند خون در طول یک ماه، نسبت به 
آزمایش فعلی استاندارد ، ۶۰ درصد قابل اعتمادتر است. آنها اعالم 
کردند، از این آزمایش که می تواند در خانه و بدون نظارت بالینی 
انجام شود، می توان برای اندازه گیری آنتی بادی های کووید-۱۹ 

نیز استفاده کرد.
»آندرس هرن« نویسنده این مطالعه گفت: در سطح جهانی تخمین 
زده می شود که از هر دو بزرگسال مبتال به دیابت نوع ۲، بیماری 

 یک نفر تشــخیص داده نمی شود.وی افزود: این وضعیت احتماالً  
 »در جریان همه گیری کووید-۱۹«  بدتر نیز شده است؛ زیرا ممکن است 
افراد تحت غربالگری قرار نگیرند.این محقق اظهار داشت: بسیاری 
از افراد مبتال به دیابت نوع ۲، در زمان تشخیص دارای عوارض نیز 
هستند، بنابراین تشخیص زود هنگام تر بسیار حائز اهمیت است.
وی توضیح داد: روش استانداردی که در حال حاضر برای آزمایش 
سطح گلوکز استفاده می شود، به نمونه خون نیاز دارد و کاماًل قابل 
اعتماد نیســت؛ زیرا از پروتئین های خون به عنوان یک پروکسی 
برای اندازه گیری سطح واقعی قند خون استفاده می کند. این در 

حالی است که ما ســرگرم تالش برای ابداع یک روش دقیق تر و 
ارزان قیمت تر برای اندازه گیری سطح طوالنی مدت گلوکز در هر 
زمان هســتیم.ابزار آزمایش این محقق شبیه یک سواب معمولی 
پنبه ای اســت، اما در عین حال دارای یک ترمز اســت که از فرو 
رفتن بیش از حد ابزار به گوش و آسیب رساندن به آن جلوگیری 
می کند.محققان خاطر نشــان کردند کــه نوک این نمونه گیر به 
محلولی آغشــته می شود که آزمایش ها نشان داده اند به منظور 
جمع آوری نمونه های موم گوش برای تجزیه و تحلیل موثرترین 
ابزار اســت. تحقیقات قبلی این محققان همچنین نشان داده بود؛ 
از این ابــزار می توان برای اندازه گیری هورمون اســترس به نام 
»کورتیزول« نیز استفاده کرد؛ قابلیتی که ممکن است روزی برای 
 کمک به نظارت بر افسردگی و شرایط مربوط به استرس استفاده

 شود.

گوشــت یکی از بهترین غذا هایی است که بســیاری از مردم در 
سراســر جهان در رژیم غذایی روزانــه خود مصرف می کنند؛ زیرا 
حــاوی مقادیر زیادی پروتئین و ویتامین مفید برای بدن اســت. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،با این حال، برخی از گروه ها 
هســتند که به دلیل بیماری های مزمن از خوردن گوشت محروم 
هســتند. این بیماری ها عبارتند از:بیماران مبتال به نقرس هنگام 
خوردن گوشت دچار احساس درد در مفاصل، به خصوص مفاصل 
پا خواهند شــد.خوردن زیاد گوشت در افراد مبتال به بیماری های 
قلبی عوارض جدی مانند تصلب شــرایین و سکته های ناگهانی به 
دنبــال دارد.افرادی که دارای اضافه وزن هســتند و از چاقی رنج 
می برند، مشــکالت زیادی را برای آن ها ایجاد می شــود و توانایی 
حرکت و فعالیت ورزشــی را ندارند؛ بنابراین توصیه می شود برای 

جلوگیری از چربی های اضافی بدن، گوشت نخورید.از طرف دیگر، 
برخــی از بیماری هــا وجود دارند که در اثر خــوردن بیش از حد 
گوشــت بروز پیدا می کنند. این بیماری ها عبارتند از اضطراب، بی 
خوابی و بی حالی؛ بنابراین توصیه می شــود که گوشت را در اوایل 
روز و نه در هنگام عصر میل کنید؛ زیرا اول روز زمانی اســت که 
شما به فعالیت و انرژی احتیاج دارید.خوردن زیاد گوشت منجر به 
سوءهاضمه نیز می شود؛ زیرا بیشتر غذا ها از جمله گوشت گوسفند 
برای هضم به مدت طوالنی احتیاج دارند؛ بنابراین توصیه می شود 

برای جلوگیری از ناراحتی معده مصرف این نوع گوشت را محدود 
کرده و مقادیر مناسبی از کربوهیدرات های سالم مانند غالت کامل، 
سبزیجات و میوه ها را جایگزین کنید تا به هضم غذا و حرکات بهتر 
روده کمک کند.خوردن بیش از حد گوشت، به این معنی است که 
شما مواد مغذی دیگر را یا به مقدار کم می خورید یا اصال استفاده 
نمی کنید؛ بنابراین توصیه می شود برای حفظ سالمت پوست و مو 
و جلوگیری از ایجاد چین و چروک و تحریک کالژن در پوســت، 
ویتامین هــای دیگری مانند C را نیز مصرف کنید.مصرف بیش از 
حد گوشت می تواند خطر ابتال به بیماری ها، به ویژه موارد مربوط 
به ایمنی و ویروس ها مانند سرماخوردگی را افزایش دهد؛ زیرا در 
این حالت مقادیر مناســبی از ویتامین ها و مواد معدنی الزم برای 

مبارزه با عفونت ها را دریافت نمی کنید.

 تشخیص زودهنگام دیابت نوع دو با آزمایش جرم گوش

 کدام افراد نباید به گوشت قرمز لب بزنند؟ 

عالئم سرطان حنجره به راحتی قابل تشخیص هستند. 
برخی از شــایع ترین عالیم این بیمــاری تغییر صدا، 
سختی در تنفس ،ســختی در بلع و در مراحل شدید 

نمایان شدن توده های گردنی است

درصورتی که سرطان حنجره درمرحله اولیه باشد ، 
انجام لیزر حنجره برای درمان مفید است اما در مراحل 
پیشــرفته تر برای درمان این بیماری از مداخله های 
شــیمی درمانی، پرتودرمانی، عمل جراحی و یا ترکیبی 

از این سه روش استفاده می شود

در ســطح جهانی تخمین زده می شــود که از هر 
دو بزرگســال مبتال به دیابت نوع ۲، بیماری یک نفر 

تشخیص داده نمی شود

توصیه می شود که گوشــت را در اوایل روز و نه در 
هنگام عصر میل کنید؛ زیرا اول روز زمانی اســت که 

شما به فعالیت و انرژی احتیاج دارید

 

 دکتر محمود محمدی
 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 صرع وتشنج
  در کودکان 

صــرع ناکامل از  یــک نیمه  مغز 
نشات می گیرد  و باعث از دست  
دادن هوشــیاری در فرد نمی شود 
ولی صرع عمومی از دو نیمکره مغز 
نشات می گیرد  وهمراه  با از دست  

دادن هوشیاری است
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عمان و عربستان؛ عادی سازی قبل از رفتن ترامپ
رسانه هاى رژيم صهيونيستى نام دو كشورى را كه قبل از رفتن دونالد ترامپ از كاخ سفيد توافق 

عادى سازى روابط با رژيم صهيونيستى امضا مى كنند، فاش كردند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى 
اسپوتنيك، راديو رژيم صهيونيستى اعالم كرد، مسئوالن اين رژيم معتقدند كشور بعدى كه بعد از 

مراكش به عادى سازى روابط با اين رژيم مى پردازد، عمان است. همچنين احتماال عربستان قبل از خروج 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا از كاخ سفيد توافق صلح با رژيم صهيونيستى امضا كند.

aftab.yz@gmail.com

مشاور امنيت ملى ســابق آمريكا توصيه هايى به هم حزبى هاى 
جمهوريخواهــش براى هضــم نتيجه انتخابات ســوم نوامبر و 
انديشــيدن به اصالحاتى به منظور به دســت آوردن رياســت 
جمهورى بعدى داشــته است. به گزارش ايســنا، جان بولتون، 
مشــاور امنيت ملى سابق آمريكا و مولف كتاب "اتاقى كه در آن 
اتفاق افتاد" در مطلبى براى روزنامه واشنگتن پست نوشت: دونالد 

ترامپ رسما انتخابات رياست جمهورى 2020 را مى بازد.
هيئت هاى كالج الكترال كه از سوى شهروندان انتخاب شده اند، 

براى دادن راى نشســت برگــزار مى كنند. اگر هيچ 
برگزيننده "خائنى" وجود نداشــته باشد، 306 راى 
به جو بايدن براى رياست جمهورى و كاماال هريس 
معاون او ميرســد و 232 راى هم به دونالد ترامپ و 
مايــك پنس. هيچ راه قانونى براى تغيير اين نتيجه 

وجود ندارد. اكثر آمريكاييها خيالشان از اينكه اين انتخابات تمام 
ميشود، راحت خواهد شد. متاسفانه بسيارى از جمهوريخواهان 
فقط تاييد يك "انتخابات به سرقت رفته" را مى بينند. چرا؟ چون 

ماههاست كه ترامپ گفته است كه او را فقط ميتوان 
از طريق تقلب شكست داد و به دليل اينكه تعدادى از 
جمهوريخواهان گفته اند كه اين بى معنى است. شعار 
واقعى او به جاى "اول آمريكا"، "اول ترامپ" است، 
بنابراين، اين فانتزى به سادگى پايان نخواهد يافت. 
با اين وجود، از زمان اعطاى آراى كالج الكترال، جمهوريخواهان و 
تمام آمريكاييها ميتوانند گامهايى مهم براى حركت از سوم نوامبر 

بردارند، بدون توجه به آنچه قبال رخ داده است.

بولتون:  ترامپ رسما انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را می بازد
ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

آفتاب يزدـ  رضا بردســتانى: دوماه چالش در منطقه ى قفقاز 
يك طرف، يك شــعرخوانى هم يكطرف(!) به قول آقاى قهرمانپور؛ 
«اى كاش آقــاى ظريف به جاى توئيت، به همتاى ترك خود زنگ 
زده، جوياى اصل موضوع شــده بود» اما در اين ميان هم اردوغان 
اشــتباه كرد هم ظريف عجله. و اين تمام حكايتى اســت كه چند 
روزى باعث شــود آن قدر ماجرا پشــت ماجرا بشــنويم كه براى 
بررســى هاى دقيق تر و نيز كنكاش در برخى مســائل منطقه اى و 
فرامنطقه اى اردوغان و تركيــه ى اردوغان؛ پاى صحبت هاى دكتر 

رحمن قهرمان پور، كارشناس مسائل بين الملل نشستيم.

 سوء تفاھم بود، ھمین!

قهرمانپور موضوع شــعرخوانى اردوغان را اين گونه تحليل مى كند: 
بــه نظر من ســوءتفاهمى بود كه پس زمينــه آن، اتفاقات دو ماه 
اخير در قفقــاز و جنگ قره باغ بود. يعنى اين تصور تقويت شــد 
كه در جنــگ قره باغ اتفاقاتى افتاده كه مرز ما نا امن شــده يا از 
دست ما خارج شده است. يك نوع احساس ناراحتى و سرخوردگى 
در ايرانى ها شــكل گرفته بود و با اين پس زمينه، حرفى كه آقاى 
اردوغان زد اين تصور را ايجاد كرد كه او نيت خاصى دارد. كســانى 
كه با ادبيات فولكلور آذربايجان آشنا هستند مى دانند كه اساسا اين 

شعر دو ويژگى دارد:
 يكى اينكه اين شعر در واقع هيچ وقت درباره جداشدن از ايران 
نبوده و بيشــتر بحث اين بوده كه چرا آذربايجان شــوروى از ايران 

جدا شده.
 دوم اينكه استفاده اى كه از اين شعر مى شده خيلى جنبه سياسى 
نداشــته و ترانه هاى مختلفى اســت كه مردم در صحبت هايشان 

مى گويند.
اما در سال هاى گذشته برخى گروه هاى قوميت گرا در ايران هم از 
اين شعر استفاده مى كردند.ظاهرا برخى در داخل مثل آقاى ظريف 
دچار اين اشتباه شــدند كه اين شعر را جدايى طلبان سروده اند يا 
كاربرد اصلى آن سياسى است.در حالى كه اينگونه نيست وقتى به 
ادبيات فولكلور آذربايجان مراجعه كنيم مى بينيم اين شــعر بيشتر 
كاربــرد عاطفى و احساســى دارد مثال يكــى مى خواهد جدايى را 
توصيف كند مرگ بچه يا زنش را توصيف كند اين فولكور مى خواند. 
مثــل آهنگ آيريليق كه اصل آن عاشــقانه بود امــا به مرور زمان 

تفاسير مختلفى از آن شكل گرفت. 

 معنا جدای از متن قابل فھم نیست

اين تحليلگر مسائل بين المللى، تركيه و آمريكا در ادامه مى افزايد: 
ما هميشه در ادبيات و تحليل متن يك اصل داريم مى گوييم معنا 
جداى از متن قابل فهم نيســت.يعنى معنا در ارتباط ميان زمينه و 
عبارت شــكل مى گيرد. داستان معروفى است كه  مى گويد شما از 
جاده كه رد مى شــويد تابلويى مى بينيد كه روى آن نوشــته شده 
است گوســفند و در اينجا مى دانيد كه اين عبارت معناى فروختن 
گوسفند دارد ولى اگر با كســى در حال صحبت باشيم و او بگويد 
گوسفند اين توهين حساب مى شود. بنابراين وقتى كلمه را از متن 
جدا كنيم مى توان بر آن سوار شده و معنى خود را به آن دهيم. اما 

اين معنا ناقص است يا به قولى شبيه عمليات روانى است.

 در شرایط ھیجانی ھمه می خواھند باشند!

 مترجم كتاب نظم و زوال سياسى اثر فوكوياما اظهار مى دارد: درباره 
شــعر خوانى اردوغان هم كمتر به كانتكســت توجه شد. خاصيت 
فضاى مجازى اين اســت كه وقتى شــرايط هيجانى و احساسى و 
به قول اين روز ها ترند مى شــود همه مى خواهند از اين قافله عقب 
نمانند و چيزى بگويند و بقولى همرنگ جماعت شوند. لذا فرصتى 
براى بررسى اعتبار و سنديت حرف باقى نمى ماند وهركس با ترند 
همراهى نكند متهم به چيز هاى مختلف مى شــود. در نتيجه برخى 
افرادى كه خويشــتن دار بودند گرفتار اين جو شــدند. خود آقاى 
ظريــف هم به همين ترتيب. دور از ذهن اســت كه آقاى اردوغان 
و مشــاورانش نداننــد چقدر ما ايرانى ها نســبت به حاكميت ملى 

حساس هستيم. 

 چرا اجازه نمی دھیم نھاد ھای مسئول بررسی کنند؟!

رحمن قهرمانپور در پاسخ به اين پرسش كه: بعضى ها مى گويند كه 
آقاى دريا اورس در اين قضيه نقش داشته و شايد مشاوره اشتباه به 
آقاى اردوغان داده است با توجه به تفاسير شما آيا اين مسئله را رد 

مى كنيد؟ خاطرنشان مى كند: 
اينها مسائلى اســت كه نهادهاى مسئول بايد بررسى كنند و مثال 
بگويند مشــاور آقــاى اردوغان ضد ايران اســت و اطالعات موثق 
مى گويد كه او فالن هدف را دنبال مى كرده اســت. اين مسئله اى 
است كه مردم عادى و ما نمى توانيم بگوييم و نهاد معتبر اطالعاتى 
بايســتى در مورد آن نظر بدهد كه آيا تعمدى در كار بوده اســت 
يا خير؟ اگر بوده اســت كه كار خيلى زشــت و ناشايســتى است. 
ما مى گوييم بعيد اســت كه آنها چنين خطايى كنند ضمن اينكه 
تحليل متن هم نشــان مى دهد كــه آنجا مســئله اينگونه نبوده 
اتفاقا پيام ديگرى هم داده كه ايران، گرجســتان و روســيه با هم 
همــكارى كنند و عجيب اســت كه چگونه آن پيام اصال شــنيده 
نشــده و اينكه يك مسئله حاشــيه اى كل موضوع را تحت الشعاع 
قرار داده نشــان مى دهد كه برخورد با موضوع احساسى وناشى از 
ناراحتى بوده كه در دو ماه گذشته به تدريج در افكار عمومى شكل 

گرفته بود.

 فرض کنید آقای ظریف...
قهرمانپور مى گويد: ما ســاختمانى را بر اســاس مبنا و فنداسيونى 
بنا كرديم كه بايد مشــخص شود آن فنداســيون يعنى تفسير ما 
از اين شــعر درست اســت يا نه؟ يعنى تنها تفسير موجود است يا 
نه؟ فرض كنيد اگر خود آقاى ظريف شــعر حافظ درباره بخشيدن 
ســمرقند و بخارا به ترك شــيرازى را بخواند و ازبكستان  اعتراض 
كند كه منظور ايشان جدا كردن اين دو شهر از ازبكستان است آيا 
ما اين تفسير را تنها تفسير معتبر تلقى مى كنيم؟ شعر و مخصوصا 
فولكلور ها ســخت تفســير بردارند و معنا هاى متفاوت و متضادى 
مى توان به آنها داد. خيلى از واقعيت ها در سياســت اينگونه صفر و 
يك نيستند. ولى سياستمداران بايد با تامل و محاسبه همه جوانب 

موضع گيرى كنند.

 تابع احساسات نباشیم
اين كارشــناس مســائل تركيه ادامــه مى دهد: وقتــى جو چنان 
احساســاتى و قطبى مى شود صداى ســوم امكان بروز ندارد. كار 
مشكل مى شود. يعنى وقتى ما فضاى سياسى را دو قطبى مى كنيم 
و مى گوييم يا با ما يا عليه ما اين موضوع غلط اســت. بايد ببينيم 
منافع ما چه است. امروز آقاى اردوغان چنين حرفى زده فردا ممكن 
اســت آقاى حيدر عبــادى چيز ديگرى بگويد. اينها در سياســت 
خارجى هميشه هست اما چرا حساسيت روى اردوغان زياد است؟ 
به اين دليل كه عده اى فكر مى كنند دنبال نئوعثمانى گرايى است. 
عــده اى از چيز ديگر ناراحت هســتند و اينجا مى خواهند ناراحتى 
خود را نشان دهند. ما بايد موضوعات را از هم تفكيك كنيم منافع 

ملى را بايد در نظر بگيريم نه اينكه احساساتى شويم.

 عقالنیت در سیاست خارجی یعنی اینکه صبور باشیم 

رحمن قهرمانپور تأكيد مى كند: عقالنيت در سياست خارجى يعنى 
اينكه صبور باشــيم و تامل كنيم كه اين حرف چقدر صحت داشته 
اســت. برخى در فضاى مجازى از همان اول شمشير كشيدند كه يا 
اين طرف يا آن طرف و اين غلط است. منافع ملى صفر و صدى نيست. 
به واكنشى كه نشان مى دهيم فكر كنيم بعدا چه بازتابى خواهد داشت. 
مهم اين اســت كه منافع ما در چيست. آقاى ظريف بايد قبل از هر 
واكنشى تحقيق و بررسى مى كرد مثال از همتاى خود در تركيه سوال 

مى كرد و اگر سوءنيت محرز مى شد آنگاه اعتراض مى كرد. 

 آیا به خاطر انتخابات ۱۴۰۰ است؟
كارشناس مسائل آمريكا با مرور برخى مسائل از جمله اين كه«در 
همه ى زمين ها بازى كرديم اال زمين خودمان!» خاطرنشان مى كند: 
خود آقاى ظريف مطرح مى كردند همه ما در خانه شيشه اى زندگى 
مى كنيم هر حرفى كه مى زنيم بايد در مقابل آن پاســخگو باشيم. 
ما در زمين همه بازى كرديم اال زمين خودمان. االن شــرايط قفقاز 
جنوبى متحول شده روسيه به سمت آذربايجان آمده مگر مى شود 
آنجا بدون اجازه روسيه آذربايجان شهرهاى خود را پس گيرد. پس 
اين نشــان مى دهد كه روسيه  بازيگر اصلى بوده، تركيه و ايران هم 
كه رســما اعالم كردند از اعمال حاكميت آذربايجان بر زمين هاى 
خودش حمايت مى كنيم. پس آنجا ديناميســيم و معادالت منطقه 
در حال تغيير اســت و بهترين زمان است كه ما آنجا حضور داشته 
باشــيم. اينجا عده اى مدام در توئيتر و فضاى رســانه اى فضاسازى 
مى كننــد و باالخره مقامات هــم تحت تاثير قــرار مى گيرند اين 
نشــان مى دهد كه ما از نظر فضاى مجازى و دنياى اطالع رســانى 
شــكننده هستيم و اينكه عده اى دنبال اين هستند كه روابط ايران 
با همسايگان بدتر شود و تنش ايجاد شود. يك سياستمدار بايد به 

همه مسائل فكر كند. ما مسئله عربستان را داريم كه چقدر براى ما 
مسائل متعدد ديگر درست كرد. 

 آمدن آقای بایدن به نفع ترکیه، اسرائیل و عربستان نیست!
قهرمان پور در ادامه به صراحت مى گويد: طبيعى اســت كه آمدن 
بايدن به نفع تركيه نمى شــود. در زمانى كه آقاى ترامپ بود تركيه 
اين آزادى عمل را داشــت كه در جاهايى در منطقه دخالت كند و 
بخشى از بلندپروازى هاى منطقه اى خود را ادامه دهد از طرف ديگر 
فشــار آمريكا و تركيه در مورد نقض حقوق بشــر  كمتر  شده بود. 
آمدن بايدن هم به ضرر عربســتان هم به ضرر تركيه و هم به ضرر 
اسرائيل است و مشــخصا بيشتر از همه به ضرر عربستان و سپس 
تركيه اســت.چون اسرائيلى ها البى قدرتمندى را در آمريكا دارند و 

مى توانند از فشار ها بكاهند. چرا به ضرر تركيه است؟
 يك: بايدن روابط شخصى خوبى با آقاى اردوغان ندارد. 

 در دورانى كه معاون اوباما بود و در ســفرى كه به تركيه داشت 
آن انتظاراتى كه ترك ها داشتند را برآورده نكرد.

 در موضــوع اســترداد گولن آمريــكاى زمان بايــدن با تركيه 
همكارى نكرد. 

بنابراين بايدن هم به لحاظ شــخصى فشــارش را روى اردوغان و 
تركيه بيشــتر خواهد كرد و هم به لحاظ سياست حزب دموكرات 
مبنى بر ا,لويت دادن به همكارى هاى چندجانبه و مســئله حقوق 

بشر فشار را از دو ناحيه بر تركيه بيشتر خواهد كرد:
 يكى همسويى با اروپا براى اعمال فشار بر تركيه در مديترانه شرقى.
 دوم فشــار بر تركيه به دليل مســائل نقض حقوق بشر، زندانى 

كردن روزنامه نگاران و فعاالن سياسى. 
ديديم تركيه در گام اول سعى كرد به عربستان چراغ سبز نشان دهد 
و از مسئله قتل خاشقچى به نوعى عبور كند. چون نگران اين است كه 
با آمدن بايدن فشار مضاعفى بر هر دو طرف وارد شود. اينكه مى گويد 
بايد منتظر باشيم يعنى در ساير موارد هم بايد منتظر بود. االن تحريم 
بخشى از وزارت دفاع تركيه توسط كنگره مطرح است. بحث مشاركت 
تركيه در ساخت قطعاتى از F35 است و نحوه برخورد تركيه با خريد 
سيستم ضد موشكى F14. به نظرم اردغان منتظر است ببيند كه آيا 
بايدن آن سياستى را پيش خواهد گرفت كه در دوران اوباما داشت يا 

در سياست هاى خارجى خود تغيير ايجاد خواهد كرد.

 بایدن و اردوغان عمًال وارد نبردی دیپلماتیک شده اند
پاسخ اين كارشــناس سياسى بين الملل به اين پرسش كه: در نقطه 
مقابل آقاى بايدن مى گويد ما عليه آقاى اردوغان كودتا نخواهيم كرد 
ولى به مخالفان آقاى اردوغان كمك خواهيم كرد كه در انتخابات آقاى 
اردوغان را به زير كشند، اين مسئله به نوعى اعالم جنگ ديپلماتيك 
است؟ اين گونه اســت: مى شود چنين برداشتى كرد. آقاى اردوغان 
از كنار اين مســئله گذشت و پاسخى نداد اما آقاى بايدن در جريان 
انتخابات در ديدار با اصحاب رسانه چنين حرفى زده. احتماال معنى 
آن اين اســت كه تركيه از حزب جمهورى خلق حمايت خواهد كرد 
و برداشــت حزب عدالت و توسعه هم همين است و در واقع اگر اين 
سياست در دستور كار قرار گيرد روابط دو كشور پيچيده تر خواهد شد 
زيرا انتخابات رياســت جمهورى تركيه سه نسل بعد است و از طرف 
ديگر بر اساس نظر ســنجى هايى كه انجام شده هنوز آقاى اردوغان 

بخت اول پيروزى در انتخابات رياست جمهورى است. 

 آقای اردوغان معروف به چرخش ھای متعدد در سیاست خارجی است
قهرمــان پور در ادامــه مى گويد:به نظرم سياســت خارجى تركيه 
خــودش را براى دولت بايــدن آماده مى كند تــا در دوران بايدن 
انعطاف هايى كه مجبور اســت نشــان دهد و اين حركت ها جهت 
آمادگى اســت. ضمن اينكه آقاى اردوغان معروف به چرخش هاى 
متعدد در سياســت خارجى اســت به خصوص بــا اين قابليت كه 
مى تواند اين چرخش ها را در سياســت داخلى موجه سازى كند و 

پايگاه راى خود را خيلى از دست ندهد.
و پرسش پايانى: در مورد چشم انداز روابط عربستان و تركيه بيشتر 
توضيح دهيد چون اردوغان در مورد خاشــقچى به قولى اشك بن 

سلمان را در آورد!
قهرمان پور اظهار مى دارد: عربستان درباره اين موضوع كارهايى را انجام 
داد كه براى تركيه آسيب اقتصادى به دنبال داشت و عربستان وارد كردن 
برخى كاالهاى ترك را ممنوع كرد و اين باعث شد تجار عربستانى متضرر 
شوند. از طرف ديگر تنشى كه بين تركيه و امارات از چند سال قبل شكل 
گرفت بين نامگذارى يك خيابان و بعد در حمايت امارات از يونان ادامه 
پيدا كرد سبب شد كه امارات در فشار به تركيه به عربستان نزديك شود 
و با توجه به نفعى كه عربستان در كويت و بحرين داشت آنها هم به طور 
طبيعى ميزان سرمايه گذارى خود در تركيه را كاهش دادند وهمه اينها در 
حالى بود كه تركيه با اروپا هم در حال تنش بود و اروپايى ها هم تمايلى 
به سرمايه گذارى نداشتند. بنابراين كاهش سرمايه هاى خارجى ورودى به 
تركيه اقتصاد تركيه را تحت فشار قرار داد به طورى كه بنا به گزارشات 
دولت تركيه در سال گذشته صد ميليارد از ذخاير ارزى خود را مصرف 
كرده تا بتواند از سقوط ارزش لير جلوگيرى كند. آقاى اردوغان دو هفته 
پيش اعالم كرد كه يك بسته اصالحات حقوقى و اقتصادى را در دستور 
كار قرار خواهد داد كه هدف اصلى آن تامين امنيت سرمايه گذارى است 
اما هدف پشت پرده اين است كه تركيه بتواند براى مقابله با چالش هاى 
اقتصادى خود از كشورهاى عربى و اروپا سرمايه وارد كند. بنابراين آقاى 
اردوغان دنبال اين اســت كه تنش با عربستان و اروپا را كاهش دهد تا 

بتواند مشكالت اقتصادى در داخل را حل كند.

دكتر رحمن قهرمان پور در گفتگو با آفتاب يزد:

اردوغان اشتباه كرد؛ ظريف عجله!

"جنگ يمن، محاصره قطر و فعاالن اجتماعى زن زندانى ؛ ســه 

پرونده پيش روى «محمد بن ســلمان»، وليعهد سعودى است 
كــه تالش دارد هر طور شــده آن را به فرجام برســاند؛ به ويژه 
كه «جــو بايــدن»، رئيس جمهــورى منتخب آمريــكا به نظر 
مى رســد تســامح كمترى با رياض درخصوص ايــن پرونده ها 
داشــته باشد." به گزارش ايسنا، «فرانك جاردنر»، تحليلگر امور 
امنيتى بى بى ســى در يادداشتى به بررســى سه پرونده مذكور 

در سياســت خارجى و داخلى عربســتان پرداخته اســت: اين 
روزها براى رهبرى عربســتان ســعودى و به ويژه براى وليعهد 
 (MBS) آن محمد بن ســلمان كه به اســم اختصارى ام بى اس
در رسانه هاى غربى شهرت يافته، روزهاى ناخوشايندى است. در 
داخل كشورش او تا حدى محبوب است، اما در سطح بين المللى 
نتوانسته نقاب سوءظن را در مورد ادعاى نقش اش در قتل جمال 
خاشــقجى، روزنامه نگار منتقد ســعودى در سال 2018 از بين 

ببرد. اكنون دولت جديد آمريــكا به رهبرى جو بايدن، در حال 
آماده  شدن براى به دســت  گرفتن قدرت در كاخ  سفيد است و 
رئيس جمهورى منتخب اين كشور، گفته كه در مقايسه با سلف 
خود موضع ســختگيرانه ترى در مورد برخى مواضع عربســتان 
ســعودى اتخاذ خواهد كرد. بنابرايــن چه موضوعاتى در معرض 
خطر است و چرا آنها براى صاحبان قدرت در واشنگتن و رياض 

اهميت دارند؟
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 اگر خــود آقاى ظريف شــعر حافظ 
درباره بخشــيدن ســمرقند و بخارا به 
ترك شــيرازى را بخواند و ازبكســتان 
اعتراض كند كه منظور ايشان جدا كردن 
اين دو شهر از ازبكستان است آيا ما اين 
تفسير را تنها تفسير معتبر تلقى مى كنيم؟ 
شعر و مخصوصا فولكلور ها سخت تفسير 
بردارند و معنا هــاى متفاوت و متضادى 
مى توان به آنها داد. خيلى از واقعيت ها در 
سياست اينگونه صفر و يك نيستند. ولى 
سياستمداران بايد با تامل و محاسبه همه 

جوانب، موضع گيرى كنند

کیھان: آقای اردوغان بقیه ی شعر را ھم بخوانید 
(نکتهـ  به قلم حسین شریعتمداری)

روز جمعــه، رجب طيب 
رئيس جمهور  اردوغــان، 
تركيه كــه در مراســم رژه ارتــش جمهورى 
آذربايجان در باكو شركت كرده بود، در سخنرانى 
خود به يك بيت از شــعرى كــه به زبان آذرى 
ســروده شده بود اشاره كرد، با اين مضمون كه؛ 
«ارس را جــدا كردند و آن را با ميله و ســنگ 
پُــر كردند / مــن از تو جدا نمى شــدم، به زور 
جدايمان كردند»! اين بخش از ســخن اردوغان 
با واكنش هاى منفى فراوانى رو به رو شــد كه در 
گزارش هاى كيهان آمده است. در اين وجيزه، اما، 

از زاويه ديگرى به ماجرا نگاه شده است؛
1- اردوغان با اشــاره به اين بيت، برخالف آنچه 

در پى آن بود، بــه صراحت اعتراف مى كند كه 
جمهورى كنونى آذربايجان بخشى از ايران است 
كه به زور -بخوانيد با بى كفايتى شاهان قاجار- 
از سرزمين مادرى خود جدا شده است. توضيح 
آنكــه، جمهــورى كنونى آذربايجــان همراه با 
بخش هاى وسيع ديگرى از قفقاز در سال 1192 
شمســى (1813 ميالدى) و در جريان معاهده 
استعمارى و ننگين گلستان از خاك ايران جدا 
شــد. بيتى كه اردوغان به آن اســتناد مى كند، 
از جمله اشــعار حماسى فراوانى است كه مردم 
آذربايجان در هر دو سوى باقى مانده و جدا شده 
آن ســامان، در اعتراض به بى كفايتى شــاهان 
قاجــار و در غم جدايى اين بخش از ســرزمين 

ايران سروده و زمزمه مى كردند.
2- اردوغان نمى داند كه خواندن و انتشار اينگونه 

اشعار (شــعر حســرت) نه فقط در آذربايجان 
تحت اشغال شــوروى سابق، بلكه در جمهورى 
آذربايجان هم به اين علت كه نشــانه نارضايتى 
مردم از اين جدايى است، جرم تلقى مى شده و 
هنوز هم مى شود. از اين روى بايد گفت اردوغان 
با بى خبرى خود از تاريخ، به جاى خود شيرينى 
بــراى دشــمنان ايــران و اســالم -بخوانيــد 
آمريــكا و اســرائيل و عربســتان- كام آنها را 

تلخ كرده است!
3- مشكل اردوغان تنها بى خبرى از بديهى ترين 

مســائل تاريخى نيست، بلكه مشكل اساسى تر، 
بهره بسيار  اندك ايشان از هوش و درك سياسى 
اســت. رئيس جمهور تركيه بايد مى دانست كه 
آذربايجان بخش جدا شده اى از سرزمين ايران 
اســت و اگر از كمترين بهره هوشــى برخوردار 
بود، اين نكتــه بديهى را درك مى كرد كه فقط 
كســانى مى توانند از «جدايــى ارس» نگران و 
ناراضى باشند كه ارس بخشى از سرزمين مادرى 
آنها بوده اســت. اين نكته به وضوح از شــعرى 
كه اردوغان به آن اشــاره كرده اســت نيز قابل 
فهم است. شــاعر از جدايى ارس گاليه مى كند 
و به كســانى كــه آن را از ايران جــدا كرده اند 

اعتراض دارد.
ُخب، مگر نه اينكه ارس متعلــق به ايران بوده 
اســت؟ بنابراين اردوغان با اندك بهره هوشــى 
مى توانســت بفهمد كه نه فقط ايران مخاطب 
شــاعر در اعتراض به جدايى ارس نيست، بلكه 
آرزوى او، بازگشت بخش جدا شده به سرزمين 
مادرى است. به بيان ديگر، اردوغان درحالى كه 
قصد مجيز گويى براى دولت جمهورى آذربايجان 
را داشته است، حاكميت آن را زير سؤال برده و 
خواستار الحاق جمهورى آذربايجان به سرزمين 

مادرى خود شده است.

دنیای اقتصاد: تله وحشت در سیاست گذاری
بعد از ورود اولين اتومبيل 
به ايران توسط مظفرالدين 
شــاه در ســال 1281 خورشــيدى، تمايل به 
ماشين سوارى روز به روز در بين مردم گسترش 
يافت. افزايش اســتفاده از اتومبيل باعث شــد 
بنزين نيز به بازار راه پيدا كند، ابتدا يك شركت 
انگليسى، بنزين را توسط دكان هاى نفت فروشى، 
خواربارفروشى و سرايداران گاراژها در شيشه هاى 
نيزه اى (كه ايــن اواخر براى آب ليمو و آب غوره 
اســتفاده مى شــد و هنوز هم در بعضى خانه ها 
پيدا مى شــود) در دســترس مردم گذاشــت، 
سپس شيشــه ها به پيت هاى حلبى معروف به 
پيت بنزينى با گنجايش 15 ليتر تبديل شــد. 
با افزايش مصرف بنزين، به سبب خطرات ناشى از
نگهدارى آن در ظــرف، رفته رفته، اولين پمپ 
بنزين ها شــكل گرفت. هرچند در مورد تاريخ 
احداث اولين پمپ بنزين  ايران صحبت بســيار 
اســت، اما تلمبه بنزينى كــه بيش از يك قرن 
قدمت دارد و در موزه ســنجش تبريز نگهدارى 
مى شود، مى تواند نشانه اى بر وجود پمپ بنزين 

در آن زمان باشد.
قيمت هر ليتر بنزيــن دولتى در ايران هر ليتر 
6ســنت و قيمــت آزاد آن هر ليتر 12ســنت 

اســت. بــازارى (كه حتى بــه قيمــت آزاد) 
پــس از ونزوئال ارزان ترين بنزيــن جهان در آن 
به فروش مى رســد. در مقايســه با كشــورهاى 
همسايه نيز، قيمت بنزين اكنون در افغانستان 
معادل هر ليتــر 12500تومان، در پاكســتان 
16400تومــان، در تركيــه 23600تومان و در 

عراق هم 16400تومان به فروش مى رسد. حتى 

با مبنا قرار دادن قيمت بنزين در افغانســتان، 
هر دارنده خــودرو ماهانه 660هزار تومان يارانه 
دريافــت مى كند و اگر خانواده اى را تصور كنيم 
كه زن و شوهر هر دو داراى يك خودرو هستند، 
ميــزان يارانه ماهانه به يك ميليون و 320 هزار 
تومان مى رســد. (اگر عالوه بر سهميه از بنزين 
آزاد هم اســتفاده كنند، اين رقم باز هم بيشتر 
خواهد شد.) مبلغ يارانه پرداختى حتى با حداقل 
دستمزد ماهانه يعنى يك ميليون و 920 هزار 
تومان قابل مقايسه است و به مراتب باالتر از يارانه 
نقدى ماهى 45 هزار و 500 تومان است. به نظر 
مى رســد بار ديگر سياست گذاران كشور در تله 
وحشت گرفتار شده اند و هيچ يك حاضر نيستند 
درخصوص ابعاد موضوع سخن بگويند. ولى چرا 
اين تله وحشت در ايران پديد مى آيد و در كمتر 

كشور ديگرى اثرى از آن يافت مى شود:
1- درحالى كه در نيم قرن اخير، تورم دورقمى 

ميهمان هميشــگى اقتصاد ايران بوده اســت، 
همــه كاالهايى كه در بازار عرضه مى شــوند و 
حتى حقوق كارمندان دولت و بخش خصوصى 
مشمول تعديالت سنواتى مى شوند. ولى قيمت 
بنزين همان گونه كه ذكــر آن رفت يك بار به 
مدت 13ســال و بار ديگر به مدت 5 ســال در 

توقيف قيمتى قرار داشته است. 
2- با وجود آنكه در دولت هاى فعلى و پيشــين 

تاكنــون ده ها ميلياردتومان صــرف پروژه هاى 
تحقيقاتى در مــورد افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى و تاثير آن بر شاخص هاى كالن اقتصادى 
از جمله تورم شــده است، هيچ گونه نظرسنجى 
دقيقى كه نشــان دهد چند درصد مردم با اين 
تصميم موافقند و آنان كه ناراضى هستند مايلند 
منابع آزادشــده صرف چه امورى شــود، وجود 
نــدارد. درحالى كه دولت با جعبه ســياه افكار 
عمومــى روبه رو اســت و هيچ گونه تخمينى از 
نوع و شــدت واكنش مردم درخصوص افزايش 
قيمت ها ندارد، به لحاظ شكل دهى افكار عمومى 
هم هيچ گاه تالش سودمندى را براى به تصوير 
كشيدن وضعيت فعلى و منافع حاصل از تغيير 
اين وضعيت به انجام نرســانده است. به همين 
دليل همان گونه كه درخصوص مصاديق افزايش 
ناگهانى قيمت ها در ســال هاى 1343 و 1398 
ذكر شــد، ســورپرايز افكار عمومى بدون اقناع 
قبلى، به اعتراضات و شــورش هاى گسترده اى 
انجاميده است كه گاه دولت را به عقب نشينى از 

سياست هاى پيشنهادى واداشته است.

اعتماد: میراث ھویت
همســايه  بــا  ايرانيــان 
ماجراها  خويش  ترك تبار 
مهم ترين  اند.  نداشته  كم 
آنهــا بــه رابطه ايــران و 
عثمانى مربوط اســت. پادشــاهان صفوى در 
داالن تاريك حكومت هاى متقارن و مستعجل از 
آوردگاه اعراب مسلمان تا غزهاى ترك و مغول و 
استوارى تركمانان راهى به سوى استقرار دولت 
ملى باز مى كنند. طرفه آنكه اثبات ماندگارى شان 
بر دو عنصرى اســتوار مى شود كه يكى تكيه بر 
مليــت دارد و ديگرى بر تمايز مذهبى. اما نبايد 
از يــاد برد كه اين تمايــز مذهبى هم بر مليت 
ايرانى استوار است. نيك مى دانم كه اين طنزى 
برخورنده است كه شاه ايرانى نام سراى خود را 
«عالى قاپو» مى نهد و خلفاى ترك «باب عالى». 
اگر اولى تنها از دريچه سلســله تكوين سياسى 
به تركى سخن مى گفتند، آن ديگران فارسى را 
منبع فضيلت خود مى دانستند با اين همه آن دو 

ركن استوارى دولت ملى و مذهب شيعه است.
واليت هاى ايران از كردستان تا بين النهرين، از 
آذربايجان تا ارمنســتان بر نگاه شوم عثمانى ها 
خاك سرد پاشيدند. هر چند زمانه با آنها سازگار 
نبود. اما اين سرزمين بعدها كه سيدجمال الدين 
اســدآبادى در توهم احياى خالفت اسالمى بود 
هيچ علقه اى به چنين ســاختارهايى نداشــت. 
چه زيبا گفته بود اســتاد باريك بين ما باستانى 
پاريزى، مردمان آن ســوى هيــچ وحدتى با ما 
نداشتند. چه اگر وحدتى هم بود تنها در قلمرو 
فرهنگ و تاريخ و زبان فارسى بود. كافى است به 
تاجيكستان و تركيه، افغانستان، هند، پاكستان 
و ســين كيانگ بنگريم كه آيــا مذهب عامل 
پيوندهاى تاريخى مان بوده يا هويت ملى ايرانى 
و فرهنگ پارســى. اين درد را بايد به كجا برد؟ 
پس از انقالب هم، متوليان سياســى و فرهنگى 
بــه اين مهم توجه نكردند كه قدرت نفوذ ما آن 
ميراث كهن است نه اين ادعاهاى جديد. چرا راه 
دور برويم، به روابط ايران با عربســتان سعودى 
بنگريد، در هيچ برهه اى از تاريخ روابط ايرانيان 
و اعراب به ســامان نبوده اســت. شايد برخى 
بخواهنــد به آن رنگ مذهب بدهند، كه آن هم 
مويد سخن من است، اما چنين هم نيست، اين 
اختالف ريشه در تاريخ و تفاوت هاى بى شمارمان 
دارد. ما در تمام ايــن حوزه ها بد بازى كرده ايم 
و نتوانســته ايم معرف خوبى براى آن داشته ها 
باشيم. در سوريه، عراق، افغانستان و آذربايجان 
بر مولفه هايى تكيه كرده ايم كه سست و بى بنياد 
هستند. امكان بارورى اســتراتژيك ندارند. اين 

سردرگمى بايد اصالح شود. 

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.

چالش های بن سلمان همزمان با روی کار آمدن بایدن



خوشتیپ ترین گربه های جهان 
در این شهر هستند 

مربی خیاطی در پایتخــت اندونزی با دوختن 
لباس های عجیب و متنــوع برای گربه ها از این 
فرهنگ غربی برای خود کسب درآمد می کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، این مربی پیشتر 
در آموزشــگاه تدریس و مدتی هم در تعمیرگاه 
خودرو فعالیت می کرده است، اما به وسیله یکی از 
دوستانش که از گربه نگه داری می کرده است به 
فکر دوخت لباس برای گربه ها افتاد.او می گوید که 
در ابتدا اقوام من که گربه ها را دوست دارند ایده 
ساخت این لباس ها را به من دادند، اما به نظرم این 
کار عجیب بود. با وجود اینکه اندونزی کشوری 
اسالمی است، اما فرهنگ غربی نگهداری از گربه 
داخل خانه در میان برخی از مردم این کشور رواج 
پیدا کرده است و به موازات آن شغل هایی مرتبط 

با این فرهنگ ایجاد شده است.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: طی روزهای اخیر یکی 
از گردشــگران دریاچه چیتگر تهران اعالم کرده 
است که موردی شبیه به تمساح را در این دریاچه 
مشاهده کرده اســت. موضوعی که سبب نگرانی 
شهروندان شده اســت. اما فرهاد زندی، فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست استان تهران می گوید: 
»پس از وصول این خبر، کارشناسان محیط زیست 
چندین مرتبه از عمق دریاچه چیتگر بازدید کردند 
ولی تا این لحظه موردی مشاهده نشده است. قطعا 
مشاهده کنندگان دچار اشتباه شده اند زیرا تمساح 
یک حیوان دوزیست است و چندین ساعت در روز 
باید به ساحل آمده و آفتاب بگیرد. تنها در صورتی 
این اتفاق ممکن است که این موجود در سنین پایین 
توسط گردشــگران به این منطقه منتقل شود و به 

همین علت نمی تواند به خودی خود وارد این محدوده شود.«

< بررسی موضوع 
با این وجود فاطمه برنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهر تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره موضوع 
مشــاهده شدن ردپای تمســاح در دریاچه چیتگر تهران 
اظهارکرد: »موضوع مطرح شــده درباره مشــاهده ردپای 
 تمساح در دریاچه چیتگر تخصصی نیست، در پی این موضوع 
دریاچه چیتگر در حال پایش اســت.«او در ادامه بیان کرد: 
»ایــن حیوان اصال نمی تواند در ایــن دریاچه زندگی کند، 
تمساح برای اســتراحت و خوردن غذا باید به سطح آب و 
خشکی بیاید که هنوز در مشاهدات و بررسی های سازمان 
محیط زیست این موضوع مشاهده نشده است.«رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: »ممکن است کسی 
این حیوان را در این دریاچه رها کرده باشد، اما به هر حال 
شرایط زیستی این حیوان با این محیط سازگار نخواهد بود.« 
برنا با اشــاره به اینکه وجود این حیوان در دریاچه چیتگر 
می تواند ســبب بروز نگرانی هایی برای مردم شود، تصریح 
کرد: »با وجود اینکه دریاچه چیتگر هم اکنون تعطیل است، 
فرصت مناسبی برای بررسی دقیق این موضوع خواهد بود.« 
وی بیان کرد: »گونه ای مثل تمساح یا کروکودیل  قضیه شان 
با بقیه آبزیان فرق دارد و اصاًل ممنوعیت نگهداری در خانه 
را دارد و اگر کسی هم آن را در خانه نگه دارد در واقع طبق 
قانون مرتکب جرم شده است.«وی ادامه داد: »اگر هم افراد 
توانایی نگهداری آن گونه ها را ندارند یا از پس آن برنمی آیند 
باید آن را تحویل محیط زیســت بدهنــد، چون اگر آن را 
هرجایی رهاســازی کنند کار بسیار اشتباهی است، ضمن 
اینکه برای خود آنگونه هم باعث ایجاد خطر می شود.« برنا 
افزود: »چون هرجایی محیط زندگی و زیستگاه این گونه ها 
نخواهد بود و خواهش من از مردم این اســت که حتماً اگر 
مواردی این چنینی را می بینند مستقیم با خود محیط زیست 
تماس بگیرند و اجازه دهند کارشناسان محیط زیستی در 

این حوزه ورود کنند.«

< ایجاد محدودیت تردد 
از سوی دیگررئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر گفت: »شواهدی از جمله نوعی رد پا وجود دارد 
که باعث به وجود آمدن تردیدهایی در وجود داشــتن این 
حیوان در دریاچه شده و به همین دلیل، طعمه گذاری هایی 
انجام شده تا اگر چنین موضوعی صحت دارد، هرچه سریع تر 
موضوع شفاف شده و امنیت شهروندان و آسایش خاطر آنها 
فراهم شود. به گزارش برنا، سید آرش حسینی میالنی، گفت: 
»وقتی یک پیکره آبی مانند دریاچه چیتگر در تهران ایجاد 
می شود، طبیعتا جاذب جانوران شده و در آنجا اکوسیستم 
مصنوعی تشکیل می شود. برای مثال در هفته های گذشته 
پرنده های مهاجر به دریاچه چیتگر آمدند و یک نوع جاذبه 
توریســتی در این مکان تفریحی ایجاد کرده اند.« او افزود: 
»این مسئله عالوه بر فرصت آفرینی می تواند تهدیدآفرین 
هم باشــد اما در هر صورت آنچه اهمیت دارد، آن است که 
به لحاظ تنوع زیستی این دریاچه پایش شود که متاسفانه 
اینگونه نیست« این عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران 
گفت: »درخصوص مسائلی چون پایش کیفیت آب دریاچه و 
پیشگیری از تغذیه گرایی اقدامات خوبی صورت گرفته است، 
برخی از بررسی ها نشان داده که 25 نوع ماهی در این دریاچه 
وجود دارد که تعداد زیادی از آنها را شــهروندان رها کردند 
و این گونه ها با محیط سازگاری یافته اند.« حسینی میالنی 
گفت:» احتمال دارد تمساح خانگی قاچاق که این روزها رواج 
پیدا کرده، توسط یک شهروند غیرمسئول در دریاچه چیتگر 
رها شده باشد، شواهدی از جمله نوعی رد پا وجود دارد که 
باعث به وجود آمدن تردیدهایی در وجود داشتن این حیوان 
در دریاچه شده اســت و به همین دلیل، طعمه گذاری هایی 
انجام شده تا اگر چنین موضوعی صحت دارد، هرچه سریع تر 
موضوع شفاف شده و امنیت شــهروندان و آسایش خاطر 
آنها فراهم شــود.« او گفت:» تا زمان دستیابی به حقیقت 
محدودیت هایی برای تردد در دریاچه چیتگر ایجاد شــده 
است، بعد از طعمه گذاری با یکی از مراکز مرتبط صحبت شده 
تا با دستگاه کاوشگر موجی، کف دریاچه را جستجو کنند 

تا مسئله کامال روشن شود و در نهایت، خیال مردم 
راحت شود. متاسفانه در مورد ساماندهی حیوانات 
خانگی سیستم و چارچوب مشخصی نداریم و معلوم 
نیســت حیوانات خارجی که قاچاق می شوند، چه 
پیدا می کنند. حتی ممکن است برخی  سرنوشتی 
از آنها مهاجم و برای محیط زیســت شهری مضر 
هم باشند.«حسینی میالنی درخصوص این تمساح 
ابراز داشــت: »برخی متخصصین در ارزیابی اولیه 
اعالم کرده اند تمســاح در برودت زیر چهار درجه 
تلف می شود. دیگر اینکه چون خزندگان خونسرد 
هستند باید ســاعاتی ناگزیر از آب بیرون بیاید و 
 پس از دو هفته از این شــبهه حتما رویت می شد.« 
 وی افزود: »هنوز نمی تــوان در مورد آن با قطعیت 
صحبت کرد و فقط می توان گفت در حال پیگیری 

هستیم تا خبر شفاف را به اطالع شهروندان برسانیم.«

< شاید ماهی سرسوسماری باشد
اما معاون اجرایی پــروژه دریاچه چیتگر می گوید: »حدس 
می زنیم گونه ای که مشاهده و از آن عکس برداری شده است 
اَلیِگیتور فیش )alligator fish( یا ماهی سرسوســماری 
باشد. تاکنون نیز شــواهدی مبنی بر وجود ردی از تمساح 
در این دریاچه مشاهده نشده است.« علی اکبر عفت منش 
در گفتگو با ایســنا افزود:» پیش از این نیز شیالت وجود 
این گونه را در دریاچه تایید کرده بود.« معاون اجرایی پروژه 
دریاچه چیتگر ادامه داد: »ما با پژوهشکده آبزی پروری که 
زیرمجموعه شیالت است قرارداد بسته ایم تا گونه های آبزی 
دریاچه را شناسایی و گزارش کند. در این گزارشات وجود 
الیگیتور فیش در دریاچه چیتگر تایید شده است اما تاکنون 
گزارشی از وجود تمســاح در دریاچه نداشتیم.« به گفته 
عفت منش الیگیتور فیش یا سرسوسماری نوعی ماهی است 
که پوزه هایی مانند تمساح دارد. سرسوسماری نیز شکارچی 
اما کامال آبزی است و در آب شکار می کند. وی با بیان اینکه 
از زمان انتشــار عکس و ایجاد شک و شبهه هایی در زمینه 
وجود تمساح در دریاچه چیتگر ما به نیروهای آتش نشانی 
و محیط زیســت اطالع دادیم، گفت:» تاکنون نشــانی از 
تمساح در دریاچه مشاهده نشــده است.« معاون اجرایی 
پروژه دریاچه چیتگر در پایان در پاســخ به این پرسش که 
چرا محدودیت هایی در رفت و آمد به دریاچه چیتگر ایجاد 
شده اســت، توضیح داد: »پیاده راه دریاچه طی سال های 
 اخیر آســیب هایی دیده اســت که نیاز به تعویض داشت. 
از این رو به دلیل انجام فعالیت های عمرانی محدودیت هایی 
برای رفت وآمد به دریاچه ایجاد شده است.« رئیس کمیته 
محیط زیست و خدمات شهری با ضرورت تدوین پروتکل های 
الزمه از سوی شهرداری بیان کرد: »مدیریت دریاچه چیتگر 
باید پروتکلی را مبنی بر نحوه برخورد با انواع جانوران مانند 
خزندگان، جانوران وحشی، موذی و آبزیان را تدوین کند و 

در اختیار شهروندان قرار دهد.«

ماجرای کشف ردپای تمساح در دریاچه چیتگر
مسئوالن: در حال بررسی هستیم مردم نگران نباشند

ازدواج غم انگیز دختر جوان 
به خاطر پدر بزرگش! 

ازدواج با پدر بزرگ 
یــا به خاطــر پدر 
تصاویــر  بــزرگ؟ 
از  شــده  منتشــر 
چینی  جوان  دختر 
برخی را دچار شک 

و تردیــد کرد تا اینکه او واقعیت ماجرا را فاش 
کرد. به گزارش برنا؛ همانند والدین هر پدربزرگ 
و مادر بزرگی آرزو دارند تا ازدواج نوه هایشــان 
را شــاهد بوده و طبق سنت و آیین مربوط به 
کشورشان در مراسم ازدواج آنها حضور داشته 
باشند؛ یکی از رسم های برخی از کشورها ورود 
عروس به همراه پدر و یا پدر بزرگش به مراسم 
عروسی است که برای آنها اهمیت خاصی دارد 
اما گاهی به دالیلی برای برخی شرایط اجرای 
آن پیش نمی آید. "فو ژیووی" 25 ســاله برای 
محقق کردن آرزوی پدر بزرگش زودتر از موعد 
ازدواج کرد. پدر بزرگ "فو" همیشه آرزو داشت 
تا نوه خود یعنی "فو" را در لباس عروسی ببیند 
و دســت در دست او وارد مراسم ازدواج نوه اش 
شود اما از قرار معلوم نمی توانست منتظر آن روز 
بماند. پدر بزرگ 87 ساله "فو" به دلیل ابتال به 
نوعی بیماری در بیمارستان بستری شد و بعد از 
بررسی های کامل پزشک به خانواده او گفت که 
بزرگ خاندان مدت زیادی زنده نیســت و بدن 
 او بیش از این تحمل مبارزه با بیماری را ندارد. 
بعد از روشن شدن این واقعیت "فو" تصمیم گرفت 
 تا آخرین آرزوی پدر بزرگش را برآورده ســازد؛ 
آرزویی که با ازدواج او محقق می شــد. دختر 
جوان برنامه ریزی کرد تا بدون داماد مراســم 
ازدواج برگــزار کند و همانطور که پدر بزرگش 
آرزو داشت لباس عروس برتن کرده و با گرفتن 
دســت پدر بزرگش وارد مراسم شود.همه چیز 
نمایشی برگزار شد و "فو" جوان با پدر بزرگش 
عکس یادگاری عروسی گرفت تا او را به آخرین 
آرزوی خود برساند؛دختر جوان چینی در پاسخ 
به سواالتی در مورد این تصاویر نوشت:"ازدواج 

به خاطر پدر بزرگم نه ازدواج با پدر بزرگم"

 
 دیالوگ 

ســن ات که باال بره می فهمی تنها چیزایی که 
حسرتشــون رو میخوری کارهایی هستن که 

انجام ندادی.
میلدرد پیرس - تاد هاینس 

اندر حکایــات واخبــار جدید اخیــرا خبری 
محیرالعقول به گوشــمان خورد کــه در آن از 
محبوبیت شیر االغ در آلبانی برای درمان کرونا 
خبر می دهد. ما که تا این خبربه گوشمان خورد 
بال نســبت همه جمع، گوشمان از حیرت مثل 
گوش االغ ها دراز شــد. اما اگر شیر این حیوان 
نجیب و زحمت کش شفابخش و درمانگر برای 

کرونا باشد چه اتفاقی در آلبانی رخ می دهد؟
احتماالت:

 *با توجه به اینکه آلبانی کشوری درشبه جزیره 
بالکان است که از جمعیت کمی برخوردار است 
و بسیاری از مردم آن مهاجرت کردند اما با این 
کشف جدید پرورش االغ رونق می گیرد و برخی 
نخبگان مهاجرت کرده هم برای سرمایه گذاری 

در پرورش االغ به کشور بر می گردند.
 *اگر شــیر االغ باعث درمان کرونا بشود االغ ها 
به عنوان یاربشــریت در مقابله با ویروس کرونا 
شناخته خواهند شد و ارج و قرب می یابند. شاید 
در ادبیات برخی کشورها واژه "االغ" دیگر ناسزا 

محسوب نشود.
*شاید تا حد زیادی شرکت های واکسن سازی 
مثل فایزر مدرنا و... تحت تاثیر خواص درمانی 
شیر االغ اعتبار جهانی خود را از دست بدهند. 
شــاید هم در واکسن های خود ترکیبی از شیر 

االغ استفاده کنند.
*شاید در آلبانی هم شرکت های پرورش االغ دائم 
قیمت ها را به بهانه گران شدن قیمت علف و یونجه 
باال بکشند. حتی شاید سرو کله سلطان شیر االغ 
هم در آلبانی پیدا شود. دولت آلبانی مجبور شود 
برای واردات علف و یونجه ارزمخصوص اختصاص 
بدهد و حتی برای شــیر االغ هم قیمت تنظیم 
بازاری تعیین کند. مــردم در صف های طوالنی 
برای دریافت شیر االغ بایستند ضمن اینکه فروش 

شیر االغ هم با کارت ملی انجام شود.
*االغ ها عزیز خواهند شــد. یکی از شــاعران 
خودمان در تحســین این حیوان می گوید " از 
خر تو نگو که چون گهر بود". یا گاوها و بزهای 
شیرده در حسادت به االغ ها بگویند:" وای مباد 

که االغ معتبر شود"
*عــده ای به صورت خودجــوش در خیابان ها 
تجمع کنند و فریاد " االغ ها- دشمن کرونا " یا 

درود بر االغ ها - مرگ بر کرونا سر دهند.
 *شاید بشــریت مدیون االغ ها شود همانطور 
که تاریخ نویسان معتقدند این حیوان در جنگ 
جهانی برای حمل آذوقه و سالح خیلی به انسان 

خدمت کرد.
* مدتها قبل فدوی در یادداشــتی از قول این 
حیوان خطــاب به آدمیان نوشــتم: من باری 
بردوش مردم نیستم باربر بار مردمم. خوشحالم 
امــروز می بینم هم االغ اعتبــار پیدا کرده هم 

اراجیف من پر بیراه نبوده!

 دلنوشته 

درباره االغ ها
 امیر حسین ذاکری 
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الفت بود حافظ نامه  نبود نقش دو عالم که رنگ 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت 

 تفســیر: حافظ بخاطر اختالفات دولت و مجلس این شعر را سرود. 
از نظر حافظ فعال محبت بین این دو قوه وجود ندارد!

زن میانســال با ارائه دلیلی عجیب در دادگاه از همســرش طالق 
گرفت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، یک زن انگلیســی با طالق 
عجیب خود از همســرش به سوژه رسانه ها تبدیل شد. »چارلز آیه 
کومی« به رســانه های محلی این کشور گفت که همسرش با ارائه 
دالیلی مانند اینکه شوهرم زیاد کار می کند و به تعطیالت نمی رود 
توانسته از او طالق بگیرد.این مرد ۶۴ ساله با بیان اینکه حقوق بشر 
در مورد او پایمال شــده است گفت که در حال انجام اقدامات الزم 
برای به چالش کشیدن قوانین طالق آسان انگلیس در دادگاه عالی 
در اواخر این ماه اســت. آقای کومی با زیرسوال بردن قوانین طالق 
در انگلیس تاکید کرد که انگلیس دارای قوانین طالق بسیار آسانی 
است. او گفت که استفاده از »رفتار نامعقول« به عنوان زمینه طالق 
در دادگاه های انگلیس بسیار مبهم است، زیرا چنین چیزی در قانون 

اصال تعریف نشده است.این مرد میانسال همچنین قرار است برای لغو 
قانون طالق »بدون اشتباه« که قرار است از پاییز سال آینده اجرایی 
شود تالش کند که به گفته او جدایی را حتی آسان تر خواهدکرد. 
بنا بــه ادعای آقای کومــه قانون »علل همســری« ۱۹7۳، اصل 
 قانون مداری، حق انســان ها و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق 
بشر را نقض می کند. او می خواهد منظور دقیق از »رفتار نامعقول« 
در قانون تعریف شود و به زوجین این امکان فراهم شود تا تقاضای 
طالق مشــترک کنند نه اینکه به گفته او یک طرف در برابر طرف 
دیگر طالق یکطرفه درخواست نماید.همسر کومی در سال 2۰۱8 
از وی جدا شــد. کومی که دارای دو دختر از همسر سابقش است 
گفت که همسرش با استناد به »رفتار نامعقول« در دادگاه توانست 
از او طالق بگیرد. بنا به گفته این مرد، زنش در دادگاه گفته بود که 

شــوهرش بسیار کار می کند و طی 2۰ سال زندگی مشترک با او و 
دو دخترش هرگز به تعطیالت نرفته است. دادگاه نیز پس از شنیدن 

صحبت های این زن رای طالق را صادر کرد.

بزودی اولین ماوس رایانه ای جهان به حراج گذاشــته می شــود. این 
ماوس ســه دکمه ای برای اولین بار در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶8 توسط 
 Mother of All Demos داگالس انگلبارت و در جلسات موسوم به
 رونمایی شد و اکنون این قطعه رایانه ای تاریخی و نمادین قرار است 
در تاریخ ۱7 دسامبر از طریق حراج »RR« به فروش برسد. به گزارش 

باشگاه خبرنگاران حراج این موشواره منحصر به فرد از ساعت ۱8:۰۰ 
به وقت منطقه زمانی شــرقی شروع خواهد شد. اما با کمال تعجب، 
قیمت پیشنهادی اولیه برای این موشواره 8۰۰ دالر تعیین شده است؛ 
رقمی که برای چنین قطعه ای که بخش قابل توجهی از تاریخ رایانه در 

جهان است خیلی کم است.

بازیکن  هاورتز،  کای 
2۱ ســاله باشــگاه 
انگلیــس  چلســی 
االغ هاست.  عاشــق 
به گــزارش فــرارو، 
هاورتــز  می گویــد 
را  االغ هــا  خیلــی 
االغ  دارم.  دوســت 
یکــی از حیوان های 
است.  عالقه ام  مورد 
می توانیــد این را در 
ببینید. اینستاگرامم 
وی افــزود: بچه که 
یک  والدینم  بــودم 
عروسک االغ به من 

دادند. حاال چندتایی االغ واقعی در خانه نگه می دارم. هاورتز ابتدای فصل 
جاری از بایر لورکوزن به چلســی پیوســت. وی ۱۰ بازی برای تیم ملی 

آلمان انجام داده و 2 گل هم زده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت جهان سبز ایساتیس

سهامی خاص به شماره ثبت 959
و شناسه ملی 14002959927

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهان سبز 
ایســاتیس دعوت می شــود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ 
صبح مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ واقع در شــهرک صنعتی 
 نیکو )محل شــرکت( تشــکیل می گردد حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
شرکت جهان سبز ایساتیس

سهامی خاص

فوتبالیستی که عاشق االغ هاست

می گوید: چرا پســرتان از خدمت سربازی آمده 
برایش زن نمی گیرید؟ 

می گویم: شغل ثابت، درآمد ُمکفی و پول برای 
ودیعه مسکن ندارد.

می گوید: شما اقدام کنید خدا بزرگ است. 
می گویم: بر ُمنکرش لعنت. اما ازدواج به همین 
آسانی ها نیست. دختران و والدین شان توقعاتی 
دارند و اولین ســنگی که جلو پســران مجرد 

می اندازند، مهریه های سنگین است.
می گوید: مهریه را کی داده و کی گرفته؟

می گویم: لطفاً یک بار به دادگاه خانواده مراجعه 
کنید تا از نزدیک بیشــتر در جریان مشکالت 

زوج های جوان قرار بگیرید.
می گوید: مگر در دادگاه خانواده چه خبر است؟

می گویم: بســیاری از دختران یا حتی زنانی که 
سال ها از زندگی مشترک شان گذشته، به دالیل 
گوناگون مهریه شــان را به اجرا گذاشــته اند تا 
بتوانند آن را دریافت کنند. قدیم می گفتند مهریه 
را کی داده و کی گرفته، اما برخی ها سرشان تو 

حساب نیست.
می گوید: تکلیف جوانان چیست؟

می گویم: این را باید به مجلس و دولت بسپاریم تا 
قانون جدیدی وضع کنند و مهریه های سنگین را 
ممنوع اعالم کنند. در حال حاضر که یکصدوده 
سکه قانونی اســت، پذیرفتن آن برای زوج های 
جوانـ  دامادهاـ و پرداخت به زوجه محال است. 
می گوید: پشیمان شدم. بگذارید پسرتان مانند 

بسیاری از پسرهای دیگر مجرد بماند!
نتیجه اخالقی: آیا مسئوالن می خواهند دست 
روی دست بگذارند تا آمار ازدواج جوانان به دلیل 
ترس از مهریه، شغل مناسب، مسکن و اجاره بهای 

سنگین باالتر برود؟

چرا مجرد است؟
چون کار ثابت ندارد

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

دلیل عجیبی که زن میانسال از همسرش طالق گرفت!

اولین ماوس جهان به حراج می رود 


