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 آیت الله رئیسی: هیچکس در کشور ما 
اجازه تخلف از قانون را ندارد

 ضرب االجل رئیس قوه قضائیه
برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی

6اخذ ارقام نجومی ارزش افزوده از مصنوعات طال در سال ۹۹با وجود مصوبه مجلس!
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شاید یکی از پیچیده ترین و مهمترین تصمیماتی 
که در ایران ما، اتخاذ می شــود همین تعیین 
افزایش میزان حقوق کارگران است.از بحث و 
جدل های قبل،حین و بعد از آن هم قابل حدس 
است که چقدر این تصمیم مهم و تاثیرگذار 

است.
امسال نیز پس از مباحثه فراوان باالخره تصمیم 
 گرفته شد که حقوق کارگران در سال 1400
39 درصد افزایش داشته باشد.دو نکته را باید 
ذکر کرد:اوال این میزان افزایش حقوق اگرچه 
نسبت به ســال های قبل رشد قابل توجه ای 
داشته ولی باید درنظر داشت که کماکان فاصله 
چشم گیری با تورم واقعی در کشور دارد.ناگفته 
پیداست بر قشر کارگر جامعه این روزها چه 
می گذرد.گول این خیابان های شلوغ تهران را 
نباید خورد،این جنب و جوش های خاصیت 
شب عید است حتی اگر در جیب مردم پول 
نباشــد.به قول یکی از دوستان شرایط گرانی 
به قدری اسفناک و هولناک است که وقتی به 
سوپرمارکت می روید بعد از سالم همان ابتدا 
باید 50 هزار تومان کارت بکشــید حتی اگر 
خریدی هم نکرده باشــید و کیسه تان خالی 
باشد! مســئوالن تصمیم گیر هم که از بیان و 
نظرات شان مشخص است حقوق های چند ده 
میلیونی اجازه نمی دهد از حال مردم باخبر شوند.

مدیران بخش فوقانی قوه اجرایی نیز تحت تاثیر 
اطالعات کانالیزه شده هستند فلذا آنان هم خبر 
ندارند کف خیابان چه خبر است.بنابراین اینکه 
گفته می شود حتی افزایش 39درصدی حقوق 
کارگران نیز نمی تواند باعث یک زندگی نرمال 

و عادی شود حرف بی ربطی نیست.
اما در طرف مقابل، کارفرمایان نیز اســتدالل 
روشــن و قابل دفاعی دارند.افزایش حقوق 
شــاید خوب باشد ولی نه به قیمت از دست 
رفتن کسب و کارهای خصوصی. اصوال تولید 
و خدمات در بخش خصوصی در ایران بسیار 
دشــوار و طاقت فرسا است.مانع تراشی ها به 
قدری زیاد است که بسیاری عطای کسب و 
کار سالم و تولید را به لقای آن می بخشند؟حال 
اگر میزان افزایش حقوق کارگر به قدری باشد 
که از توان کارفرما خارج باشد اولویت نخست 
وی تعطیلی و انتقال سرمایه خود به بخش هایی 
است که می تواند حتی به اقتصاد ضربه نیز بزند.

از همین جهت اســت که چانه زنی میان دو 
 طرف همواره باال می گیرد و در نهایت هیچ کس 
 هــم راضی نیســت.بهرحال اگــر اقتصاد 
کشــورمان اینقدر ناالن و پــر ضعف نبود 
نمی شد.در  برانگیز  موضوع حساسیت  قطعا 
اقتصاد های پیشرفته دنیا در این مورد فرمول های 
مشخصی تعیین شده که طبق همان و براساس 
آمارها حقوق کارگــران بخش های مختلف 
مشخص می شود.اما اینجا نه اقتصاد سالم است 
و نه آمار ها قابل استناد.بنابراین باید سه ضلع 
دولت،کارفرما و کارگر بنشینند و روی عددی 

به اجماع برسند.
در مجموع،دولت که هیچ ولی دو ضلع دیگر 
قربانی این اقتصاد رانتی و دولتی هستند.هر دو 
ضلع امروز از سر اجبار اعالم رضایت می کنند 
ولی می دانند ســال 1400 نیز سال دشواری 
است.چه سفره هایی و چه کاسبی هایی که از 

هم می پاشد! 

قربانی 
اقتصاد نا سالم

سید علیرضاکریمی
سردبیر

سرمقاله

بارها مســئوالن حوزه هــای مختلف در خصــوص خطرات 
احتمالی که ممکن اســت مردم با آن روبرو شــوند هشدار 
داده اند. مثال مســئوالن حوزه بهداشــت ایــن روزها مدام 
 مــردم را به خاطــر کرونا به رعایت پروتکل های بهداشــتی
  از جمله استفاده از ماسک  توصیه می کنند و یا سازمان هواشناسی 
هشــدارهایی را در خصوص وضعیت بد آب و هوایی به مردم 
می دهد اما متاسفانه برخی از مردم و یا حتی خود مسئوالن 
این هشــدارها را جدی نمی گیرند. در واقع نســبت به آن ها 
بی اعتنا هستند آنقدر که برخی هایشان جانشان را در اثر این 
بی توجهی از دســت داده اند. حال ســوال اینجاست که چرا 
برخی ها به هشدارها بی توجه هستند. اولین و مهمترین علت 
بی اعتمادی مردم اســت. یعنی اعتماد در جامعه به خصوص 
اعتماد عمومی )مردم نسبت به مسئوالن( ضعیف شده است. 
اما دومین علت به سطح فرهنگ، دانش و آگاهی مردم مربوط 
می شود که جامعه ما از این منظر دچار تأخر فرهنگی است. 
بر اساس تئوری »ســر ادوارد بارنت تایلور« جامعه شناس و 
مردم شناس بزرگ انگلیسی، اگر جامعه را خطی مورب درنظر 
بگیریم، مردم دنیا بر اســاس فرهنــگ، آگاهی و دانش روی 
ایــن خط قرار می گیرند. یعنی هر کــه زودتر آگاه تر و بینا تر 
می شــود، درک درســتی از خطرات و هشــدارها دارد. مثاًل 
 مردم برخــی از مناطق تهران بنا به گفته مســئوالن کمتر 
پیش می آید که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند و 
یا درخصوص بیماری کرونا نکات بهداشتی را رعایت می کنند 
و ســفر نمی روند. در صورتی کــه در دیگر مناطق این گونه 
نیســت آن هم به دلیل تأخر فرهنگی اســت که با آن روبرو 
هستند. به همین خاطر است که بعضی ها که با تاخر فرهنگی 
روبه رو هســتند )فرقی هم نمی کند مسئول باشد و یا مردم( 
معموالً هشــدار ها و خطرات را جدی نمی گیرند و بهانه های 

عجیبی برای چرایی این کارشان می آورند.

دردسرهای 
تاخر فرهنگی

امان اهلل قرائی مقدم
جامعه شناس

یادداشت- 1

تاریخ کشــور ما مملو از حوادث دردناک و شــادی بخش 
فراوانی است اما آنچه هیچ گاه فراموش نمی شود پایبندی، 
شجاعت و رشــادت مردمی اســت که در مقابل دشمنان 
ایســتادند. مقاومت های بی نظیر همه اقشار جامعه یکی از 
افتخارات و برگ زرین تاریخ کشــور اســت. مردمی که با 
تحمل همه ســختی ها اجازه سوء اســتفاده به دشمنان را 
ندادند. برای ملت ما حفظ استقالل کشور بسیار مهم است. 
اینکه ما در شــرایط بسیار حساســی قرار گرفته ایم. مردم 
این روزها با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کنند 
و این شــیوه زندگی زیبنده مردمی نیســت که دالوری ها 
و شــجاعت های زیادی را در تاریخ خود داشته اند. زمان آن 
فرا رســیده است که در این مقطع حساس فردی سلحشور 
و دور از خط بازی های سیاســی به میدان بیاید تا مرهمی 
بر زخم های دل پریشــان ملت بگذارد تــا دمی این مردم 
مهربان آسوده خاطر باشند. چالش های اساسی معیشتی که 
می تواند انسان ها را از پای درآورد آنقدر بر مردم فشار آورده 
است که سفره آنان روز به روز کوچک تر و قدرت خریدشان 
کمتر می شود. این مردم به زیر خط فقر سوق داده شده اند. 
در این مقطع حســاس که مشکالت معیشتی امان مردم را 
بریده اســت و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است و با توجه به 
جنگ های نرم فراوان بر علیه مردم و کشور اینک این مردم 
منتظر کسی از جنس خودشــان هستند تا نا به سامانی ها 
را سامان بدهد. کســی که بتواند نابرابری ها را از بین ببرد 
و با کاهش شــکاف طبقاتی و محرومیت مشــکالت عمیق 
آن ها را مرهمی بگذارد. به فردی دالور نیاز اســت تا بتواند 
کشــور را از درد ها و رنج ها نجات دهد. کســی که با انگیزه 
 خدمت آســتین باال زده و منشــا صلح و آرامش و پیام آور 

رفاه باشد. 

جامعه شناسی 
انتخابات

جعفربای
محقق و پژوهشگر اجتماعی

یادداشت- 3

تقریباً از بهمن ماه تا به االن مســئوالن مدام می گویند که اگر 
کرونــا را جدی نگیرید با موج بعــدی این بیماری که بدتر هم 
خواهد بود روبه رو خواهیم شد. در این خصوص بارها گفته اند که 
نکات بهداشــتی را رعایت کنید و از همه مهم تر آن که به سفر 
نروید حتی در این مورد کارشان به التماس و خواهش هم رسیده 
است. اما از آنجا که گوش مردم به این حرف ها بدهکار نیست و 
مسئوالن هم به طور جدی خواسته شان را مطرح نمی کنند، عمال 
می بینیم که بخش قابل توجهی از مردم نه تنها نکات بهداشتی را 

رعایت نمی کنند بلکه اکنون در سفر هم به سر می برند. 
متاسفانه مردم از این شرایط خسته شده اند و نسبت به گذشته 
مواردی چون ماسک زدن و فاصله فیزیکی را رعایت نمی کنند و 
علی رغم محدودیت هایی که در نظر می گیرند باز هم به مسافرت 
می روند. از سوی دیگر تصمیمات دولت و نهادهای مسئول هم 
در این رابطه خیلی مشخص نیست. نمونه بارز این مسئله همین 
تعطیالت گذشته بود که علیرغم برف و بوران و کرونا مردم به 

مسافرت رفتند. 
 نکتــه دیگر آنکه واکسیناســیون در کشــور ما بســیار کند 
 پیش می رود؛ در واقع به صورت قطره چکانی است و این مسئله 
خود بســیار مایوس کننده اســت. در صورتی که باید به روند 
واکسیناسیون سرعت بخشیده شود و در عین حال دولت هم 
به طور جدی محدودیت هــا را اعمال کند و مردم هم از رعایت 

نکات بهداشت غافل نشوند. 
جالب اینجاست که با گذشت یک سال از ورود کرونا به کشور و 
این همه مرگ و میر و مبتالیان، برخی ها هنوز معتقدند که کرونا 
واقعیت ندارد. آن درصد مردمی که واقعاً در این مورد همراهی 
نمی کنند خستگی را برتن افرادی که در این خصوص زحمت 
می کشــند و نکات بهداشتی را رعایت می کنند می گذارند و از 
سوی دیگر سبب می شــوند که مدت زمان زیادتری کرونا در 

کشور باقی بماند.

هنوز هم می گویند 
کرونا واقعیت ندارد

بابک قرایی مقدم
پزشک

یادداشت- 2

ادامه در صفحه2

 حقوق کارگران برای سال جدید 39 درصد افزایش یافت

اعالم  رضایت
کارگران و کارفرمایان

کره شمالی به دموکرات ها اعتماد ندارد عادل برنمی گردد، منتظر نباشید
11 12

کارشناس بین الملل در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به عدم پاسخ پیونگ یانگ به درخواست های آمریکا: گزارش آفتاب یزد از گمانه زنی ها در مورد پخش نود با اجرای فردوسی پور

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 

می پذیرد
0۹1281۹7782

شریعتمداری: 
سال آینده،سال ارزشمندی در جهت 

افزایش تولید و صیانت از نیروی کار است
وزیــر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بــا توافق کارفرمایان و 
کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال 1400 

رسیدیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون،کار و 
 رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پایان نشست، پنج ساعته شورای عالی کار برای تعیین حداقل 
دســتمزد کارگران در سال 1400 گفت: بعد از چندین جلسه 
مذاکرات دستمزدی بین تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور 
نشست نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت شامل 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی،وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان ملی استاندارد ایران،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و نمایندگان تشــکل های کارگری و کارفرمایــی با بیش از ۵ 
ساعت مذاکرات مفصل انجام شد و در نتیجه با توافق کارگران 
و کارفرمایان به افزایش حداقل دستمزد 39 درصدی برای سال 

1400 رسیدیم.
 شریعتمداری اظهار داشت: عالوه بر این حداقل دستمزد برای 
سایر سطوح مزدی رشد 2۶ درصدی به اضافه 2میلیون و 483 

هزارو ۵۵۵ ریال ماهانه به تایید شورای عالی کار رسید.
 وی افزود: سایر آیتم های دستمزدی هم افزایش های مختلفی 
دارند،البته آیتم مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تصویب 
هیئت وزیران است که پیشــنهاد آن به فوریت تقدیم هیئت 

وزیران خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم با توجه به توافق جامعه کارگری 
و کارفرمایی صورت گرفت و فکر می کنم سال آینده، سال خوب 
و ارزشمندی در جهت افزایش تولید و صیانت از نیروی کار است.

طالبان: 
با طرح آمریکا مخالفت نکرده ایم

در حال بررسی هستیم
طالبان مخالفت با طرح صلحی که آمریکا اخیرا پیشنهاد کرده 
را تکذیب کرد. در این راســتا کمیته صلح افغانستان نیز گفت، 

دیدگاه آمریکا را بررسی می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان صحت گزارش ها مبنی بر مخالفت این گروه با 
طــرح  آمریکایی که اخیرا جزئیات آن را دریافت کرده، تکذیب 
کرد. این سخنگو گفت، رهبران طالبان همچنان در حال بررسی 
طرح صلح آمریکا درباره افغانستان هستند. این در حالی است 
که اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفت، ادامه مسیر 
خشــونت از ســوی طالبان نشــان می دهد که آن در راه حل 

مسالمت آمیز جدی نیست و فرصت صلح را از بین می برد.
کمیته صلح افغانستان نیز گفت، دیدگاه آمریکا را بررسی می کند؛ 
طرحی که گفته می شود تالشی دیپلماتیک برای پایان دادن به 

جنگ در این کشور است.
این کمیته افزود، نشست هایی در سطح رهبران برخی احزاب 
سیاسی و مسئوالن ارشد دولت برای بررسی پیش نویس طرح 
آمریکا که زلمای خلیل زاد،  فرســتاده ویژه آمریکا در امور صلح 

افغانستان مطرح کرده بود، برگزار کرده است.
این کمیته تاکید کرد، در این نشست ها بر لزوم تسریع در روند 
مذاکرات بین طرف های افغان و تقویت توافق ملی، منطقه ای و 

بین المللی به منظور صلح تاکید شد.

خبر

شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی: 

سال آینده،سال ارزشمندی
 در جهت افزایش تولید

 و صیانت از نیروی کار است
 این تصمیم با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی 
صورت گرفت و فکر می کنم ســال آینده، سال خوب و 
ارزشــمندی در جهت افزایش تولید و صیانت از نیروی 

کار است 

گزارش آفتاب یزد در مورد سوالی که این روزها در جامعه ایرانی زیاد مطرح می شود

چرا روسیه و چین 
قطره چکانی واکسن می دهند؟



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

 
  

وزیر کش��ور گفت: نگرانی خاص��ی در زمینه اجرا و 
تامی��ن امنیت انتخاب��ات نداریم. به گزارش ایس��نا، 
 عبدالرض��ا رحمانی فضلی در حاش��یه جلس��ه خود 
با اس��تانداران سراسر کشور اظهار کرد: تاکنون همه 
اقدامات و همکاری های الزم برای برگزاری انتخابات 

انجام گرفته اس��ت. ثبت ن��ام انتخابات ش��وراها در حال انجام 
 ب��وده و من همی��ن جا از هم��ه متخصصین و کارشناس��ان و 
تحصیل کردگان حوزه اجرایی و مدیریت شهری دعوت می کنم 

که در این انتخابات ثبت نام کنند. وی با بیان این 
که نگرانی خاصی در حوزه انتخابات نداریم، گفت: 
تقاض��ای ما ایج��اد زمینه برای جذب مش��ارکت 
است. رهبری هم موضوع مشارکت را مطرح کرده 
اس��ت، بنابراین همه باید تالش کنیم تا بس��تری 
مناسب برای مش��ارکت در انتخابات فراهم شود. وزارت کشور، 
 وزارت فرهنگ، شورای نگهبان، صدا و سیما و اهداف همه باید 
به وس��ع خود در این زمینه تالش کنند.وزیر کش��ور همچنین 

درب��اره آخرین وضعیت تصمیمات درب��اره بیماری کرونا گفت: 
ش��هرهای قرم��ز و نارنجی با محدودیت س��فر مواج��ه بودند، 
اما س��ایر س��فر به سایر ش��هرها آزاد اس��ت ولی باید با رعایت 
پروتکل ها س��فر انجام ش��ود. اگر پروتکل ها رعایت نشود، حتما 
دچار خس��ارت می ش��ویم. وزارت بهداش��ت هم در این زمینه 
نگرانی دارد. در این جلس��ه به اس��تانداران یاد آوری ش��د که با 
همکاری همه دس��تگاه ها تالش کنند تا عملکرد مثبت و قابل 

قبولی برای سالمت مردم اجرایی شود.

 بازداشت ۲۴۱ کارمند ۵ وزارتخانه عربستان به اتهام فساد 

 وزیر کشور: بابت اجرای انتخابات نگرانی نداریم

سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان موسوم به "نزاهه" از بازجویی از 7۵7 متهم در 
پرونده های کیفری و اداری و بازداشت موقت ۲۴۱ شهروند و مقیم این کشور خبر داد. به 
گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه سعودی عکاظ، این سازمان تصریح کرد: بازداشت شدگان 
جزو کارمندان وزارت کشور، بهداشت، امور شهری و روستایی و مسکن،  وزارت آموزش،  
منابع انسانی و توسعه و اجتماعی، سازمان کلل گمرک و پست عربستان هستند.

سیاسی دوشنبه ۲۵  اسفند  ۱۳99    شماره ۵976  ۲

 1412- س��عید مش��تاقی از تهران: صبح 
س��ه شنبه 12 اس��فند، اکیپی از کارگران 
خدمات شهری به بزرگراه شهید محالتی، 
خیابان شهمیرزادی مراجعه و تمام پیاده رو، 
خیابان را جارو و در و دیوارها را پاکسازی 
کردند و با خودرو تانکر، اقدام به شستشوی 
معبر و الیروبی نهرها کردند. به عنوان یکی 
از س��اکنان خیابان ش��همیرزادی از توجه 
 و پیگیری ش��هرداری نس��بت به نظافت 

محله ها سپاسگزاری می کنم. )12/23(

1417- سوال از سازمان تأمین اجتماعی: 
وقتی برخی کارفرماها زیر بار بیمه کارکنان 
شان نمی روند و آن ها را مجبور می کنند 
بیمه خویش فرما ش��وند، آیا پس از اخراج 
از سوی کارفرما، بیمه بیکاری به آنان تعلق 

می گیرد؟)12/23(
1849- خ��وش خط��ی؛ داش��تن خ��ط 
خوش هنر بزرگی اس��ت ک��ه برخی ها از 
آن برخوردارن��د، به نظر م��ن این موضوع 
ذاتی نیس��ت و رنج و تمرین و ممارس��ت  
و سختکوش��ی بسیار به دس��ت می آید.  
هنرمندان وجودشان گرامی است از جمله 
خوش خطان. خط میرعماد می برند دست 
 به دس��ت، خط دروی��ش )عبدالمجید( ز 

ناز تو شکست. )12/23(
 فرقانی 

2015- مس��ئوالن گرامی و گرانی! حتماً 
اط��الع دارید قیمت کیف و کفش و لباس 
و میوه، شیرینی و آجیل این روزها به اوج 
رسیده است. تا عید هم فرصت کمی باقی 
مان��ده با توجه به این ک��ه برخی مراکز از 
جمله محل کار ما که موسسه ای فرهنگی 
و مطبوعاتی اس��ت هنوز عی��دی ها را تا 
 این زم��ان � دوازدهم اس��فند � پرداخت 
نکرده اند. در حالی که در گذشته و هر سال 
در نیمه بهمن پرداخت می شد. با این گرانی 
های لجام گس��یخته، حقوق بگیران که از 
پایین ترین درآمد برخوردارند، چگونه می 
توانند از عهده مخارج سنگین هزینه سال نو 
برآیند؟ چرا مسئوالن به فکر کاهش قیمت 
ها و باال بردن قدرت خرید مردم نیستند؟ 
کودکان، نوروز می خواهند، جوابشان را چه 

باید داد؟ علی از تهران )12/23(
1748- رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس؛ 
این روزها وقتی به خیابان پیروزی مراجعه 
می کنیم، بسیاری از ایستگاه های اتوبوس 
 شرکت واحد تمیز و رنگ آمیزی شده اند 
 ک��ه ج��ا دارد از اق��دام مفید ش��هرداری 
 به ویژه منطقه سیزده قدردانی کنیم. عرفان

 از تهران )12/23(
1312- س��روان مرتضی بهاروند، یکی از 
افس��ران پرتالش کالنتری 107 فلسطین 
واقع در ته��ران، خیاب��ان طالقانی، بعد از 
خیابان ولیعصر)عج(، روبروی هتل انقالب 
توانس��ته رضایت مراجع��ان را جلب کند، 
قدردان��ی می کن��م و از این ک��ه روزهای 
گذش��ته ب��ه ج��ای کالنتری فلس��طین، 
 کالنت��ری س��نایی چ��اپ ش��د، پ��وزش 

می خواهم. )12/23(
0915- برخی مواق��ع تلویزیون با دعوت 
از مهمان یا گفتگوی تلفنی با مس��ئوالن 
 درب��اره  قیم��ت آجی��ل، می��وه و روغن، 
آن ها قیمت های��ی که اعالم می کنند با 
آنچه که در بازار اس��ت، از زمین تا آسمان 
 تفاوت دارد. بدتر این که برخی از مسئوالن

 واس��طه ه��ا و دالالن را مس��بب اصل��ی 
کمبودها و گرانی ها می دانند، اما مشخص 
نیس��ت چرا دالالن شناس��ایی و به سزای 
اعمال ش��ان نمی رسند. چرا عرضه روغن 
نبات��ی یا مرغ باید طوری باش��د که مردم 
برای تهیه آن ها با مشکل مواجه شوند. چرا 
قیمت مرغ دو، سه مدل است. باید با قیمت 
مصوب در تمامی مرغ فروشی ها توزیع و به 
فروش برسد. چرا برخی فروشگاه ها پنهان 
کاری م��ی کنند و تمام��ی روغن ها را به 
فروش نمی رسانند؟ در شأن مردم نیست 
برای تهیه مایحتاج ضروری ساعت ها وقت 
مفیدش��ان در صف های طوالنی هدر رود. 
سالمندانی که توانایی صف ایستادن ندارند، 
تکلیف شان چیست؟ ب. کاشفی )12/23(

پیامهای مردمی در صفحات 8-۲

 روحانی:
کاالهای اساسی 

و ملزومات سفره مردم
 اولویت نخست دولت است

دویست و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی 
اقتص��ادی دول��ت به ریاس��ت رئیس جمهور 
برگ��زار و در ای��ن جلس��ه وزی��ران صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی گزارشی 
از وضعی��ت قیمت کاالها در ب��ازار و اقدامات 
انجام ش��ده برای کاهش قیمت اجناس ارائه 

کردند.
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهور پس از ارائه 
ای��ن گزارش ب��ا بیان اینکه تامی��ن کاالهای 
اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت 
بوده اس��ت، بر تس��ریع اقدامات هماهنگ و 
ف��وری برای جلوگی��ری از افزای��ش بی رویه 
قیمت ه��ا و همچنین کاهش قیمت کاالهای 
مورد نیاز مردم به س��طح مطلوب و مناس��ب 

تاکید کرد.
حس��ن روحانی با اش��اره به اینکه دستورات 
الزم برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها با 
کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت ها 
صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت 
بر قیمت ها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن 
در ش��رایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری 
برخوردار اس��ت و دس��تگاه های مربوطه باید 
نظارت های خود را بیش��تر کرده و دستورات 
ص��ادره را عمل��ی کنند ت��ا م��ردم نتیجه را 

احساس کنند.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینکه ب��ا وجود همه 
تالش ها در برخی زمان های مشخص از جمله 
روزهای پایانی س��ال برخی سوء استفاده ها و 
جوس��ازی ها موجب القای کمب��ود کاال و در 
نهایت شوک افزایش قیمت می شود، تصریح 
کرد: وزارتخانه ها و دس��تگاه های ذیربط باید 
با جدیت و دقت بیش��تر دس��تور العمل های 
کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند 
مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند 
ضمن آنکه رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیز با 
اطالع رسانی دقیق می بایست اسباب آرامش و 

رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.
مدیریت واردات مواد ضروری و کاالهای مورد 
نی��از م��ردم در این ایام از جمل��ه تصمیمات 

ستاد هماهنگی اقتصادی بود.
رئیس جمهور در این زمینه اظهار داش��ت: با 
توجه به تامین ارز مورد نیاز در س��خت ترین 
ش��رایط و افزایش تولید، نوس��انات قیمت ها 
پی��ش از آنکه نش��ات گرفت��ه از کمبود کاال 
باش��د برآمده از التهاب آفرینی ها، القاء تصور 
جهش قیمت های آتی و ایجاد تقاضای کاذب 
اس��ت، همچنین کاس��تی در هماهنگی های 
الزم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره 
 تولی��د تا توزیع هم وج��ود دارد که وضعیتی 
غیر قابل قبول را درمورد برخی کاالها ایجاد 
 کرده است.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به 
ظرفیت های امید بخش اقتصاد کشور تصریح 
ک��رد: آماره��ا و ش��اخص های کالن اقتصاد 
نشانگر مس��یر مثبت و خنثی سازی تحریم ها 
و شکس��ت قطعی سیاست فشار حداکثری و 
بارقه های پیروزی در جنگ اقتصادی اس��ت 
و ای��ن توفی��ق دقیقا در س��ال هایی رخ داده 
اس��ت که بسیاری از کشورها به سبب هجوم 
کرونا ن��رخ منفی را در رش��د اقتصادی خود 
ش��اهد بوده اند.روحانی اف��زود: این موفقیت 
همان چیزی است که دشمنان در چارچوب 
اه��داف ش��وم خود نس��بت به مل��ت ایران، 
بدنب��ال کمرنگ کردن و نفی آن هس��تند و 
متاس��فانه برخی جریانات داخلی نیز اس��یر 
منافع زودگذر سیاس��ی ش��ده و این کامیابی 
ملت را نادیده می گیرند. رئیس جمهور تاکید 
کرد: بی تردید س��ال آینده با همراهی مردم و 
فعاالن اقتصادی س��الی پررونق و امیدبخش 

برای اقتصاد کشور خواهد بود.

 جامعه شناسی انتخابات
ادامه از صفحه اول:

کسی باید عنان قدرت سیاسی به دست بگیرد 
که با تالش��ی بی وقفه بتواند مشکالت را حل 
کند. کشور ما که جزو ثروتمندترین کشور های 
جهان محس��وب می شود نباید تا این میزان با 
چالش های زیاد اقتصادی مواجه باشد و مردم 

غم نان شب داشته باشند.
 این��ک ک��ه در آس��تانه انتخابات دیگ��ر قرار 
داریم شایسته اس��ت با سواد سیاسی و دانش 
انتخاباتی و تجربه های گران س��نگ کس��ی را 
انتخ��اب کنیم که به عنوان مصلح واقعی برای 
 حل معضالت اقتص��ادی بتوان��د کاری انجام

 دهد.

883۱8۵۵6-883۱8۵۵۵
پیام کوتاه:  3000۱۴۱۴۲7

 خبر روی خط آفتاب 

مع��اون اول رئیس جمهوری گفت: خیلی ها مدعی بودند با وجود 
تحریم ما می توانیم نفت صادر کنیم اما دولت نمی خواهد این کار 
را ب��ه آنها بدهد. ما با آقای زنگنه تواف��ق کردیم تا به آنها مجوز 
بدهیم اما هیچکس نتوانس��ت حتی یک بشکه نفت بفروشد جز 

سردار شهید سلیمانی که در مقطعی این کار را کرد.
ب��ه گزارش ایرنا، جهانگیری درباره تالش های دولت تدبیر و امید 
در حوزه اقتصادی اظهارداش��ت: دولت در این هفت و سال و نیم 
که از عمرش گذش��ته، کارهای مهمی انجام داده است ولی باید 
بپذیریم مردم در ش��رایط س��خت و دشواری هس��تند و باید به 
آن��ان حق داد که نگران بوده و گالیه داش��ته باش��ند و حتی از 
گله هم باالتر، از مس��ئوالن ناراحت باش��ند. به هر حال، زندگی 
مردم در ش��رایط بس��یار سخت اس��ت.وی افزود: وقتی دولت در 
س��ال 92 ش��روع به کار کرد، ما در سیاس��ت خارجی دچار یک 
ش��رایط بسیار س��خت و بحرانی بودیم و پرونده ایران در شورای 
امنیت س��ازمان ملل بود. قطعنامه های متعددی علیه ایران وضع 
ش��ده بود، تحریم های متعددی در زمینه های مختلف نفت بانک 
و حم��ل و نقل را داش��تیم اما در عین حال تحریم ها س��قفی را 
تعیین کرده بود که می شود گفت این تحریم ها فشاری بر دولت و 
حکومت بود تا آن را وادار کند در زمینه مذاکره به توافقی برسند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه اقتصادی هم شرایط 
بس��یار سخت بود. ما هم با تورم بس��یار باالیی حدود 40 درصد 
در س��ال 92 روبه رو بودیم؛ هم با رش��د اقتصادی منفی 7 درصد 
در سال 91 مواجه بودیم. عالوه  بر این سرمایه گذاری کشور طی 

سالیان متمادی منفی بود.

<هدف تحریم ها یکسره کردن تکلیف جمهوری اسالمی بود
ب��ه گفت��ه جهانگی��ری، طراح��ی آمریکایی ه��ا این ب��ود که با 
ابرتحریم هایی که علیه اقتصاد ای��ران وضع کردند، اقتصاد ایران 
در همان ش��ش ماه نخست جنگ اقتصادی دچار فروپاشی  شود 
و از این طریق مردم را به خیابان ها کش��انده و تکلیف جمهوری 

اسالمی را یکسره کنند.
وی گف��ت: در این مقطع هدف گذاری ما از ابتدای س��ال 97 به 
ط��ور کامل تغییر کرد. از آن زمان توس��عه، پیش��رفت و اجرای 
طرح های مهم اقتصادی هدف گذاری ما نبود؛ هدف گذاری ما این 
ب��ود که چ��ه کار کنیم که اقتصاد کش��ور را از فروپاش��ی نجات 
بدهی��م، زندگی مردم از هم نپاش��د و ش��رایط از اینکه هس��ت، 
س��خت تر نش��ود. بنابراین روی دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها 
تمرکز کردیم.معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این مرحله 
تحریم ها برای فشار به دولت و نشاندن آن پای میز مذاکره نبود. 
تحریم ها برای این بود که تکلیف جمهوری اس��المی را یکس��ره 
کن��د. عده ای در داخل می گفتند توافق برجام بد اس��ت و ترامپ 
هم  گفت این بدترین توافقی اس��ت که علیه آمریکا وضع ش��ده 

است. در این شرایط زندگی مردم خیلی سخت شد.
<می خواستند دولت را وادار کنند که برجام را به هم بزند

جهانگیری خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم در سیاستگذاری های مان 
ش��رایطی که معیش��ت م��ردم را حفاظت می کند، اعمال ش��ود. 
کارهای زیادی هم انجام گرفت اما ش��رایط مردم بس��یار سخت 
بود. ما تالش کردیم برجام ب��ه هم نخورد. این یک هدف گذاری 

بود. اگر یادتان باش��د در مجلس پش��ت تریبون می رفتند، برجام 
را آتش می زدند و می خواس��تند دولت را وادار کنند که برجام را 
به هم بزند اما دولت سعی کرد برجام را نگه دارد و رئیس جمهور 
در باقی ماندن برجام خیلی نقش داش��ت. وی با اش��اره به اینکه 
ش��رایط اقتصادی را برای چگونگی کمک رسانی به اقشار مختلف 
مردم بررس��ی کردیم، اظهارداش��ت: در این س��ه س��ال علیرغم 
فروش بس��یار کم نفت، آس��یب دیدن وضعیت درآمدهای دولت 
و کاه��ش یافتن میزان درآمدهای ارزی دولت، س��عی کردیم از 
اینکه فشار بیش��تری بر مردم وارد شود، جلوگیری کنیم. همین 
می��زان کاالیی که ص��ادر می کنیم، قیمتش کمتر ش��د و هزینه 
واردات بسیار باال رفت یعنی اگر کاالیی را 100 دالر می فروختیم 
با این ش��رایط 80 دالر می فروختیم و اگ��ر کاالیی را 100 دالر 
وارد می کردی��م اکن��ون 120 ت��ا 130 دالر آن را می خری��م.
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینک��ه هزینه های مضاعفی در 
صادرات و واردات بر کش��ور ما تحمیل ش��د و کارایی منابع مان 
را ب��ه حداقل رس��اند، عنوان ک��رد: با این همه ت��الش کردیم تا 
ش��رایط زندگی م��ردم از اینکه هس��ت، بدتر نش��ود. همچنین 
تالش کردیم کاالهای اساس��ی و دارو تحت هر ش��رایطی تامین 
ش��ود. از اواخر س��ال 98 کرونا وارد کشور ش��د. در بحث مقابله 
با کرونا حداقلش این ش��د که با کش��ورهای دیگر قابل مقایس��ه 
هستیم. من نمی گویم بهتر یا بدتر بودیم. مردم خودشان قضاوت 
کنند کش��وری که درگیر یک جنگ اقتص��ادی و یک ابرتحریم 
 قرار گرفته، چگونه توانس��ته کش��ور را در این ش��رایط کرونایی 

مدیریت کند.

 جهانگیری :

آیت اهلل رئیس��ی در بیس��ت و چهارمین س��فر اس��تانی خود روز 
یکشنبه به همراه جمعی از مسئوالن عالی قضائی وارد ساری مرکز 

استان مازندران شد.
به گزارش میزان، در این س��فر بررسی مسائل و مشکالت قضائی 
حقوقی استان مازندران و نتیجه ارزیابی تیم های کارشناسی که از 
هفته های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش های 
کارشناسی در این استان حضور یافته اند در دستور کار قرار گرفت.
 آیت اهلل رئیس��ی در بیست و چهارمین سفر استانی خود در بدو 
ورود به فرودگاه س��اری گفت: از اینکه به دلیل شرایط کرونایی و 
دس��تورالعمل های بهداشتی این سفر با تأخیر انجام شد و در این 
سفر به استان مازندران امکان حضور در اجتماعات عظیم مردمی 

را نداریم، عذرخواهی می کنیم.
رئی��س قوه قضائیه ادامه داد: نتیجه بررس��ی های هیئت 30 نفره 
اعزامی پیرامون شرایط و وضعیت استان مازندران در جلسه شورای 
قضائی با حضور مس��ئوالن استانی مورد رسیدگی و تصمیم گیری 
قرار خواهد گرفت.آیت اهلل رئیس��ی خاطرنشان کرد: همچنین در 
سایر جلس��ات از جمله جلسه ش��ورای اداری با حضور مسئوالن 
پرتالش استان به میزانی که امکان دارد مسائل استان مازندران را 

مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
رئی��س ق��وه قضائیه تاکید ک��رد: امیدواریم در این س��فر بتوانیم 
جهت گره گشایی از مش��کالت مردم استان مازندران که همواره 
 به تالش گری و حرکت در مس��یر تولید مع��روف بودند، اقدامات

 مثمر ثمری را انجام دهیم.
<تعیین ضرب االجل دو و نیم ماهه به کارخانه نساجی مازندران 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نخستین برنامه از سفر به استان 
مازن��دران با حضور در کارخانه نس��اجی قائمش��هر، از بخش های 
مختلف این کارخانه بازدید کرد و با کارگران آن به گفتگو پرداخت.
رئیس ق��وه قضائیه در جمع کارگران این کارخانه اظهار داش��ت: 
کارخانه نساجی قائمشهر در سال 88 واگذار شد و متاسفانه فردی 
که این کارخانه به او واگذار ش��د، نتوانست به تعهد خود مبنی بر 
اشتغالزایی برای 2 هزار نفر و افزایش تولید در کارخانه عمل کند.

آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینکه س��رمایه های عظیمی در کارخانه 
نساجی قائمشهر وجود دارد، خطاب به کارگران این واحد تولیدی 
گفت: اصلی ترین و بزرگترین س��رمایه این کارخانه، شما نیرو های 
پرتالش و فنی آن هستید و عالوه بر این، تجهیزات و ماشین آالتی 
که در این کارخانه وجود دارد س��رمایه های ارزشمندی محسوب 

می شوند که جایز نیست بدون بهره برداری باقی بمانند.
رئیس دستگاه قضا گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر جهش تولید، خوش��بختانه بخش��ی از کارخانه نس��اجی 
قائمشهر راه اندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر بهره برداری قرار 
دارد و بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر 5 ماه آینده، باید خط 

تولید جدید نساجی قائمشهر راه اندازی شود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی 
قائمش��هر از حیث مالکیت گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت 
داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند 
و ما در این زمینه تاکیدات الزم را انجام داده ایم و مسئوالن قضائی 

نیز پیگیری های مربوطه را در این خصوص انجام خواهند داد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار 
مختلف م��ردم مازندران نیز در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد 
خانواده اظهار کرد: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طالق که 
بر جامعه مترتب می شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران 
و فعاالن در حوزه آسیب های اجتماعی باید به مقوله طالق و ارائه 

راهکار ها جهت کاهش آن توجه ویژه ای داشته باشند.

رئی��س قوه قضائیه ب��ا بیان اینکه مقام معظم رهبری نس��بت به 
موضوع آسیب های اجتماعی از جمله طالق و اعتیاد بسیار حساس 
هس��تند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب های اجتماعی نظیر 
اعتیاد و طالق توجه نش��ود این آسیب ها منتهی به جرم می شوند 
ل��ذا حتما در این جهت بای��د اقدامات پیش��گیرانه در حوزه های 

فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه برای مقابله با آسیب های اجتماعی که 
جامعه را رنج می دهد راهکار وجود دارد و این راهکار ها نیز دست 
یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیالتی که در زمینه های اقتصادی 
از جمله تامین مس��کن و ایجاد اش��تغال ارائه می شود می تواند از 
ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج های جوان پیش��گیری 
کند.رئیس قوه قضائییه در بخش پایان س��خنان خود در واکنش 
به س��خنان یکی از حضار مبنی بر تغیی��ر کاربری اراضی در یکی 
از روس��تا های استان مازندران گفت: با تغییر خالف قانون کاربری 
اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت 
با آلونک ها نیس��ت بلکه اولویت ها با آن دسته از ویال های اشرافی 
اس��ت که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع 
طبیعی س��اخته شده اند. هیچکس در کش��ور ما اجازه تخلف از 
قانون را ندارد و چنانچه مس��ئولی قان��ون را نقض کند مجازاتش 
مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خالف قانون کاربری اراضی در 
روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری 

خواهد شد.
<وقفی بودن جنگل های آق مشهد، تاکنون اثبات نشده است

آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی همچنین در جریان سفر استانی به 
مازندران، با تعدادی از مراجعه کنندگان به دادگستری این استان 
دیدار کرد.آیت اهلل رئیس��ی با تاکید بر اجرای کامل طرح کاداستر 
در کش��ور اظهار کرد: اجرای طرح کاداس��تر یک��ی از راهکار های 
مهم برون رفت از مش��کالت مربوط به دعاوی مربوط به مالکیت 

اراضی در کشور اس��ت. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وقف فرع 
بر مالکیت اس��ت و واقف تنها زمانی می توان��د ملک خود را وقف 
کند که مالکیتش بر آن ملک اثبات ش��ده باش��د، گفت: جنگل ها 
و رودخانه ها جزو انفال متعلق به دولت هس��تند و منافع آن برای 
مردم خواهد بود و هیچگاه شخصی نمی تواند مالکیتی بر جنگل ها 

و رودخانه ها داشته باشد.
آیت اهلل رئیس��ی در جریان س��فر به اس��تان مازن��دران در دیدار 
جمعی از اهالی روس��تای آق مش��هد گفت: اص��ل مالکیت واقف 
جنگل های آق مش��هد مورد تردید جدی اس��ت و در بررسی های 
متعدد کارشناس��ی، تاکنون مالکیت واق��ف و بالتبع موقوفه بودن 
این جنگل ها برای ما اثبات نشده است، البته تصمیم نهایی در این 

خصوص توسط دیوانعالی کشور اتخاذ خواهد شد.
<هیچ متخلفی نباید اجازه یابد آجر روی آجر بگذارد 

که بعد بخواهد تخریب شود
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی همچنین در دیدار با قضات و کارکنان 
قضائی اس��تان با تاکید بر این نکته که حفظ حقوق بیت المال و 
حقوق عامه از نکات بس��یار مهمی اس��ت که همواره باید مدنظر 
همکاران قضائی باشد عنوان کرد: در این رابطه در استان مازندران 

مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است.
آیت اهلل رئیس��ی افزود: همه دستگاه های اداری موظفند چنانچه 
در این منطقه و ی��ا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویالیی 
هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا ها با 

فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما در دستگاه قضائی تاکید کرده ایم که 
دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.

آیت اهلل رئیس��ی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مقررات در تغییر 
کاربری ه��ا عن��وان کرد: در ای��ن زمینه باید قوانی��ن و مقررات را 
تعیین و تبلیغ کنیم و متقاضیان س��اخت س��ازمان های مرتفع و 
مراکز تفریحی را آگاه کنی��م که در کدام مناطق به لحاظ قانونی 
جواز ساخت و ساز وجود دارد. این موضوع از تکالیف دستگاه های 
اجرایی است و پس از تعیین معرفی مکان های قانونی برای ساخت 
و س��از باید ب��ا متخلفان و تعرض کنندگان ب��ه قانون و مکان های 
مش��خص شده، برخورد شود. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هیچ 
متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد 
تخریب شود؛ باید جلوی س��اخت و ساز های غیرمجاز و تجاوز به 
حریم طبیعت را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط 

را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد.
آیت اهلل رئیس��ی در همین زمینه خاطرنش��ان کرد: حفظ اراضی 
کشاورزی، باغات و اش��جار از اولویت هاست و رعایت این اولویت 
در اس��تان مازندران بیشتر مدنظر قرار دارد. رئیس دستگاه قضا با 
بیان اینکه پیام حرکت مبارزه با فساد در دادگستری مازندران این 
اس��ت که این دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط 
قرمزی به استثنای غیرمس��تند صحبت کردن ندارد، عنوان کرد: 

همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند.
<تاکید رئیس قوه قضائیه بر حفظ حریم دریا

رئی��س قوه قضائی��ه در دیدار ب��ا قضات و کارکنان دادگس��تری 
اس��تان مازندران گفت: همه دستگاههای اداری موظفند چنانچه 
در این منطقه و ی��ا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویالیی 
هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریاها با 
فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضائی تاکید 
 کرده ایم که دادگس��تری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید 

پیشگام باشد.

 ضرب االجل رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی

 آیت اهلل رئیسی: هیچ کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد

 فرمانده کل سپاه گفت: امروز ما برای دشمن شرط تعیین می کنیم؛ 
البته هر وقت در حصار شرط های آنان قرار گرفتیم، باختیم؛ اما اگر 

برای دشمن شرط تعیین کردیم، برنده شدیم.
به گزارش ایسنا؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی اظهار: بارها اتفاق افتاده که دشمن 
قصد داش��ته ما را در دستان خود بگیرد و حتی بارها تا مرز جنگ 

پیش رفتیم، ولی قدرت والیت، دشمن را عقب رانده است.
وی اظهار داشت: دشمنان تمامی تمرکز خود را بر اسالم گذاشتند 
و سعی کردند با ترفندهای مختلف، جوانان را از انقالب دور و امت 
اسالم را نیز از هم جدا کنند؛ اما با وجود همه این تالش ها، دشمن 

گریخت و از ما فاصله گرفت. فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا هزاران 
نیرو در عراق دارد، ولی ناچار اس��ت از این کشور عقب نشینی کند؛ 
دش��من سراسر آتش اس��ت، اما روند معکوس می ش��ود؛ به عنوان 
مثال اندک مس��لمانان یمنی در این کشور مقاوم بر صحنه تسلط 
دارند و اعماق خاک دشمن ش��ان را هدف قرار می دهند؛ این قدرت 
 چگونه ش��کل گرفت و کدام هنرنمایی توانست این میدان نابرابر را 

تغییر دهد؟
سردار س��المی عنوان کرد: انسان های صالح اگر کتف هایشان قطع 
می شود با چش��م و زبان از اسالم دفاع می کنند؛ زیرا راهی جز این 
نداریم؛ ما در فراز آخر نبرد هستیم. دشمن عاجز شده است به نحوی 

که ما پوسیدگی را در استخوان ها، افسردگی را در نگاه، سستی را در 
کالم و درماندگی را در چهره دشمن می بینیم؛ این فرسایش قدرت 
چگونه روی داده است؟ آن ها در هیچ مقطعی و در هیچ مواجهه ای 

جز شکست، به دستاورد دیگری نرسیدند.
فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: امروز ما برای دش��من شرط تعیین 
می کنی��م؛ البته هر وقت در حصار ش��رط های آن��ان قرار گرفتیم، 
باختیم؛ اما اگر برای دشمن شرط تعیین کردیم، برنده شدیم و این 
در حالی اس��ت که فقط انسان های مؤمن می توانند در برابر دشمن 

پیشرفته و مدرن ایستادگی کنند.
سرلشکر سالمی بیان کرد: ما سالح داریم، فراوان و مدرن هم داریم؛ 
یعنی دیگر با دس��ت خالی س��خن نمی گوییم. از جنس قدرتی که 
دش��من دارد، ما هم داریم، اما بدون انسان های مؤمن، این سالح ها 

کارایی ندارند؛ لذا باید این ها ساخته شوند.

= هم��ه دس��تگاههای اداری موظفن��د چنانچه در 
این منطق��ه و یا مناطق دیگ��ر، دارای مراکز تفریحی 
ی��ا ویالیی هس��تند، حریم دریا را حف��ظ و در صورت 
تعرض به حری��م دریاها با فوریت به رفع این تعرض 
اقدام کنند. ما در دس��تگاه قضایی تاکید کرده ایم که 
 دادگس��تری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید 

پیشگام باشد
=هیچ متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر 
بگ��ذارد که بع��د بخواهد تخریب ش��ود؛ باید جلوی 
ساخت و ساز های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت 
را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط را 

برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد

سرلشکر سالمی:  
  ما برای دشمن شرط می گذاریم

 به مردم حق می دهیم گالیه داشته باشند  



 
مع��اون امور زنان و خانواده رئیس جمه��وری، گفت: الیحه پلیس 
اطفال در کمیس��یون لوایح دولت نهایی شده است و امیدواریم در 
روزهای پایانی س��ال ۹۹ و یا در نخس��تین روزهای سال ۱۴۰۰ در 
دولت تصویب شود چراکه می تواند بخش مهمی از آسیب های وارده 
به اطفال را مدیریت کند.به گزارش ایس��نا، معصومه ابتکار گفت : 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از جمله قوانین پیش��رو و جامع 
است که به حقوق کودک و نوجوان توجه دارد و بهزیستی، اورژانس 
اجتماعی و پلیس اطفال در آن نقش کلیدی ایفا می کند.وی با اشاره 

به نقش حائز اهمیت الیحه "حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت" در پیشگیری از خشونت علیه 
زن��ان، ادامه داد: دولت دوازدهم الیحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خش��ونت را تصویب و حدود 
دو ماه قبل جهت طی تش��ریفات به مجلس شورای 

اسالمی ارس��ال کرد اما همچنان خبری از اعالم وصول آن توسط 
مجلس نش��ده است. از مجلس تقاضای تسریع در اعالم وصول این 
الیح��ه را داریم چراکه این الیحه گامی اس��توار در جهت مقابله با 

خش��ونت علی��ه زنان اس��ت.به گفته ابتکار، تاس��یس 
اورژانس اجتماعی شبکه بزرگ مراکز مداخله در بحران 
به دولت های هفتم و هشتم باز می گردد که از آن زمان 
نیز عده ای با چنین رویکردی موافق نبودند اما با حمایت 
دولت و پشتکار فعاالن این عرصه، این کار شکل گرفت.
وی افزود: به جرات می گویم امروزه ایران به نس��بت سایر کشورها 
یکی از پیش��رفته ترین و قوی ترین شبکه های مقابله با آسیب های 

اجتماعی را داراست.

اجتماعی دوشنبه 25  اسفند  1399    شماره 5976 aftab.yz@gmail.comاز اعالم وصول الیحه »حمایت از زنان« خبری نیست

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3۰۰۰1۴1۴27 در میان بگذارید.

 جهان 
=تعداد مبتالیان: 12۰ میلیون و 57 هزار 

و 631 نفر
=تع�داد فوتی ها: دو میلیون و 659 هزار 

و ۸36 نفر
=تعداد بهبود یافتگان: 96 میلیون و 5۸9 

هزار و 356 نفر
ایران

=تعداد مبتالیان: یک میلیون و 7۴6 هزار 
و 953 نفر

=تعداد فوتی ها: 61 هزار و 23۰ نفر
=تعداد مبتالیان دیروز: 7 هزار و 593 نفر

=تعداد فوتی های دیروز: ۸۸ نفر
آمریکا

=تعداد مبتالی�ان: 3۰ میلیون و ۴3 هزار 
و 662 نفر

=تعداد فوتی ها: 5۴6 هزار و 6۰5 نفر

 ۵ عادت اشتباهی که
 در نوروز به محیط زیست 

آسیب می زند
یک اس��تادیار اکولوژی گیاهی دانش��گاه شهید 
بهش��تی با اش��اره به اینکه برخی از م��ا عادات 
اشتباهی داریم که سبب آسیب رسیدن به محیط 
زیس��ت در ایام نوروز می شود، گفت: ازجمله این 
عادات اش��تباه رها کردن ماهی قرمزها و سبزه ها 
در طبیعت است.احمدرضا محرابیان در گفتگو با 
ایسنا، ضمن اشاره به اینکه برگزاری مراسم نوروز 
در کش��ور ما با برخی عادات اشتباه همراه است، 
اظهار کرد: نوروز فصل نو شدن و آشتی با طبیعت 
است اما گاهی برخی افراد کارهایی انجام می دهند 
که طبیعت و محیط زیس��ت را با مشکل مواجه 
می کنن��د.وی اضافه کرد: برای مثال ماهی قرمز، 
گونه ای وارداتی و غیربومی در کش��ور ما است و 
رها ش��دن آن در رودخانه ها، دریاچه ها و س��ایر 
آب های جاری می تواند حیات س��ایر موجودات 
دریایی را تهدید کند و حتی س��بب از بین رفتن 
آن ها شود.به هیچ عنوان پسندیده نیست که ما در 
نوروز که هنگام دوس��تی و سازگاری با طبیعت 
است چنین اقدامی را انجام دهیم.سبزه های رها 
ش��ده در طبیعت به عنوان گونه ای هرز و مهاجم 
تلقی می شوند و تازمانی که تجزیه نشوند حیات 
سایر گونه های گیاهی را تهدید می کنند.به اعتقاد 
محرابیان اگ��ر تعداد زیادی از ایرانی��ان اقدام به 
کاشت سبزه کنند، مقدار زیادی حبوبات و آب هدر 
می رود بنابراین بهتر است که گلدان های طبیعی 
را جایگزین سبزه در سفره هفت سین کنیم.وی در 
ادامه گفت: هرساله در روز ۱۳ فروردین و همزمان 
با روز طبیعت برخی افراد ناآگاه خسارت هایی را به 
محیط های طبیعی کشور وارد می کنند؛ از روشن 
کردن آتش در جنگل ها گرفته تا شکستن شاخه 
درختان که این مسئله کامال در تضاد با نفس روز 
طبیعت است البته امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در کشور توصیه های وزارت بهداشت مبنی 
بر پرهیز از حضور در محیط های پرجمعیت و در 
خانه ماندن اس��ت که بای��د در اولویت همه افراد 
ق��رار گیرد. به هرحال حفظ طبیعت و خودداری 
از آسیب رساندن به آن را نیز باید مدنظر داشته 
باشیم. یکی از مش��کالت اساسی دیگر در حوزه 
محیط زیس��ت مصرف بی رویه و درنتیجه تولید 
بی رویه پس��ماند در کشور است که متاسفانه در 

ایام نوروز افزایش می یابد.

 رعایت پروتکل های بهداشتی 
به کمترین میزان 

در ۴ ماه گذشته رسید
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: میزان رعایت 
پروتکل های بهداش��تی در کش��ور ب��ه ۶۰.۴۲ 
درصد رسیده که این میزان تقریبا همانند اوایل 
آبان ماه بوده و کمترین مقدار در ۴ ماه گذشته 
است.دکتر س��یما س��ادات الری در گفت وگو 
با ایس��نا، درب��اره میزان رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی در کش��ور بیان کرد: متاس��فانه در 
روزهای پایانی س��ال ۱۳۹۹ ب��ا کاهش میزان 
رعایت پروتکل های بهداش��تی مواجه ش��دیم 
و تقریبا از اوایل اس��فند ماه این روند کاهشی 
ادامه داش��ته و در حال حاضر به ۶۰.۴۲ درصد 
رس��یده اس��ت.وی ادامه داد: هم��ان طور که 
باره��ا گفته ش��د، میزان رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی با روند بیماری رابط��ه عکس دارد 
و در حال حاضر بر اس��اس بررس��ی های انجام 
شده و تطابق نمودارها کامال این روند مشهود 
اس��ت. با توجه به کاه��ش رعایت پروتکل های 
بهداشتی در هفته های اخیر، روند افزایشی ابتال 
به ویروس کرونا در کشور مشاهده می شود.در 
حال حاضر بیشترین درصد رعایت پروتکل های 
بهداش��تی در استان های قزوین، یزد و تهران و 
همچنین کمترین درصد رعایت در استان های 
سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و 

آذربایجان غربی ارزیابی شده است.

کرونا خبر

 محیط زیست

کرونا 

آفت�اب ی�زد_ یگان�ه شوق الش�عرا: حداقل دس��تمزد یکي از 
متغیرهاي مهم سیاس��ت هاي بازار کار در سطح جهاني است. زیرا 
یکي از اهداف مهم اقتصادي-اجتماعي دولت ها، حمایت و پشتیباني 
از نی��روي کار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خری��د و رفاه زندگي و 
تامین امنیت شغلي آنان با استفاده از اهرم حمایتي حداقل دستمزد 
مي باش��د. به دلیل ارتباط میان حداقل دس��تمزد و کاهش س��طح 
فقر این سیاس��ت به یکي از ابزار اصلي جهت کاهش فقر در میان 
اکثر کش��ورها تبدیل شده اس��ت. دولت مي تواند با افزایش حداقل 
دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمي، نرخ 
فقر را به طور معني داري کاهش دهد. افزایش حداقل دس��تمزدها 
در اقتص��اد کش��ورها به ویژه اقتصاد ایران، معموال یکی از مس��ائل 
مهم و اساسی است که هرساله دولت را با چالش های جدی مواجه 
می سازد. دخالت دولت برای تعیین حداقل دستمزد از یک سو سبب 
می شود کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی در مقابل افزایش حداقل 
دس��تمزد با کاهش اس��تخدام نیروی کار و اخراج کارگران واکنش 
نشان دهند و از سوی دیگر با افزایش حداقل دستمزد تا حد زیادی 
از کاهش قدرت کارگران در برابر رش��د قیمت ها جلوگیری شود. بر 
اساس پژوهش های موجود باید توجه داشت در شرایط فعلی ایران 
استفاده از سیاست های افزایش دهنده حداقل دستمزدها در شرایط 
تورمی نمی تواند موجب کاهش نرخ فقر در ایران شود. مطابق رویه 
هر سال، امسال نیز شورای عالی کار نرخ افزایش حداقل دستمزد را 
اعالم کرد. اما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی جامعه 
آیا افزایش ۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد می تواند بخشی از شکاف 
موج��ود میان درآمدها و نرخ تورم را جب��ران کند و همچنین این 
افزایش نس��بتا قابل توجه، زمینه س��از ایجاد فشارهای تازه ای برای 

کارفرمایان و بنگاه های تولید نخواهد بود؟ 
n حداقل دستمزد کارگران ۳۹درصد افزایش یافت

در دویس��ت و ن��ود و هفتمین نشس��ت ش��ورای عالی کار حداقل 
دستمزد ۳۹درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، پس از ۴ ساعت 
از آغاز دویس��ت و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار و سومین 
نشس��ت تعیین حقوق و دس��تمزد ۱۴۰۰ با حضور شریعتمداری 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، 
حداقل دس��تمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. با این حساب، 
حداقل حقوق کارگران از ۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲میلیون 
و ۶55 هزار تومان افزایش می یابد. بر اساس این مصوبه حق مسکن 
کارگ��ران به ۴5۰ هزار تومان و ب��ن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت، همچنین پایه س��نوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. 
الزم به ذکر است که حق مسکن ۴5۰ هزار تومانی پس از تصویب 
هیئت دولت الزم االجراس��ت. مجموع دریافتی به ۴ میلیون و ۱۹۰ 
هزار و 7۰7 تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم ۲۶ درصد به عالوه 
رقم ثابت روزان��ه 8۲ هزار و 785 ریال افزایش یافت. همچنین در 
راستای این مصوبه حق اوالد نیز حدود ۲۶5 هزار تومان تعیین شد.

n تالش برای حفظ نیروی انسانی
در این خصوص اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار به آفتاب یزد گفت: »این یک بحث و تصمیم ملی است که باید 
مناف��ع ملی درباره این موضوع در نظر گرفته ش��ود. ما در این باره 
قدرت خرید کارگران در س��ال قبل و امس��ال را در نظر گرفتیم و 
براساس آمارهای دقیقی که محاسبه شد منافع همه طرفین در نظر 
گرفته شده است. بحث نیروی انسانی یک بخش بسیار مهم کار ما 
است و باید در بُعد اول در نظر گرفته شود تا یک فرد بتواند زندگی 
آبرومندی را در حد خودش پیاده سازی کند. در بحث کارگاه ها باید 
بگویم واحدهای کوچک دچار مش��کل هستند ولی باید یاد بگیریم 
نیروی انس��انی باارزش و با اهمیت را در اولویت قرار بدهیم. ما باید 
حداقل یک زندگی نس��بتا آرام را برای نیروی کار فراهم کنیم که 
بتوانند بهره وری مناسبی در شرایط کاری داشته باشند. باید تمام 
فش��ارها و نقصان ها در بخش های مختلف را به درستی حل کرد تا 
انگیزه این بخش از بین نرود. ما سعی کردیم با یک منطق درست 
و محاس��بات دقیق پیشنهادات خود را ارائه دهیم. مدل پیشنهادی 
ما این بود که بتوانیم در این جنگ اقتصادی، نیروی انس��انی خود 
را حفظ کنیم تا بتوانیم به ش��رایط رونق برس��یم. امیدواریم دولت 
ب��ا توجه به این بحث ها به واحدهای خرد کمک کند تا مش��کالت 

آن ها رفع شود تا بقا، امنیت کار و تولید ثروت در کشور ایجاد شود. 
هرچند که واحدهای کوچک ما با مش��کالت رو به رو خواهند شد 
ولی دنبال راهکارهایی هستیم که با کمک دولت، شرایط بهتری را 

برای این واحدها در سال بعد ایجاد کنیم.«
n نقش دولت در جبران فاصله بین ارقام

همچنی��ن ه��ادی ابوی دبی��رکل کانون عال��ی انجمن های صنفی 
کارگران در این باره به آفتاب یزد گفت: »متاس��فانه امروزه شکاف 
زیادی بین دس��تمزد کارگر و خط معیشت وجود دارد و این رقم ها 
در واق��ع نمی تواند این فاصله ها و ش��کاف ها را پر کند. اما با توجه 
مشکالت اقتصادی که االن کارفرمایان و کشور به آن دچار هستند 
روند پیش رو روندی اس��ت که نماین��دگان کارفرمایان، کارگران و 
دولت به این نتیجه رس��یده اند و ما باید فعال به آن احترام بگذاریم. 
ام��ا بر اس��اس واقعیت های موج��ود در اقتصاد این رقم افزایش��ی 
نمی تواند هزینه ها را پوش��ش دهد و دول��ت باید یک برنامه ریزی  
داش��ته باش��د که کمک هایی را برای این قش��ر در نظر بگیرد. ما 
همیش��ه گفته ایم که در بحث دس��تمزد سه ضلع کارگر، کارفرما و 
دول��ت وجود دارد. ص��رف نظر از اینکه دولت یک��ی از کارفرمایان 
بزرگ است نقش حاکمیتی خود را باید اجرا کند و بسته هایی برای 
کارفرمای��ان و کارگران در نظر بگی��رد. یکی از وظایف دولت ها این 
است که این کمک ها صورت بگیرد تا هزینه های معیشت کارگران 

مقداری کاهش داشته باشد.«
n مالکی درست اما مورد غفلت واقع شده

در ادامه حس��ن صادقی اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه درباره تبعات 
مثبت و منفی افزایش دس��تمزد به آفتاب یزد گفت: »آیا آنچه که 
افزایش پیدا کرده تأمین کننده منافع کارگران اس��ت؟ پاسخ به این 
س��وال قطعا خیر اس��ت؛ به دلیل اینکه منافع کارگ��ران در حوزه 
افزایش دس��تمزد مدت هاس��ت که تضییع ش��ده و زیان هایی را به 
کارگران وارد کرده اس��ت، لیکن تصمیمی که اتخاذ ش��ده مبتنی 
ب��ر تورم روز جامعه برای اس��فند ۱۳۹۹ یک گام رو به جلو اس��ت 
اما معلوم نیس��ت که پاس��خگوی تورم ۱۴۰۰ باش��د. این افزایش 
دس��تمزد تاثیرات و تبعات مثبت و منفی دارد. مثبت به این دلیل 
که امروز وزارت کار و مجموعه تشکالت کارگری و کارفرمایی متفقا 
به نتیجه ای رس��یده اند مبتنی بر اینکه باید س��بد هزینه ها مالک 
تصمیم گیری باش��د و این امر نکت��ه مثبتی بود. ولی تصمیم اتخاذ 
ش��ده نش��ان می دهد که واقعا به این موضوع عمل نکرده اند و این 
نکته و جنبه منفی آن اس��ت. لذا بحث ما با دوس��تان شورای عالی 
کار این اس��ت که رقم افزایش��ی باید نزدیک به س��بد هزینه سال 
۱۳۹8 باشد، سبدی که ۴۹5۰۰۰۰ تومان تعریف شده در حالیکه 
میزان مصوب فعلی نه آن س��بد را رقم زده و نه سبد هزینه ۱۳۹۹ 

را که ۶85۰۰۰۰ تومان اس��ت. رقم در نظر گرفته شده فعلی مبین 
این است که ما نتوانستیم به هدف مدنظر، تحت عنوان رسیدن به 
سبد معیش��ت یک خانوار ۳.7 نفره برسیم. نکته بعدی این که آیا 
این افزایش تبعات منفی برای کارفرمایان در پی دارد؟ پاسخ به این 
پرس��ش مثبت اس��ت. آثار این افزایش هزینه جانبی مزد است که 
ای��ن رقم را برای کارفرمایان ب��االی 5۰ درصد قرار می دهد، لیکن 
نمی تواند ابزار نفی این تصمیم باشد. به دلیل این که در سال جاری 
به استناد تورم سال ۱۳۹8، حداقل دستمزد ۱۹۲۰۰۰۰ تومان بود 
و این در حالی بود که نقش مزد در قیمت تمام ش��ده کاالها بنابر 
گفته خود کارفرمایان بین 5 تا 7 درصد بوده اس��ت و تورم در این 
مقطع بنابر گفته مرکز آمار ایران حدود ۳۱ درصد بوده است اما در 
طول سال شاهد بودیم که تورم به صورت افسار گسیخته مرتبا در 
ح��ال اوج گرفتن بود و از کاالهایی مثل یخچال و تلویزیون گرفته 
تا کاالهای اساس��ی، بعضا صددرصد تا دویست درصد رشد داشتند 
و یا مس��کن که تا سیصد درصد رشد داشته است. اما مزد یک رقم 
ثابت بوده که در ابتدای سال تصویب و تثبیت شده و مورد بازنگری 
هم قرار نگرفته اس��ت. پس ما نمی توانیم با این فرمول بگوییم که 
کارفرمایان دچار مش��کل خواهند ش��د، اما اینکه آیا کارفرمایان و 
مدیران دولتی می توانند این امر را مستمس��کی برای دامن زدن به 
ت��ورم و افزایش قیمت ها قرار دهند، بله قطعا می توان این را گفت. 
من حیث المجموع باید این تصمیم را مثبت ارزیابی کنیم. البته باید 
توجه داشت که این درصد، پاسخگوی امروز ما است اما پاسخگوی 
مطالبات معوقه نیست. این مطالبات متأثر از تورم افسار گسیخته ای 
بود که طی س��ال جاری و س��ال های گذش��ته درگیر آن بودیم و 
نتوانس��تیم به آن شاخص های تعریف ش��ده به استناد سبد هزینه 
برس��یم و امروز متراکم شده و علی رغم افزایش حقوقی که صورت 
گرفته اس��ت هنوز هم ۳7 درصد با کسری منابع در مسیر زندگی 
کارگری در حوزه اقتصاد خانوار مواجه هستیم؛ یعنی علی رغم این 
افزای��ش ما ۳7 درصد عقب ماندگی مزدی داریم. اگر س��بد س��ال 
۱۳۹8 در نظر گرفته می ش��د تا به نقطه ای می رس��یم که کارگران 
بتوانند 85 درصد هزینه زندگی خود را تامین کنند، دغدغه هایشان 
کاهش پیدا می کرد و اگ��ر بخواهیم این دغدغه ها را برطرف کنیم 

نیازمند دریافت هزینه یک سبد ۶85۰۰۰۰ تومانی هستیم.«
n عدم تأثیر تعیین دستمزد در بهبود اقتصاد جامعه 

در ادامه سعید مدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در باره تعیین 
حداقل دستمزد به آفتاب یزد گفت: »تعیین حداقل دستمزد برای 
کارگران یک امر معمول سالیانه است. یک توافقی بین دولت، نماینده 
کارگران و نماینده کارفرمایان صورت می گیرد و حقوقی را با در نظر 
گرفت��ن موقعیت طرفین تعیین می کنند. اگ��ر حقوق بیش از حد 
افزایش پیدا کند احتمال دارد کارفرمایان به مرور زمان به خصوص 
بخش های خصوصی توان پرداخت نداش��ته باشند و کارگاه ها را به 
دالیل مختلف تعطیل کنند، زیرا آن ها هم با محدودیت هایی مواجه 
هستند. در حقیقت کارفرمایان هم در شرایط دشوار اقتصادی قرار 
دارند. به همین دلیل توافق باید دو جانبه باشد. البته معموال هم هر 
دو طرف ناراضی هستند. ولی به هر حال حقوق و دستمزد کارگران 
و توان مدیریت اقتصادی خانواده شان جدای از وضعیت کلی اقتصاد 
جامعه نیست. اقتصاد جامعه ما غیرقابل پیش بینی است و به همین 
خاطر نمی توان پیش بینی کرد که قیمت تعیین ش��ده برای کاالها 
در آخر سال چقدر تغییر پیدا می کند. لذا وقتی حقوقی برای کارگر 
تعیین می ش��ود باید براساس این پیش بینی ها در نظر گرفته شود. 
متاسفانه چون اقتصاد جامعه ما شکننده است لذا این کارها مشکلی 
را برط��رف نمی کند. از طرف دیگر در این چند س��ال اخیر جامعه 
ما فقیرتر ش��ده است. معموال در کشورهای توسعه یافته بزرگترین 
طبقه، طبقه متوس��ط اس��ت و کمترین حجم را دو طبقه ثروتمند 
و فقیر دارند اما در کش��ورهایی مانند کشور ما معموال طبقه باال و 
متوس��ط کم است و طبقه بزرگ، طبقه فقیر جامعه است. در چند 
سال اخیر به طبقه محروم جامعه افزوده شده است و قدرت خرید 
مردم بسیار محدود شده اس��ت. حتی اساتید دانشگاه و معلمان از 
لحاظ درآمد به طبقه پایین جامعه سقوط کرده اند. به همین دلیل 
تعیین دس��تمزدها معموال در بهبود اقتصاد جامعه نقش��ی ندارد و 

حتی می تواند مشکل ساز هم باشد.«

فرمانده نیروی انتظامی از توقیف خودروهای متخلف چهارشنبه آخر سال تا 15 فروردین  
سال آینده خبر داد. به گزارش ایرنا، سردار حسین گفت: کسانی که در چهارشنبه آخر 
سال تخلف کنند یا خودرویی تخلفی انجام دهد، آن خودرو را تا 15 فروردین ماه توقیف 
می کنیم. وی با بیان اینکه پلیس در کنار مردم است، تاکید کرد: چنانچه فردی بخواهد 

به حقوق مردم تعدی کند به هر شکلی با قاطعیت با آن برخورد می کنیم.

 حقوق کارگران برای سال جدید 39 درصد افزایش یافت

آثار تجمعات چهارشنبه سوری اعالم  رضایت کارگران و کارفرمایان 
در گسترش کرونا 

رئیس انجمن حمایت از بیماران س��وخته با 
اش��اره به تبعات تجمعات چهارشنبه سوری 
در افزایش موارد ابتال به کرونا، به هزینه های 
باالی درمان سوختگی نیز اشاره کرد و گفت: 
با توجه ب��ه افزایش ش��دید قیمت ها و تاثیر 
تحریم ها ب��ر تامین اقالم مراقبت��ی بیماران 
دچار سوختگی، به طور متوسط برای هر یک 
درصد س��وختگی ح��دودا ۱۰ میلیون تومان 
برای درمان قابل قبول و مراحل حاد بیماری 
باید در بیمارستان های سوختگی هزینه کنیم. 
دکتر محمدجواد فاطمی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به همزمانی مجدد کرونا و چهارشنبه 
سوری، گفت: امسال با سالیان پیش دو تفاوت 
اساس��ی دارد؛ در وهله اول با توجه به شیوع 
ویروس کووی��د۱۹ هرگونه تجم��ع، ازدحام 
و دورهم��ی افراد را در ریس��ک ابتال به کرونا 
هم ق��رار می ده��د بنابراین اولی��ن خواهش 
ما از مردم این اس��ت که ب��ه دنبال برگزاری 
هیچگونه مراس��می برای چهارشنبه سوری 
نباشند و مراقب باشند زیرا هر تجمعی خطر 
ابت��ال به بیماری را افزایش می دهد.وی گفت: 
از طرف دیگر در شرایط فعلی، اکثر مردم در 
خانه ، ماشین، کیفشان و... اسپری الکل برای 
ضدعفونی کردن دست ها و سطوح دارند؛ این 
مواد خطر آتش س��وزی را افزایش می دهند 
زیرا مواد سریع االشتعالی هستند که در تماس 
با هرگونه ترقه، فشفش��ه و... می توانند باعث 
آتش س��وزی و انفجار شود.وی افزود: با توجه 
به نکات ذکر ش��ده امس��ال بیش از هر زمان 
دیگ��ر از مردم می خواهی��م در خانه بمانند و 
س��عی کنند با ایجاد س��رگرمی های متنوع، 
کودکان و نوجوانان خود را از رفتن به سمت 
مواد محترقه دور کنند.رئیس انجمن حمایت 
از بیماران س��وخته با اشاره به اینکه دست ها 
در جریان کار با مواد محترقه بیشترین آسیب 
را می بینن��د، اظهار کرد: پس از دس��ت ها در 
رتبه بعدی آس��یب دیدگی صورت و چشم ها 

قرار دارند.

n هزینه  باالی  درمان  سوختگی
وی درب��اره هزین��ه درمان س��وختگی و نوع 
بیمه درمانی آن، تاکید کرد: اگر س��وختگی 
ش��امل حوادث باشد تحت پوشش بیمه قرار 
خواه��د گرفت اما اگر س��وختگی ناش��ی از 
نزاع و درگیری باش��د از پوش��ش بیمه خارج 
می شود. با توجه به افزایش شدید قیمت ها و 
تاثیر تحریم ها بر تامین اقالم مراقبتی بیماران 
دچار سوختگی به طور متوسط برای هر یک 
درصد س��وختگی ح��دودا ۱۰ میلیون تومان 
برای درمان قابل قبول و مراحل حاد بیماری 
باید در بیمارستان های سوختگی هزینه کنیم. 
پیش از این هر یک درصد س��وختگی حدودا 
5 میلیون تومان هزینه داشت. فراموش نکنید 
با درنظر گرفت��ن هزینه از کار افتادگی بیمار 
و خان��واده اش، درمان ه��ای تکمیل��ی، لباس 
س��وختگی و سایر هزینه های اعمال ترمیمی 
قطعا بیش از مقدار ذکر شده باید هزینه شود.
فاطمی درباره س��وختگی های منجر به قطع 
عضو، بیان کرد: به طور معمول سوختگی های 
الکتریکی منجر به قطع عضو می شوند، البته 
در سوختگی های حرارتی هم ممکن است این 
اتفاق بیفتد اما چندان شایع نیست مگر اینکه 

سوختگی  خیلی شدید باشد. 
رئیس انجم��ن حمایت از بیماران س��وخته، 
ادامه داد: ما دو گروه تاثیر گذار مردم و دولت 
را در مناسبت چهارشنبه سوری داریم. دولت 
باید به فکر باشد و روش هایی را به کار گیرد تا 
حوادث چهارشنبه سوری را کاهش دهد و از 
سوی دیگر با تجهیز بیمارستان ها و آماده باش 
کمک کند که اگر برای کس��ی حادثه ای رخ 
داد در کمتری��ن زم��ان ممکن و ب��ا بهترین 
ش��رایط درمان��ش را انجام دهند تا آس��یب 
کمت��ری به بیمار وارد ش��ود. آیا دولت دقیقا 
این کارها را انجام می دهد؟ پاس��خ بنده خیر 
است؛ دولت روش هایی را برای اینکه حوادث 
ناش��ی از چهارشنبه س��وری را کاهش دهد 
در نظر نمی گیرد و ما هر س��ال فقط نزدیک 
 چهارش��نبه س��وری کمی اقدام��ات قهری و 
غیر قهری را ش��اهد هستیم و در تمام طول 
سال از این مشکل ملی غافل هستیم بنابراین؛ 
دولت وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهد.
وی افزود:  در ط��رف مقابل مردم هم از نظر 
انجام کار فرهنگی و تعامل با فرزندان ش��ان و 
برنامه ریزی از قبل برای چهارش��نبه س��وری 
کاری نمی کنن��د؛ جوان و نوج��وان امروز را 
نمی توان تنه��ا با کلماتی مثل حق نداری در 
این روز از خانه خارج شوی و... در منزل و به 
دور از خطرات چهارشنبه سوری نگه داشت. 
بنابراین پدر و مادر باید در طول س��ال فرزند 
خود را آگاه کرده و او را به س��مت تفریحات 

بهتر برای این روز سوق دهند.

 گزارش کوتاه

 توقیف خودروهای متخلف چهارشنبه آخر سال تا ۱۵ فروردین

= اصغر آهنی ها: مدل پیشنهادی ما این بود که بتوانیم در 
این جنگ اقتصادی، نیروی انس��انی خود را حفظ کنیم تا 

بتوانیم به شرایط رونق برسیم
=هادی ابوی: بر اس��اس واقعیت های موجود در اقتصاد 

این رقم افزایشی نمی تواند هزینه ها را پوشش دهد
=حس��ن صادق��ی: رقم در نظر گرفته ش��ده فعلی مبین 
این اس��ت که ما نتوانستیم به هدف مدنظر، تحت عنوان 

رسیدن به سبد معیشت یک خانوار 3.7 نفره برسیم
=سعید مدنی: متاسفانه چون اقتصاد جامعه ما شکننده 

است لذا این کارها مشکلی را برطرف نمی کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، 
گفت: بر اساس گزارش موسسه های اجتماعی و 
شاخص جنسیت مرکز توسعه )SIGI( سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در سراسر 
جهان زنان مراقبت های بسیار بیشتری از مردان 
انجام می دهند، بنابراین زنان تا ۱۰ برابر بیش��تر 
از م��ردان، محدودیت های س��فر، قرنطینه های 
من��زل، تعطیلی مدارس و مراک��ز مراقبت روزانه 
 و افزای��ش خطرات��ی ک��ه خانواده های مس��ن با آن
 رو به رو هستند را به عنوان بار، بر دوش دارند.تهمینه 
 شاوردی در گفت وگوبا ایسنا، با بیان اینکه حدود 
85درصد از پرستاران و ماماها را در ۱۰۴ کشوری 
که داده های آنها در دسترس است زنان تشکیل 
می دهن��د، گفت: زنان تقریبا 7۹ درصد از نیروی 
کار در مراقبت های بهداشتی را تشکیل می دهند 
و این امر آنها را در معرض خطر بیش��تر عفونت 
در پاندمی کووید- ۱۹ قرار می دهد.زنان به دلیل 
نقش ها و مس��ئولیت متعدد و متنوع در خانواده 
بیشتر دغدغه ابتال به بیماری را دارند. آمار نشان 
می ده��د در ایران ۶۲ درصد بیماران کرونایی که 
شغل خود را از دست داده اند زن هستند.همچنین 
وی معتقد است که بر اس��اس آخرین اطالعات 
 ،)L’Istat(موسس��ه ملی آمار و اطالعات ایتالیا
زنان بین ۲5 تا ۴۴ سال حدود 7۰ درصد از امور 
مراقبت را در خانواده ها انجام می دهند.به گفته این 
جامعه شناس، دغدغه نگهداری فرزندان کوچک 
در زمان عدم حضور مادر در خانه به دلیل اینکه 
والدین س��المند ترس از ابتال شدن به بیماری را 
دارند نیز از جمله دغدغه زنان در پاندمی کووید -۱۹ 
بوده است.ش��اوردی ادامه داد: گرچه تقریبا هیچ 

ک��س از اضطراب، نگرانی و آس��یب های عاطفی 
ویروس کرونا در امان نیس��ت، اما نتایج پژوهش 
موسس��ه Care نشان داده اس��ت که در جهان، 
زنان تقریبا س��ه برابر بیش از مردان از پیامدهای 
روانی گسترش ویروس کووید ۱۹ نظیر اضطراب، 
کاهش اشتها و ناتوانی درخواب و عدم توان کافی 
برای انجام کارهای روزمره رنج می برند. وی افزود: 
بیش از 8۰ درصد بیماران مبتال به کرونا خفیف 
نیازمند استراحت در منزل هستند و زنان نقش 
عمده و مهمی در مراقبت و حمایت افراد بیمار در 
خانه، افزون بر سایر مسئولیت های خود را دارند. 
همچنین صرف زمان بیشتر برای ضدعفونی مواد 
غذایی و س��ایر کاالهای خریداری شده و سطوح 
و وس��ایل منزل، نظارت مضاعف بر امور درس��ی 
فرزن��دان به دلی��ل تعطیلی م��دارس و مجازی 
شدن کالس های درس نس��بت به قبل در کنار 
مشکالت دانش آموزان در شیوه یادگیری مجازی 
و اتکاء بیش��تر به مادر، تامین گوشی هوشمند و 
تبلت برای اس��تفاده فرزندان از آموزش مجازی 
مدرس��ه و کنترل نرم افزاری آنها را نیز از جمله 
دغدغه های زنان در پاندمی کووید- ۱۹ برشمرد. 
سازمان ها به دلیل کاهش فروش کاال یا خدمات با 
بحران های اقتصادی مواجهه شده اند. بعضا ناگزیر 
به تعدیل نیروی انسانی می شوند و  عموماً خانم ها 
در تیررس تعدیل ق��رار می گیرند. گزارش مرکز 
آم��ار ایران درباره نرخ بیکاری در بهار ۹۹ نش��ان 
می دهد که جمعیت زنان شاغل ۱5 سال به باال از 
چهار میلیون و ۴7۴ هزار و ۴۳۶ نفر در بهار سال 
گذشته به س��ه میلیون و 78۹ هزار ۶۶۳ نفر در 

بهار سال جاری رسیده است.

رئیس پلیس راهور ناج��ا اعالم کرد که وضعیت 
س��فر به ش��هرهای مس��افرپذیر تا ۲5 اس��فند 
مش��خص می ش��ود. به گزارش ایلنا، سردار سید 
کمال هادیانفر گفت: مس��ئوالن وزارت بهداشت 
ب��ر پرهیز از انجام هرگونه س��فر تاکی��د دارند و 
درخواس��ت ما نیز از مردم پرهیز از سفر است تا 
شرایط شیوع کرونا سخت تر نشود.رئیس پلیس 
راهور ناجا درباره وضعیت سفر به شهرهای قرمز 
و نارنجی نیز گفت: براس��اس آنچه که ابالغ شده 
در ش��هرهای زرد و آبی تردد و س��فر از س��وی 
ستاد مقابله با کرونا بالمانع اعالم شده و فقط  در  
شهرهای نارنجی و قرمز ممنوعیت وجود دارد. در 
شهرهای مسافرپذیر که در خطر وضعیت نارنجی 
نیز هستند مانند استانهای شمالی، شیراز، اصفهان، 

خراسان رضوی محدودیت ها اعمال می شود البته 
آخرین وضعیت ۲5 اس��فند اعالم می ش��ود اما 
همانطور که گفتم تردد در بین ش��هر زرد و زرد 
و آبی با آبی بالمانع اس��ت.به گفته رئیس پلیس 
راهور ناجا تردد شبانه از ساعت ۲۱تا ۳ بامداد در 
تمام شهرها با وضعیت زرد، آبی، قرمز و نارنجی 
اعمال می شود.وی تصریح کرد: در شهرهای قرمز 
یک میلیون تومان در شهرهای نارنجی 5۰۰ هزار 
و برای تردد ش��بانه در تمام ش��هرها ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه اعمال می شود. هادیانفر درباره اخذ 
تس��ت کرونا در مبادی ورودی شهرهای قرمز و 
نارنجی، گفت: تس��ت »پی سی آر « جز وظایف 
ما نیس��ت و از نیروهای هالل احمر در ورودی و 

خروجی شهرها مستقر می شوند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تهران 
س��االنه ۱7 تا ۲5 س��انتی متر نشس��ت زمین 
دارد، گف��ت: ش��هرداری عزمی ب��رای مدیریت 
روان آب ه��ا نداش��ته اس��ت.به گ��زارش فارس، 
ش��هربانو امانی عضو ش��ورای ش��هر تهران در 
صحن ش��ورا در تذکری به حناچی در مدیریت 
روان آب ها اظهار داشت: حجم ریزش های جوی 
در س��ال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲۴ درصد کاهش یافته است. برخالف 
بارش های دو س��ال اخیر به نظر می رسد امسال 
با یکی از کم س��ابقه ترین خشکسالی ها مواجه 
شویم.وی افزود: طی هفته های گذشته علیرغم 
تذکرهای مکرر باز هم نیروهای شهرداری برای 

شست وش��وی حیاط شورا و ش��هرداری از آب 
لوله کش��ی اس��تفاده می کنند و باید از خودمان 
شروع کنیم و بعد از مردم انتظار همکاری داشته 
باش��یم.این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر 
ضرورت مدیری��ت روان آب ه��ا در تهران گفت: 
سیستم های کنونی نه تنها هزینه های سنگینی 
به شهرداری تحمیل می کند بلکه کاهش ذخایر 
آب زیرزمین��ی را نیز به همراه خواهد داش��ت.
 امان��ی ب��ا بیان اینک��ه در تهران س��االنه ۱7 تا

 ۲5 س��انتی متر نشس��ت زمین ایجاد می شود، 
گفت: در اروپا اگر ۴۰ میلی متر نشس��ت زمین 
ایجاد شود کمیته بحران تشکیل می دهند ولی 

در تهران خبری از این موضوع نیست.

ادامه منع تردد شبانه در تمامی شهرها در نوروز ۶۲ درصد بیماران کرونایی بیکار شده »زن« هستند

تهران سالی 25 سانتی متر نشست می کند
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حوادث دوشنبه 25  اسفند  1399    شماره 5976
 کوتاه از حوادث  کوتاه از حوادث 

   

بازداشت عامل وحشت مردم اسفراین
مرد شرور که یکی از مخالن نظم و امنیت 
 عمومی در اس��فراین بود بازداش��ت ش��د.
به گزارش رکنا، س��رهنگ س��عید عزیزی 
گف��ت: در پی اعالم پلی��س امنیت عمومی 
شهرستان مبنی بر تحت تعقیب بودن یکی 
از مخالن نظم عمومی و در اجرای دستورات 
صادره، دستگیری این فرد بصورت ویژه در 
دس��تور کار ماموران پلیس قرار گرفت. او با 
اش��اره به اینکه دربررس��ی های بعمل آمده 
از س��وابق این فرد مش��خص شد که دارای 
چندین فقره سابقه کیفری می باشد، افزود: 
با هماهنگ��ی مقام قضائ��ی و در پی انجام 
یک عملیات غافلگیرانه در منزل پدری اش 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

مرگ سه تن در حوادث چهارشنبه سوری 
س��خنگوی س��ازمان اورژانس کشور گفت: 
حوادث چهارشنبه س��وری تا به حال جان 
س��ه نفر را گرفته است. مجتبی خالدی در 
گفتگ��و با ایس��نا، در این ب��اره اظهار کرد: 
متاس��فانه گزارش��اتی در خص��وص ف��وت 
دو نفر در اثر اس��تفاده از م��واد محترقه در 
استان کردستان گزارش شده است که این 
افراد دو آقای ٣١ س��اله و ٣٠ ساله هستند. 
سخنگوی س��ازمان اورژانس کشور با اشاره 
به افزایش مصدومان چهارش��نبه آخر سال 
گفت: ت��ا به این لحظه ٢٢٧ نفر در حوادث 
چهارش��نبه سوری مصدوم ش��دند که ۶٠ 
نف��ر همچن��ان در مراکز درمانی هس��تند. 
متاسفانه س��ه نفر تا این لحظه فوت کردند 
که دو نفر در شهرستان بانه استان کردستان 
 و ی��ک نف��ر دختر ۶ س��اله در ش��هر تبریز 

هستند. 

قتل مادر و پسر به دست پدر
محم��دی مع��اون پلی��س ف��ارس از وقوع 
یک فقره درگی��ری خانوادگی منجر به قتل 
در ممس��نی در اس��تان فارس خب��ر داد و 
گفت: متاس��فانه در جریان ای��ن درگیری، 
فردی با ش��لیک گلوله به زندگی پسر جوان 
و همس��ر ۴۵ س��اله اش پایان داده است. به 
گزارش ایس��نا با بیان اینکه متهم توس��ط 
مام��وران کالنتری ١١ ممس��نی دس��تگیر 
ش��ده اس��ت، گفت: قاتل )پدر خانواده( که 
۵۴ س��ال سن دارد و با اس��تفاده از اسلحه 
شکاری فرزند ٢۵ س��اله و همسر ۴۵ ساله 
خود را کش��ته بود، در بازجویی اولیه علت و 
 انگیزه این اقدام را اختالفات خانوادگی ذکر

 کرده است.
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 افقی 

 عمودی 

  1 - قفسه کشودار کتابخانه ها - بخشی 
از رکاب دوچرخ�ه 2 - پیمان ناقال - از 
مکات�ب ادب�ی 3 - رف�وزه - مخف�ف 
ناگه�ان - نامی دختران�ه - لنگه 4 - 
مخفف دانه - کنایه از " دارای معنی یا 
مفهوم خطر آفرین " - نازا 5 - شاهان 
و ب�زرگان - حاجت و تقاض�ا – عهده 
دار بخشی از وظایف پرس�تاران 6 - از 
خبرگزاری ها - درجه حرارت - خاص 
7 - ماه کارگری - ش�خص - کاش�ف 
میکروب جذام - مادر آذری 8 - کتابی 
از چارلز دیکنز 9 - مزاحم تابس�تانی 
- کالس س�واد آم�وزی - درون - ماه 
س�رد 10 - دردها - خانه بزرگ - الشه 
جانور 11 - بیم دادن - خورش�ید - نام 
ها 12 - همداستان سالمان - آلت رگ 
زنی - هر فصل کتاب 13 - عدد هندسی 
وارونه - اصطالحی در ورزش های رزمی 
- قوم سفید پوست بومی آسیای میانه 
بویژه قزاقستان - پیش�وند نفی 14 - 
کارگردان فیلم دشت ارغوانی - صدمه 
15 - سرچش�مه اصلی زاینده رود در 

چهار محال و بختیاری - تسلیت

 1 - وس�یله نقاشی ساختمان - قابله - 
واحد ان�دازه گیری طول 2 - از اش�کال 
هندسی - ظرف کوچک لوله دار که در آن 
گالب می ریزند 3 - رود اروپایی - کشتی 
جنگی - جوه�ر گل - در مثل غنیمت 
اس�ت 4 - ده�ان - خ�وب - گفتگوی 
رسمی 5 - گنجینه ای از معارف بشری 
- کم ش�دن اندوه - مطابق رسم و وضع 
 حاضر 6 - عزادار - یک طرفه - پرهیزگار
 7 - تلف - فریاد تظلم - پش�یمان 8 - 
لبریز - متصدی قهوه خانه - عدد حرکت 
9 - مرط�وب - معطل و منتظر - تمرین 
نوشتن 10 - مکان - بخش باالیی دست - 
شعری که در آخر هر بیت یا هر مصراع آن 
جمله ای زیاده از وزن آورند 11 - از علوم 
ریاضی - واحد مایعات - فیلسوف نوبل 
برده انگلیسی مخالف جنگ 12 - نوعی 
چ�اپ - نوعی نوش�ابه - وس�یله ای در 
صحافی 13 - چه وقت - پرچم ها ، جمع 
رایت - مهره ش�طرنج - آش 14 - اوزون 
ب�رون - م�داوا 15 - باقی باش - بیماری 

سگ - روستا

تریاک در آغل گوسفندان 
فرمانده انتظامی رابر )کرمان( از کشف ١۴٢ 
کیلو تریاک که توس��ط قاچاقچیان در آغل 
 گوسفندان مخفی سازی شده بود، خبر داد.
به گ��زارش پایگاه خبری پلیس، س��رهنگ 
حمید ناصري اظهار داش��ت: مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري محور"جیرفت-رابر" به یک دس��تگاه 
خودروی پراید مشکوک و به آن دستور ایست 
دادند اما با فرار راننده به سمت یکی از مناطق 
روس��تایی روبه رو ش��دند. وی افزود: در ادامه 
مام��وران هنگام تعقیب و مراقبت این خودرو 
متوجه شدند سرنشینان آن چندین بسته و 
گونی را به داخل محل نگهداری احشام پرتاب 
و محل را ترک کردند که در بررسی از این آغل 
١۴٢ کیلو تریاک کش��ف و در ادامه با اجرای 
طرح، مهار این خودروی فراری نیز توقیف شد.

دستگیری کالهبردار 200 میلیاردی
 کالهب��ردار ٢٠٠میلی��اردی در چهارمحال 
و بختیاری دس��تگیر ش��د.فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری از دستگیری کالهبردار 
حرفه ای با ٢٠ فقره حکم جلب ویژه به اتهام 
کالهب��رداری و محکومیت مال��ی به ارزش 
٢٠٠ میلی��ارد ری��ال خب��ر داد.ب��ه گزارش 
رکنا، منوچهر امان اللهی در ش��هرکرد گفت: 
در پ��ی صدور ٢٠ فق��ره حکم جلب ویژه به 
اتهام کالهبرداری و محکومیت مالی به مبلغ 
٢٠٠ میلی��ارد ریال برای یک متهم متواری، 
دستگیری متهم در دستور کار پلیس استان 
ق��رار گرفت. فرمان��ده انتظامی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان، با انجام اقدامات اطالعاتی چند ماهه، 
مخفیگاه متهم را در استان مرکزی شناسایی 
و پس از اخ��ذ نیابت قضائی متهم را در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

غرق شدن 2 صیاد در دریا
٢ صیاد کیاش��هری در دریا غرق ش��دند.به 
گزارش رکنا، سرهنگ حمید محمدی نسب، 
فرمانده انتظامی شهرس��تان آستانه اشرفیه 
گفت: ٣ صیاد کیاشهری هنگام صید ماهی، 
بر اثر واژگونی قایق موتوری در دریا افتادند و 
گرفتار امواج شدند. او با بیان اینکه متاسفانه ٢ 
صیاد ۵۵ و ٧٠ ساله در این حادثه جان خود 
را از دست دادند، افزود: صیاد دیگر که جلیقه 
نجات به تن داش��ت با کمک یک قایق سوار 
دیگر که در اطراف محل حادثه بود، از مرگ 
نجات یافت.فرمانده انتظامی شهرستان آستانه 
اشرفیه تصریح کرد: تیم های جستجوی هالل 

احمر جسد این ٢ صیاد را یافتند.

قاتل سریالی بزرگراه های تهران و کرج پس از قتل ١٠ زن به دام 
افتاد. به گزارش رکنا، همه چیز از بهمن س��ال 8۵ در کمالش��هر 
کرج ش��روع شد، آن هم با جسد زنی سی وپنج ساله. برای عذاب 
وجدان دیر ش��ده بود و قتل های س��ریالی پشت س��ر هم تکرار. 
داس��تان سر دراز داشت، از ش��مال به کرج کشیده شده بود. ١٠ 
قتل و سرقت زنان سرانجام با تلفن همراه یکی از مقتوالن قاتل را 
به بند کشید و پرده از این جنایت هولناک برداشت.وقتی دستگیر 

شد، بدون مقاومت تمام قتل ها را بازسازی کرد. 
ماجرای هولناک قتل ها مانند کاموایی که رش��ته های کالفش به 
هر طرف افتاده باش��د، پخش بود. بیشتر جنایت ها در بزرگراه ها 
رخ داده بود. نخس��تین قتل که استارت این جنایت هولناک بود، 
توس��ط قاتل در س��ال 8۵ زده ش��د و تا س��ال 8٧ ادامه داشت. 
چند ماه پس از کش��ف اولین جسد در شمال کشور مطابق با آن 
دومین جس��د هم در همان شهر کشف ش��د. سومین جسد، در 
جاده قزلحصار پیدا ش��د، همچنین جسد چهارم، پنجم و… که 
همگی با روسری دور گردن خفه و رهاشده بودند. دهمین جسد 
راه را برای ادامه زنجیروار قتل ها بست. تماس های تلفنی مقتول 
ردی از مرد جوانی به نام امید می داد. همین مسئله باعث شد ظن 
کارآگاهان بیش��تر شود و به طور نامحسوس زیر نظر گرفته شد. 
اما قاتل که بو برده بود به یکی از ش��هرهای ایران فرار کرد. فرار 
او حدس و گمان های کارآگاهان را به یقین تبدیل کرد، تا اینکه 
»امید برک« در نوزدهم تیر ماه دس��تگیر و به کرج منتقل ش��د. 
دفتری در حوالی مرکز ش��هر تهران مالقات با قاضی این پرونده 
را بعد از گذش��ت ١٠ س��ال مهیا کرد. به انتظار مالقات با قاضی 
پرونده، تیک تاک عقربه های س��اعت ُکند شده بود و با بی خیالی 
می چرخید و دور می زد. تا اینکه دِر اتاق، پلی ش��د برای مالقات 
با قاضی پرونده نوراله عزیزمحمدی.با چش��مانی پرسان در مورد 
پرونده قتل های سریالی زنان در کرج که مربوط به ١٠ سال پیش 
اس��ت، جویا ش��دم. عزیزمحمدی با خونسردی که در چشمانش 
موج می زد، پاس��خ داد. »هم تجاوز می کرد، هم اموال ش��ان را به 
س��رقت می برد و هم می کشت.«با دستانی گره کرده و نگاهی که 
به روبه رو دوخته بود، به روز دادگاه برگش��ت و پرونده امید برک 
را کالبدش��کافی کرد: »قتل های سریالی زنان را با پیکانی که تازه 
در اولین س��ال ازدواجش خریده بود و با آن مسافرکشی می کرد، 
انجام داد. زنی هم همیش��ه کنار او در ماشینش حضور داشت و 
اظهار می کرد که این زن همس��ر من است. در حالی که ما هیچ 
س��ند و دلیلی ب��رای اثبات این حرف او پی��دا نکردیم.« جاده ای 

حوال��ی بزرگراه کرج و زنی همراه با طالهایش در آن نزدیکی راه 
زندگی برک را به یکباره تغییر داد. شاید اگر آن روز نفرت در دل 
امید برک ریش��ه نمی کرد، قتل های زنجیره ای شکل نمی گرفت. 
پس از رابطه با آن زن طالهایش را س��رقت می کرد. نقشه اش تا 
همین جا بدون ذهنیت قبلی قتل خوب پیش رفت تا اینکه زن به 
جوان گفت او را می  شناسد و تهدید کرد به پلیس جریان را بازگو 
می  کند. همین جمله بمبی ش��د تا زن جانش را از دس��ت بدهد. 
امید برک او را به قتل رس��اند تا هیچ زبانی برای افشای داستان 
به سخن گشوده نش��ود. بعد از قتل اول، قتل ها به صورت عادی 
و بدون عذاب وجدان تکرار می ش��د. عزیزمحمدی از زندگی امید 
هم گفت: قاتل دل خوشی از پدر و مادرش نداشت. درگیری های 
گاه و بی گاه آنها او را به ستوه آورده بود. پایانی برای بدبینی های 
پدرش وجود نداش��ت. مادر از گزند بی اعتمادی های پدر در امان 
نبود. مدام بازخواست می ش��د. پدر، خیانتکاری را بر پیشانی اش 
ُمهر کرده بود. امید سال 8۴ عاشق ساحره شد. در تمام قتل ها هم 
پابه پای امید آمده بود. او بود که طالهای س��رقتی را می فروخت. 
در جلس��ات دادگاه قاتل ادعا می کرد ساحره بی گناه است و هیچ 
نقشی در قتل ها نداشته، اما در جلسه نهایی تغییر رأی داد.« این 
قاضی شمرده شمرده طبق اظهارات امید برک روز دادگاه را مرور 
کرد. »سال 8۵ از شمال به کرج آمد. ادعا می کرد زنان خیانتکار 
را کشته است، اما تحقیقات قضائی این را رد می کرد، حتی یکی 
از قربانیان تازه عقد کرده بود و در مدرس��ه شبانه ادامه تحصیل 
می داد. می گفت پی��ش از ازدواجش این قتل ها را انجام داده که 
بع��د از ازدواج تصمیم می گیرد س��الم زندگی کند. در صورتی که 
ازدواجی در کار نبود و ساحره زنی که به عنوان متهم ردیف دوم 
و همدس��ت برک در دادگاه حضور پیدا کرد، همس��ر قاتل نبود 

و س��ندی دال بر ادعای این موضوع مش��اهده نش��د. قاتل اظهار 
می کرد یک روز در حال مسافرکش��ی به زنی برمی خورد که به او 
اتهام می زند می خواهد او را بدزدد و به او تجاوز کند. با ش��کایت 
زن، برک مدتی بازداش��ت و از آن به بعد ذهنش به س��مت قتل 
زنان کش��یده می ش��ود.« عزیزمحمدی به موضوع دیگری اشاره 
می کند که انگیزه عجیب برک برای سرقت و قتل بود: »قاتل در 
دادگاه اولین جمله را این گونه آغاز کرد، وقتی بنزین گران ش��د، 
بی پول تر از قبل شدم. تصمیم گرفتم طالی زنان را به سرقت ببرم 

و آنها را به قتل برسانم.«

<اعدام امید 
عزیزمحمدی کلمات را پش��ت هم قط��ار می کند. »برک پیش از 
اعدام ادعا کرد تمام قتل ها را ساحره انجام داده و بی تقصیر است. 
نظ��رش ١8٠درج��ه تغییر کرده بود. حکم داده ش��ده بود و این 
س��خنان را بعد از اجرای حکم شنیدم. هرچند که صحبت هایش 
صحت نداشت.برک اعترافات قبلی خود را بی پایه و اساس دانسته 
و مدعی ش��ده بود او تنها اجس��اد را به بیرون از خانه انتقال داده 
است. او اظهار کرده بود که به خاطر اینکه همسرش گرفتار نشود، 
این اظهارات را کرده. البته قبال هم اشاره کردم که ساحره متهم 
ردیف دوم، همسر قاتل نبود و در تمام طول جلسات دادگاه حتی 
صحنه های قتل را بازسازی کرده بود. به قربانیان تجاوز می کرد و 
پس از خفه کردن شان با آرنج دستش، دور چادر شب پنهان شان 
می ک��رد و از خان��ه خارج. آن زن به خاطر همدس��تی با قاتل به 
هش��ت سال حبس متهم ش��د. روز اجرای حکم بعد از سه سال 
 حب��س امید برک، محوطه آماده بود. میدان قدس کرج، س��اعت

 ۵ و ۴٧ دقیقه متهم سوار بر سمند نقره ای به محل منتقل شد. 
دو ولی دم در محوطه حضور داشتند و می خواستند مطمئن شوند 
در تشخیص قاتل اشتباه نشده باشد. وقتی اطمینان پیدا کردند، 
محوط��ه را ترک کردند. قاتل در کمال خونس��ردی و بدون هیچ 
واکنش��ی طناب دار دور گردنش آویخته ش��د. تنها واکنش قاتل 
بعد از آویخته ش��دن طناب دار بود که کمی پاهایش را به سمت 

عقب جمع کرد.«

 دستگیری قاتل ده زن

یک دس��تگاه خودروی س��واری پ��ژو پارس با 
سرنش��ینان خود در خیابان ش��ریعتی، خیابان 
س��لیمان زاده، حرک��ت می ک��رد که ب��ه علت 

نامعلومی در کام آتش فرورفت.
به گزارش تس��نیم، ش��هروندان با رؤیت آتش 
گرفتن یک دستگاه خودروی سواری در خیابان 

ش��ریعتی، خیابان س��لیمان زاده، سراس��یمه با 
سامانه ١٢۵ تماس گرفتند که ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی تهران بالفاصله آتش نشانان 
ایس��تگاه ۶ و گ��روه امداد و نج��ات چهار را به 

محل حادثه اعزام کرد. 
بنابر اظهار کامبیز جنتی؛ فرمانده آتش نشانان 

اعزام��ی، یک دس��تگاه خودروی س��واری پژو 
پارس با سرنش��ینان خ��ود در خیابان حرکت 
 می ک��رد که به عل��ت نامعلوم��ی در کام آتش

 فرورفت. 
وی تصریح کرد: هنگام رس��یدن آتش نشانان، 
خودروی س��واری به طور کامل ش��عله ور شده 

و آت��ش تم��ام قس��متهای آن را در برگرفت��ه 
بود. این فرمانده آتش نش��انی خاطرنشان کرد: 
خوش��بختانه سرنش��ینان این خودرو پیش از 
گسترش بیشتر آتش سوزی توانستند از داخل 
اتاق��ک آن خ��ارج ش��ده و هیچگونه آس��یبی 

نبینند.

قمه کشی مقابل بیمارستان کرج
فرمان��ده انتظام��ی الب��رز گفت: افرادی ک��ه مقابل بیمارس��تان مدنی 
 اق��دام به درگی��ری و برهم زدن نظ��م عمومی کرده بودند، دس��تگیر 
ش��دند. به گزارش رکنا، سردار عباس��علی محمدیان، فرمانده انتظامی 
الب��رز گف��ت: در پی تماس ش��هروندان و اعالم خب��ر درگیری و برهم 
زدن نظم و امنیت عمومی توس��ط سه نفر از اوباش مقابل بیمارست��ان 
 مدن��ی ک��رج، بالفاص�له مام��وران انتظامی ب��ه محل درگی��ری اعزام 
ش��دند.او با بیان این که اوباش قبل از رسیدن عوامل انتظامی از محل 
متواری شده بودند، افزود: در این حادثه سه نفر از اوباش شناسنامه دار 
استان به دلیل موضوعات شخصی در مقابل بیمارستان مدنی با یکدیگر 
درگیر ش��ده و با سالح س��رد اقدام به قدرت نمایی و برهم زدن نظم و 
امنی��ت عمومی کرده بودند. فرمانده انتظامی اس��تان گفت: ماموران با 
انجام اقدامات پلیسی هر س��ه متهم را در منطقه حصارک شناسایی و 

دستگیر کردند.

س��الم کردن به وزیر بهداشت ش��گرد کالهبردارانی بود که سر ١١ نفر در 
مشهد کاله گذاش��تند. رئیس پلیس فتای خراسان رضوی جزئیات پرونده 
س��رقت به بهانه برنده ش��دن در یک پویش را تشریح کرد.به گزارش رکنا، 
ش��ماره غریبه بود و با مثبت هفت ش��روع می ش��د. مرد جوان به تلفنش 
پاس��خ داد و با صدای سرزنده و ش��ادابی از آن سوی خط روبه رو  شد. مرد 
از آن س��وی خط، با بذله گوی��ی و خنده های تصنعی اعالم کرد که مجری 
صداو سیماست و قرار اس��ت برندگان پویش »درخانه بمانیم« را در برنامه 
زن��ده تلویزیونی با حضور دکتر نمکی، وزیر بهداش��ت معرفی کند. مجری 
س��پس از مخاطبش خواس��ت تا به وزیر بهداش��ت و مردم سالمی بدهد 
و خ��ودش را معرفی کند. بعد از گذش��ت دقایقی، مج��ری جوان در ادامه 
ارتباط اعالم کرد که: ش��ما برنده 9میلیون تومان شده اید که قرار است به 
همین اندازه برای ش��ما اینترنت ساالنه شارژ شود، البته گزینه دومی هم 
وج��ود دارد که می توانید این مبلغ را به ص��ورت نقدی هم دریافت کنید. 
وسوس��ه پول نقد در روزهای منتهی به سال جدید، این شهروند را اندکی 
قلقل��ک می دهد تا جایی که او گزینه دوم را انتخاب می کند. در اینجا فرد 
تماس گیرنده با س��ؤاالت تخصصی و فنی گس��ترده از او می خواهد تا یک 
بانک را به منظور واریز وجه انتخاب کند. او نام یکی از بانک های دولتی را 
می گوید. س��ؤال بعدی به خط تلفن همراه برمی گردد که باید حتما به نام 
فرد برنده باش��د، مرد جوان اطمینان می دهد که خط به نام خودش است. 
مجری صدا و سیما با تأکید بیشتر که باید حتما خط به نام خودش باشد، 
از او می خواه��د که در اولین فرصت با کپی مدارک شناس��ایی و مدارکی 
که نش��ان دهد خط تلفن همراه به نام خودش اس��ت به دفتر پیش��خوان 
دولت الکترونیک برود و فرمی را پر کند تا مراحل تأیید حس��اب از س��وی 
بانک انجام شود. بعد از این مرحله، تماس گیرنده باز هم اصالت خط را به 
میان می کشد و تأکید می کند که خط حتما باید به نام خودت باشد. فرد 
برن��ده نیز دوباره اطمینان خاطر می دهد که همین گونه اس��ت، اما مجری 
برای محک��م کاری از مرد جوان کد ملی می گیرد تا از مخابرات اس��تعالم 
بگیرد. دقایقی بعد پیامکی روی گوش��ی فرد برنده می آید که حاوی رمزی 
بوده اس��ت. تماس گیرنده از او می خواهد که رمز را برایش بخواند. از اینجا 
به بعد را ش��اکی این گونه تشریح می کند: چون می دانستم نباید اطالعات 
محرمانه را به افراد غریبه بدهم، از دادن رمز س��ر باز زدم. عصبانیت را در 

صدای فرد آن طرف خط احس��اس کردم. اما او دس��ت بردار نبود و گفت 
برای اینکه به من اطمینان کنید، هم اکنون ٣میلیون تومان به حس��ابتان 
واریز می کنم و بعد از دریافت ش��ماره کارت، ٣میلیون تومان به حس��ابم 
واریز ش��د، اما من باز هم اطمینان نکردم و کد دومی که برایم آمده بود را 
برایش نخواندم. از اینجا به بعد او حسابی عصبانی شده بود با پرخاشگری 
و تهدی��د از من خواس��ت تا کد را به او بدهم. اما م��ن این کار را نکردم و 
گفتم که مش��کل ما را کارشناس��ان پلیس فتا حل خواهند کرد و تماس 
را قطع کردم. این فرد درباره اینکه چه ش��ماره حس��ابی به این فرد داده 
اس��ت و مش��خصات پیامک های ارس��الی چه بوده، اعالم کرد: من شماره 
حس��ابی را به طرف دادم که فقط ٧٠هزار تومان موجودی داشت و با این 
حس��اب کار نمی کردم. پیامک هایی که برای من رس��ید از سرشماره های 
بانکی بود و در عنوان پیامک نام اختصاری خدمات الکترونیک بانک آمده 
بود. رئیس پلیس فتای خراس��ان رضوی با اش��اره به اینکه در این پرونده با 
اعضای یک باند کالهبرداری روبه رو هس��تیم، بیان کرد: این بار شیادان نه 
تنها نتوانس��ته اند وجهی از حساب این شهروند سرقت کنند که ٣میلیون 
تومان را هم از دست داده اند. سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: در این 
شگرد فردی که خود را مجری صداوسیما معرفی می کند، با وعده پرداخت 
9میلی��ون تومان وجه نقد ذهن افراد را ب��ا عناوین مختلف از موضوع دور 
می کند و به این بهانه که باید کد ملی فرد را استعالم بگیرد، در واقع اقدام 
به فعال کردن اینترنت بانک افراد می کند و با دریافت کد ارسالی از سوی 
بانک به حس��اب قربانی دسترس��ی پیدا می کند.وی ادامه داد: هر چند در 
این پرونده این افراد یک بار شکس��ت خورده  و به مقصود خود نرسیده اند، 
اما متأس��فانه هم  اکنون ١١ش��هروند دیگر فریب این ش��یادان را خورده و 
بال��غ بر ١٠٠میلیون تومان خود را از دس��ت داده ان��د. رئیس پلیس فتای 
خراس��ان رضوی درباره شناسایی متهمان در این پرونده بیان کرد: استفاده 
از کارت های استیجاری و واسط، به همراه شماره تماس های مجازی، امکان 
شناس��ایی متهمان را زمان بر می کند. جهانشیری با بیان اینکه بهترین راه 
پیش��گیری از افتادن به دام شیادان مجازی، احتیاط و پیشگیری است، از 
ش��هروندان خواست تا اطالعات ش��خصی خود حتی کد ملی را در اختیار 
افراد غریبه قرار ندهند، به خصوص در روزهای پایانی اس��فند که حس��اب 

کارمندان و کارگران با دریافت عیدی و پاداش معموال پروپیمان تر است.

 مجری قالبی با نام وزیر بهداشت کالهبرداری کرد 

 آتش گرفتن خودرو حین حرکت 

مفقودی
سند وبرگ سبز و برگ کمپانی س�واری –کارسوزوکی گرند ویتارا مدل1397 به 
شماره شاس�ی:NAAS39S38JK901940 به شماره موتور:J24B1336597 به 

شماره پالک: 20 ایران 299 ی 16 مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
س�ند کمپانی و شناسنامه مالکیت و بنچاق اتومبیل پراید 131 مدل 90 سفید به 
ش�ماره انتظامی 38 ایران 667 س 91 و شماره موتور 4234430 و شماره شاسی 
S3412290962591 به نام داداش میکائیلی سراسکان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
برگ س�بز موتورسیکلت باستان 125CC به مدل 91 به رنگ نقره ای به شماره 
موت�ور 125A*9043083 *و  به ش�ماره تن�ه ND2***125D9170272 به 
ش�ماره پالک 638-92741 به نام فاطمه مرتضائی ب�ه کدملی 4431667814 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
سند وبرگ سبز و برگ کمپانی و گواهی ترخیص گمرک سواری کیا اپتیما مدل2014 
G4KEDH141219:و شماره موتور  KNAGN4126E5462612:به شماره شاسی

به شماره پالک:11 ایران 853 ن 81 مفقودگردیده وفاقد اعتبار می باشد.

جاده ای حوالی بزرگراه کرج و زنی همراه با طالهایش 
در آن نزدیک��ی راه زندگی برک را به یکباره تغییر 
داد. شاید اگر آن روز نفرت در دل امید برک ریشه 
نمی کرد، قتل های زنجیره ای شکل نمی گرفت. پس از 
رابطه با آن زن طالهایش را سرقت می کرد. نقشه اش 
تا همین جا بدون ذهنیت قبلی قتل خوب پیش رفت 
تا اینکه زن به جوان گفت او را می  شناس��د و تهدید 
کرد به پلیس جری��ان را بازگو می  کند. همین جمله 

بمبی شد تا زن جانش را از دست بدهد

 آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین مهدوی راد فرزند خلیل به شماره شناسنامه: 3794
صادره از کرج در مقطع کاردانی ناپیوس�ته رش�ته: ماش�ینهای کش�اورزی صادره از واحد 
دانش�گاهی یادگار امام خمینی )ره( با ش�ماره 138613901920 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باش�د. از یابنده تقاضا میش�ود اص�ل مدرک را به صندوق پس�تی : 18155/144 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( ارسال نماید.



نشــریه آمریکایی »فارن پالیسی« در گزارشی 
تحلیلی از اختالفات داخلــی در دولت آمریکا 
برسر پایان دو دهه حضور نظامی واشنگتن در 

افغانستان خبر داده است. 
به گزارش فارس، در مقدمه این گزارش با عنوان 
»تیــم بایدن درگیر بحث شــدید درباره پایان 
جنگ بی پایان« آمده است: با نزدیک شدن به 
بیستمین سالگرد حادثه یازدهم سپتامبر، »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا در تالش است تا 
به طوالنی تریــن جنگ ایاالت متحده که حاال 
اغلب به »جنگ بی پایان« شــناخته می شود، 
پایان دهد اما او و منصوبان سیاسی ارشد وی با 
مخالفت ارتشی ها و مقامات اطالعاتی که نگران 

زود بودن این اقدام هستند، مواجه هستند. 
به نوشــته این نشــریه، خروج از افغانستان یا 
محدود کــردن حمالت پهپادی و یا بســتن 
گوانتانامو یکبار برای همیشــه، فقط خواسته 
بایدن نیســت. ســوال اصلی این است که آیا 
القاعده و شاخه های آن که در وهله اول »جنگ 
علیه تروریســم« را توجیــه می کرد، همچنان 
تهدیدی اســتراتژیک برای آمریکا محســوب 
می شــود؟ برخی مقامات ارشــد دولت آمریکا 
می خواهنــد ورقی جدید بــاز کنند؛ اما برخی 
دیگر از مقامات ارشــد در وزارت دفاع و جامعه 

اطالعاتی آمریکا با آن ها مخالفند. 
طبق این گزارش، بایدن مثل دستیاران ارشدش 
از جمله »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه و »جیک 
سالیوان« مشاور امنیت ملی مصمم هستند که 
تا جایی که می تواننــد این فصل دو دهه ای را 
پایان دهند و وعده هــای کارزار انتخاباتی وی 
را عملی کنند. بایدن در راهنمای امنیت ملی 
موقت خود که اخیراً منتشــر کرد ضمن تاکید 
بر تمایلش برای تمرکز بر اروپا و منطقه هند-
اقیانــوس آرام به جای خاورمیانه، گفت: ایاالت 
متحده نباید درگیر جنگ های ابدی شود که به 
قیمت جان هزاران نفر تمام شده و تریلیون ها 

دالر هزینه داشته است. 
بر اســاس این مطلب، در هفته های اخیر تیم 

بایدن تالش کرده تا خروج از افغانستان را کامل 
کند، استفاده از حمالت پهپادی را محدود کند، 
مجوز اســتفاده از نیروی نظامی ســال ۲۰۰۱ 
)AUMF( را که آغازگر جنگ علیه تروریسم 
بود و این مجوز را که یک سال بعد برای توجیه 
حمله به عراق صادر شد را لغو کند، جنگ یمن 
را پایــان دهد و روند تعطیلی گوانتانامو را آغاز 
کند؛ امــا به گفته یک مقام آگاه دولت آمریکا، 
نیروهای شاغل در ارتش و جامعه اطالعاتی در 
مقابل برخی از این اقدامات مقاومت می کنند. 
برخــی می گویند اعالم موفقیــت زودهنگام و 
خروج بسیار ســریع از افغانستان و خاورمیانه 
بایدن را در معرض همان انتقاداتی قرار می دهد 
که باراک اوباما هنگام خــارج کردن نظامیان 
آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ متحمل شد و 
به سرعت بعد از آن فهمید که درها را به روی 

پدیده داعش گشوده است. 
یک مقام ارشــد دولت آمریــکا در مصاحبه ای 
تایید کــرد که بحثی شــدید در داخل دولت 
آمریکا درباره چگونگی پایان دادن به جنگ های 
بی پایان در جریان است و افزود: »ما نگفته ایم 
که به نقطــه عطفی در خصــوص این هدف 
رســیده ایم. همچنان تهدیدهای تروریســتی 
قابل توجهی علیــه میهن و منافع ما در خارج 
وجود دارد.« او همچنین بحث های شدید بین 
منصوبان سیاســی بایدن و مقامــات ارتش و 
اطالعاتی آمریکا را کاماًل انکار کرد. سخنگویان 
مدیر اطالعات ملی و پنتاگون هم از اظهارنظر 

در این خصوص خودداری کردند. 
در ادامه این گزارش به نقل از نشریه آمریکایی 
»پالتیکو« گفته شــده که با ایــن حال هفته 
گذشته دولت آمریکا اعالم کرد بایدن قصد دارد 
در همکاری بــا کنگره مجوزهای جنگی را که 
طی دو دهه گذشته عملیات های نظامی آمریکا 
در سراسر جهان را مورد تایید قرار داده اند، لغو 
کند و مجوز جدیــدی را که ماهیت بی انتهای 
جنگ های خارجی آمریــکا را کنترل می کند، 

مورد مذاکره قرار دهد. 

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در مصاحبه ای 
بــدون رد کردن نقــش این رژیــم در وقوع 
انفجار در بدنه کشــتی تجــاری ایرانی گفت: 
 اسرائیل باید در تمام جبهه ها اقدام پیشگیرانه 

انجام دهد. 
به گزارش ایسنا، به نوشــته روزنامه اورشلیم 
پســت، بنــی گانتــس وزیــر جنــگ رژیم 
صهیونیستی شنبه شــب در گفتگو با آموس 
یادلین رئیس پیشین اطالعات ارتش این رژیم 
از پاســخ دادن درباره برخی گزارش ها مبنی 
بر نقش اســرائیل در وقوع انفجار در بدنه یک 
کشتی تجاری ایرانی طفره رفت و مدعی شد: 
من اطمینان می دهم که اسرائیل مسئول نشت 

نفت در دریای مدیترانه نیست. 
روزنامه لندن تایمز روز شنبه گزارشی منتشر 
کرده که در آن به ارائه جزئیاتی درباره حمالت 
مکــرر نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی به 
نفتکش های ایرانی پرداخته و آورده اســت که 
اولین بار این اتفاق در دریای ســرخ در اکتبر 
۲۰۱۹ روی داده و جدیدترین آن نیز در اواخر 
فوریــه در دریای مدیترانه در نزدیکی آب های 

سرزمین های اشغالی بوده است. 
گفته می شــود انفجار ماه فوریه منجر به بروز 

یک فاجعه زیست محیطی شده است. 
گانتــز در اظهاراتی دو پهلو درباره گزارشــات 
حمله به کشــتی های ایرانی گفت: من درباره 
اینکه چه کاری انجام دادیم و چه کاری انجام 
ندادیم، صحبت نمی کنم اما ما ملزم هستیم که 
در تمامی جبهه ها اقدام پیشگیرانه انجام دهیم. 
علی غیاثیان، سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران 
روز جمعه ۲۲ اسفند گفت که به دنبال اصابت 
یک شیء انفجاری به کشتی »ایران شهرکرد« 
بخشی از بدنه این کشتی دچار آسیب شده و 
این کشتی دو روز پیش در آب های بین المللی 
در دریای مدیترانه مورد حمله قرار گرفته است. 
به گفته ســخنگوی کشــتیرانی ایران، در این 
»حمله تروریســتی« به خدمه کشتی آسیبی 
وارد نشده آما آتش سوزی مختصری در محل 

انفجار رخ داده که با تــالش فرمانده و خدمه 
کشتی این آتش مهار شده است. 

غیاثی تاکید کرد که حمله به کشــتی ایرانی 
»تروریستی« بوده و این کشتی پس از ترمیم 
خســارت های وارد شده به مســیر خود ادامه 

خواهد داد. 
در همین راســتا عبدالباری عطوان، ســردبیر 
روزنامــه رای الیــوم در یادداشــتی نوشــت: 
روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه گذشته 
اطالعاتی فاش کرد مبنــی بر اینکه نیروهای 
دریایی اســراییل طی دو ســال گذشــته ۱۲ 
کشــتی ایرانی را مورد هدف قــرار داده اند که 
محموله هــای نفتی و مواد غذایی و چه بســا 
تجهیزات نظامی را با خود برای بنادر سوریه به 
همراه داشتند که آخرین آن ها هفته گذشته به 
وقوع پیوست و منابع اسرائیلی نیز این مسئله 
را تایید کردند، این امر ثابت می کند که نتانیاهو 
به دنبال درگیری نظامی جزئی یا کلی است تا 
در صورت ناکام ماندن در انتخابات پارلمانی که 
قرار اســت کمتر از ۱۰ روز دیگر برگزار شود، 

مدت حکمرانی خود را افزایش دهد. 
وی می نویســد: اگر نتانیاهو قصد دارد که این 
جنگ را شــدیدتر کند در آن صورت مرتکب 
»بزرگترین اشــتباه عمر خود« شده است زیرا 
یک نوع ماجراجویی به شمار می رود که ممکن 
است به نفع او و یا حامیان آمریکایی اش نباشد. 
او می خواهد آن ها را درگیر چنین جنگی کند 
در حالی که در موارد مشــابه آن در افغانستان 
و عراق شکســت خورده انــد و راه فراری برای 
خود نمی یابند و اکنون نیز با ائتالف روســی، 
چینی، ایرانی و کره شــمالی در جنوب شرق 
آسیا مواجه است که این ائتالف در حال کامل 
شدن است. اسرائیل درحال حاضر در محاصره 
کامل بیش از نیم میلیون موشک نقطه زن قرار 
دارد و بخش عمده خطوط کشــتیرانی ناامن 
شده است و ممکن اســت که حمله دو هفته 
پیش به کشتی اسرائیلی در خلیج عمان آغاز 
واکنش به اقدامات تجاوزکارانه این رژیم باشد.

جدال داخلی دولت بایدن 
بر سر پایان دادن به طوالنی ترین جنگ آمریکا

ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
درباره انفجار در بدنه کشتی ایرانی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

دوشنبه  25 اسفند 1399    شماره  5976

دیدار امیر قطر با ژنرال آمریکایی
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با کنت مک کنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا 

)سنتکام( در دوحه دیدار و با او درباره روابط استراتژیک میان دو کشور و راه های تقویت آن و 
تحوالت منطقه بحث و گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مک کنزی 
شنبه نیز با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. دو طرف نسبت به افزایش خشونت 

در افغانستان ابراز نگرانی کرده و درباره روند صلح افغانستان گفت وگو کردند.

وزیر امورخارجه پیشــین آمریکا اذعان کرد که سیاست های دونالد 
ترامپ درقبال ایران موفق نبوده و به آنچه به دنبالش بوده، دســت 
نیافته اســت. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، مایک 
پمپئو وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا در گفت وگو با یک شبکه 
رادیویی تالش کرد از سیاست های دولت دونالد ترامپ درقبال ایران 
دفاع کند و مدعی شد که پیوستن مجدد به توافق هسته ای با ایران 
موجب ناامن تر شدن خاورمیانه می شود. وی که به طور ضمنی به 
شکست این سیاست های ترامپ اعتراف کرد، افزود: دولت نتوانست 

به توافقی دســت یابد که احســاس می کرد می تواند 
به معنای واقعی از دســتیابی ایران به سالح هسته ای 
جلوگیری کند. پمپئو همچنین گفت: ما نتوانســتیم 
تمام آنچه که امیدوار بودیــم را در زمینه وادار کردن 
ایران به کوتاه آمدن و وارد شــدن به توافقی که واقعاً 

مانع از دستیابی شــان به سالح هسته ای شــود، به دست آوریم اما 
پیشرفت های زیادی داشته ایم. این مقام پیشین آمریکایی در ادامه 
ادعاهای خصمانه خود گفت: اگر این دولت به عقب بازگردد و به آن 

توافق بی ارزشی که در زمان باراک اوباما با ایران حاصل 
شــد، بپیوندد آمریکا امنیت کمتری خواهد داشــت. 
اسرائیل ناامن تر خواهد بود. خاورمیانه امنیت کمتری 

خواهد داشت و کل منطقه بی ثبات تر خواهد شد. 
باوجــود اذعان برخی مقامات آمریکایی به شکســت 
سیاســت های خصمانه و ســختگیرانه دولت پیشــین این کشور 
درقبال ایران، جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا کماکان به این 

سیاست ها ادامه می دهد.

پمپئو: به آنچه که درباره ایران به دنبالش بودیم، دست نیافتیم 

آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک مقام مسئول با تأکید بر این نکته 
که سیاستگذار در امر خرید و واردات واکسن کرونا معاونت غذا و داروی 
وزارت بهداشت اســت به آفتاب یزد گفت: »این که واکسن به میزان 

کافی از روسیه وارد نمی شود به مشکالت فنی ماجرا مربوط است.« 
علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران این را نیز گفت که: »روسیه 
برای تحویل واکسن اسپوتنیک به دلیل حجم باالی درخواست هایی که 
 وجود دارد در محدودیت کامل قرار دارد و به طور طبیعی نخواهد توانست 

خواسته های ایران را تمام و کمال برطرف کند.« 

< به جای التماس، واکسینه کنید
ادبیات التماسی وزیربهداشت در جامعه و رسانه واکنش های مختلفی به 
همراه داشت. دکتر سیف الرضا شهابی - داروساز - و نویسنده ی کتاب: 
»کارنامه سیاســی قائم مقام فراهانی« در مطلبی با عنوان: »به جای 

التماس، واکسینه کنید« در روزنامه اطالعات می نویسد: 
»بعد از گذشــت بیش از یک سال از ورود ویروس کووید ۱۹ و ابتالی 
حدود یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن به بیماری کرونا و فوت 
متجاوز از شصت هزار نفر در کشور، به مناسبت فرا رسیدن تعطیالت 
سال جدید، مسئوالن جمهوری اسالمی وبه ویژه وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی به عنوان متولی درمانی کشور از راه التماس و قسم 
دادن به حضرت عباس از مردم خواســتند در خانه هایشــان بمانند و 
از رفتن به ســفر اجتناب بورزند تا زنجیره بیماری مزبور قطع شود و 
آمارهای مبتالیان و فوتی ها افزایــش پیدا نکند و این تذکر هم داده 

می شود اگر مسافرت بکنند سوغات مرگ را به خانواده می برند.« 
آن طور که این دکتر دارو ساز نوشته: »بهترین کار برای جلوگیری از 
شــیوع رو به تزاید بیماری کرونا، واکسینه کردن مردم است و در این 
زمینه کم کاری کامال محسوس است و در صد بسیار اندک افرادی که 
تا کنون واکسینه شدند گواه بر این ادعا است. آمارها حکایت از آن دارد 
افرادی که در کل جمعیت واجد دریافت واکســینه در کشور یک دوز 
واکسن را تزریق کرده باشند به یک درصد نمی رسد و این ضایعه بزرگ 

برای کشور است.« 
بخش دیگری از این یادداشــت به این موضوع اشاره دارد که: »واردات 
واکسن حتی از کشورهایی که جمهوری اسالمی روابط حسنه با آن ها 
دارد نظیر روســیه و چین به صورت قطره چکانی انجام می شــود و 
هردفعــه حداکثر در حد چند صد هزار دوز وارد می شــود که به نظر 
می رســد برای خالی نبودن عریضه و دل خوش کردن اســت تا یک 
اقدام جدی که آحاد مردم کشــور را در بر بگیرد و مقابله جدی با این 
ویروس خطرناک و مهلک باشد. این مقدار و با این حالت قطره چکانی 
هرگز کفاف جمعیت کشــور را نخواهد کرد. آمارهای واکسینه کردن 
شهروندان در سایر کشورها حتی کشورهای خاورمیانه که توسط منابع 

معتبر اعالم می شود با ایران تفاوت فاحش دارد.« 

< مشکل فنی است نه سیاسی! 
علیرضا بیگلری، رئیس انســتیتو پاســتور ایران در گفتگویی کوتاه 
با آفتاب یزد ضمن اشــاره به این موضوع کــه در ابتدا چینی ها برای 
تحویل »واکسن کرونا« دچار محدودیت های شدیدی بودند اما اینک 
آن محدودیت ها کمتر شده است؛ اظهار می دارد: »در ارتباط با روسیه، 
بیشتر از آن که پای مسائل سیاسی در میان باشد، مشکل فنی است 
و روسیه به عنوان تولید کننده ی واکسن اسپوتنیک که در مقایسه با 
بسیاری از واکسن ها از کارایی بسیار باالیی برخوردار است برای تحویل 
واکســن به هر میزانی که ما می خواهیم قطعا توانایی ندارد چون تنها 
درخواست کننده ی واکسن روسی ایرانی ها نیستند و دیگر کشورها نیز 

خواهان دریافت واکسن از کشور روسیه می باشند.« 
رئیس انستیتو پاستور ایران که خود از متخصصان امر واکسن در کشور 
است تأکید می کند: »اثر بخشی قابل تأمل واکسن روسی باعث شده 
تا برای خرید واکســن از روسیه نه ایران که بسیاری از کشورها دچار 
زحمت شوند و این قطعا با انتظاراتی که جامعه برای دریافت واکسن 

دارد نمی تواند همخوانی داشته باشد.« 

< چشم امید مسئوالن به واکسن تولید داخل است!؟ 
ســیف الرضا شــهابی در قســمت هایی از مطلب: »به جای التماس، 
واکسینه کنید« دست روی موضوعی می گذارد که فاصله ای با واقعیت 
ندارد: »اگر مســئوالن چشم امید به واکسن تولید داخل دوخته اند تا 
وارد بازار مصرف بشود انتظاری خوب و بر اساس احساسات تولید ملی 
قابل تقدیر است ولی اوال - دقیقا مشخص نیست واکسن تولید داخل 
چه زمانی تأییدیه دریافت می کند و بعد از دریافت تأییدیه نهایی، چه 
زمان به تولید انبوه می رســد. ثانیا - اگر آن طور که اعالم می شود در 
اواخر بهار تأییدیه دریافت کند و به تولید انبوه برسد آیا از نظر اخالق 
پزشکی، یک روز تاخیر در واکسینه کردن مردم خیلی دیر نیست؟ تا 
فصل بهار و در این فاصله هر روز تعدادی از افراد به کام مرگ می روند 
و چند هزار تن هم مبتال می شوند و چه بسا در افراد مبتال، عوارض آن، 
تا سال ها در شخص باقی خواهد ماند. بهتر آن بود که از چند ماه جلوتر 
موضوع واردات واکسن از همان کشورهای بال مانع جدی گرفته می شد 

تا نیاز به قسم دادن مردم به حضرت عباس نباشد.« 

بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران در گفتگوی کوتاه خود با آفتاب 
یزد - نه تصریحاً که تلویحاً - تأیید می کند بخشی ازعدم اقبال مسئوالن 
برای خرید واکسن به میزان الزم از دیگر منابع - روسی، چینی، کوبایی 
و... - به امیدواری آنان به تأیید واکسن ساخت داخل مربوط می شود. 

این مقام مسئول البته در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در توضیحاتی 
مفصل نیز گفته بود: »قراردادی برای تولید واکسن کووید۱۹ داریم که 
حاصل آن دو واکســن مجزاست، واکســنی که در هفته دوم یا سوم 
فروردین وارد کارآزمایی بالینی می شود. همراه با این واکسن، واکسنی 
دیگری را هم در دســتور کار داریم و کاربرد آن برای افرادی است که 
مبتال به بیماری شده اند و واکسینه شدن آن ها برای تقویت سیستم 
ایمنی است. در واکســن نوع دوم، تزریق فقط یک بار خواهد بود که 
با ســه ماه فاصله وارد چرخه کار می شود و در کارآزمایی های بالینی 
عملکرد آن معلوم خواهد شــد. این واکسن ها بر ویروس جهش یافته 
کارایی الزم را خواهند داشت. این واکسن ها کامال تولید انستیتو پاستور 
است. آزمون حیوانی آن تمام شده و به راحتی قابل بازطراحی است تا 

به هر جهشی پاسخ دهد، تمام روند کار کامال بومی است.« 

< مردم فعاًل صبر کنند؛ سفر هم نروند! 
با بررســی های به عمل آمده از ســوی آفتاب یزد در کالم عالی ترین 
مقامات سیاسی - بهداشتی؛ به این نتیجه رسیده ایم که »سعید نمکی« 
اگر به جای گفتِن عبارت: »حضرت عباســی، سفر نروید« گفته بود: 
»حضرت عباسی صبر کنید واکسن ایرانی برسد!« پذیرفتنی تر بود زیرا 
در تدوین همین گزارش؛ نخســت با دکتر مردانی تماس گرفتیم که 
وی ما را به بیگلری و محرز حواله داد، بیگلری در مجموع بحث خرید، 
چگونگی خرید، میزان خرید و چرایی خرید وعدم خرید را به حوزه ی 
غذا و داروی وزارت بهداشت و سیاست های آن بخش مربوط دانست، 
 جهانپور و محرز پاسخگو نبودند، ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز 

مثل بقیه! 
آن چه در نهایت به عنوان جمعبندی می توانیم ارائه دهیم آن است که: 
= روسیه قرار نیست چون متحد ما است کل تولید واکسن اسپوتنیک 

را به ایران ارسال کند! 
= مقامات ایرانی نیز چنین مطالبه ای ندارند. 

= این سفر نروید و حضرت عباسی گفتن در لفافه یعنی ای مردم صبر 
کنید واکسن ایرانی برسد. 

= واکســن ایرانی در بهترین حالت در بهار وارد چرخه ی تولید - به 
شرط تأیید نهایی - خواهد شد. 

= واکسن ایرانی تأیید و وارد چرخه ی تولید نیز بشود به این زودی ها 
همه ی ۸۵ میلیون جمعیت ایرانی واکسینه نخواهند شد. 

اخالق پزشکی چه می گوید، علم پزشکی چه اعتقادی دارد، مردم چه 
انتظاری دارند، بین ایران و چین - روسیه چه گذشته و چه می گذرد، 
ایران توان تأمین واکســن از چه کشورهایی دارد و... فرع ماجرا است 
زیرا از فحوای کالم این مقام و آن مســئول می توان فهمید که ایران 
می خواهد با ســری بلند در جهان اعالم کند که توانســت به تنهایی 
واکســن کرونا تهیه کند که البته اگر چنین شود موفقیت ارزنده ای 
است اما نه به قیمت اذیت شدن، تلفات انسانی دادن و منتظر گذاشتن 
 مردمی که بیشــتر از یک ســال با همه ی اقســام فرامین مسئوالن 

کنار آمده اند!
همه ی مسئوالن وزارت بهداشت و سیاسی بارها گفته اند واکسن کرونا 
رایگان خواهد بود که اگر چنین باشــد که باید باشد باعث خرسندی 
اســت اما اگر واکسن نیز پولی شــود برای این همه تأخیر و منتظر 

گذاشتن چه پاسخی وجود خواهد داشت؟!

منطقه

واکنش

تحلیل

بین الملل

اعالم آمادگی ترکیه برای مشارکت 
در نشست سه جانبه افغانستان 

با حضور ایران و پاکستان
وزیر امور خارجه ترکیه در بخشی از گفتگوی 
تلفنی با همتای افغانســتانی خــود آمادگی 
کشــورش را برای مشــارکت در نشســتی 
 سه جانبه با افغانستان و ایران و پاکستان اعالم 
کرد. به گــزارش ایســنا، وزارت امور خارجه 
افغانســتان در بیانیه ای اعالم کرد که محمد 
حنیــف اتمر وزیــر امور خارجــه جمهوری 
اســالمی افغانســتان و مولود چاووش اوغلو 
وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه طی تماس 
تلفنی در مورد گســترش روابــط دوجانبه، 
تقویت تماس هــا و همکاری های چندجانبه، 
برگزاری نشست »کشورهای قلب آسیا-پروسه 
اســتانبول« در اواخر ماه مارس در دوشنبه و 
برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان 
به میزبانی ترکیه، صحبــت و گفتگو کردند. 
این بیانیه می افزاید: اتمــر آمادگی ترکیه را 
به عنوان دوست ارزشمند و قابل اعتماد برای 
میزبانی دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان 
ستایش کرد و بر افزایش تماس ها و مشورت ها 
در مورد اهداف، دستور کار، شرکت کنندگان و 
نتایج این نشست تاکید کرد. او گفت که انتظار 
می رود نشست ترکیه گامی به جلو در راستای 
تامین آتش بس و دستیابی به راه حل سیاسی 
مطابق به خواست و اراده مردم افغانستان باشد. 
اتمر، برگزاری نشست کشورهای قلب آسیا - 
پروسه استانبول در دوشنبه را فرصت خوبی 
برای مشورت ها و آمادگی های بیشتر برای دور 
بعدی گفتگوهای صلــح خواند. بیانیه وزارت 
خارجه افغانستان عالوه بر این مطرح کرد: وزیر 
خارجه ترکیه پیرامون سفر اخیرش به دوحه و 
مالقاتش با وزرای خارجه ی قطر و روسیه در 
مورد روند صلح افغانستان صحبت نموده افزود 
که نشست ترکیه جایگزین نه، بلکه مکمل روند 
صلح دوحه خواهد بود. چاووش اوغلو گفت که 
اکثر طرف های دخیل برای شرکت در کنفرانس 
ترکیه ابــراز آمادگی نموده اند. ترکیه همچنان 
آمادگی اش را برای شــرکت در نشســت های 
سه جانبه افغانستان با حضور کشورهای ایران و 

پاکستان ابراز داشت.

رافائل گروسی: 
آژانس به دنبال بازرسی 
گسترده تر در ایران است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
باتوجه به افزایش ســطح غنی سازی در ایران، 
آژانس به دنبال بازرسی های گسترده تر در این 
کشور است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
آســیا نیککی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با این روزنامه 
که روز جمعه انجام شده است، مدعی شد: تولید 
اورانیوم در ســطح باالتر غنی سازی ایران را به 
ســطوحی نزدیک می کند که نمی توان امکان 
استفاده های نظامی آن را نادیده گرفت. وی در 
ادامه با اشــاره به توقف اجرای پروتکل الحاقی 
در ایران، آن را یک وضعیت فوق العاده توصیف 
کرد و گفت: واضح اســت که اگر می خواهید 
اطمینــان یابید انحراف نظامــی وجود ندارد، 
نیاز به بازرســی بســیار قوی تر است. گروسی 
همچنین گفت: ایران کمی کمتر از ۲۰کیلوگرم 
]اورانیــوم ۲۰درصد[ دارد امــا آن ها در حدود 
سه هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار 
دارند که پیشتر در سطوح پایین تر تولید شده 
است. بنابراین، حجم آن در حال افزایش است. 
مدیرکل آژانس افزود: ایران همچنین در حال 
افزایش توانایی غنی ســازی خود با استفاده از 
تجهیزات بیشتر هستند. رافائل گروسی که به 
تازگی به تهران سفر کرده است با اشاره به توافق 
موقت آژانس و ایران در جریان این سفر اظهار 
داشت: خوشــبختانه این توافق یک چارچوب 
ســه ماهه زمانی را برای مشورت ها و مذاکره 
دیپلماتیک در خصوص توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
با ایران فراهم می کند. آسیا نیککی مدعی شد 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی مشاوره های 
فنی با ایران را در ماه آوریل )ماه آینده میالدی( 
آغاز خواهد کرد که یکــی از نقاط تمرکز آن 
وجود ذرات اورانیوم در تاسیساتی است که ادعا 
می شود، اعالم نشده است. گروسی نیز در ادامه 
گفتگوی خود با این رسانه ژاپنی ادعا کرد که 
پاسخ های طرف ایرانی در این زمینه تاکنون از 

نظر فنی معتبر نبوده است.

استاد روابط بین الملل دانشگاه آیووای آمریکا: 
بهبود روابط با ایران اولویت 

دولت جدید آمریکا نیست
یک اســتاد روابط بین الملل گفــت: ایران و 
آمریکا واقعاً به میز مذاکره نزدیک می شــوند 
اما ممکن اســت کمی بیشتر از موارد ۴ سال 

پیش از ایران بخواهند. 
به گزارش ایلنا، »برایان واربی« اســتاد علوم 
سیاســی دانشــگاه آیووای آمریکا در پاسخ 
بــه ســوالی در خصوص عدم تحقــق وعده 
انتخاباتی »جو بایدن« در خصوص بازگشت 
به برجام گفــت: رئیس جمهور جدید آمریکا 
پیش از هر اقدامی به مدیریت شیوع بیماری 
کووید توجه دارد. بازگشــت به روابط عادی 
با چیــن نیز احتماالً مهمتریــن اولویت وی 
در سیاست خارجی است. این مسئله خیلی 
تعجب آور نیســت زیرا اینها ۲ موردی است 
که در حال حاضر آمریکایی ها بیشــتر به آن 
اهمیت می دهنــد و هر دو تأثیرات زیادی بر 
اقتصاد آمریــکا دارند. روابط ایاالت متحده با 
ایران برای اکثر آمریکایی ها در اولویت نیست 
و تأثیــر زیادی بر اقتصــاد آمریکا ندارد. من 
گمان می کنم که بایدن صمیمانه می خواهد 
به توافق هسته ای با ایران برگردد اما فکر هم 
نمی کنم که او در این چند ماه اول و احتماالً 
 نه در ســال اول، کار زیــادی در این زمینه 

انجام دهد. 
وی در خصــوص ناعادالنه بــودن تحریم ها 
 به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا گفت: اگر 
سیاست خارجی مبتنی بر انصاف برای همه 
است، صحبت شما درست است، بله ناعادالنه 
اســت. سیاســت خارجی مبتنی بر قدرت 
و پیگیــری منافع ملی اســت. بایدن و اکثر 
کارشناسان سیاست خارجی در غرب موافقت 
کردند که شــروع جنگ تجاری با چین ایده 
وحشتناکی است و اکثر جهان بر غیرمنصفانه 
بودن آن توافــق کردند. با این حال، بایدن با 
توجه به وضعیتی که از دوران ترامپ به ارث 
برده شرایط سختی دارد در پرونده چین، وی 
گفته است که می خواهد به روابط دوستانه تر 
با چیــن بازگردد. من فکر می کنــم ایران و 
آمریکا واقعاً به میز مذاکره نزدیک می شــوند 
اما ممکن اســت کمی بیشتر از موارد ۴ سال 

پیش از ایران بخواهند. 
برایان واربی در رابطه با بی اعتمادی شــکل 
گرفته میان دو کشور نیز گفت: رئیس جمهور 
جدید آمریکا ممکن اســت پیشنهاد مذاکره 
 خــود به ایــران را بــا برخی از نشــانه های 
حســن نیت )یعنی کاهش نسبی تحریم ها( 
ارائه کند. من فکر می کنم بعید است که او به 
راحتی تحریم های ترامپ را پایان دهد. اکثر 
آمریکایی ها از تأثیر همه گیری در افراد خارج 
از ایاالت متحده بی اطالع هستند و بنابراین، 
آن ها خیلی بــه آن ها اهمیت نمی دهند. اگر 
بی عدالتی درمورد ایران رسانه ای شود ممکن 
است بایدن فشار بیشتری احساس می کند اما 

به زودی رخ نمی دهد. 

مگان مارکل به دنبال 
کاندیداتوری در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا

مگان مارکل، همسر هری، نوه ملکه انگلیس در 
میان دموکرات های ارشد به منظور راه اندازی 
یک کمپین و تالش برای کاندیدا شــدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری ایــاالت متحده 
شبکه سازی می کند. به گزارش ایسنا، روزنامه 
دیلی میل از قول منابع آگاه نوشــت: مارکل 
در حال بررســی کاندیدا شــدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ است وقتی که جو 
بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا ۸۲ساله 
می شود و به دنبال کاندیدا شدن برای دور دوم 
است. شــایعات درباره کاندید شدن احتمالی 
مارکل برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
خیلی زود پس از مصاحبه وی و همسرش با 
اپرا وینفری مطرح شد؛ مارکل در این مصاحبه 
خانــواده ســلطنتی انگلیس را بــه اظهارات 
نژادپرستانه متهم کرد. این نخستین بار نیست 
که تمایالت سیاســی مارکل مطرح می شود، 
 ســال گذشــته میالدی نیــز گزارش هایی 
منتشــر شــد مبنی بر اینکه وی شهروندی 
آمریکایی خود را بــه خاطر اینکه می خواهد 
مسیر سیاست در این کشور را بپیماید، کنار 
نمی گذارد. همچنین گفته شــده که در پی 
مناقشاتی که مارکل و همسرش درباره القاب 
و عناوین سلطنتی داشتند، مارکل به صورت 
جدی مسئله کاندیدا شدن در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را بررسی می کند. در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰، مارکل و 
هری در ویدئویی مردم آمریکا را به شرکت در 

انتخابات تشویق کردند. 

خبر تلگرامی
D هواپیماهای جنگنده ترکیه با ورود 
به حریم هوایی عراق مواضع گروهک 
پ. ک. ک را هدف قــرار دادند. این 
دومین حمله ترکیه به شمال عراق در 
72 ســاعت گذشته است. رسانه های 
عراقی نیز گزارش دادند جنگنده های 
هدف  مورد  را  منطقه ای  همان  ترکیه 
قرار دادند که دیروز به آن حمله کرده 
بودند؛ یعنی رشــته کوه »کورزار« که 
مشرف به منطقه شیالدزی در منطقه 
استان دهوک  واقع در شمال  عمادیه 

است. /ایرنا

سیاسی

ایران  پاستور  انستیتو  رئیس  بیگلری،  علیرضا 
ضمن اشــاره بــه این موضوع کــه در ابتدا 
»واکســن کرونا« دچار  تحویل  برای  چینی ها 
بودند گفت: در  محدودیت های شــدیدی 
ارتباط با روســیه، بیشتر از آن که پای مسائل 
سیاســی در میان باشد، مشــکل فنی است 
و روســیه به عنوان تولید کننده ی واکســن 
اســپوتنیک که در مقایســه با بســیاری از 
از کارایی بســیار باالیی برخوردار  واکسن ها 
اســت برای تحویل واکسن به هر میزانی که 
ما می خواهیم قطعا توانایــی ندارد چون تنها 
ایرانی ها  روسی  واکسن  کننده ی  درخواست 
نیستند و دیگر کشورها نیز خواهان دریافت 

واکسن از کشور روسیه می باشند

گزارش آفتاب یزد در مورد سوالی که این روزها در جامعه ایرانی زیاد مطرح می شود

چراروسیهوچینقطرهچکانیواکسنمیدهند؟
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سر مرغ های برزیلی الغرتر به زیر تیغ برده می شود! 
به دنبال مذاکرات صورت گرفته بین مسئوالن گمرک 
ایــران و ترکیه تردد کامیون هــای حامل کاال از مرز 
بازرگان که طی چند روز گذشته با مشکالتی مواجه 

شده بود، تسهیل شد. 
به گزارش ایســنا، اعــالم اخیر مســئوالن گمرک 

ایران از این حکایت داشــت کــه در گمرک مرزی بازرگان صف 
طوالنی کامیون های حاوی کاال تشــکیل شده بود که به بیش از 
۵۰۰دستگاه می رسید. عدم همکاری کشور ترکیه به دلیل کندی 

پذیرش و افزایش عوارض ورود کامیون ها به خاک 
آذربایجان زمینه ساز تشکیل این صف های طوالنی 
شــده بود. اما تازه ترین خبرهــا از گمرک ایران از 
این حکایــت دارد که عبور کامیون در مرز بازرگان 
تسهیل شده است؛ به طوری که طبق گفته حسین 
کاخکی- مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران- به 
دنبال مذاکرات این دفتر با مقامات گمرک ترکیه مشکل توقف و 
تردد کامیون های حامل کاال در مرز بازرگان به طور نسبی روان 

شد و از حجم کامیون های متوقف در پشت مرز کاسته شده است. 
گزارش وی از وضعیت تردد کامیون های حامل کاالهای صادراتی 
و ترانزیتی عبوری از مرز بازرگان در روز گذشته نشان می دهد که 
۳۴۶ کامیون از مرز بازرگان وارد کشور ترکیه شد که از این تعداد، 
۲۹۹ کامیون ایرانی و ۴۷ کامیون خارجی بوده اســت همچنین 
طی روز گذشــته تعداد ۳۹۴ کامیون از مرز بازرگان وارد کشور 
شده اســت که از این تعداد ۲۶۳ کامیون ایرانی و ۱۳۱ کامیون 

خارجی بوده است. 

تردد کامیون ها در مرز ایران-ترکیه تسهیل شد

صعود قیمت ذرت باعث شده بعضی جوجه ها در برزیل جیره غذایی کمتری دریافت کنند. 
به گزارش ایسنا، ریکاردو سانتین، مدیر گروه صادرکننده گوشت ABPA گفت: 
برخی از شرکت های تولیدکننده گوشت مرغ برزیلی در مواجهه با افزایش قیمت های 
ذرت، جوجه ها را در وزن کمتری کشتار می کنند. مواردی وجود داشته که برخی از 
تولیدکنندگان شمار جوجه ها را کاهش داده یا فعالیتشان را موقتا متوقف کرده اند. 

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: اواخر بهار سال ۹۳ خورشیدی بود که 
برنامه »پایش« با اجرای »مرتضی حیدری« دانش آموخته فیزیوتراپی 
و نه دانش اقتصاد، پرسشی را به عنوان نظرسنجی برنامه اش در رسانه 
ملی برگزید که اگر تا انتهای این گزارش همراه شوید، پی به خطای 
استراتژیک تهیه کننده آن برنامه به هر دلیل خواهید برد! خطایی که 
تاوان آن پرداخت میلیاردها تومان ارزش افزوده بیشــتر از یک صنف 
و در واقع مردمانی اســت که مشتری طال بوده اند و به دور از فلسفه 
ذاتی آنچه انگیزه و هدف اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، از صنفی 
تا حداکثر میزان خارج از چارچوب مالیات مالیات غیرمستقیم اخذ و 

به خزانه دولت واریز شده است. 
در آن برنامه، پرســش نظرسنجی عبارت بود از این که »به نظر شما 
چرا طالفروشان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می کنند؟« 
۱- می خواهند طال گران نشــود. ۲- می خواهند درآمدشــان شفاف 
نشــود. حدس شما خواننده روزنامه »آفتاب یزد« درست است اغلب 
مخاطبان ۷۲ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی به گزینه ۲ 
یعنی »طالفروشــان می خواهند درآمدشان شفاف نشود« و بیش از 
۲۷ درصد نیز به گزینه یک یعنی »طالفروشان می خواهند طال گران 
نشــود« رأی دادند. نتیجه ای حاصل بدبینی شــدید جامعه گرفتار 
مشکالت شدید معیشتی؛ خواه این نتیجه مسیر را برای بیکار شدن 
هزاران کارگر و فروشــنده در بازار طال هموار کرده باشد؛ بدون آنکه 
تصمیم گیران آن اندکی عذاب وجدان کشیده باشند. کمااینکه با اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده از خود مصرف کنندگان نیز مالیاتی غیرضرور 
اخذ شده است؛ اما به راستی اصل موضوع چیست؟ آیا به واقع حق با 
موافقان اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طالســازان و طالفروشان بوده 
اســت یا برعکس آن ها انسان هایی حریص مال و ثروت و زرق و برق 
طال بوده اند!؟ در این شماره »آفتاب یزد« کوشیدیم به بخشی از این 

پرسش ها و دغدغه ها پاسخ داده شود. 

< اجرای قانون، معطل راه اندازی یک سامانه ثبت معامالت طال! 
در واقع از ســال ۱۳۸۷ به این سو که این قانون عملیاتی شده است 
تولیدکنندگان مصنوعات طال و جواهر کوشــیدند این را به دولت ها 
بقبوالنند که بر اساس فلسفه ارزش افزوده، اخذ این نوع مالیات از کل 
آن کاال غیرمنصفانه و غیرکارشناسی است. تا جایی که در نهایت پس 
از اعتراضات متعدد در مورخ ۳ اسفند ۹۸، مجلس شورای اسالمی در 
رابطه با الیحه اصالح مالیات بر ارزش افزوده اصل طال، جواهر و پالتین 
را از مالیات بــر ارزش افزوده معاف کرد. اتفاقی که تا امروز که گروه 
گزارش »آفتاب یزد« در حال تحریر این گزارش است هنوز برای اجرا 
ابالغ و تعیین تکلیف نهایی نشده است! آن هم به صرف آنکه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تبصره ای را برای آن قائل شــده که راه اندازی 
سامانه ای پرقدرت به لحاظ سخت افزاری است که تمام معامالت طال 
در ایــران را حتی در حد یک گرم ثبت و اعالم کند! اتفاقی که باعث 
شده است قاطبه طالسازان و طالفروشان به اجرای آن تا پایان سال 

۱۴۰۲ هم خوشبین و امیدوار نباشند. 
در نهایت همه چیز با تداوم اخذ مالیات شیرین با همین شیوه قبل از 
تصویب نهاد قانونگذار ادامه داشته است، بدون آنکه رسانه یا مسئولی 
در همــان نهاد فریاد بر آورد که با فــرض ارزش اقتصادی ۱۲۰ تن 
)۱۲۰هزار کیلو طال به قیمت بیش از یک میلیارد تومان( مصنوعات 
ساخته و فروخته شده از طال در سال ۹۹، چه عدد هنگفتی به عنوان 

مالیات از جیب مردم ستانده و به خزانه دولت واریز شده است! 
تــا اینکه در دی ماه ۹۸ مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشــی 
به آسیب شناســی وضعیت موجود مالیات ارزش افزوده طال در ایران 
پرداخت. جالب آنکه در این گزارش راهکارهای پیش روی ایران برای 
بهبود شــرایط فعاالن بازار طال ارائه شــده و راهکار نهایی مطابق با 
شــرایط ایران که مورد تایید مجلس، دولت و فعاالن بازار طال است، 
ارائه و توضیح داده شده است. بر اساس راهکار ارائه شده، تنها طالی 
زینتی مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود و اصل طال )شمش( 
- در صورتی که فروشندگان طال و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها 
و فروش های خود در سامانه های سازمان امور مالیاتی کرده و ارزش 

اصل طال را در فاکتورهای فروش به صورت جداگانه درج کنند - معاف 
از مالیات ارزش افزوده خواهند شد. بر این اساس اهدافی مانند شفاف 
شدن فعالیت ها در بازار طال، حمایت از تولیدکنندگان داخلی این بازار 

و کاهش قاچاق و افزایش درآمد مالیاتی دولت محقق خواهد شد. 
بر اســاس این گزارش و طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب ســال ۱۳۸۷ فروش طال و مصنوعات آن مشــمول نه درصد 
)۹درصد( مالیات بر ارزش افزوده می شود یعنی در هر فاکتور فروش، 
مالیات مذکور با نرخ اســتاندارد ۹ درصد به اصل طال همراه با اجرت 

ساخت و سود آن تعلق می گیرد. 
در آن گزارش دفتر مطالعات مالیه عمومی و توســعه مدیریت مرکز 
پژوهش های مجلس تصریح کرد: برخی بر این باور بودند که ماهیت 
کاالی طال با سایر کاالها متفاوت است که این امر به دالیل مختلفی 
نظیر ســرمایه ای بودن اصل طال، تولید کارمزدی )استفاده از طالی 
امانت گرفته شــده( و... باز می گردد. این گزارش خاطرنشان کرد: به 
بیان دیگر در این نگاه، طال کاالیی ســرمایه ای است که بدون تغییر 
ماهیت، به طور مســتمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست 
می شــود و در هر دور چرخش، صرفاً به میــزان اجرت آب کردن و 
ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شــود. دفتر مطالعات 
مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس یادآورشد: 
هنگامی که کل طال مشمول مالیات شود، از یک مقدار طالی مشخص، 
بارها و بارها مالیات اخذ می شود که در این صورت معادل ارزش طالی 

اولیه و یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود. 

< کاهش تولید مصنوعات طال در ایران از ۱۲۰ تن به زیر ۵۰ تن! 
»محمد کشــتی آرای« نایب رئیس اتحادیه صنف طالفروشان تهران 
در این رابطــه در گفتگو با خبرنگار »روزنامــه آفتاب یزد« می گوید: 
خوشبختانه پس از سال ها پیگیری و اعتراض صنف طالفروشان سرانجام 
این مصوبه به تایید مجلس شــورای اسالمی رسید؛ اما شوربختانه به 
دلیل عدم موافقت دولت، اجرای آن مشروط به راه اندازی سامانه ای امن 
و پرقدرت شد که حتی یک گرم معامله طال نیز در آن ثبت شود. وی در 
مورد دلیل عدم استقرار این سامانه می افزاید: پاسخ این مسئله در دستان 
متولیان امر اســت و در واقع از این تعلل یاعدم تمایل به اجرا، بیش از 

همه خود طالفروشان و طالسازان متضرر شده اند. 
وی با بیان اینکه در واقع بر اساس این باور هرگونه اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده، باید اخذ مالیات از شمش طال به دلیل آنکه سرمایه است حذف 
شود، اظهار می  کند: در واقع مقرر شد تا مالیات از اجرِت ساخت مصنوع 

طال گرفته شود. اتفاقی که تا امروز رخ نداده است و بر اساس بررسی ها 
و اخبار شنیده تا سال ۱۴۰۲ نیز عملیاتی نخواهد شد! 

که بر اســاس این اظهار نظر »کشــتی آرای«؛ یعنی در ســال ۹۹ و 
۱۴۰۰ دولــت بدون کاهش رقم دریافتی ارزش افزوده اخذ شــده با 
شــیوه ۹درصد بر کل مصنوع طال از نان خوش زرق و برق آن برای 
خزانه دولت اندوخته کسب خواهد کرد؛ فارغ از اینکه این رویه موجب 
کاهش میزان تولید مصنوعات طال در ایران از ۱۲۰ تن در سال ۸۹ به 
زیر ۵۰ تن در سال ۹۹ شده باشد. یا اینکه نصف واحدهای تولیدی و 
فروش طال تعطیل شدند چون اخذ ۹ درصد از کل معامالت طال که 
بخش عمده آن اصل سرمایه است، موجب عدم توجیه فعالیت در این 

صنف برای بسیاری از کسب و کارها شده است. 

< پیامدهای منفی وضع قوانین بدون مشورت کارشناسان خبره 
»عبداهلل محمدولی«، کارشــناس و تحلیلگر بازار طال در این رابطه در 
گفتگو با خبرنگار »آفتاب یزد« می گوید: از آنجا که قیمت مواد اولیه طال 
در بــازار طال تا ۹۹ درصد ارزش ذاتی طال را دارد، این به معنای دیگر 
داشــتن تنها یک درصد آن به عنوان بخشی است که مشمول اجرت 
خواهد شد و میزان آن از ۱۲ هزار تومان تا ۸۰ هزار تومان متفاوت است. 
وی با بیان اینکه دولت اگر قصد کمک به صنایع را دارد، باید به جای 
اینکــه تحت تاثیر شــعارهایی مانند این قــرار بگیرد که صنف طال 
نمی خواهد مالیات دهد، می گوید: این در حالی اســت که در جهت 
مالیات بر مصرف می گیرند و از آنجا که طال هم مصرف شدنی نیست 
و چه بســا در بازار ۱۰ بار رفت و برگشت خواهد داشت، لذا گردش 
مصنوع طال آن را از شمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده معاف می سازد. 
محمدولــی بــا بیان اینکه او هــم به عنوان یک ایرانــی با وضعیت 
درآمدهای عمومی دولت و همچنین دخل و خرج های دولت پس از 
تشــدید تحریم ها آشنا و هم درد است می افزاید: اما دولت باید توجه 
کند که بجای پرداخت میلیاردها تومان به بیمه بیکاری، می تواند با 
احیای صنایع، به ایجاد اشــتغال آن ها کمک کند. وی با بیان اینکه 
برخالف کشور ما که به صرف ظاهر جذاب طال آن را به عنوان کاالیی 
غیرضروری معرفی می کنند می افزاید: این در حالی است که در ترکیه، 
تایلند و هنگ کنگ ۵۰۰ هزار نفر در صنف طال اشتغال دارند و ضمن 
اینکه با این شیوه از آن ها مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی شود، بلکه 
این صنعــت را به صورت تحقیرآمیز یک صنعت غیرضروری قلمداد 
نمی کنند. محمدولی در ادامه با بیان اینکه هر کیلو شمش طال برابر 
ایجاد ۵ تا ۱۵ شغل می گوید: در واقع مطالبه روی زمین مانده صنف 
طال وضع قانونی بدون مشورت با کارشناسان خبره است تا قانون ابالغ 

شده برای اجرا، مّبرا از هرگونه انتقاد باشد. 
این کارشناس و تحلیلگر بازار طال با اشاره به وجود کاستی های متعدد 
می افزاید: قطار پیشرفت کشور زمانی رو به جلو حرکت خواهد کرد که 
۴ محور تولید، مقابله با کاالهای مشابه خارجی؛ ایجاد اشتغال و رونق 

صادرات محور اصلی تمام تصمیمات باشد. 
وی بــا تاکید بر اینکه حرکت این قطار بصــورت روان و بدون موانع 
تراشیده شده در پای صنعت، موجب کشف گنج اصلی آن برای کشور 
خواهد شد می گوید: امروز در واقع همه ما دغدغه تامین منابع مالی 
برای مخارج عمومی کشــور را داریم، امــا به دلیل نبود قانونی مورد 
رضایت و اجماع و تهیه زیرســاخت های فنی الزم کشور ما به معنای 

واقعی هنوز با رهایی از اتکای به نفت فاصله دارد. 
محمدولی با بیان اینکه قبل از وضع هرگونه قانون باید تمام مالحظات 
سنجیده می شد تا سال های سال به دلیل ماهیت گردشی مصنوعات 
طــال و اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افــزوده از هر مرحله این روند 
موجب خروج ســود اصلی این صنعت از دست صاحبان و مشتریان 
آن نگــردد می افزاید: در واقع با وجــود تمام تالش های ارزنده ای که 
سال های سال هیئت رئیسه ادوار گذشته اتحادیه داشته اند، اما الزم 
است تا مسئوالن امروز اتحادیه نیز دست از تالش برای اقناع متولیان 
امر برندارند تا با احیای دوباره این صنعت با قالب هنری و سرمایه ای، 
زمینه رواج قاچاق فراهم نباشــد و بازار خودمــان را نیز از دیدگان 

مشتریان بازار داخلی محروم نگردانیم.

اقتصادی

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان آذر سال جاری نسبت به 
سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش 
ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان آذر ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۳۵۲۰ هزار و 
۵۹۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و 
پایان سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۲۹.۶ درصد افزایش را نشان می دهد. 

همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸۹۳ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۸۷۳۰ میلیارد تومان است. عالوه براین، مانده کل 
تســهیالت در این زمان ۲۵۰۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۷.۷ و 
۳۲.۸ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ 
تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۴۴ هزار و ۸۰۰میلیارد 

تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 
۸۷۱۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر 
سپرده قانونی ۸۱.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان ســال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۸ واحد درصد افزایش را نشان 
می دهد که نســبت مذکور در اســتان تهران ۹۵.۴ درصد و استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲.۳ درصد اســت. در این گزارش، یکی از 
علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در 
استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آن ها از طریق شعب 

بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

به تازگی جعفر آهنگران به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش معرفی شــده در حالی که او رزومه ای بــرای مدیریت در 
مناطق آزاد ندارد و در طول ســه ســال در ســه پست مدیریتی 
چرخیده و حاال پس از چند روز از انتصابش اعالم کرده به دنبال 
اجرای پروژه ای فرودگاهی برای جذب گردشگران نورورزی در ایام 
کروناست، این در حالی اســت که به گفته مسئوالن ستاد کرونا 
مسافرت ممنوع است و از طرف دیگر راه اندازی پروژه فرودگاهی 

زمانبر است و همین مسئله شائبه های رانت ایجاد می کند. 
گویا این منطقه آزاد همیشه باید محور حاشیه ها باشد، زیرا او در 
حال حاضر معاون برنامه ریزی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی اســت که حدود یک سال ونیم است که در این 
ســمت ســابقه دارد و ۹ ماه قبل تر از آن هم مدیریت هماهنگی 
مناطــق ویژه اقتصادی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی بوده و در بهمن ماه امســال به جای مجید صفدری به 
سمت سرپرستی توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
انتخاب شــده بود و مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاده هم که 
از همان ابتدا بوده که این عوض شــدن چندین ســمت در طول 
سه ســال حکایت از این دارد که یا نتوانسته در مسئولیت هایش 
به خوبی ایفای نقش کند یا اینکه از سفارشی برخوردار بوده است 

و خیلی بعید نیســت که چند وقت بعد هم دبیر شــورای عالی 
مناطق آزاد شود. 

حاال آهنگران به عنوان سرپرســت سازمان منطقه آزاد کیش سه 
روز قبل اعالم کرده اســت که »پیگیر هســتیم که پایانه جدید 
مســافری فــرودگاه بین المللی کیش به عنــوان یک طرح ملی 
و فراملــی در این منطقه به زودی اجرایی شــود، زیرا با شــیوع 
بیماری کرونا در سطح دنیا شمار زیادی از گردشگران استان های 
 مختلف کشــور؛ کیش را به عنوان مقصد سفرهای نوروزی خود 

انتخاب می کنند.« 
خبرها حاکی از این اســت که آهنگران به دنبال تخصیص اعتباری 
۴۰۰ میلیارد تومانی به یک شــرکت هواپیمایی است که با توجه به 
اینکــه تنها چند ماه به پایان دولت باقی مانده به نظر می رســد نه 
تنهــا قصد دارد یک طرح بزرگ را به نام خود در منطقه آزاد کیش 
ثبت کند تا بعد به عنوان رزمه بتواند ارائه دهد و به نوعی جای پای 
خــود را در این منطقه محکم کند و از طــرف دیگر از منابع مالی 
حداکثر استفاده بشود، چراکه برخی کارشناسان اما و اگرهایی درباره 
اختصاص این میزان اعتبار به یک شرکت هواپیمایی مطرح کرده اند...
از طرف دیگر او با وجود اینکه چند ســال اســت در سمت های 
اجرایی مسئولیت داشته گویا هنوز از شرایط کشور و دنیا اطالعی 

ندارد و برای توجیه تخصیص اعتبار به یک شــرکت خاص اعالم 
کرده اســت که تعطیالت نوروز در پیش است و باید گردشگران 
را در کیش جذب کنیم! حاال ســوال این اســت که آیا تنها چند 
روز مانــده به نوروز می توان پروژه ای خاصــی راه اندازی کرد که 
تاثیری در جذب گردشگر داشــته باشد؟ نکته دوم این است در 
شــرایط کنونی که نوع جدید ویروس کرونا در کشور شیوع یافته 
و بســیاری از مقامات وزارت بهداشت از ظهور پاندمی شدید خبر 
داده اند و حتی هشدار داده اند که به شهرستان ها مسافرت نکنید، 
زیرا زیرساخت های بیمارستانی هر منطقه ای تنها کفایت بیماران 
همان مناطق را می دهد، آیا فراخواندن گردشــگر در این شرایط 

توجیه عقالنی و اقتصادی دارد؟

آفتاب یزد گزارش می دهد

اخذ ارقام نجومی ارزش افزوده از مصنوعات طال در سال ۹۹
با وجود مصوبه مجلس!

اصناف

جوابیه

پیش تــر گزارشــی در خصــوص افزایش نرخ 
و کاهــش کیفیت نان منتشــر کردیم که در 
آن گفته شــده بود »هر چه تــالش کردیم با 
اتحادیه های نانوایان گفتگو کنیم و در خصوص 
نظــارت آن هــا در کاهش کیفیــت و افزایش 
قیمت ها بپرســیم هیچ یک پاســخگو نبودند! 
به نظر می رســد که هیــچ نظارتی بر عملکرد 
نانوایی ها صورت نمی گیرد و نانی که این روزها 
با بهای زیادی به فروش می رسد در عین حال 

در حال سوختن در تنور بی کیفیتی است.« 
عصر قانون در ادامه نوشــت: این بار برای اینکه 
ببینیم آیا اتاق اصناف بر کار اتحادیه ها نظارت 
دارد یا نه بــا روابط عمومی اتاق اصناف تماس 
گرفتیم. ســلمانی در این خصوص گفت: »اتاق 
اصناف متولــی نظارت بر فعالیــت اتحادیه ها 
 است و سازمان صمت نیز متولی نظارت بر اتاق 

اصناف است.« 
او در خصــوص ایــن موضوع که آیــا در حال 
حاضر اتاق اصناف بر کار اتحادیه های نانوایی ها 
نظارت دارد و می داند که این اتحادیه ها نظارتی 
بر نانوایی ها ندارنــد؟ و نمیدانند که نانوایی ها 
قیمت نــان را افزایش می دهند، گفت: »قیمت 
نان افزایش پیدا نکرده اســت، اینکه واحد های 
صنفــی متخلف هســتند و ایــن کار را انجام 
می دهند دلیل نمی شــود کــه اتحادیه به این 
موضوع رسمیت بدهد. اتحادیه در قالب نرخی 
که ساالنه تصویب می شود عمل می کند. چون 
در حــال حاضر نرخ جدیدی بــرای نان اعالم 
نشــده است قطعا اتحادیه ها نیز افزایش قیمت 

را تائید نمی کنند.« 
او در خصوص کاهش کیفیت ها نیز گفت: »هر 
مــوردی از کاهش کیفیت وجــود دارد اطالع 
بدهید حتما پیگیری خواهد شــد. بازرسی به 
صورت رندم نانوایی ها را بازرسی می کند، اما اگر 

موردی وجود دارد که افزایش قیمت و کاهش 
کیفیت دارنــد و وزن چونه نان را کم می ریزند 
مــردم به ما گــزارش بدهند ما بازرســی اتاق 
اصناف را می فرســتیم و قطعا اگر تقلبی باشد 

پیگیری و برخورد خواهد شد.« 
او درباره دلیل این گونه تخلفات برخی نانوایی ها 
نیز گفت: »مشکل این است که چند سال است 
قیمت نان افزایش نیافته اســت، هزینه ها برای 
یک نانوایی افزایش یافته اســت اما درآمد یک 
نانوایی طی ۵ سال ثابت مانده است. البته این 
موضوع دلیلی بر تخلف نمی شــود و باید نان را 
در چارچوب قانون و به قیمت نان ها بپردازند.« 
او افزود: »ما تصمیم گیر و نرخ گذار نیســتیم، 
نرخ به صورت استانی و توسط استانداران تعیین 
می شــود ما تقاضای نرخ قیمت و تغییر قیمت 
نان را داده ایم اما دولت تصمیمی برای افزایش 
قیمت نان ندارد. تصمیم گیرنده و نرخ گذار نان 
اتاق اصناف و اتحادیه نیستند. دولت مستقیما 
نرخ نان را تعیین می کند، آرد یارانه ای می دهد 
و حمایت می کند اما متاسفانه همچنان هزینه ها 

با نرخ تورم سازگار نیست.« 
ســلمانی تاکید کــرد: »قیمت هیچ جنســی 
از ۵ســال پیــش تاکنون ثابت نمانده اســت، 
هزینه های نانوا هم ۵ تا ۱۰ برابر شده است اما 

نرخ نان همچنان ثابت است.« 
با این همه بر خالف ادعای روابط عمومی اتاق 
اصناف چیزی که شــاهد هستیم این است که 
قیمت نان هرساله توسط خود نانوایی ها افزایش 
یافته است. در واقع شواهد نشان می دهد دولت 
برای اینکه خود را از فشــار اذهان عمومی در 
خصوص افزایش قیمت نان برهاند اجازه تصویب 
افزایش قیمت نان را نمی دهد اما در پشت پرده 
این اجازه را به واحد های صنفی می دهد که در 

خالء نظارت ها نرخ را خودشان افزایش بدهند.

پیرو انتشار مطلبی با عنوان »آقای وزیر صمت 
پاسخگو باشــید« در صفحه اول آن روزنامه در 
تاریخ ۲۳ اســفند ۱۳۹۹ مرکــز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارســال کرده که 

بدین شرح است: 
فارغ از اینکه آیا صرفا نابسامانی بازار مرغ ناشی 
از جلوگیری از ممنوعیــت صادرات بوده و چه 
میزان صــادرات تاکنون صورت گرفته که قطعا 
آمار دقیق آن از طریق گمرک جمهوری اسالمی 
قابل ارائه می باشد و بر اساس اطالعات اولیه در 
سه ماهه اخیر صادرات گوشت مرغ ناشی ازعدم 
تایید سازمان دامپزشکی کشور عدد قابل توجه 
و تاثیرگــذاری نبوده و صادرات نمی تواند عامل 
بی ثباتی در بازار گوشــت و مرغ باشد، نگارنده 
بدون توجه به آمار اصلی تولید و تامین این کاال 
تمامی مشــکالت و افزایش قیمت را به موضوع 
صادرات مرتبط دانسته که این موضوع برخالف 
رفتار حرفه ای می باشد لذا پیش از آن می بایست 
نکاتی را در خصوص روند افزایش قیمت و دالیل 
آن و اقدامات ایــن وزارتخانه و کارگروه تنظیم 

بازار مطرح نمود. 
برای نقد عملکرد و فعالیت یک مجموعه، الزم 
اســت عالوه بر شــناخت کامل و جامع آن بر 
اساس اطالعات و داده های آماری و تحلیل آن ها 
ضمن احصاء مشــکالت و نارسایی ها، عملکرد 
آن را براساس وظایف مورد نقد قرارداد نه اینکه 
بدون شــناخت مناســب از جایگاه و نقش این 
وزارتخانه و بدون توجه به اقدامات و سیاستهای 
موجود، با مقایسه های غیر واقعی و غیر منصفانه 
ساختار یا مســئولی را مورد هجمه قرار داد که 
ایــن موضوع خارج از رفتار و رســالت حرفه ای 
و شغلی یک رسانه می باشد و طبیعتاً پیگیری 
حقوقی مصادیق اتهامی وارده از طریق مجاری 
قانونی و حقوقی برای ایــن وزارتخانه محفوظ 
اســت از منظر حدود وظایف باید گفت فرایند 
تنظیم بازار مجموعه ای در هم تنیده از وظایف 
و اقداماتی است که از قبل از تولید تا مصرف را 
شامل می شود فرایندهایی مانند تامین )اعم از 
تولیــد و واردات(، توزیع عمده و خرده و نهایتاً 
نظارت بر بازار. بنابر ایــن در صورت اخالل در 
اجزای دیگر زنجیره مانند کاهش تولید و تامین، 
مدیریت توزیع و فرآیندهــای مربوطه قطعاً با 

مشکالتی مواجه می شود. 
و امــا در خصوص مطلب مطروحــه پیرامون 
تعلــل وزارت صمــت در ابــالغ ممنوعیــت 
صادرات و برخالف موارد مطروحه و به استناد 
گزارش های ثبت شــده هیچگونــه تعللی از 
ســوی وزارت صمت در ابــالغ مصوبه مذکور 
وجود نداشــته و بر اساس مستندات پیوست، 
مصوبه مذکور به همراه ســایر مصوبات یکصد 
و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 
۱۰ /۹۹/۸ بــا قید »آنی - حایز اهمیت« برای 
تمامــی اعضا کارگروه از جمله معاونت محترم 
امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
گمرک جمهوری اسالمی ایران که در جلسات 
نیز حضور فعال دارند ابالغ و ارســال گردیده 
اســت و با عنایــت به تاکیدات ویژه ریاســت 

محترم جمهــور و معاون اول ایشــان تمامی 
دســتگاه های اجرایی موظف به اجرای تمامی 

مصوبات کارگروه تنظیم بازار می باشند. 
با رجوع به اخبار منتشــره در خبرگزاری های 
سطح کشور در تاریخ مذکور قطعاً محرز می شود 
که تصمیم فوق الذکر در سطح گسترده انتشار 
یافته و جهل به مصوبات رافع و نافی عدم اجرای 

مصوبات تنظیم بازار نمی باشد. 
مصوبــه مذکور به منظور کنترل بازار گوشــت 
مرغ و جلوگیری از روند افزایشی قیمت داخلی 
آن مطابق توافق انجام شــده در جلســه مورخ 
۹۹/۷/۲۳ بیــن وزارتخانه هــای صمت و جهاد 
کشــاورزی به تصویب رســید و با توجه به عدم 
عملیاتی شــدن آن در تاریخ ۹۹/۹/۴ مدیرکل 
دفتر مقررات و صادرات و واردات این وزارتخانه 
طی نامه ای به شــماره ۶۰/۲۱۳۳۴۲ خطاب به 
معاون محترم صنایع تبدیلی و کسب و کارهای 
کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص 
مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ خواستار بررسی 

و اعالم نتیجه اجرای مصوبه می گردد. 
با عنایت به شــدت گرفتن برخی مشکالت در 
حوزه توزیع گوشــت مــرغ در روزهای اخیر و 
نگرانی بابت عدم اجرای کل یا بخشی از مصوبه 
یادشده عالوه بر ابالغ قبلی این موضوع از طریق 
مصوبــات کارگروه تنظیم بــازار، دفتر مقررات 
صادرات و واردات مجدداً و طی نامه دیگری به 
شماره ۶۰/۳۱۲۵۲۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ خطاب 
به مدیرکل محتــرم صادرات گمرک جمهوری 
اســالمی ایران مصوبات یکصد و نهمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار را ارســال می نماید که به 
نظر می رســد مبنای مطلب منتشــره در آن 
روزنامــه صرفاً مکاتبه مذکور می باشــد و هیچ 
گونه توجهی به مصوبــه اصلی کارگروه تنظیم 
بازار نشده و ابالغیه های صادره و ارسال شده در 
خصوص ممنوعیت صادرات گوشت مرغ مورد 

توجه نگارنده یا نگارندگان قرار نگرفته است. 
شــایان ذکر اســت طی یازده ماهه سال جاری 
در کل کشــور تعداد ۳۹۲۱۰۸۱ مورد بازرسی 
توسط بازرسین ســازمان های صنعت معدن و 
تجارت انجام شده که منجر به تشکیل ۲۵۱۹۴۴ 
مورد پرونده تخلفاتی گردیده و بیش از ۷۰درصد 
بازرسی ها مربوط به کاالهای اساسی بوده است. 

طی همین دوره صرفا در خصوص گوشــت مرغ 
بالغ بر ۱۲۳۴۸۸ مورد بازرسی انجام شده و ۹۳۸۹ 
پرونده به مراجع تعزیراتی ارسال شده که ارزش 
ریالی پرونده ای متشکله در خصوص گوشت مرغ 

بالغ بر ۱۰۰۵۵۷۶۲۱۳۶۱۸ ریال است. 
در پایــان ضمن تقدیر از دغدغه مندی اصحاب 
و اهالی رســانه های محترم کشــور نسبت به 
موضوعات معیشــتی مردم عزیــز مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آمادگی دارد در پیگیری ســوژه های 
رســانه ای خبرنــگاران و منتقــدان گرامی در 
حوزه تنظیم و مدیریت بازار همکاری های الزم 
را داشته باشــد و در شرایط سخت تحریمی و 
حســاس این روزهای کشــور نقش خود را در 
جلوگیری از ترویج شایعات سیاه نمایی و القای 

ناامیدی به جامعه را ایفا نماید. 

6

بررسی دالیل افزایش قیمت و کاهش وزن و کیفیت نان
ادعای اتاق اصناف: قیمت نان ۵ سال است تغییر نکرده است!

توضیح وزارت صمت در مورد گزارش آفتاب یزد

بوی رانت از کیش به مشام می رسد؟ 

وزارت امــور اقتصادی و دارایی با مشــروط 
کردن تبصره ای، معافیــت از ارزش افزوده 
را منوط به راه اندازی سامانه ای پرقدرت به 
معامالت  تمام  که  کرده  سخت افزاری  لحاظ 
طال در ایران را حتــی در حد یک گرم ثبت و 
اعالم کند؛ اما قاطبه طالسازان و طالفروشان 
به اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۲ هم خوشبین و 

امیدوار نیستند! 

مردم چقدر در بانک ها ذخیره کردند؟ 



قطب الدین صادقی نویسنده و کارگردان پیرامون آخرین وضعیت 
تئاتر در آخرین روزهای ســال جــاری گفت: وضعیت تئاتر هیچ 
تفاوتی نکرده است، به اصطالح تماشاخانه ها فعالیت دارند اما در 
واقع هیچ فرقی با تعطیلی ندارد زیرا اوضاع تماشــاگر و مخاطب 
در ایام کرونا به هیچ وجه خوب نیســت و علناً همه در این زمان 
ضرر می دهند.  مدیر تماشاخانه »شانو« کرونا را معضلی بزرگ در 
عرصه نمایش دانست و اذعان کرد: کرونا نه تنها برای تئاتر بلکه 
برای تمام مشــاغل و عرصه ها ایجاد مشکل کرده است، در حال 

حاضر می بینیم که تمامی مشــاغل نه تنها در ایران 
بلکه در تمام جهان با اختالل روبرو شده است، کرونا 
جهان را فلج کــرده و طبیعتا هنر ضعیفی همچون 
تئاتر در چنین بحبوحه ای ضرر بیشــتری می بیند. 
وی در همین رابطه ادامه داد: بهتر اســت مسئولین 

فرهنگی که ســالها تئاتر را به حال خود رها کرده اند صدای ما را 
بشنوند، ما نیازمند این هستیم که مسئولین فرهنگی این هنر را 
جدی بگیرند و شــرایطی ایجاد کنند تا هنرمندان عرصه نمایش 

بتوانند در این عرصه زیست کنند.  به گزارش میزان، 
این مدرس تئاتر که در فیلم ها و ســریالهای زیادی 
ایفــای نقش کرده، با تاکید بر تنهــا ماندن تئاتر در 
دوران کرونا اذعان کرد: در دوران کرونا تئاتر به شدت 
تنهاتر شده اســت، اکثریت تماشاخانه ها ورشکست 
شدند و بســیاری از اهالی تئاتر در تمامی رشته ها خانه نشین و 
بیکار شــده اند، باالخره وقت آن رسیده تا مسئولین فرهنگی به 

خودشان آمده و این هنر را حمایت کنند.

 دوشنبه 25  اسفند  1399    شماره 5976

 »زیر نور کم« آنالین می شود 

 تئاتر در ورشکستگی کامل به سر می برد 

احسان رسول اف تهیه کننده فیلم سینمایی »زیر نور کم« که پروانه نمایش آن به تازگی صادر 
شده است در گفتگو با صبا درباره اکران این فیلم گفت: تصمیم به اکران آنالین فیلم گرفته ایم 
زیرا فکر می کنم در شرایط فعلی مناسب نیست که هم وطنانمان را ترغیب کنیم برای تماشای 
محصوالت فرهنگی در شرایط نگران کننده بهداشتی به سینما بروند به همین دلیل ترجیح 

می دهیم که آن ها در بستر مجازی و در فضای امن خانه هایشان فیلم را ببینند.  

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

فرهنگی

آفتاب یزد - نیما نعمتی: مناسبت 25 اسفند ماه در روزشمار تاریخ، 
بزرگداشت ستاره درخشان شعر و ادب پارسی پروین اعتصامی است. از 
او به عنوان پرآوازه ترین شاعر زن ایران زمین نیز یاد می شود. سرایش 
دیوان اشعاری بالغ بر 2500 بیت شعر نمادی از کوشش بزرگ بانوی 
شعر و ادب پارسی در هموار نمودن مسیر رشد فرهنگی این مرز و بوم 
دارد. او که بحق، اختر چرخ ادب است در مسیر زایش، رویش و کوچ 
از خاک به خاک و آسمانی شدن اش ثابت نمود که هنرمندی دارای 
استعدادهای سرشار، متعهد، مردم دار و رو به تکامل است. تسلط بر زبان 
های ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی در سنین جوانی عالوه بر 
تسلط بر سرایش شعر فارسی از دیگر توانمندی های منحصربه فرد این 
شاعر معاصر می باشد که وی را به عنوان سفیر فرهنگی ایران زمین به 
شعر دوستان سراسر جهان می شناساند. ایشان قصیده و قطعه سرایی 
 توانا بودند که مناظره در شعر یا سرودن شعر مناظره ای از حوزه های 
 تخصصی فعالیت هنری شان می باشــد. آنچه از مطالعه زندگینامه 
این شاعر معاصر بر می آید، تولد در خانواده ای ادیب و هنرمند و بهره 
گرفتن از وجود اساتیدی بلندمرتبه و بزرگانی چون علی اکبر دهخدا 
و ملک الشعرای بهار می باشد. پیروی از جریان تلفیقی و ایجاد بستر 
همگرایی میان سبک خراسانی و سبک عراقی در پیدایش، توسعه و 
ماندگاری مکتب شعری پروین نقش برجسته ای دارد و این گونه است 
که به اذعان و اقرار بســیاری از شعرای هم عصر وی، پروین اعتصامی 
در سبک ســازی نیز نوآوری نموده و شاعری صاحب سبک و خالق 
می باشــد. تسلط ایشان بر قالب های متنوع شعر پارسی چون غزل، 
مثنوی، قصیده، مسمط و قطعات ادبی به اثبات رسیده لیکن گرایش 
بیشتر ایشان سرایش قصیده و البته قطعه سرایی است. تمایل شاعر 
به قطعه سرایی می تواند رهیافتی هدفمند از تکوین هنری و انتقال 
مفاهیم به مخاطبان باشد. در پس واکاوی اشعار و شخصیت پژوهی 
بزرگان علم و ادب یک ســرزمین آنچه دارای اهمیت می باشد، درک 
حقیقت وجودی یک عالم یا ادیب و ســخنور است که برای اعتالی 
فرهنگ و دانش سرزمینی و فراسرزمینی گام هایی سترگ برداشته اند. 
از این روی جدای از نظام ارزش گذاری مبتنی بر نظریه ها و منویات 
منتقدان، معرفی یک اسطوره سرزمینی به مخاطبان جهانی عالوه بر 
تقویت ریشه های هویت ملی به بزرگداشت جهانی اسطوره های ملی 
و فراسرزمینی شدن آثار و مقاالت آنان نیز می انجامد که دستاوردی 
افتخارآمیز برای ملل مختلف می باشد. فارغ از همه ابعاد مکشوف یا 
زوایای پنهانی شــخصیت آن بزرگانی که اکنون به تاریخ پیوسته اند، 
همت عالی و تالش تحسین برانگیزشان در برافراشتن پرچم علم و ادب 
در سرزمین مادری شان است که مقام واالی آنها را فزونی می بخشد 
و آثارشان را ارزشمند می سازد و سبب فخر و مباهات یک ملت برای 
نســل هایی متمادی می شوند. بدین جهت کتمان توانمندی ها و یا 
برجسته نمودن تکه ای از یک اثر در بردارنده حقایقی از کل مجموعه 
آثار و یا تأییدی بر نوع قضاوت آیندگان بر پیشینیان نمی باشد. زیرا 
آیندگان در شرایط پیشینیان زندگی نکرده اند و گذشتگان نیز موقعیت 
زیست آیندگان را درک نکرده اند. پس شکل تصمیم گیری و اهداف 
تعریف شده آنها نیز می تواند متفاوت از قضاوت نسل ها و منطبق با 
ویژگی های همان عصر مورد بررســی و تحقیق قرار گیرند. بنابراین 
ریز شدن و ذره بین گذاشــتن بر خرده احواالت هر یک از بزرگان و 
نام آوران نه رویکردی مطلوب که رویه ای نابخردانه اســت. در مورد 
شاعر نام آشنایی چون رخشنده اعتصامی، مردمی بودن، مردم داری و 
 درک مناسب از شرایط اجتماعی - اقتصادی و فرهنگ روز جامعه از 
 جمله ویژگی های برجســته ایشان اســت که همگان بدان معترف 
 می باشند. در واقع بزرگان همواره بزرگ اند حتی اگر در قوه تخیل و تصور 
یا درجه درک و احســاس برخی مخاطبان نگنجند. مخاطبانی دیگر 
اما با درک آثار هنرمندان، راه و رسم چگونه زیستن می آموزند و یک 
هنرمند همواره با پاســداری از ارزش های اسالمی، اخالقی و انسانی  
جامعه خود به رسالت خویش عمل می نماید. پروین اعتصامی هنرمند 
برجسته ای است که با درک درستی از رخدادهای اجتماعی و شرایط 
فرهنگی جامعه هم عصر خویش، با هنر شــعر پارسی برای بهبود و 
اعتالی فرهنگ و ادب مردم خویش می کوشد. چه بسا همین توانایی 
در سرایش شعر، سرود و ترانه به زیبایی هر هنر دیگری امکان برقراری 
ارتباط با مخاطب ایرانی و جهانی را فراهم آورده و در کشاکش دهر رمز 
ماندگاری هنرمند می شود. بزرگ بانوی شاعر معاصر، با مدد زبان شعر 

همچون آموزگاری دلسوز و پر امید به تعلیم نسل خویش و نسل های 
آینده همت می گمارد و با بیانی شیوا و با بهره گیری از ذوقی سرشار 
به تشریح  قیام و قعود و معاد و موعود می پردازد و انسانی را که اشرف 
مخلوقات است به اندیشه و تالش و امید دعوت می کند و از ناامیدی، 
بی عملی، بیهودگی و کینه ورزی بر حذر می دارد. پی حقیقت گرفتن و 
 حقیقت شناسی طریقی ست که هنرمند می پیماید و شرط نیک نامی 
 آن اســت که با زبان هنر انســانی، مروج اخالق اســالمی و خلق و 
خوی نیکو در مردمان باشد. شاعری چون او بزرگ در اشعار خویش، 
مخاطبان را از هول و هــوس و طمع و آزمندی بر احواالت دنیوی و 
افراط و تفریط در تمایل به دنیای خاکی به مردمی بودن و سادگی و 
پاالیش روح و روان فرا می خواند. در یکی از ابیات شعر شرط نیکنامی، 
شــاعر به یکی از خصایص ناپسند برخی از مردم جامعه آن روز، این 

چنین واکنش نشان می دهد که: 
»عیب پنهان دیگران گفتن 

عیب پیدای خویش پوشاندن«
 و در ادامه شرط نیک نامی را در بیتی دیگر این چنین بیان می دارد: 

»خاری ز پای عاجزی کندن 
گردی از دامنی بیفشاندن« 

و چنین اســت رسم نیک بزرگان  که به سبب کسب جاه و جالل در 
دنیای فانی ره خشم و کینه نمی پیمایند. در جایی دیگر شاعر، بیهوده 
کرداری و بیغوله گذری را مایه رنج و سقوط انسان در جهان می داند 
و مخاطب را از پیمودن راه ناصواب و انجام کار خطا بر حذر می دارد. 
تسلط وی بر خوانش شعر و داستان با زبان های مختلف و عالقه ای 
که به ســرایش شعر و پرورش اســتعداد از طریق شعر و ادب فارسی 
دارد، عالوه بر جاذبه های شعر و ادب پارسی، انتخاب زبان فارسی برای 
سرایش شعر به همت و نبوغ شاعر برای غنا بخشی به این زبان شیوا، 
پرمایه و کهن نیز اشاره دارد. فصاحت و بالغت باورنکردنی او در سرایش 
شعر ) ای مرغک ( در سنین نوجوانی، حیرت استادان را در پی داشته و 
به معرفی شاعری توانمند برای ایران زمین منتهی شد. خوانش پندهای 
اخالقی در اشعار نوجوانی که دیگران را به خودشناسی و تهذیب نفس 
و صفــای دل فرا می خواند، برای هر نســلی و در هر زمانی رهیافتی 

ارزشمند است. در بیت زیبای: 
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش

نیست امید که همواره نفس برگردد
 به کوتاهی عمر انسان و تالش برای تعالی نفس انسانی در این فرصت 

محدود و غنیمت دانستن لحظه به لحظه آن تأکید دارد. 
همی زعادت و کردار زشت کم کردن 

هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
در این بیت شهر نیز مانند بیشتر ابیات تعلیمی در دیوان اشعار بانوی 

شعر پارسی، پرورش روح انسانی و اسالمی و زدایش اخالق نامطلوب 
را به خواننده پیشنهاد می کند. به انسانی که عمر او کوتاه است مرتب 
یادآوری می کند که هدف از آفرینش وی، تکامل اخالق نیکوی انسانی 
و انجام کارهای خداپسندانه است و انسان تا می تواند باید بکوشد دلی 

بدست آورد که دل شکستن هنر نمی باشد. 
می جوی گر چه عزم تو از اندیشه برتر است 

می پوی گر چه راه تو در کام اژدهاست 
مضمون ارزشمندی که در این بیت شعر نهفته است، تشویق و ترغیب 
انســان به کار و تالش مضاعف برای رسیدن به اهداف عالی و متعالی 
اســت. به بیان شاعر، اندیشه انسان منشاء زایش اهداف متعالی است 
اما این عزم انســان است که راه رسیدن به ترقی را هموار می سازد و 
در مصرع دوم، ناامیدی را نهی می کند و به پویشگر پیشرفت متذکر 
می شود که گر چه ره هموار نیست و برای رسیدن به موقعیت های 
ارزشمند باید تالشی مضاعف کرد. شاعر، ناامیدی را مانع بزرگی بر سر 
راه ترقی انسان می داند و یادآور می شود هرچند ناهمواری ها وجود 
دارند اما در نهایت این انســان هدفمند اســت که بر مشکالت پیروز 
خواهد شد. در سلسله مناظره های شاعرانه ایشان میان غنچه نوشکفته 

و گل پژمرده در بیتی با مضمون:
تو بباغ آمدی و ما رفتیم 

آنکه آورد ترا، ما را برد 
از زبان پیری به نوجوانی رسم طریقت و قضا و قدر الهی می آموزد. عالوه 
بر مناظره در شعر، سرایش شعر تعلیمی یا شعر اخالق محور - اشعاری 
 با مضمون نشــر محتوای اخالق نیک انسانی - از دیگر ویژگی های
 این هنرمند چیره دست اســت. از نگاه بسیاری از منتقدان، احیاء و 
 تقویت مناظره در شــعر فارســی مهمترین ابتکار پروین اعتصامی 
 می باشد. شاعری که به لطف مهارت در صنایع ادبی نظیر تشبیه، تمثیل و 
مناظره و منطق گفتاری به آموزش پیدا و پنهان معارف هستی بخش 
می پردازد و گاه از زبان انسان و گاه از زبان دیگر موجودات چون گل 
و گیاه و یا اشیاء بی جان به نشر معرفت الهی و انسانی و ترویج مکارم 
 اخالق اسالمی می پردازد و علی رغم سادگی کالم شیوای استادانه اش، 
 مخاطــب کوچه و بازاری را نیز به تحســین و تمجیــد وا می دارد. 
در هر کدام از سلسله مناظرات شاعرانه میان پیرزن گوژپشت و کودک 
یتیم، نخ و سوزن، ماش و عدس، موی سپید و موی سیاه، ماهی و دریا، 
گرگ و چوپان، سلیمان و مور، گل و بلبل، شانه و آینه، دزد و قاضی، 
باغبان و گل، دزد و درویش، جوان و پیر، دارا و گدا، طفل و حکیم و.... 
شاعر با فراست و کیاست هنرمندانه با نقش آفرینی دو شی بی جان 
یا موجود جاندار بدنبال فرصت ســازی برای تعلیم یکی از خصایص 
 پســندیده و بر حذر داشــتن مخاطبان از پیمایش ره ناصواب است. 
 ره ناصواب، روشی است که انسان را به سمت تیرگی ها و بی اخالقی 
 می برد. بنابراین شاعر با هنر خویش ترسیم کننده راه روشنی است که به 
سپیده صبح می رسد. آنکه در این مسیر روشنگرانه قد علم می کند و 
هنرمندانه به پیش می رود بانوی شعر و ادب و صاحب سخن شیرین، 
پروین اعتصامی است. واکاوی اشعار و شخصیت شناسی شاعران بزرگ 
این سرزمین کهن گرچه راهکاری برای یادآوری پیام ها و بهتر شناخت 
آنها در میان نسل حاضر و نسل های بعدی می باشد. لیکن بزرگداشت 
اسطوره های زبانی و هنرمندان سرزمینی و شناساندن آنها به مخاطبان 
 جهانی فارغ از هیاهوی منتقدان سلیقه محور و پیش داوری های جهت دار 
 یا داوری های کم فروغ، نیازمند تکریم صاحبان ســبک و ســیاق و 
ســازندگان مکاتب ادبی و هنری و علمی می باشد. تکریم هنرمندان 
همواره به فزونی داشــته ها و رونق رهیافت های نوین می انجامد که 
مخاطبانی از نســل های آتی با پیروی از سبک و سیاق اسطوره های 
پیشین به تکرار و تکامل محتوای پیام هنر اقدام نموده و مایه تفاخر 
 جامعه خواهند شــد. آنان که روزگاری بــرای اعتالی فرهنگ و ادب 
 کشورشان کوشیده اند و در آستان علم و ادب جهان خوش درخشیده اند، 
همواره می توانند در رویکردهای اجتماعی - اقتصادی ســرزمینی و 
فراسرزمینی نقش آفرین باشــند. بسیاری از کشورها تنها با نمایش 
 مدفن مجلل بزرگان خویش در پی کسب شهرت و ثروت بر آمده اند و 
 به تاریخ اسطوره هایشان که نمادی روشن از هویت ملی اند، افتخار می کنند. 
بزرگ بانوی شــعر و ادب پارســی پروین اعتصامی نیز از این قاعده و 
قانون مستثنی نمی باشد که بزرگداشت ایشان پاسداشت دستاوردهای 
آموزگاری با اخالق است که با هنر شاعری، حکمت و ادب می آموزد. 

 به بهانه بزرگداشت پروین اعتصامی شاعر معاصر و مانای ایرانیان

اختر درخشنده شعر پارسی 
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 رادیو 

 رویدادهای هنری 

پروین اعتصامی هنرمند برجســته ای است که 
با درک درســتی از رخدادهای اجتماعی و شرایط 
فرهنگی جامعه هم عصر خویش، با هنر شعر پارسی 
بــرای بهبود و اعتالی فرهنگ و ادب مردم خویش 
می کوشد. چه بسا همین توانایی در سرایش شعر، 
ســرود و ترانه به زیبایی هر هنــر دیگری امکان 
برقراری ارتباط با مخاطب ایرانی و جهانی را فراهم 
آورده و در کشــاکش دهر رمز ماندگاری هنرمند 

می شود

محمدرضا صابری دبیر انجمن ســینماداران در 
خصوص تغییر کاربری ســینما ها و مکان های 
تجاری گفــت: در حال حاضر اگر ســینمایی 
بخواهد به دلیــل بافت قدیمی و بــا توجه به 
موقعیت مکانی اش، تغییــر کاربری دهد؛ باید 
به همان تعداد ســالن و صندلی که دارد، سالن 
سینما هم بسازد و این شرط وزارت ارشاد است. 
وی تصریــح کرد: قبل از انقالب یک ســری از 
مکان ها تجاری بوده که در حال حاضر فرهنگی 
شده اســت و انجمن سینماداران نسبت به این 
تغییر کاربری اعتراض دارد؛ بعضی ســالن ها در 
یک زمان مشخصی بهترین مکان برای ساخت 

سالن سینما بوده، اما االن موقعیت آن تغییر پیدا 
کرده اســت و به لحاظ جغرافیایی مکان خوبی 
برای مرکز فرهنگی نیست.  صابری اظهار کرد: 
تخریب ســینما ها و تبدیل آن به مکان تجاری 
و فرهنگی هزینه بســیار باالیی دارد. همچنین 
سازمان ســینمایی باید از سالن های سینمایی 
حمایت کند تا شاهد از دست دادن سینما های 
خاطره انگیز نباشــیم و بتواننــد صاحبان این 
ســینما ها را قانع کننــد. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران، دبیر انجمن ســینما داران در پایان 
گفت: امیدواریم با نمایش دادن فیلم خوب، در 

سال ۱۴00 شاهد رونق سینما ها باشیم.

از ســال آینــده دســتورالعمل صــدور مجور 
ســاخت و نصب مجســمه و یادمان در اماکن 
 عمومــی و میدان های شــهری، کــه در تاریخ 
 2۳ اسفند ۱۳۹۹ به همه دستگاه ها ابالغ شده، 
الزم االجراست. هادی مظفری مدیرکل هنرهای 
تجسمی وزارت ارشــاد با اعالم این خبر گفت: 
این دستورالعمل در اجرای آیین نامه های قبلی 
و مصوبه چهارم شهریور ۱۳۹۷ شورای راهبری 
توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تهیه شــده است و بر اســاس آن، مجسمه ها و 
یادمان هایی برای ســاخت مجور می گیرند که 
بناســت در یکی از اماکن عمومی کشور نصب 

گردند. به گزارش فارس، مظفری درباره پیشینه 
این مصوبه گفت: تاکنون ۳ مصوبه در این زمینه 
وجود داشته که یکی مصوبه سال ۱۳۳۸ است 
و دومی شــورای عالی انقالب فرهنگی به تاریخ 
چهارم خــرداد ۱۳۷۸ و ســومین مصوبه هم 
مربوط به شورای فرهنگ عمومی به تاریخ ۱۸ 
آبان ۱۳۷۹که تمامی ایــن مصوبات به دالیلی 
امکان اجرایی شدن نداشتند. یکی از این دالیل 
و موانع، تمرکز تصمیم گیری در تهران و حضور 
مقامات عالــی وزارتخانه هــای مرتبط و عدم 
تفویض اختیار برای تصمیم گیری در شهرها و 

استانها بوده است.   

ویژه های »ایران صدا«
در نوروز 1400

آفتاب یزد: همزمان با فرارســیدن ایام نوروز 
ایران صدا برنامه های دلنشین و جذابی را برای 

مخاطبان خود فراهم کرده که از این قرارند: 
- پایگاه موسیقی شــامل پادکست بهارستان و 
پادکســت یه قاچ ترانه که هر کدام شامل یک 

ساعت تصنیف، ترانه و موسیقی است. 
- پایگاه کودک شامل ۴ ویژه برنامه که برای ایام 
نــوروز کودکان در نظر گرفتــه که از جمله آنها 
برنامه »سرزمین اسرارآمیز«، »قصه های قبل از 

خواب«، »اسم فامیل« است.
- پایگاه سخنرانی شامل ویژه برنامه های آموزنده ای 
از سخنرانان مشهور و برجسته است پایگاه کتاب 
گویا که کتاب های ویژه ای را برای ایرانیان و همه 
هموطنان و پارسی  زبانان در سراسر دنیا تدارک 
دیده است. پایگاه مداحی و نغمه های مذهبی  که 
دعای تحویل سال را با اجرای گروه های تواشیح 
مختلــف و اجراهای متنوع بــرای عالقه مندان 
بارگذاری خواهد کرد.  عالقه مندان برای دریافت 
این برنامه ها می توانند نرم افزار تلفن همراه ایران 
صدا را برای سیستم عامل اندروید و IOS از نشانی 

IRANSEDA.IR به رایگان دریافت کنند. 

»هوشنگ میرزایی«
در خانه ابدی  

مراســم تشــییع و تدفین مرحوم هوشــنگ 
میرزایی صبح روز گذشــته 2۴ اســفندماه در 
قطعــه هنرمندان بهشــت زهــرا )س( برگزار 
شــد و این مستندســاز در طبقه فوقانی مزار 
بهروز مســروری به خاک سپرده شد. هوشنگ 
میرزایی - مستندســاز - از یک ماه گذشته به 
دلیل ابتال به کرونا در بیمارســتان فرهیختگان 
بســتری شــده بود ، از جمله هنرمندانی است 
که امســال قربانی کرونا شد. به گزارش ایسنا، 
مرحوم مسروری که هوشنگ میرزایی در جوار 
مزارش دفن شده، از بازیگران قدیمی سینما و 
تلویزیون بود و از آشــناترین نقش هایش به دو 
مجموعه تلویزیونی »روزی روزگاری« )در نقش 
صفربیک( و »آشپرباشی« )در نقش اوس اِسی( 

می توان اشاره کرد.
 

اکران های
 نوروز مشخص شدند 

مرتضی شایسته دبیر و سخنگوی شورای صنفی 
نمایش درباره اکران نوروزی سال ۱۴00 گفت: 
برای اکران نوروزی تالش کردیم تنوع ژانر را در 
نظر بگیریم تا مخاطب با هر ســلیقه ای بتواند 
در ایام تعطیالت از ســینما بهره ببرد. سینماها 
همانطور که پیش تر هم در جشنواره فیلم فجر 
شــاهد بودیم مکانی امن برای مخاطبان است و 
 مــی تواند اوقات فراغت مخاطبــان را به خوبی 
 پر کند. در جلســه شــورای صنفــی نمایش 
 )2۴ اسفندماه( تصمیم بر این شد تا فیلم های 
 »خون شد« به کارگردانی مسعود کیمیایی، »تک خال 
« به کارگردانی و » الله« به کارگردانی اســداهلل 
نیک نژاد  اکران شود ضمن آنکه دو فیلم دیگر 
به اکران اضافه می شوند. به گزارش فارس، وی 
ادامه داد: در این جلسه پیشنهادی که پیش تر 
درباره  قیمت بلیت داده شده بود توسط رئیس 
سازمان سینمایی تایید شــد . قیمت بلیت در 
سینماهای پردیس ۳0 هزار تومان، سالن های 
ممتاز 25 هزار تومان و سالن های درجه یک با 
قیمت 20 هزار تومان بلیت فروشی داشته باشند.

»دیوار آسمان« در »آزادی« 
یاسر خاسب سرپرست گروه تئاتر »بدن دیوانه« 
درباره سرانجام زمان اجرای نمایش »دیوار آسمان 
)اسکای وال(« که از حدود 2 ماه پیش تصمیم به 
اجرای آن بر دیواره برج آزادی گرفته بود، به مهر 
گفت: به خاطر هماهنگ نشدن برخی جریانات 
با هم زمان اجرای نمایش »دیوار آســمان« طی 
حدود 2 ماه گذشته جابجا شد اما خوشبختانه 
طلســم اجرای این نمایش شکسته شده و قرار 
است »دیوار آسمان« ســاعت ۱۸ دوشنبه 25 

اسفند )امروز( در برج آزادی اجرا شود.

»وثیقه« تدوین شد 
فیلم ســینمایی »وثیقه« به کارگردانی حسین 
قاسمی جامی که بر اساس فیلمنامه ای از مهدی 
معمارزاده زنجانی ساخته شــده است، توسط 
واروژ کریم مسیحی تدوین شد. به گزارش مهر، 
بخشــی از در خالصه داســتان »وثیقه« آمده 
است: مهران بعد از ۱0 ماه بازداشت با قرار وثیقه 
شخصی به نام حدیدی که اعتقاد دارد او بی گناه 
است، به طور موقت آزاد می شود اما ناگهان خود 

را در یک باند تبهکار می یابد.

»هبوب« در آلمان 
انیمیشن »هبوب« به کارگردانی مهسا سامانی و 
از محصوالت مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی در بخش مسابقه بیست و هشتمین دوره 
جشنواره انیمیشن اشــتوتگارت آلمان پذیرفته 
شد. به گزارش مهر، این جشنواره انیمیشن که از 
رویدادهای مورد تایید آکادمی اسکار است، امسال 
به دلیل همه گیری کرونا از ۱۴ تا ۱۹ اردیبهشت 

۱۴00 به صورت مجازی برگزار می شود.

نصب مجسمه در اماکن عمومی مجوز می خواهد شرط مهم ارشاد برای تغییر کاربری سینما 

در حالــی که خبر هایی مبنی بر اتمــام فیلمبرداری »بتمن« به 
گوش می رســید مت ریوز کارگردان فیلــم در توییتر به صورت 
رســمی این خبر را اعالم کرد. وی با انتشار تصویری از کالکت 

فیلم  بسته بندی شــده 
نوشت: »روز آخر بتمن«. 
تولید این فیلم به دلیل 
کرونا چند بار متوقف شد 
و در نهایت هم »رابرت 
پتینسون« به کرونا مبتال 
شد و 2 هفته تولید فیلم 
را به تعویق انداخت. این 

فیلم در حال حاضر قرار اســت ۴ مارس 2022 اکران شــود. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران، در این فیلم در کنار »پتینسون« در 
نقــش »بتمن«، »زویی کراویتس« در نقش »زن گربه ای«، »پل 
دانــو« در نقش »رایدلر«، »کالین فــارل« در نقش »پنگوئن« و 

»اندی سرکیس« در نقش »آلفرد« بازی کرده اند.

در حالی که »انتقام جویان« چندی پیش موفق شــد با سبقت از 
فیلم »آواتار« عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ را از آن خود کند، 
اکنون »آواتار« با اکران مجدد موفق شــده است باردیگر جایگاه 

قبلــی خــودش را پس 
»انتقام جویان«  و  بگیرد 
را به جایگاه دوم بفرستد. 
به گزارش مهر، تا پیش 
از اکــران »انتقام جویان: 
آخــر بــازی« در آوریل 
20۱۹ »آواتار« یک دهه 
بود که این جایگاه را در 

اختیار داشــت؛ اما تابستان همان سال رکورد »آواتار« شکست و 
انتقام جویان این رکورد را از آن خود کرد. اما روز جمعه »آواتار« 
در چین دوباره به سالن های سینماها بازگشت و موفق شد پس 
از پایــان تعطیالت آخر هفته لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ را از 

»انتقام جویان: آخر بازی« پس بگیرد.

شــرکت »نتفلیکس« بــرای خریدن حق پخــش جهانی »مرد 
میمونی« نخســتین تجربه کارگردانی »ِدو پتل«، بازیگر جوان 
هندی نامزد جایزه اسکار رقمی در حدود ۳0 میلیون دالر هزینه 

کرد.  »پتــل« نام خود 
را در ســینمای جهان با 
»میلیونر زاغه نشین« سر 
زبان ها انداخــت و برای 
جایزه  دریافت  نامزد  آن 
گــزارش  به  شــد.  بفتا 
هنرآنالین، داستان فیلم 
هندی »مرد میمونی«  با 

بازی خود پتل در هند می گذرد و درباره قهرمانی است که برای 
وارد شــدن به یک ماموریت خطرناک از زندان بیرون می آید. او 
می خواهد از کسانی انتقام بگیرد که سال ها پیش همه چیز این 
مرد را نابود کرده اند. فیلمنامه را پاتل با کمک جان کالی نوشته 

که نگارش »هتل بمبئی« را در کارنامه دارد.  

 »مرد میمونی« در نتفلیکس »آواتار« به صدر برگشت ضبط »بتمن« تمام شد

چمباتمه زده بود کنار دیوار و انگار که انتظار 
 کسی که نمی دانست از کدام سمت می آید 
 را می کشــید گاهی ســرش را به راســت 
 می چرخاند و گاه به چپ. اما خیابان خلوت بود 
و پرنده پر نمی زد. کالهی روی سر کشیده 
بود تا موهای ژولیده اش را که پریشانی شان 
را می شد از آن بخش که بیرون از کاله مانده 
بود به نظاره نشست. چشمانش ریز بودند و 
صورتــش پر از چــروک. نزدیکتر رفتم و به 
فاصله تقریبا یک متری که رســیدم، گفتم: 
»باباجان ســالم، روزتون بخیر«. در حالیکه 
داشــت سرش را به چپ می چرخاند، تغییر 
مسیر داد و با قرار دادن دستش روی ابروها 
)که مثال جلوی نور را بگیرد( نگاه خیره اش 
را به چشمان من دوخت و هیچ نگفت. دوباره 
گفتم: »سالم، روزتون بخیر، حالتون خوبه؟« 
پلکهایش را به هم نزدیکتر کرد و از شــکاف 
ریز آنها برندازم کرد و با صدای لرزانی گفت: 
»مفتشــی؟« گفتم: »حالتونو فقط پرسیدم، 
سوالی دارم ازتون« گفت: »مگه همین حال 
پرســیدن خودش سوال نیست، ببین جواب 
همین یکی رو می گیری تا به بعدی برسه« 
دعوا داشــت انگار، من هم که سمج، جواب 
سوال اول را نگرفته رفتم سراغ سوال دوم و 
گفتم: »تو این سرما اینجا چیکار می کنید؟« 
گفت: »میگم مفتشی میگی نه، واسه خودم 
نشســتم« گفتم: »باشه باباجان، گفتم شاید 
بتونم مشکلی حل کنم، با اجازتون« آمدم که 
بروم گفت: »یه پولی به من بده اگه میخوای 
مشکلم حل شه« گفتم: »واسه همین اینجا 
نشستی؟« گفت: »میخوای کمک کنی پول 
بــده، نمیخوای خداحافظت باشــه، البته نه 
خیال کنی گدام، محتاجم« یک اســکناس 
ده هزار تومنی از جیبــم درآوردم و گرفتم 
سمتش و گفتم: »بفرما« دستش را دراز کرد 
اما نه به هوای گرفتن پول، می خواست دستم 
را بگیرد، در همین حین و بین گفت: »کمک 
کن بلند شــم« به زحمت از جا برخاســت، 
پول را از دســتم گرفت و با قد خمیده اش 
یک ســوی پیاده رو را گرفت و آرام آرام به 
ســمت انتهایش حرکت کرد. گفتم: »خونه 
ات کجاس بابا، بیا برسونمت، خسته میشی 
پیاده نرو« همانطور که می رفت، برگشت و 
نگاهی عاقل اندر ســفیه به من کرد و گفت: 
»دور نیســت زیاد، همونجا که نشسته بودم 
خونمه« خشکم زد، او حتی کارتن خواب هم 
نبود، نمی دانستم شب چه چیزی رویش می 
کشــد تا از فرط ســرما نلرزد، تنها یک کت 
نازک نخ نما بر تن داشت و شلواری که وصله 
پینه شــده بود، کالهش هم آنقدرها ضخیم 
نبود که بشود گفت حداقل سرش را از سرما 
حفظ می کند. سرش را برگرداند و خواست 
به مسیرش ادامه دهد که گفتم: »کجا میری 
پس بابا جان؟« گفت: »مگه بهم پول ندادی؟ 
دارم میرم برای خودم نون بخرم، شکمم قار 
و قــور می کنه، از دیشــب هیچی نخوردم، 
نونوایی ته همین خیابونه« دوباره برگشــت 
و به مســیرش ادامه داد. دلم نیامد رهایش 
کنم، رفتم ســمتش و گفتم: »شــما بیا برو 
بشــین من میرم برات نون می خرم« پولی 
را کــه چند لحظه پیش بــه او داده بودم به 
ســمتم دراز کرد و گفت: »خدا خیرت بده 
جوون، دستت درد نکنه« گفتم: »چرا پسش 
میدی؟« گفت: »مگه نمیگی میری برام نون 
می خری؟ اینم پولش« گفتم: »اینو بذار تو 
جیبت برای بعــد، من خودم برات ناهار می 
خرم« گفت: »ناهار نمی خوام، یه نون بسمه 
پولش هم خــودم می دم« گفتم: »خب من 
با پول خودم براتون نــون می خرم« گفت: 
»خودم پول دارم، همین که االن دادی بهم« 
گفتم: »بــا اون پول فردا نون بخرید« گفت: 
»یعنی منظورت اینه کــه این روزی فردای 
منه؟« گفتــم: »بله، یــه همچین چیزی« 
اصرار کرد که بــا پولش خودش برایش نان 
بخرم، من هــم باالخره قبول کردم و پول را 
گرفتم و چند دقیقه بعد نان به دست پیشش 
 برگشتم. نان را به همراه بقیه پول به او دادم. 
 دستمالی از جیبش درآورد و گفت: »بسم اهلل، 
 بیا یــه لقمــه ناهار بــا من بخــور، نمک 
 نداره« نشستم کنارش، همانجایی که خانه اش 
 بود، کنــار پیــاده رو، تکیه به دیــوار. نان 
را به چند قسمت تقســیم کرد، بعد شروع 
به خوردن کردیم. خیــال کردم بقیه نان را 
برای شــامش نگه داشته، اما او همان لحظه 
گفت: »ما روزیمونو پیش پیش از خدا طلب 
نمی کنیم، اینا سهم گنجشکا و گربه هاس. 
االناس که پیداشون بشه. مشغول شو« دست 
به ســفره اش بردم و تکه ای نان برداشتم و 
به دهان گذاشــته و آن را جویدم و با بغض 
قورتش دادم. متوجه بغضم شــد، به همین 
دلیل گفت: »بغــض نکن جوون، خدا روزی 
همه بنده هاشو می رســونه، یه روز کم، یه 
روز بیش، ولی هر روز میرسه، خدای باحالی 
داریم، بنده هاشو تنها نمی ذاره، بخور، بغض 

نکن«

 یادداشت 
 

 یوسف خاکیان 
روزنامه نگار 

 نان



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

 
 شهرداران سابق مناطق ۲ و ۸ بازپرسی شده اند 
رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداران سابق مناطق ۲ و ۸ بازپرسی شدند و سپس 
با وثیقه آزاد شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر 
تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین پرونده شهرداران بازداشتی گفت: دو شهردار 
بازپرسی شدند و شهرداران با وثیقه آزاد شدند، اما چون هنوز متهم هستند بهتر است 
درباره آن ها صحبت نشود.

روی خط آفتاب 

از اواخر ش��هریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از 
یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکالت ایجاد 
ش��ده در حدی بود که براس��اس گزارش های رسیده از تهران و برخی 
شهرس��تانها یا به طور کل روغن در فروش��گاه ها و مغازه ها نبود، یا با 
قیمت های باالتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می شد، یا خرید روغن 
منوط به خرید اقالم دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر 
نفر تنها یک روغن فروخته می شد. حاال هم خبرها حاکی از آن است 
که برخی مغازه های سوپر مارکت با اهالی محل هماهنگ می کنند تا 
نیمه ش��ب برای خرید روغن به مغازه بروند و روغن را در کیس��ه های 
پالستیکی با مبالغ باال خریداری کنند! در این بین هیچ گونه نظارتی 

نیز در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش عصر قانون، از همان روزهای اول مس��ئوالن مربوطه در این 
ب��اره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن را تحریم های ظالمانه، 
مشکالت ارزی و انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام 
توس��ط بانک مرکزی اعالم کردند. حتی به این موضوع هم اشاره شد 
که به دلیل جو ایجاد ش��ده در ب��ازار برخی روغن می خرند و در خانه 
انبار می کنند و همین موضوع تقاضا را باال برده اس��ت. اما چندی بعد 
شرکت بازرگانی دولتی از تزریق ۷۰ هزارتن روغن برای خانوار و صنف 
و صنعت خبر داد و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعالم کرد که 
این مقدار روغن بین کارخانه ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد شد و 
آرامش به بازار بازخواهد گشت.پس از آن وضعیت عرضه روغن مایع در 
فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده فروشی ها بهتر شد و بازار 
به ثبات نسبی رسید اما طولی نکشید که این ثبات نسبی از بین رفت 
و حاال باز هم ش��اهدیم که شهروندان برای خرید روغن با چالش های 
بس��یاری مواجه هستند؛ به طوری که براس��اس مشاهدات میدانی از 
برخی ازمحله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیره ای خرید 
روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها 
یک روغن جامد فروخته می شود نه بیشتر! در برخی از فروشگاه ها هم 
خرید روغن مشروط به خرید اقالم دیگری مثل تن ماهی است یعنی 
اشخاص تنها در صورتی می توانند روغن بخرند که اقالم دیگری را در 
کنار آن خریداری کرده باشند. حتی دیده شده که در برخی فروشگاه ها 
روغن مایع را با یک تن ماهی بس��ته بندی کرده اند و هردو را با هم به 
فروش می رس��انند! از طرف دیگر برخی از مغازه و سوپر مارکت ها در 
نیمه شب ها در کیسه های پالستیکی اقدام به فروش روغن می کنند. 
خبرنگار ما با مراجعه به یکی از همین مغازه ها متوجه شد مغازه دار با 
اهالی محل هماهنگ می کند که برای خرید روغن بعد از ساعت یازده 
ش��ب به مغازه اش بیایند و روغن را با قیمت های گزاف در کیسه های 
پالس��تیکی از آن مغازه تهیه کنند!در این بین این طور که پیداس��ت 
هیچ گونه نظارتی بر خرید و فروش روغن در کشور صورت نمی گیرد و 

در همه شهر ها شهروندان برای تهیه روغن با چالش رو به رو هستند.
<وضعیت توزیع روغن در اردبیل

هرچند مدیران و مسئوالن اس��تان اردبیل مدعی توزیع روزانه روغن 
مایع خوراکی در مناطق مختلف این شهر هستند اما در گوشه و کنار 
ش��هرهای مختلف اس��تان اردبیل خبرها حکایت از بستن صف های 
طوالنی از سوی مردم برای خرید روغن و تهیه آن است که به معنای 
واقعی نشان دهنده نابس��امانی در عرضه و توزیع این محصول اساسی 
ب��رای مردم اس��ت. عالوه بر این در بیش��تر فروش��گاه ها خرید روغن 
مش��روط به خرید اقالم دیگر اس��ت!علی رغم ای��ن موضوع بر خالف 
ادعای مسئوالن و مدیران در هفته های اخیر افزایش سرسام آور قیمت 
روغ��ن، مرغ، تخم مرغ و همچنین میوه و برخ��ی از کاالهای ضروری 
مردم دغدغه و نگرانی ها را از بابت تهیه این کاالها در ایام پایانی سال 
افزایش داده که انتظار می رود ستاد تنظیم بازار استان اردبیل با تشکیل 
جلسات کارشناسی ضمن ریشه یابی این مشکالت، نسبت به حل آن ها 

با دیدگاه کارشناسی اقدام کرده و زمینه راحتی و آسودگی خیال مردم 
را از بابت تأمین مایحتاج ضروری به وجود آورند.

< خرید روغن نباتی در تبریز در کیسه!
با چرخی در اغلب فروشگاه های زنجیره ای شهر تبریز جای خالی روغن 
نباتی به چش��م می خورد؛ خبری از روغن جامد نیست که نیست اما 
روغن مایع به صورت محدود وجود دارد.ش��هروندان تبریزی می گویند 
خرید روغن نباتی آن هم یک حلب در تبریز کار هر کس��ی نیس��ت و 
باید خیلی شانس داشته باشید که بعد از ایستادن های طوالنی در صف 
بتوانید یک حلب روغن تهیه کنید. در اکثر مواقع روغن در کیسه های 
پالستیکی در این شهر به فروش می رسد و دلیل اصلی این موضوع هم 
کمیاب شدن حلب های روغن است. مسئولین می گویند تولیدکنندگان 
روغن نباتی حلبی به دلیل افزایش قیمت ورق و آهن آالت برای تهیه 
حلب دچار مش��کالتی هستند که البته این مشکل تنها شامل استان 
تبریز نمی ش��ود بلکه این کمبود در تمام استان ها قابل مشاهده است. 
عالوه بر آن مش��کلی که به چش��م می خورد این است که روغن ها با 
قیمتی چند برابر از آن چه روی جلد آن نوش��ته شده است به فروش 

می رسد و همچنان جای خالی نظارت را می توان احساس کرد.
< در گلستان صحبت از احتکار است

اما در گلس��تان مس��ئوالن وعده توزیع روغن داده ان��د، درویش علی 
حسن زاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت گلستان در جلسه تنظیم بازار شهرستان گرگان گفته است: 
»سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با استفاده از ظرفیت 
بسیج اصناف و همکاری بخشداری ها آماده توزیع ۳۰۰ تن روغن تنظیم 
بازار به روستاییان استان است.«محمد حمیدی، فرماندار گرگان هم در 
این جلسه گفت: »در توزیع اقالم اساسی مشکلی وجود ندارد؛ حضور 
انسجام بخش بسیج اصناف در عرصه همیاری نظارت بازار و همکاری 
کاسبان امین در جهت توزیع اقالم اساسی؛ فرصتی بسیار مهم جهت 
رفع چالش های بازار است.«سرهنگ پاس��دار ابراهیم مهقانی، رئیس 
س��ازمان بسیج اصناف و مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۷ ربیع سپاه نینوا 
هم در این جلسه گفته است:»سازمان بسیج اصناف با همکاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان گلستان در جهت همیاری نظارت بر 
بازار ۵۰۰ نیروی بسیجی و در عرصه همکاری جهادی در توزیع اقالم 
اساس��ی؛ هزار کاسب امین را شبکه س��ازی کرده است.«در کنار وعده 

مسئوالن برای توزیع روغن برخی خبرها در گلستان حکایت از احتکار 
روغن دارد. سرهنگ الیاس تازیکه فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد 
کت��ول چندی پیش در اظهارنظری اخیراً گفته بود:» همکاران پلیس 
نظارت بر اماکن این شهرستان با همراهی تعزیرات حکومتی، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و با مجوز قضائی موفق شدند ۵۷۰ حلب پنج 
کیلویی روغن جامد و ۲۷۰ بطری روغن مایع دو کیلویی که درمجموع 
شامل سه تن و ۴۲۰ کیلوگرم روغن بود را از این منزل مسکونی کشف 

کنند.«
< تخلفات روغنی در هرمزگان

در استان هرمزگان هم متولیان از برخورد با تخلفات در سطح واحدهای 
صنفی خبر داده اند. عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرس��ی و 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان اس��تان گفته است: »کارشناسان و 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بازرسی از مراکز خرید 
در س��طح عرضه، برای بیش از ۵۰ واحد صنفی متخلف عرضه کننده 
روغن نباتی تشکیل پرونده داده و پرونده های متشکله جهت صدور رأی 

نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.«
وی همچنین یادآوری کرده اس��ت: »بازرسان از ۸۵۲ مورد بازرسی از 
واحدهای عرضه و توزیع روغن نباتی بازدید به عمل آوردند که منجر 
به کش��ف ۶۱ بند تخلف ب��ه ارزش ریالی یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون 
ریال شده است.«اما در کنار برخورد با متخلفان مسئوالن هرمزگانی از 
پهلوگیری کشتی های حامل روغن هم خبر داده اند. مسعود دشوارگر 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اس��تان در جریان پهلوگیری کشتی 
محموله کشتی ۲۷ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندرشهیدرجایی 
گفته است: »محموله این کشتی پس از تخلیه به کارخانه های سراسر 
کش��ور برای تصفیه فرستاده می شود. سهم روغن خام خوراکی استان 
نیز ماهانه به طور میانگین دو هزار و ۵۰۰ تن است که به تنها کارخانه 

روغن استان ارسال می شود.«
< رد پای احتکار روغن به همدان، اصفهان و گیالن هم رسید

در اس��تان همدان هم وضعیت مش��ابهی حاکم اس��ت و برخی اخبار 
حکای��ت از احتکار روغ��ن دارد. داریوش جودک��ی مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان همدان در اظهارنظری گفته بود:» حسب گزارش های 
رس��یده مبنی بر احتکار مقادیر زیادی مواد غذایی در یک انبار بزرگ 
در اط��راف هم��دان اکیپی متش��کل از تعزیرات حکومتی، س��ازمان 
صمت و نیروی انتظامی تش��کیل و پس از حضور در محل مش��اهده 
ش��د بیش از ۴۰ تن روغن جامد و مایع، مقادیر زیادی مواد ش��وینده، 
ش��کر بسته بندی در این انبار نگهداری می شود که به دلیل عدم ثبت 
در س��امانه انبارها پلمب ش��د. دس��تور توزیع روغن توسط تعزیرات 
حکومتی صادر ش��د که با نظارت سازمان صمت در شهرستان بهار و 
شهر همدان توزیع ش��د.«خبرهای احتکار از اصفهان هم به سر خط 
رسانه ها تبدیل شده است. سرهنگ حمیدرضا اکبری فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان در این رابطه گفته است:» مأموران پایگاه اطالعاتی 
پلی��س اصفهان با انجام اقداماتی اطالعات��ی از دپوی ارزاق عمومی در 
ی��ک انب��ار مطلع و وارد عمل ش��دند و پس از انج��ام هماهنگی های 
الزم از محل موردنظر بازرس��ی شد که یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم روغن 
 خوراک��ی، دو هزار ماکارونی و ۴۰۰ رب گوجه احتکار ش��ده کش��ف

 شد.«فرمانده انتظامی گیالن نیز از کشف ۷ تن و ۵۰۰ کیلوگرم روغن 
خوراکی احتکار ش��ده از یک انبار در شهرستان فومن خبر داده است.
با این همه باید منتظر ماند و دید در روزهای پایانی س��ال اوضاع شیر 
تو شیر بازار روغن به ثبات خواهد رسید یا همچنان باید شاهد تمدید 
مس��تمر وعده های متولیان و ماهیگیری متخلفان در این بازار باشیم، 
س��ودجویانی که از مش��کالت متعدد و متوالی ب��ازار جیب خود را پر 

می کنند. 

 بررسی کمبود روغن در بازار

از خرید روغن با کارت ملی تا فروش نیمه شب آن در کیسه های پالستیکی!
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۲۲۱۰- اروپ��ا و آمری��کا اگر اه��ل مذاکره 
هستند چرا باقطعنامه ها تهدید می کنند؟ 

این رفتارها متناقض است. )۱۲/۱۲(
۲۱۵۱- چرا مجلس با تصویب اف ای تی اف 
مخالفت می کند؟ دلیل این همه مخالفت با 

روش های دولت چیست؟)۱۲/۱۲(
۲۱۳۱- آق��ای جهانگیری بازس��ازی امید 
مردم برعهده مس��ئوالن اس��ت. اما تا حاال 

چنین اتفاقی نیفتاده. )۱۲/۱۲(
۲۱۲۳- در این آس��تانه شب عیدی قیمت 
خش��کبار و آجی��ل و ش��کالت از گرانی ها 
بی��داد می کند. ای��ن اقالم چ��ه ربطی به 
تحریم دارند که آنقدر گران شده؟)۱۲/۱۲(

۲۱۲۰- آمریکا اگر ادعا می کند بن سلمان 
ولیعهد س��عودی را مجازات کن��د. چرا با 

عربستان مماشات می کند؟ )۱۲/۱۲(
۲۱۱۲- اگ��ر با پیوس��تن ب��ه اف ای تی اف 
مش��کالت ح��ل نمی ش��ود بگوین��د این 
مشکالت متعدد با چه حل می شود؟ مردم 

گیج و درمانده شده اند. )۱۲/۱۲(
۲۱۰۹- روز به روز آمار مبتالیان به ویروس 
انگلیسی بیشتر می شود و نگرانی ما بیشتر. 

زودتر مردم را واکسینه کنند. )۱۲/۱۲(
۲۰۵۰- آقای روحانی! مردم س��ختی های 
را  س��ختی  دوران  می کش��ند  زی��ادی 
می گذرانند که حق آنان نیس��ت در ش��أن 

آنان نیست. )۱۲/۱۲(
۲۰۴۰- آمریکا اگر حس��ن نیت دارد حتی 
بخش��ی از تحریم ها را چ��را لغو نمی کند؟ 

)۱۲/۱۲(
۲۰۳۵- قیم��ت هیچ کاالیی از گرانی ها در 
امان نمانده مردم درمانده اند و قدرت خرید 
ندارند. این شب عیدی خیلی ها خجالت زده 

خانواده می شوند. )۱۲/۱۲(
۲۰۲۳- برخی از ای��ن نمایندگان مجلس 
چرا فقط س��از ناکوک هس��تند؟ چرا با هر 
لوایحی که از س��وی دولت مطرح می شود 
مخالف��ت می کنن��د؟ حاال هم ب��ا تصویب 

اف ای تی اف مخالفت کردند. )۱۲/۱۲(
۲۰۲۱- زمانی که واکسن برای همه مردم 
تامین ش��د چگونه و با چه شرایطی مردم 
را واکس��ینه می کنند؟ آیا برای آن صف و 

ازدحام ایجاد نمی شود؟ )۱۲/۱۲(
۲۰۱۱- برخ��ی می گویند وی��روس کرونا 
از طری��ق س��طوح منتقل نمی ش��ود. این 
یعنی چندان نیازی به ضدعفونی دست ها 

نداریم؟ )۱۲/۱۲(
۱۹۵۲- واقعا با این ش��رایطی که مردم در 
آن قرار دارند چقدر انگیزه برای رای دادن 

دارند؟ )۱۲/۱۲(
۱۹۴۱- رئیس جمه��ور آمریکا اگر راس��ت 
می گوید چرا عربس��تان را تنبیه نمی کند؟ 
چرا بن س��لمان را تحریم یا حتی مجازات 
نمی کند؟ ادعای حقوق بشری اینها کذب 

محض است. )۱۲/۱۲(
۱۹۳۱- مس��ئوالن نباید اج��ازه می دادند 
معیشت مردم به دالر گره بخورد. این یک 

سم برای اقتصاد ما و مردم بود. )۱۲/۱۲(
برخ��ی  س��خنان  از  متاس��فانه   -۱۹۲۱
مسئوالن چیزی جز حرف های پوپولیستی 
و عامیانه دستگیرمان نمی شود. وعده هایی 
می دهند انگار می خواهند بچه گول بزنند. 

)۱۲/۱۲(
۱۹۱۰- چ��را روغ��ن دولت��ی ک��ه بای��د 
 به دس��ت م��ردم برس��د از بازار آزاد س��ر

 درمی آورد؟ )۱۲/۱۲(
۱۹۰۵- به خاطر شرایط کرونایی تجمعات 
انتخاباتی هم لغو می کنند چون در شرایط 
مناس��بی از لح��اظ کرونایی ق��رار نداریم. 

)۱۲/۱۲(
۱۸۴۱- خواستم سوال کنم محمود فکری 
مربی استقالل کناره گیری کرد یا استعفاء 

داد یا برکنار شد؟ )۱۲/۱۲(
۱۸۲۰- اروپایی ه��ا توج��ه کنن��د صدور 
قطعنامه های��ی علی��ه ای��ران کار برجام را 
پیچیده ت��ر می کن��د. دنب��ال راه��ی برای 

گره گشایی باشند. )۱۲/۱۲(
۱۸۱۰- چرا برخی از نانوایان نه از دستکش 
استفاده می کنند نه از ماسک؟ چرا به اینها 

تذکر نمی دهند؟ )۱۲/۱۲(
اینک��ه  مح��ض  ب��ه  امیدواری��م   -۱۸۰۲
واکسن ها تامین شد مردم را هر چه زودتر 

واکسینه کنند. )۱۲/۱۲(
۱۷۳۱- یکی از مهم ترین عوامل فش��ار به 
مردم در دوران تحریم ها، کاسبان تحریم و 

افراد سودجو بودند. )۱۲/۱۲(
۱۷۲۰- خبر تعلیق فدراسیون جودو صحت 

دارد یا خبر رفع تعلیق آن؟ )۱۲/۱۲(
۱۷۱۱- آق��ای باهنر از چه لحاظ می گوید 
اف ای ت��ی اف ب��ه احتمال زی��اد در مجمع 

تصویب می شود؟ آیا اعضای مجمع باالخره 
رض��ا به تصوی��ب ای��ن لوای��ح می دهند؟ 

)۱۲/۱۲(
۱۷۰۱- توافق با آژانس یک حرکت مثبت 
از س��وی ایران بود اما غربی ها متاس��فانه 
واکنش منفی نشان دادند. آن هم به بهانه 
طرح خ��روج از پروت��کل الحاقی مجلس. 

)۱۲/۱۲(
۱۶۰۱- واقع��ا در این ش��رایط که مردم از 
زندگی خود ناراضی هستند و همین روی 
مش��ارکت مردم در انتخاب��ات تاثیر منفی 
می گذارد شورای نگهبان بهتر است فضای 
بازتری برای رقابت ه��ا ایجاد کند تا مردم 
با عالقه بیش��تر به س��مت انتخابات بروند. 

)۱۲/۱۲(
۱۵۴۴- آق��ای جهانگی��ری درس��ت ک��ه 
برخی ها س��یاه نمایی می کنند تا به دولت 
ضرب��ه بزنند، ام��ا واقعا م��ردم در بدترین 
ش��رایط زندگی می کنن��د واقعیت زندگی 
ام��روز طبقات ضعیف واقعیت تلخ اس��ت. 

)۱۲/۱۲(
۱۵۳۱- متاسفانه برخی متقاضیان مسکن 
ملی پول کافی ب��رای پرداخت آن ندارند، 
لذا تهدید شده اند در صورت عدم پرداخت 
حق مس��کن آنها به متقاضی دیگر واگذار 

می شود. )۱۲/۱۲(
۱۵۱۰- آقای روحانی در مورد برجام گاهی 
حرف های��ی می زنید که انصافا خیلی غلو و 
مبالغه است. این کامال از برخی حرف های 

شما مشهود است. )۱۲/۱۲(
۱۵۰۱- قیم��ت مرغ باز هم گران تر ش��د. 
معل��وم نیس��ت ما تا ک��ی باید ت��اوان این 
بی تدبیری ه��ا و عدم نظارت ه��ا را بدهیم. 

)۱۲/۱۲(
۱۴۰۱- ای��ن ک��ودکان کار در خیابان ها و 
س��رچهارراه ها اگر ایرانی نیس��تند از کجا 
آمده ان��د؟ هویت اینها مش��خص نیس��ت. 

)۱۲/۱۲(
۱۲۳۵- منظور وزیر بهداشت از این جمله: 
»بی توجهی ه��ا و نارفیقی هایی که ما را به 
س��مت آمارهای س��ه رقمی ب��رد« به چه 

کسانی است؟ )۱۲/۱۲(
۱۲۲۱- آقای جهانگیری می گویید برخی ها 
دنبال زیاد کردن مش��کالت هستند. اینها 
چه کسانی هستند که راضی به زیاد شدن 

مشکالت کشور هستند؟ )۱۲/۱۲(
۱۲۱۰- آیا صحت دارد در برخی ش��هرها 
گوشت به صورت قسطی می فروشند؟ کار 

ما به کجا کشیده؟ )۱۲/۱۲(
۱۱۴۵- در افزای��ش آماره��ای فوت��ی چه 
عواملی بیشتر دخیل هستند؟ عدم رعایت 

مردم یا ناقص بودن پروتکل ها؟ )۱۲/۱۲(
۱۱۳۵- آقای حریرچی چه به خاطر فشار 
گرانی ه��ا و چ��ه ویروس کرون��ا جامعه ما 
نش��اط و ش��ادمانی خود را از دست داده. 

مردم روحیه ندارند. )۱۲/۱۲(
۱۱۲۰- وضع مردم روز به روز بدتر می شود 
آن وقت برخی مس��ئوالن وع��ده روزهای 
بهتر به مردم می دهند. معلوم نیس��ت این 

روزهای بهتر کی  می آید؟ )۱۲/۱۲(
۱۱۰۳- آق��ای روحان��ی! ن��ه کولب��ری یا 
س��وخت بری بلکه خیلی از رنج هایی که به 
این مردم در این چند سال تحمیل شده و 
این زندگی سخت در شأن مردم ما نیست. 

)۱۲/۱۲(
۱۰۵۱- قیمت مصوب گوش��ت مرغ که تا 
چن��دی پیش ۲۰ ه��زار و پانصد بود حاال 
۲۶ هزار و پانصد اعالم کردند. چند بار باید 

قیمت ها را افزایش بدهند؟ )۱۲/۱۲(
۱۰۲۱- گرانی ه��ا به حدی زیاد اس��ت که 
دس��تمزدها فق��ط ۳۰ درص��د هزینه های 
م��ردم را تامین می کند. مردم باید چه کار 

کنند؟ )۱۲/۱۲(
۰۹۱۰- ای��ن تس��هیالت ۱۵۰ میلیون��ی 
مس��کن ک��ه اع��الم کردن��د ب��ه ۳ دهک 
می دهند ش��امل کدام دهک ها می ش��ود؟ 

)۱۲/۱۲(
۰۸۰۵- بن��ده خدا این آقای فکری هم در 
اس��تقالل دوام نیاورد و رفت. معلوم نیست 

در این فوتبال چه خبر است؟! )۱۲/۱۲(
۱۹۱۲- افروز قاسمی از گرگان: هر بار که 
به اداره تأمین اجتماعی اس��تان گلس��تان 
ش��عبه یک گ��رگان ب��ه نش��انی:  خیابان 
ولیعصر، نبش عدالت بیست و سه مراجعه 
می کنم، آقای س��لیمان قازلی ُکر، کارمند 
پرتالش و خوش برخ��ورد این اداره به کار 
 مراجعه کنندگان با سرعت و دقت رسیدگی 
می کند. خواس��تم از طریق روزنامه خوب 
و مردم��ی تان از ایش��ان قدردانی کنم. از 
مس��ئوالن س��ازمان تأمی��ن اجتماعی هم 

تقاضای تشویق نامبرده را دارم. )۱۲/۲۳(

پیامهای مردمی در صفحات ۸-۲

۸۸31۸556-۸۸31۸555
پیام کوتاه:  30001414۲7

یک سال اس��ت که صدور ویزای توریستی ایران 
متوقف ش��ده اس��ت. س��تاد کرونا هن��وز با ورود 
گردش��گران به ایران موافق نیست. رئیس جامعه 
تورگردانان ایران می گوید: درخواس��ت هایی برای 
سفر از سوی گردشگرانی که واکسن زده اند وجود 
دارد، دس��ت کم اجازه سفر به ایران را برای آن ها 
صادر کنید. به گزارش ایس��نا، ۴۵۰ هزار خارجی 
در ۹ ماه اول امسال به ایران سفر کرده اند. ملیت 
آن ها را اعالم نکرده اند، اما وزارت میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی مدعی است آن ها با 
ویزای درمان و تجارت به ایران سفر کرده اند؛ تنها 
ویزاهایی که گفته می ش��ود موافقت س��تاد ملی 
مقابله با کرونا را دارد. هرچند که با شیوع ویروس 
جدید کرونا در استان خوزستان، وزارت بهداشت 
عل��ت آن را ترددهای ب��دون مجوز از مرز ایران و 
عراق اع��الم کرد. برخی آژانس های گردش��گری 
نیز گفته ان��د در این مدت بعضی مسافران ش��ان  
ب��ا »ویزای ع��ادی« که در فرودگاه ی��ا مرز تهیه 
کرده ان��د برای پیگیری درمان به ایران آمده اند. با 
این حال، مقاومت س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا با 
صدور دوباره ویزای توریستی، فعاالن گردشگری 

را کالفه ک��رده، طوری که موافقِت این س��تاد و 
وزارت بهداش��ت فقط با ص��دور ویزای درمانی را 
که یک سرش به بیمارس��تان ها و این وزارتخانه 
مربوط می ش��ود زیر سوال برده اند. در دی ماه ۹۹ 
جامعه تورگردان��ان ایران در نام��ه ای از معاونت 
گردش��گری وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دست درخواس��ت کرد راه را برای سفر 
طبیعت گردان و گردش��گرانی که با اتومبیل و یا 
وسیله نقلیه ش��خصی جابه جا می شوند، به ایران 
ب��از کنند. او نوش��ته بود: »کارشناس��ان صنعت 
گردش��گری بر این اعتقادند ک��ه طبیعت گردی 
می تواند به عاملی جدی برای بازسازی گردشگری 
 ورودی تبدیل ش��ود. با توجه به فصل کاری پیش رو 
در بهار و تابس��تان آینده، از هم اکنون مراتب در 
س��تاد ملی کرونا مطرح ش��ود و پس از دریافت 
تایید نس��بت به صدور مجوزه��ای الزم و تهیه و 
تدوین شیوه نامه های بهداشتی فعالیت در طبیعت 
در دوران کرون��ا و دیگر موارد، اق��دام الزم برای 
ورود گردش��گران خارجی ح��وزه طبیعت گردی  
صورت پذیرد تا بتوان نهایت بهره برداری را از این 
بازه زمانی ب��ه عمل آورد. امید داریم با این اقدام 

ش��اهد رونق بیشتر گردش��گری ورودی ایران در 
آینده نزدیک باشیم.« این نامه که بی پاسخ ماند. 
ام��ا در بهمن ماه، درحالی که معاون گردش��گری 
گفته بود موافقت اولیه با ازسرگیری صدور ویزای 
توریس��تی به صورت محدود را از کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا گرفته است، 
ولی با ش��یوع وی��روس جدید کرونا در کش��ور، 
ورود برخ��ی پروازها از اروپا و دیگر نقاط به ایران 
محدودتر و مقررات سفر به ایران نیز سخت تر شد. 
درحال حاضر هیچ پیش بینی ای برای ازسرگیری 
ص��دور وی��زای توریس��تی ای��ران وجود ن��دارد، 
هرچند که رایزنی ها و مذاک��رات ادامه دارد. این 
بالتکلیفی دامن معدود گردش��گرانی را که پیش 
از همه گی��ری ویروس کرونا برای س��فر به ایران 
برنامه ری��زی کرده و تور و بلیت خریده بودند نیز 
گرفته اس��ت، طوری که گزینه های دیگر را برای 
س��فر جایگزین ایران کرده اند.  ابراهیم پورفرج � 
رئی��س جامعه تورگردانان ای��ران � که از چندماه 
پیش پیگیر کس��ب مجوز س��فر طبیعت گردان و 
ورود گردشگران با وسایل نقلیه شخصی به ایران 
بود و هنوز پاسخی برای آن نگرفته است، اینک به 

ایس��نا می گوید: با توریست هایی مواجهیم که دو 
دوز واکسن کووید را تزریق کرده اند و می خواهند 
برنامه سفرش��ان به ایران را انجام دهند؛ اما هیچ 
پاس��خی از بابت زم��ان صدور ویزای توریس��تی 
ایران نمی توانیم به آن ها بدهیم. او ادامه می دهد: 
وزارت بهداش��ت و س��تاد مل��ی مقابله ب��ا کرونا 
دست کم می توانند اجازه سفر به گردشگرانی که 
واکس��ن کرونا را کامل تزریق کرده اند، بدهند یا 
حداقل تکلیف برنامه ایران را مشخص کنند تا ما 
پاسخ مناسبی به شرکت ها و گردشگران خارجی 
بدهیم و بیش��تر از این بازارهای گردشگری را از 
دس��ت ندهیم. اگرچه توصیه های سازمان جهانی 
بهداش��ت درباره سفر در دوران کرونا هنوز تغییر 
نکرده اس��ت، اما با آغاز روزافزون واکسیناسیون، 
ش��رایط ورود مس��افران خارجی واکسینه ش��ده 
در برخی کش��ورها آس��ان شده اس��ت. استرالیا، 
گرجس��تان، اس��تونی، جزایر سیش��ل، لهستان، 
قبرس و رومانی از جمله این کش��ورها هس��تند. 
کش��ورهای دیگر نیز همچنان سیاس��ت ورود به 
ش��رط ارائه گواهی نامه منفی کرون��ا یا تعامل با 

کشورهای کم خطر و امن تر را دنبال می کنند.

مدیر حوزه های علمیه سراس��ر کش��ور و عضو 
ش��ورای نگهبان عملکرد شرکت گاز را در حوزه 
گازرسانی نمایانگر خدمات ارزنده نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران دانست.
آی��ت اهلل اعراف��ی در مراس��م بهره ب��رداری از 
 پروژه گازرسانی به روس��تای بنستان و اردوگاه 
آیت اهلل خامنه ای آموزش و پرورش شهرس��تان 
میبد، پوش��ش صد درصدی این شهرستان را از 
نعمت گاز طبیعی شایسته تقدیر دانست و افزود: 
این اقدام بزرگ و ارزنده جای بس��ی قدردانی و 
ش��کرگزاری داش��ته و به عنوان نمونه ای بارز از 
خدمات دولت خدمتگزار در پرتو انقالب اسالمی 
و با مجاهدت گروه های فراوان به ویژه در حوزه 
گاز بدس��ت آمده که نش��انه عظم��ت و بزرگی 
نظ��ام و مایه افتخار بوده و به عینه در مقایس��ه 
با بسیاری از کشورهای دیگر کم نظیر می باشد.

امام جمعه ش��هرهای میبد و قم و عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگ��ی در ادامه افزود: علی رغم 
پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی و مشکالت و 
س��ختی های پیش آمده، پس از گذشت ۴ دهه 

در جمهوری اس��المی ایران هم اکنون در بیش 
از ۱۰۰ شاخص توسعه رو پای خود ایستاده ایم 
که مسلماً شرکت گاز در این راه قدم های بزرگی 
برداش��ته و توسعه زیرس��اخت های گازرسانی و 
ارائه خدمات مرتبط س��هم بس��زایی در این امر 
داشته ولیکن همچنان وظایف مهمی پیش روی 
همگی ما می باشد کما اینکه از طرفی می بایست 
قدردان این امکانات و برکات باش��یم و از طرف 
دیگر راه مقاومت و پایداری را با عزمی راس��خ و 
در جهت توس��عه و آبادانی هر چه بیشتر کشور 

ادامه بدهیم.
در بخ��ش دیگ��ری از این مراس��م مدیرعامل 
ش��رکت گاز اس��تان یزد اقدامات انجام شده را 
وظیفه خادمان مردم در دولت و در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی عنوان کرد و در تشریح پروژه 
گازرسانی به روستای بنستان و اردوگاه آیت اهلل 
خامنه ای آم��وزش و پرورش شهرس��تان میبد 
گفت: پروژه مذکور با اعتباری معادل ۸ میلیارد 
ریال و با اجرای بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ متر شبکه 

توزیع پلی اتیلن صورت پذیرفته است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار 
داشت: بازار خودرو دوباره در این هفته با کاهش 
قیم��ت مواجه بوده و علت آن نیز نبود تقاضا و 
رکود بازار اس��ت.به گزارش ایلنا، اسد کرمی در 
مورد وضعیت بزار شب عید خودرو اظهار کرد: 
برخالف سال های گذشته که روزهای نزدیک به 
عید تقاضای خودرو افزایش پیدا می کرد امسال 
هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود و خریداری 
ن��ه برای خودروی داخلی و ن��ه برای خودروی 
خارجی وجود ندارد. حتی نس��بت به عید سال 
گذش��ته هم تقاضا کمتر شده است. وی افزود: 
بازار خ��ودرو دوب��اره در این هفت��ه با کاهش 
قیم��ت مواجه بوده و عل��ت آن نیز نبود تقاضا 
و رکود بازار اس��ت.کرمی در مورد طرح مطرح 
ش��ده در مجلس مبنی بر حذف ثبت محضری 
برای برخی خودروها گفت: ما در اتحادیه پیگیر 
این هستیم که با قولنامه کد رهگیری به اعضا 
دهیم تا بت��وان خرید و فروش ه��ا را رهگیری 
کرده و داللی ه��ا را کنترل کرد. ثبت محضری 
کمی دس��ت دالل ها را می بندد اما حذف ثبت 

محضری دس��ت دالل ها را باز می گذارد اما اگر 
قولنامه ها کد رهگیری داش��ته باش��ند دالل ها 
نمی توانند جایی در این بازار داش��ته باش��ند تا 
ب��ازار خودرو بتواند جای خود را پیدا کند.نایب 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو با اشاره 
به ن��رخ روز خودرو در بازار تصریح کرد: قیمت 
پراید ب��ا یک میلیون کاهش نس��بت به هفته 
گذش��ته ۱۰۷ میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
۱۲۴ میلی��ون توم��ان، تیب��ا هاچ ب��ک ۱۳۰ 
میلیون تومان، ساینا با ۲ میلیون کاهش ۱۳۸ 
میلی��ون تومان، پ��ژو ۴۰۵ با ۵ میلیون کاهش 
۱۹۳ میلی��ون توم��ان، پژو ۲۰۶ تی��ب ۲ با ۲ 
 میلیون کاهش ۱۹۸ میلیون تومان و تیپ ۵ با
 ۲۰ میلیون کاه��ش ۲۶۰ میلیون تومان، پژو 
v۸ ۲۰۶ ب��ا ۲۰ میلی��ون کاهش ۲۴۳ میلیون 
تومان، ۲۰۷ دنده ای ب��ا ۱۴ میلیون افت ۲۸۸ 
میلی��ون تومان و ۲۰۷ اتوماتیک با ۱۰ میلیون 
کاهش ۳۹۰ میلیون تومان، س��مند LX با ۱۲ 
میلیون افت قیمت ۱۸۸ میلیون تومان، هایما 

۷۲۰ و جک نیز ۷۲۰ میلیون تومان است.

 نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو: مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و عضو شورای نگهبان:

چراواکسنزدههاراراهنمیدهید؟

عملکردشرکتگازدرحوزهگازرسانی
نمایانگرخدماتارزندهنظاماست

قیمتخودرو
دوبارهکاهشیشد

 از ط��رف دیگر برخی از مغازه و س��وپر مارکت ها در 
نیمه ش��ب ها در کیسه های پالس��تیکی اقدام به فروش 
روغ��ن می کنند. خبرنگار ما با مراجعه به یکی از همین 
مغازه ها متوجه ش��د مغازه دار ب��ا اهالی محل هماهنگ 
می کند که برای خرید روغن بعد از س��اعت یازده شب 
به مغ��ازه اش بیایند و روغن را ب��ا قیمت های گزاف در 

کیسه های پالستیکی از آن مغازه تهیه کنند!
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9 گزارش 

آفتاب یزد - حمیده قاســمی:بازار سرمایه کشور در سال جاری صحنه 
زیبایی ها و نازیبایی های بســیاری برای مردم کشور بود. تاالری که یک روز 
ســخاوتمندانه به آن دعوت شــدند و پس از تجمع همگانی، سقف آن به 
یکباره بر ســر مدعوین بی خبر از سیاست های میزبان خراب شد و در زیر 

آوار بی تدبیری این نوع سیاست گذاری ماندند... 
آنچه می خوانید بررســی تحوالت بورس در ســال 99 و دالیل اوج و فرود 
تاریخی این بازار در گفت و گوی »آفتاب یزد« با "هومن عمیدی"؛ کارشناس 
و تحلیلگر بازار سرمایه و مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری آینده اندیشان 

ایرانیان است. 

 جناب عمیدی؛ به عنوان نخســتین سوال بفرمایید که چه عواملی 
سبب رشد تاریخی بورس ایران در 5 ماهه نخست سال 1399 شد؟
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و افت شــدید ارزش 
ریال در مقابل ســایر ارزها فضای بازار ســرمایه متاثــر از پِلن کلی اقتصاد 
کشور ارزش گذاری های جدید سهام شرکت ها را آغاز کرد و روندی صعودی 

به خود گرفت.
روندهایی که در بازار خودرو، مســکن، طال، سکه و ارز در حال وقوع بود به 
بازار ســرمایه نیز سرایت کرد و در این بازار نیز شاهد رشد سهام، همزمان 
با افزایش تقاضا بودیم. از ســوی دیگر دولتمردان به دلیل دارا بودن تجربه 
شــرایط تورمی، بــرای جلوگیری از حضور مردم در بازارهای ســفته بازی 
همچون ارز، طال و ســکه و پیشــگیری از رشد سرســام آور قیمت مسکن 
و خــودرو، مردم را به ســمت بورس دعوت کردند و از مردم خواســتند تا 
نقدینگی خود را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند تا شرایط بنیادی بازار 

سرمایه نیز بهبود یابد.
از طــرف دیگر تولیــد و آمار فروش شــرکت ها به خصوص شــرکت های 
صادرات محور بســیار خوب و چشــم انداز ســرمایه گذاری در ســهام این 
شــرکت ها مثبت بود. بنابراین بازار ســهام از چند جهــت مورد توجه قرار 

گرفت و توانست رشدی شارپ را تا مرداد ماه تجربه کند. 

 یک مســئله مهم این است که در آغاز سال 1399 شیوع کرونا 
گریبانگیر اقتصاد ایران شــد و سبب کاهش ظرفیت فعالیت صنایع و 
بروز ناگزیر بیکاری شــد.آیا می توان گفت افزایش بیکاری در کنار 
ترس از حضور در جامعه و حضور مردم در قرنطینه سبب سوق افراد 
به سرمایه گذاری بورسی به ســبب ماهیت غیرحضوری این فعالیت 

شد؟
بله؛ این مسئله نیز وجود داشت. در حالی که آمار تولید و فروش شرکت ها 
خوب بود، اما به دلیل شــیوع کرونــا آمار بیکاری نیز افزایش یافت و از آن 
جایی که ورود به بازار ســرمایه در کشــور ما به سرمایه زیادی نیاز ندارد و 
همچنین به دلیل عدم نیاز به حضور فیزیکی برای اشــخاص حقیقی خرد 
و شرایط ورودی راحت این بهترین بازار بود. اما از آن جایی که این پول ها 
کوچــک و اغلب بــدون رفتاری هدفمند و هماهنگ به بازار ســرمایه وارد 
شدند، اثری بر جریان ســازی نداشتند. اما فضای مثبتی را در بورس ایجاد 
 کردنــد. این در حالی اســت که تجمع این افراد هم برای خودشــان و هم 
 بــرای کلّیت بازار خطراتی را به همراه داشــت؛ چراکه در زمان اصالح بازار 
نه تنها به دلیل دانش اندک سرمایه گذاری در بورس به سرمایه خود آسیب 
وارد کردند، بلکه ریزش بازار و ضربه های وارده به ســرمایه سرمایه گذاران 
حرفه ای را نیز به دلیل واکنش های هیجانی ســبب شــدند. در این شرایط 
باعث ایجاد شرایط ســوء استفاده شرکت های حقوقی نیز شدند؛ به طوری 
کــه نه تنها اقدام به خرید و حمایت از بــازار نمی کردند، بلکه خود نیز در 
صف عرضه قرار می گرفتند و نقدشــوندگی بــازار را با چالش جدی مواجه 

کرده بودند.

 چه عاملی ســبب سقوط بازار سرمایه شــد؟ به بیان بهتر کدام 
حرکت سبب آغاز حرکت دومینووار ریزش های سنگین بورس شد؟

با توجه به این که همواره مســئولیت شکست ها را کسی بر عهده نمی گیرد 
تاکنون دلیل خاصی به عنوان دلیل اصلی ریزش بورس مطرح نشده است؛ 
اما مجموعه عواملی هســتند که می توان سقوط بورس در سال 1399 را به 
برآیند آنها نســبت داد. از جمله این عوامل این است که پس از وقوع رشد 
بزرگ بازار ســرمایه، افرادی که در بازارهای دیگر به بازدهی های مشــابه 
بورس در آن مدت نرســیده بودند، شــروع به بدگویی از بازار ســرمایه و 
هشــدار دادن نسبت به ریزش سنگین بورس کردند. برخی افراد نیز شروع 
به نامه نگاری به ســطوح اول تصمیم گیری کشــور کردند و ادعا کردند که 
رشــد بازار سرمایه وارد حباب شده است و این حباب سرمایه های مردم را 

از بین خواهد برد.
حتی اعتقاد 25 اقتصاددان بر این بود که "رشــد بورس ســبب بروز تورم 
می شــود!" که این مســئله در گزارش مرکز پژوهش های مجلس کامال رد 

شد. اما همین حرکت ها سبب ایجاد یک شانتاژ بزرگ علیه بورس شد! 

 رویه دولت در رونق و رکود بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟
 دولــت چه در رونق و چــه در رکود بدون توجه به شــرایط بازار و ایجاد 
بسترهای الزم از بورس تامین مالی کرد. یعنی بخشی از سهام خود را نه به 
صــورت بلوکی، بلکه به صورت ُخرد در بازار مثبت عرضه کرد و پس از آن 
نیــز اقدام به فــروش اوراق بدهی در بازار منفی کرد و با این دو کار چه در 
دوران رونــق و چه در دوران ریزش بخش زیادی از نقدینگی بازار را اعم از 
حقوقی و حقیقی جذب خود کرد. بر این اســاس دولت چه در صعود و چه 
در نزول اقدام به تامین مالی از بازار کرد و از این رو نمی توان نقش اثرگذار 

دولت را در ریزش بورس نادیده گرفت!

 پس بر اســاس نظر شما دولت برنده اصلی بازار سرمایه در سال 
99 بــود و در صعود و نزول به خوبی توانســت از بورس تامین مالی 

کند...
بلــه، اما یک برنده کوتاه مدت بود! چراکه اگر دولت به دنبال شــکل دادن 
رویه ای بلندمدت برای تامین مالی از بازار ســرمایه بود، به بسترســازی و 
ظرفیت ســازی از این بازار قبل از هر نوع تامین مالی می پرداخت و به این 

بازار به چشم محلی برای "تامین مالی یک بار مصرف" نگاه نمی کرد!
متاســفانه هنوز در الگوهای اقتصادی کشــور حتی در باالترین ســطوح 
وزارت اقتصاد درک صحیحی از مفهوم بازار ســرمایه وجود ندارد؛ در حالی 
که بازار ســرمایه جایی اســت که در آن "اعتماد" حکومت می کند! یعنی 
سرمایه گذاران در این بازار ترجیح می دهند تا رشدهای کوچک را هر سال 
داشته باشند، اما بازار با یک روند مطمئن حرکت کند. این مسئله اطمینان 
بخش تر از این اســت که در مقطعی با رشد 300 درصدی را برای چند ماه 
برای یک عده ســودهای کالن ایجاد کنیــم و بعد برای اصالح، افت 50 تا 
200 درصــدی را برای یک عده دیگر تحمیل کنیم و در نهایت بگوییم که 

برآیند این ها به زعم دولت مثبت بوده است..! 
بنابراین اگر با بسترسازی صحیح رویه ای دائمی برای جذب سرمایه اشخاص 
حقیقی اتفاق می افتاد و بازار به پشتوانه این سرمایه ها به بخش های بزرگ 
و مهم اقتصاد وارد می شــد قطعا چنین ریزشی در بازار سرمایه و در اعتماد 

عمومی مردم اتفاق نمی افتاد.

 و دالیل دیگر ریزش بازار؟
 دلیــل دیگر تفاوت نگرش ها در زمینه بحــث نرخ دالر بود؛ عده ای معتقد 
بودند که دولت ترامپ مجدداً به قدرت نمی رســد و با انتخاب بایدن آمریکا 

با کشــور ما پای میز مذاکره می نشیند 
و نــرخ دالر به 12 تا 15 هــزار تومان 
می رسد و در آن قیمت سهام شرکت ها 
نیز با این دالر افِت ارزش چشــمگیری 
خواهد کرد. طیف دیگری با بهانه جویی 
اختالفــات بین مجلــس و دولت را بُلد 
کردند و تــا همین دی ماه با هر دلیلی 
بر طبــل اختالفــات می کوبیدند؛ عدم 
تصویب الیحه بودجه و ابهامات موجود 
در این الیحه، شــیطنت های مســتتر 
در شــیوه نامه جدید عرضــه فوالد که 
مدت ها بازار مــا را تحت تاثیر قرار داد، 
قیمت گذاری خودرو و مســائلی از این 
دست بازار ســرمایه را هر روز در ابهام 
بیشتر فرو بُرد و شرایط را برای جوالن 
افراد سودجو در این بازار پُرابهام فراهم 

کرد.

 پول هــای فــراری از بورس به 
ُکجا رفت؟

در ایــن شــرایط بخشــی از پول هــا 
وارد بازار ارز و ســکه شــد و بار دیگر 
ســقف های قیمتی را در ایــن بازارها 
شکسته شد! اما مسئله مهِم قابل توجه 
این بود که در این شــرایط سودجویان 
بازار رمز ارز را داغ کردند و ایرانی های 
بســیاری به روایت آمار جذب این بازار 
شــدند. مسئله ای که در کشور ما هنوز 
موضع روشــنی در خصوص آن گرفته 
نشــده و نهادینه نشده است. همچنین 
نظارتی بر روی فعالیت و بروِکرهای آن 

نیز وجود ندارد.

 بحث انتخابات آمریکا را مطرح 
کردید؛آیا از نظر شــما این منطقی 
اســت که به خاطــر انتخابات یک 
کشور دیگر ولو اَبَرقدرت قرار باشد 

که اقتصاد یک کشــور دیگر مثل ایران در بالتکلیفی کامل به ســر 
ببرد؟

اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، رویدادی مانند انتخابات آمریکا بر اقتصاد 
کشــور تاثیرگذار اســت؛ چراکه اگر ترامپ انتخاب می شد ما اکنون با دالر 
40 هزار تومان در حال تحلیل شــرایط بازارها بودیم. مسئله مهم این است 
که اقتصاد کشــور ما شدیداً به نفت وابسته است و هیچ بعید نبود با آمدن 
ترامپ برای دور دوم، سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران شدیدتر شود 
و همان میزان اندک فروش نفت نیز منتفی شــود! این در حالی اســت که 
تنها با انتخاب بایدن و بدون بازگشــت وی به برجام یا تقلیل تحریم ها آمار 

فروش نفت ما در همین مدت کوتاه باال رفته است.

 تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ســایر کشورها چه میزان بوده 
است؟

تاثیرگذاری این انتخابات تنها محدود به کشور ما نبوده است و همه کشورها 
با انتخاب بایدن از امنیت اقتصادی بهتری برخوردار شدند. مهمترین اقدام 
بایدن پس از انتخابــات آمریکا بازگرداندن آمریکا به پیمان های بزرگ این 
کشور با اروپا بود که تاثیر سریع آن بر رونق بورس های اروپایی و آمریکایی 

منعکس شد و اقتصاد این کشورها را تحت تاثیر قرار داد.

 اکنون رئیس جمهورِی بایدن بازارهای ما را به کدام سو می برد؟
همه چیز به چشــم انداز مذاکرات ما با آمریکا بســتگی دارد؛ چنانچه این 
روند مثبت طی شود و بتوانیم مجدداً به توافق قبلی بازگردیم، برای اقتصاد 

کشور و خروج بازارها از تالطم مناسب تر خواهد بود...

 برگردیم به چالش اپیدمی بورس بازی در ایران؛ آیا از نظر شما 
دعوت عمومی مردم به بورس صحیح بود یا خیر؟ این که 50 میلیون 
نفر ُکد سهامداری دریافت کنند و با سرمایه های ُخرد و بدون دانش 
وارد یک بازار حرفه ای شوند. سپس با ایجاد موج های هیجانی کشتی 

بازار سرمایه را از مدار خارج کنند...آیا این اتفاق منطقی بود؟
ما در بازار ســرمایه مدیریت ریسک را برای اشخاص حقیقی فعال نکردیم 
و این را به افراد حقیقی آموزش ندادیم که بازار ســرمایه ذاتاً دارای ریسک 
است. در این شرایط بدون این که افراد از این ریسک اطالع داشته باشند به 
بازار وارد شدند. در سایر کشورها این ورود اغلب منوط به داشتن تحصیالت 
مرتبط یا گذراندن دوره های تخصصی اســت و این مسئله در کشورما تا به 
امروز مهم تلقی نشــده اســت. البته بر اســاس قوانین فقهی؛ اسالم انجام 
معامالت و خرید و فروش آزادانه را برای همه مردم آزاد دانســته است. اما 
این مسئله در بورس اوراق بهادار به دلیل قوانین معامالتی و شرایط بورسی 

تا حّدی متفاوت است و افراد باید با آگاهی به این بازار وارد شوند.

 آیا این آگاهی از ســوی مسئوالن ســازمان بورس به مردم داده 
شد؟

آن طــور که باید؛ خیر! البته توصیه هایی نیز َجســته و گریخته از مجاری 
مختلف از جمله مدیران ســازمان بورس و مسئولین اقتصادی به این افراد 
شــد که با ســرمایه مازاد وارد بورس شــوند و بدون دانــش و تخصص به 
معامالت وارد نشــوند. اما از آن جایی که جو عمومی مثبتی پیرامون بورس 
ایجاد شــده بود افراد فکر می کردند که هر روز که دیرتر وارد بازار سرمایه 
شوند، از دیگران در کسب سود جامانده اند. همین مسئله سبب ورود اغلب 
مردم بدون آموزش و بررســی به بازار سرمایه شد. البته این اقبال عمومی 
می توانست به صورت مثبت هدایت شــود یا انتشار اوراق تََبعی خاصی در 
دســتور کار قرار داده شود تا سرمایه های کوچک مردم نسبت به ریسک ها 
 بیمه شــوند.تقریبا شــبیه به تصمیمی که اکنون برای ســرمایه های زیر
 10 میلیون تومان گرفته شــده است.چنانچه خرید اوراق تََبعی را آن زمان 
برای ســرمایه های ُخرد اجباری کرده بودند، هم نوعی تامین مالی از طریق 
خرید این اوراق ایجاد می شــد و هم ســرمایه های افراد نســبت به ریسک 

ریزش قیمت سهام بیمه می شد.

 آیا پس از ریزش بازار تصمیمات اخذ شده از سوی شورای عالی 
بورس و سازمان بورس صحیح بود؟ چرا هر یک از این تصمیمات در 
نهایت به شکست منتهی شد؟ حتی مسئله بازارگردانی که با شّدت و 
حّدت از سوی مجلس و سازمان بورس پیگیری و اجرایی شد نیز در 

نهایت مشکلی بر مشکالت قبلی افزود...
در بازارهای مالی همواره رشــدهای شارپ، ریزش های عمیق را از پی خود 
می آورد و این یک قاعده ناگزیر است. وقتی در بازاری با رشدی این چنین 
پُرشــتاب مواجهیم و استراحتی در این رشــد ُرخ نمی دهد و بازار پله پله 
باال نمی رود، این خطر به وجود می آید که در اصالح نیز ســقوط آزاد اتفاق 

بیافتد... متاســفانه سازمان بورس 
به جــای ایجاد یک روند اصالحی 
منطقی که مانع از فراری شــدن 
ســرمایه ها از بازار شــود، بازار را 
بــرای مدتی طوالنی رهــا کرد و 
تنها نظاره گر ســقوط بــازار بود! 
وقتی کار کامــال از کنترل خارج 
شد آن وقت دســت به کار شد و 
تغییرات  و  ابالغ دستورالعمل ها  با 
با  مقابلــه  در  مدیریتــی ســعی 
سقوط بازار داشــت. براین اساس 
تصمیمــات اخذ شــده بــه دلیل 
ریشه ای نبودن و یا ضعف در اجرا 

در نهایت بی اثر واقع شدند..!

 کدامیک از تصمیمات بدتر 
از بقیه بود؟

مســئله بازارگردانــی بــا وجود 
برای  راهی   این که می توانســت 
 برون رفت از بحران پیش آمده باشد؛ 
بــه دلیــل ضعف در اجــرا خود 
بــه یک معضــل بــزرگ تبدیل 
بحث  نتوانســتند  شــد. حتــی 
به درســتی جا  را  بازارگردانــی 
بیندازنــد و بازارگردانان را ملزم 
به رعایت تعهداتشان کنند. حتی 
بازارگردانــان وظیفه بازارگردانی 
را با بازارســازی و نوســان گیری 
همه  گرفتنــد.  اشــتباه  کامــال 
در کــف خریدنــد و در ســقف 
فروختند و تا توانســتند از منابع 
مالی سهامداران به اسم سهامدار 
سوء اســتفاده کردند. متاسفانه به 
جــای این که انتفــاع این قضیه 
به جیب ســهامداران برود، سود 
اصلی به جیب بازارســازها رفته 
و مــی رود. در این میان مســئله 
بازارگردانی نیز با وجود اهمیت فراوان خود به درســتی اجرا نشد و تنها به 

صورت سلیقه ای پیش رفت.

 آیا می توان گفت رفتار بازار گردانان به "فرهنگ ســهامداری" 
در بازار سرمایه آسیب رســاند؟ یعنی با نوسانگیری های سنگین از 
سهامداران ُخرد رویه ســهام بازی و خرید و فروش کوتاه مدت را به 
جای سهامداری و داشتن دید بلندمدت در بازار سرمایه ترویج داد؟
متاســفانه همین طور هم شد! سیاست گذار نه تنها برای کسانی که در بازار 
بلندمدت می مانند مشوق نگذاشته است، بلکه بازارگردانان و کوتاه مدتی ها 
با خرید ســهام و دید کوتاه مدت با save سود، به خوبی و خوشی از بازار 
خارج می شــوند و در این میان بلندمدتی ها با پذیرش زیان های سنگین در 
بازار مانده اند. بازارگردان ها باید ریسک و ریوارد را طوری طراحی می کردند 
که انتفاع این قضیه به بلند مدتی ها برســد. فلســفه ایــن نوع بازارگردانی 
اشــتباه بود؛ چراکه نتوانستیم با آن مشوقی برای افراد با دید بلندمدت در 

بازار سرمایه باشیم.

 بدتر از بازارگردانی غیر اصولی هم داشتیم؟
 بلــه؛ بدترین مســئله ایــن بود کــه همه مســئولین اقتصــادی و حتی 
غیر اقتصادی کشــور آمدند و در مورد ســرمایه گذاری در بورس اظهارنظر 
کردند و ســطح انتظارات و توقعات را آن هم درباره چیزی که از آن اطالع 
کافی از آن نداشــتند، باال بردند. موضوعی که ذاتاً نوسان در دل آن است و 
همواره به شکل سینوسی حرکت می کند و نه به شکل اکیدا صعودی و جز 

متخصص نباید درباره آن صحبت کند!

برخی افراد "سیاست گذار پولی" را مقصر تمام اتفاقات ُرخ داده در 
یک سال اخیر می دانند؛ این که زمانی نرخ سود روزشمار سپرده های 
کوتاه مدت را به 8 درصد رســاند و موجب خروج پول از بانک ها و 
ورد به بازار سرمایه شد.اما در مردادماه عکس این قضیه اتفاق افتاد 
و سود سپرده بین بانکی تا 22 درصد رسید و منابع به سمت بانک ها 
ســرازیر شد و رســوب پول در ســپرده های بانکی اتفاق افتاد و بین 
بانک ها در جذب ســپرده رقابت ایجاد شد.آیا می توانیم بگوییم که 

سیاست گذار پولی مقصر اصلی ریزش بازار سرمایه است؟
100 درصــد می توانیــم این را بگوییم! به نظر من این رفتار او نیز از ســر 
قصور، اشــتباه و ناآگاهی نبود، بلکه کامال هوشمندانه و آگاهانه اتفاق افتاد. 
بررســی زمان بندی و تاریخ این تصمیمات نشــان دهنده هوشمند بودن و 
هدفمند بودن سیاســت های بانک مرکزی است! با قاطعیت می توان گفت 
که نرخ ســود سپرده ها هدفمند تغییر کرد و سیاست گذاری ها برای فروش 
اوراق و سهام باعث شد ابتدا در بازارهای موازِی تعیین کننده سود سپرده ها 
کاهشــی باشد و پول به سمت بورس برود. سپس وقتی فروش سهام انجام 
شــد و بحث فروش اوراق به میان آمد، برای اینکه دولت بتواند اوراق ها را 
با نرخ باالتر بفروشد، تنظیمات تغییر کرد و با سیاست جدید هم سو شد!

 هر چند که همه با سیاســت گذار پولی همراه نبودند، اما با وجود 
اتخاذ سیاست های هدفمند بانک مرکزی بقیه سیاست گذاران نیز تنها 
به صحبت های حمایتی بسنده کردند، اما در سمت دیگر قضیه نبودند 

و موضع مشخصی نداشتند...
 به عقیده من، در این بین رئیس ســازمان بورس نتوانســت وزیر اقتصاد و 
رئیــس کل بانک مرکزی را با خود هماهنــگ کند و یا حتی کابینه دولت 
نیــز در این جریان با هم هماهنگ نشــدند. در این شــرایط از معاون اول 
ریاست جمهوری تا رئیس دفتر ریاست  جمهوری تا شخص رئیس جمهوری 
و رئیس ســازمان امور مالیاتی تا وزیر اقتصاد و همه نمایندگان مجلس در 
مورد بازار سرمایه به شدت صحبت کردند و فضای بازار سرمایه را به سمت 

جنگ های سیاسی مجلس و دولت بردند.

 در ایــن بین کمک یــک درصدی صندوق توســعه ملی مطرح 
شــد؛ برخی گفتند صندوق توسعه ملی از سال 94 به بورس بدهکار 
اســت و برخی گفتند همان یک درصد امســال می شــود 10 هزار 
میلیارد تومان! البته رقمی بســیار کمتر از همین یک درصد امســال 
یعنی چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان در دو یا ســه نوبت به بازار 
تزریق شد که چندان اثری هم نداشت و بقیه نیز در نهایت به دست 
فراموشی سپرده شد. شنیده شــد برخی با این استدالل که برداشت 
از صندوق توســعه ملی اشتباه اســت و تزریق منابع این صندوق به 
بورس تبدیل دالر به ریال اســت و سبب تشدید تورم می شود، جلوی 
 این جریان ایســتادند. این ماجرا چه بود؟ بیشــتر شبیه "هیاهو برای

 هیچ" نبود؟

بله، بیشــتر یک "شوآف" بود؛ وقتی صحبت از احتمال ریزش بازار سرمایه 
داده می شــد و یا برخی اقتصاددانان حتی بنام، از شاخص یک میلیون هر 
روز هشدار ریزش می دادند و هر هفته می گفتند که "کار بورس تمام است!" 
در پاســخ به آنها گفته می شــد که اگر بورس ریزش کرد از منابع صندوق 
توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه استفاده خواهیم کرد. اما در عمل 
به چند دلیل این کار انجام نشد؛ اول این که چون مجریان این تصمیمات، 
کمترین اِشرافی به بازار سرمایه نداشتند، نتوانستند باال دستی ها را توجیه 

کنند که "منابع صندوق توسعه چطور وارد بازار سرمایه شود!"
 مسئله دیگر نامشــخص بودن نتیجه انتخابات آمریکا بود؛ بنابراین ریسک 
نکرده و منابع صندوق را هزینه نکردند تا بعد به این مسئله محکوم نشوند 
که "از این منابع می توانســتیم برای کل اقتصاد استفاده کنیم و چرا فقط 
برای بورس اســتفاده شده است؟"مســئله دیگر این بود که گفته شد پول 
کوچکی تزریق می کنیم و تاثیر را می بینیم. اگر خوب بود ادامه می دهیم و 

اگر نبود منابع صندوق را درگیر بورس نمی کنیم.

 دلیل این همه آزمون و خطا آن هم بر روی ســرمایه های مردم 
چیست؟

بازار ســرمایه در کشور ما تقریبا بی متولی بوده و هســت! اگر در هر بازار 
دیگری بــرای دولت چنین امکانی به وجود می آمد تــا بتواند تامین مالی 
کند یــا نقش پررنگ خــود را در تامین مالی ایفا کنــد، آن بازار حتما از 
دولــت امتیازات زیــادی می گرفت! مثال در بازار خــودرو ببینید که با چه 
وضعیتــی تولید می کنند و چه خدمات ضعیفــی را ارائه می دهند و تا چه 
میزان از دولت امتیاز می گیرند! ولی این اتفاق در بازار ســرمایه رخ نداد و 
متولیان نتوانســتند حق بازار سرمایه را از اقتصاد و تامین مالی انجام شده 
بگیرند! همین االن صندوق توسعه ملی منابع بسیار خوبی در اختیار دارد و 
می تواند بســیار کمک کند و قطعا بازدهی آن باالتر از نرخ سودهای سپرده 
خواهد بود. اکنون در بازار P/E برخی سهام ما به 3 و 4 رسیده   که از سود 

20 درصد بانکی به مراتب جذاب تر است.

 برخی کارشناسان در همین شرایط و پس از ریزش سنگین بازار 
باز هم می گویند که "بازار هنوز باالتر از ارزش اســت!" برخی دیگر 
نیز ســهام را در کف قیمتی و جذاب برای ســرمایه گذاری می دانند. 

نظر شما چیست؟ 
در یک بازار داینامیک، فعال و غیردستکاری شده، ارزش گذاری و قیمت را 
وقتی مالحظه می کنید می توانید بگویید باالتر یا پایین تر اســت! متاسفانه 
االن بازار دســت کاری شده؛ یعنی نســبت ها تکان خورده است.به همین 
دلیل ارزندگی را می بینید، ولی روند معامالت برخالف آن حرکت می کند. 
چون یک روز تامین اجتماعی فروشــنده است و روز دیگر حقوقی ها، روزی 
تامین مالی توســط دولت صورت می گیرد. روزی ســهامداران ترسیده اند 
و روزی دیگر پورتفوی ســهام عدالت آزاد می شــود یا نمی شــود و هر روز 
مسئله ای حاشیه ای سایه خود را بر بازار تحمیل می کند. در چنین فضایی 
ارزش گذاری منصفانه شکل نمی گیرد و هر روز شاهد شیطنت حقوقی ها و 
ِرنج های منفی آنها بر سهام هستیم.عدم رعایت تعهد بازارگردانی و مسائلی 
از این دست نیز هستند که بازار را در عین ارزندگی با افت مواجه می کنند 
و شــما بازار را نزولی می بینید. از خود می پرسید "چرا این ارزندگی خود را 
در معامالت نشان نمی دهد؟!" علت مشخص است؛ عده ای معامالت بورس 
را گروگان گرفته اند! سهام زیادی در اختیار دارند و تا بازار می خواهد مثبت 
شود سهام را پایین می کشند. چون امتیاز و پُست های مدیریتی می گیرند و 
در سازمان بورس و شرکت های مهم سهم خواهی می کنند و تا سهم مورد 

نظر را نگیرند، به همین رویه ادامه می دهند.

 در حال حاضر چه راهکارهایی پیش روی سیاســت گذاران بازار 
سرمایه در کشور ما وجود دارد تا بتوانند بازار را به سمت تعادل پیش 

ببرند و از سقوط بیشتر آن جلوگیری کنند؟
ابتدا باید دانش عمومی خود و مردم را درمورد بازار ســرمایه افزایش دهند. 
ســپس یاد بگیرند که دور از منافع شــخصی خود و هم فکرانشان در بازار 
رفتــار کنند! نباید فقط به ِصرف امتیازخواهی بــازار را به تالطم بیندازند. 
اگر بخواهیم بورس ما فعال و خوب باشــد و ارتباطات برگردد، باید با مردم 
صادقانه حرف بزنیم. باید بگوییم بورس تا االن این مســائل و مشــکالت را 
داشــته اســت و از این به بعد نظارت می کنیم. تخلفات را جدی می گیریم 
و بازارگردانی را به کامل ترین شــکل ممکن اجرا می کنیم! می توانند برای 
شرکت های موفق و با عملکرد خوب بازارگردانی، مشوق های مالی و مالیاتی 
بگذارنــد. همچنین بــرای بازارگردانانی که بازدهی خــوب ایجاد می کنند 
مشــوق بگذارند و برای شــرکت های آنها معافیت و بخشودگی مالیاتی در 
نظر بگیرند. مثال بگویند چنانچه بازدهی 50 درصدی در یک ســال ایجاد 
شود از 22.5 درصد مثال 5 درصد آن مشمول معافیت مالیاتی شود. با این 
مقررات بازارگردان ها نیز رویه صحیح را در پیش می گیرند و بازار ســرمایه 

نیز رشد می کند.

 چــرا این رویه را برای روشــن شــدن وضعیت بــازار در پیش 
نمی گیرند؟

متاســفانه نمی خواهنــد و هر روز یک بــازی جدید طراحــی می کنند و 
پــس از چند روِز منفی یک روز بازار مثبت می شــود و بعــد دوباره گروِه 
معروف ِرنج منفی روی ســهم ها می کشــد و سهم ها را در صف فروش قرار 
می دهد! بــه این صورت و با از دســت رفتن اعتماد ســهامداران، هر روز 
حمایت های بیشــتری از سهام از دســت می رود و به حمایت های پایین تر 
می رســند. امروز مهم است که در بازار سرمایه دولتمردان ما همه هم نظر 
و عالقمند به رشــد بازار باشــند و یا حداقل تصمیمات موازی، اشــتباه و 
خالف جهت هم نگیرند. اما متاســفانه هر روز یکی اظهار نظری می کند و 
بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.ضمن این که ریســک های سیاسی درمورد 
 ارتباط ایران با آمریکا هم در جای خود محفوظ اســت و همواره بر بورس 

سایه دارد.

 پیش بینی شــما از تصمیمات زیان دیدگان بورس چیســت؟ آیا 
می ماننــد، تجربه کســب می کنند و ادامه می دهند، یــا این که فرار 
می کنند و برای برداشــتن کاله خود هم بر نمی گردند! تکلیف آنها با 

این اعتماد سوخته چیست؟
ســوال شما خوب بود! ولی معموال بر اســاس مشاهدات در این جور موارد 
یــک حالت ُرخ نمی دهد، بلکه ترکیبی از این چند حالت ُرخ می دهد. یعنی 
عده ای در بازار نقره داغ شــده اند و با خروج از بــورس هیچ گاه به این بازار 
بــر نمی گردند. این ها بعدها هر جا از بورس صحبت شــود، از آن به عنوان 
یــک خاطره بد اقتصادی نام می برند و همــه را به دلیل تصویر بدی که از 
بورس دیده اند، از بازار ســرمایه فراری می دهند. عده دیگری هســتند که 
در این بــازار می مانند، آموزش می بینند و زیان های خــود را از بازار پس 
می گیرند و قوی ترین و باهوش تریِن آنها از این بازار به ســودهای بزرگ و 
خوب نیز در آینده خواهند رســید. عده دیگری که با اطالعات و اِشراف به 
بورس آمده اند و در این فضاســازی گیر افتاده اند نیز به خوبی می دانند که 
قیمت ســهام روندی سینوســی دارد و اگر امروز در زیان هستند، شرایط 
قطعا برای 6 ماه آینده متفاوت خواهد بود. بر این اساس دغدغه ای ندارند و 
منتظر روزهای خوب می مانند! بنابراین افراد بر اساس میزان دانش و تجربه 

متفاوت هستند و تصمیمی که می گیرند نیز متفاوت خواهد بود...

صعود و سقوط بورس؛ بازی برد-برد دولت در سال 99

l دولــت چه در رونق و چه در رکــود بدون توجه به 
 شــرایط بورس تامین مالی کرد و باعث سقوط بورس شد!

l مسئولین با اظهار نظر درباره چیزی که از آن اطالع کافی 
 نداشتند ســطح انتظارات و توقعات را از بورس باال بردند.

l سیاست گذار پولی با تصمیمات و زمانبندی هوشمنِد اجرای 
 آنها باعث تاثیرگذاری مستقیم بر صعود و سقوط بورس شد.

l تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس تنها یک 
 "شوآف" در پاسخ به هشدارهای دلواپسان ریزش بورس بود.

l در بازاری که دســتکاری می شود ارزش واقعی سهام 
مشخص نیست و روندها بر اساس ارزش شکل نمی گیرد

l بازار سرمایه جایی است که در آن " اعتماد"حکومت 
می کند، اما دولت بورس را به چشــم "بازاری برای تامین 

مالی یک بار مصرف" نگاه کرد!



lدکتر  باطنی : به  طور کلی کودکان  از وضعیت  احساسی 
و  روحی  خاصی  برخوردار  هستند و غالبا  توصیه  می شود که 
معایب  ظاهری که ممکن  است  سبب  مورد تمسخر قرار  
گرفتن  کودک توسط همسن  و ساالن خویش شود  و از این  
جهت  بار روانی و  عاطفی ایجاد نماید  در  سنین  پایین  و یا  
نوجوانی  حتما  اصالح  شود لذا به همین  دلیل برخی  معایب  
را برحسب  زمان ، قبل از ورود کودک به  مقاطع  تحصیلی  

تصحیح می  نماییم

l دکت��ر نیکومرام : این نوع  از  اعمال 
جراحی  در کودکان  دامنه وس��یعی را در 
بر می گیرد و از بازسازی نواقص مادرزادی 
مث��ل ترمیم ش��کاف ل��ب و کام و بینی و 
ناهنجاری ه��ای جمجم��ه ای آرواره ای و 

بازسازی الله گوش و سینداکتلی در انگشتان از یک سمت 
و بازسازی های نواقص اکتسابی  ناشی از تروما، سوختگی 
و نواقص بافت نرم ناشی از درمان سرطان را می تواند در 

بر بگیرد

l دکتر فتحی:  انجام  اعمال  پالستیک 
جراح��ی  ب��ه  غیر  از  اینکه  م��ی تواند  از  
بروز  مش��کالت  بیشتر  جلوگیری کند  و  
ناهنجاری  را رفع  کند   از بروز  مشکالت  
روح��ی  و روانی  نیز در  کودک  جلوگیری 

می کند  لذا  توصیه  می شود که  قبل  از  ورود به  مدرسه  
این  اعمال ترجیحا  انجام  شوند  تا  روی  روابط اجتماعی  

آنها  تاثیر نگذارند

آفت�اب ی�زد –اصغر منص�ور کاظم�ی: ام��روزه در ایران و 
همچنین در سایر نقاط جهان تقاضا جهت انجام عمل جراحی 
زیبائی به ش��دت رو به افزایش است. به نظر می آید با گسترش 
حی��رت انگیز وس��ایل ارتباط جمعی در دهه ه��ای اخیر مردم 
جهان بیش��تر به اهمیت حفظ ظاهر در برخوردهای اجتماعی 
و میزان موفقیت پی برده اند.این درس��ت اس��ت که در تمامی 
جوام��ع و فرهنگ ه��ای مختلف بش��ری بارها گفته اس��ت که 
ارزش واقعی افراد بس��تگی به میزان تحصیالت، معلومات، طرز 
بیان و به طور کلی ش��خصیت آنها دارد ولی واقعیت این است 
ک��ه در برخورد اول آنچه جلب توجه می کند همان س��ر وضع 
ظاهری اس��ت و با داشتن توانائی های یکسان آن کس موفق تر 
اس��ت که ظاهر بهتری داشته باش��د.در گذشته اغلب افراد فکر 
می کردند که انجام اعمال جراحی پالس��تیک و زیبایی را برای 
بزرگساالن است اما می توان گفت که در حال حاضر با پیشرفت 
علم اینگونه اعمال نیز بر روی کودکان نیز برحس��ب نیاز انجام 
می شود تا کیفیت زندگی آنها افزایش یابد لذا با توجه به اهمیت 
موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر حامد باطنی، رئیس انجمن 
جراح��ان پالس��تیک و زیبای��ی ایران،  ف��وق تخصص جراحی 
پالس��تیک و دکتر بابک نیکو مرام، نائب رئیس انجمن جراحان 
پالس��تیک و زیبای��ی ایران،  فوق تخصص جراحی پالس��تیک 
و دکت��ر حمید رضا فتح��ی، دبیر انجمن جراحان پالس��تیک 
 و زیبای��ی ای��ران،  ف��وق تخص��ص جراحی پالس��تیک گفتگو 

کرده است.
دکتر باطنی در اینباره می گوی��د: همانطور که می دانید اعمال 
جراح��ی پالس��تیک و زیبایی در طیف گس��ترده ای از بیماران 
از نظر س��نی انجام می پذیرد و در حقیق��ت می توان گفت که 
جراحی پالستیک و زیبایی یکی از رشته های پزشکی است که 
دریافت کنندگان خدمات آن در یک گروه سنی قرار نمی گیرند. 
وی بیان کرد: همانطور که جراحی جوان س��ازی غالبا در سنین 
ب��اال صورت می پذی��رد، برخی ازاعمال جراح��ی نیز مربوط به 

سنین پایین و دوران کودکی و نوجوانی است. 
رئی��س انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی ای��ران ادامه داد: 
اینگونه اعمال را به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد به طور 
مثال برخی از اعمال جراحی در کودکان صرفا جنبه بازس��ازی 
داش��ته و ممکن است در صورت ابتال به برخی از بیماری ها که 
باعث بروز تغییر بافتی ش��ده اس��ت جهت بهبود عملکرد انجام 
شود مانند اعمال جراحی خاصی که در ناحیه حلق انجام گرفته 

و بهبود تکلم را برای فرد در پی دارد. 

وی افزود: دس��ته دیگری از اعمال جراحی ک��ه برای کودکان 
انجام می ش��ود عالوه ب��ر بهبود جنبه عملکردی س��بب بهبود 
ظاهر بیمار نیز می ش��ود مثال برخی از جراحی های پالس��تیک 
ک��ه بر روی ک��ودکان جه��ت تصحیح اخت��الالت جمجمه ای 
انج��ام می ش��ود. چنی��ن اعمال��ی ع��الوه ب��ر آن که ش��کل 
ظاه��ری بیمار را اصالح می کند س��بب تصحیح فش��ار داخل 
 جمجم��ه و بهبود مش��کالت مغزی و عملکرد ش��ناختی بیمار

 نیز می شود.
دکت��ر باطنی بیان ک��رد: در کنار این اعمال دس��ته دیگری از 
جراحی ها وجود دارد که سبب بهبود ظاهری و افزایش زیبایی 
در کودکان می ش��ود، به طور مثال تصحیح نازیبایی الله گوش 
که در س��نین کودکی و نوجوانی قابل اجرا اس��ت و از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک ادامه داد که به طور کلی 
کودکان از وضعیت احساسی و روحی خاصی برخوردار هستند 
و غالبا توصیه می ش��ود ک��ه معایب ظاهری که ممکن اس��ت 
سبب مورد تمسخر قرار گرفتن کودک توسط همسن و ساالن 
خویش ش��ود و از این جهت بار روانی و عاطفی ایجاد نماید در 
سنین پایین و یا نوجوانی حتما اصالح شود لذا به همین دلیل 
برخی معایب را برحس��ب ز مان، قبل از ورود کودک به مقاطع 

تحصیلی تصحیح می نماییم. 
وی ابراز کرد: باید توجه داش��ت که تصحیح بیماری ها و انجام 
مداخ��الت زیبایی بر روی ک��ودک دارای معیاره��ای انتخابی 
س��ختگیرانه بوده و در این دوره س��نی از انجام آزادانه جراحی 
زیبای��ی بدون مناس��بت قطعی پزش��کی باید ب��ه طور جدی 

خودداری کرد.

n جراحی زیبایی کودکان نیازمند مهارت خاصی است 
دکت��ر باطنی افزود: به عالوه جراح��ی زیبایی کودکان نیازمند 
مهارت و تبحر خاصی بوده لذا توصیه می ش��ود که تنها توسط 
اف��راد آموزش یافت��ه و دوره دیده انجام پذی��رد. در این رابطه 
انجمن جراحی و زیبایی ای��ران راه های متفاوتی جهت معرفی 
اعضاء خود و آش��نایی مردم با جراحان فوق تخصص پالستیک 
ایجاد نموده اس��ت که از آن میان می توان به راه اندازی وبسایت 
انجمن جراحان پالس��تیک، صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام و 

شماره تماس و... اشاره کرد. 
رئی��س انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی ای��ران می گوید: 
جراحی زیبایی در کودکان مانند بزرگس��االن اگر به درس��تی 
و توسط فرد مناس��ب و مجرب و در یک مرکز درمانی مناسب 
صورت پذیرد برای کودک تجربه خوشایندی را به همراه خواهد 
داش��ت و شرایط جسمی و روحی کودک را به طور چشمگیری 
بهبود می بخش��د ولیکن چنانچه این اعمال توس��ط افراد غیر 
حرفه ای که برخی از آنها متاس��فانه حتی پزشک نبوده و یا اگر 
پزشک باش��ند دارای رشته تخصصی غیر مرتبط هستند انجام 
می پذی��رد، ممکن اس��ت در پاره ای از اوق��ات منجر به عوارض 
ناخواسته و نتایجی گردد که تصحیح آنها از درمان مشکل اولیه 
بس��یار پیچیده تر و در مقایس��ه با آنها زمان بر تر و هزینه بر تر 

خواهد بود. 
nجراحی ترمیمی زیر شاخه جراحی پالستیک می باشد

در ادام��ه نیز دکتر نیکو مرام در اینباره اظهار داش��ت: جراحی 
ترمیم��ی از زی��ر ش��اخه های جراح��ی پالس��تیک می باش��د 
 ک��ه قس��متی از آن ب��ه اعم��ال جراح��ی ترمیمی ک��ودکان

 مربوط می باشد.
وی ابراز داش��ت: این نوع از اعمال جراح��ی در کودکان دامنه 
وس��یعی را در بر می گیرد و از بازس��ازی نواقص مادرزادی مثل 
ترمیم ش��کاف لب و کام و بین��ی و ناهنجاری های جمجمه ای 
آرواره ای و بازسازی الله گوش و سینداکتلی در انگشتان از یک 
سمت و بازسازی های نواقص اکتسابی ناشی از تروما، سوختگی 
و نواق��ص بافت نرم ناش��ی از درمان س��رطان را می تواند در بر 

بگیرد.
نائب رئیس انجمن جراحی پالس��تیک و زیبایی ایران ادامه داد 
که بر اس��اس زمان وقوع این نواقص و نوع سیستم درگیر شده 
می تواند در مراحل مختلفی از نوزادی تا بزرگس��الی مرحله به 

مرحله این اعمال انجام گیرد. 
وی مطرح کرد: تعدادی از این اعمال به صورت تیمی متشکل از 
تخصص های دیگر مانند جراح مغز و اعصاب و دیگر رشته های 

مرتبط انجام می گیرد. 
دکت��ر نیکو مرام افزود: درمان کودکان مبتال به ش��کاف لب از 
نوزادی با گرفتن قالب های مخصوص ش��روع می ش��ود تا زمان 
س��ه ماهگی که جراح��ی آن انجام می گیرد که ممکن اس��ت 
جراحی ه��ای بع��دی نیز کودک متعاقبا نیاز داش��ته باش��د یا 
بازس��ازی الله گ��وش که معموال صبر می کنیم تا حدود س��ن 
شش سالگی که دنده مناسب برای بازسازی گوش فراهم گردد. 
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک گفت: معموال نواقصی که 
موجب بدفرمی ش��کل کودک می باش��د در ح��د امکان قبل از 
س��نین مدرس��ه درمان می شود تا موجب ش��ود رشد روحی و 
روانی کودک در مدرسه و جامعه عادی و به دور از تنش سپری 

گردد.
n شکاف لب و کام از دیگر ناهنجاری ها شایع تر است

در ادامه نی��ز دکتر فتحی در اینباره خاطرنش��ان کر د: اعمال 
جراحی پالس��تیک که ب��ر روی کودکان انجام می ش��ود، علل 

مختلفی دارد ک��ه اغلب به دلیل بروز ناهنجاری های مادرزادی 
اس��ت. وی بی��ان ک��رد: ش��ایع ترین ناهنجاری م��ادرزادی که 
ب��رای تصحیح آن از اعمال جراحی اس��تفاده ک��رد، در ناحیه 
س��ر و صورت اس��ت که در بین آنها ش��کاف لب و کام از دیگر 

ناهنجاری ها در بین کودکان شایع تر است.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی بیان کرد:برخی 
دیگ��ر از ناهنجاری ها در ک��ودکان که نیازمن��د انجام جراحی 
پالستیک و زیبایی اس��ت مربوز یه ناهنجاری های اندام فوقان 
مانند چس��بندگی انگشتان دست و ندرتا ناهنجاری در قسمت 

تنه است.
وی ادام��ه داد: در صورت بروز ناهنجاری در قس��مت جمجمه، 
ام��کان بروز اختالل در عملکرد مغز و اختالل در بینایی کودک 
وجود دارد که باید در سنین کودکی اعمال جراحی  پالستیک 

برای اصالح آن انجام شود.
دکتر فتحی بیان کرد: انجام اعمال پالس��تیک جراحی به غیر 
از اینک��ه می تواند از بروز مش��کالت بیش��تر جلوگیری کند و 
ناهنج��اری را رفع کند  از بروز مش��کالت روح��ی و روانی نیز 
در ک��ودک جلوگی��ری می کند لذا توصیه می ش��ود که قبل از 
ورود به مدرسه این اعمال ترجیحا انجام شوند تا بر روی روابط 

اجتماعی آنها تاثیر نگذارند.
دبی��ر انجمن جراحی پالس��تیک و زیبایی ای��ران می گوید که 
ه��دف از انجام جراحی ش��کاف کام و لب در اغلب موارد بهبود 
تکلم در فرد و پیش��گیری از بروز مش��کالت روحی و روانی در 
کودک اس��ت.وی بیان کرد: در صورتی که گوش کودک دچار 
ناهنجاری مادرزادی ش��ود نیز می توان به وسیله انجام جراحی 
پالس��تیک مشکل را بر طرف کرد.دکترفتحی اظهار کرد که در 
برخی از موارد نیزبه غیر از مشکالت مادرزادی، جهت تصحیح 
س��وختگی ها، تروما ه��ا و... نیز انجام جراحی پالس��تیک برای 
کودکان الزم اس��ت. دبیر انجمن جراحی پالس��تیک و زیبایی 
ای��ران عنوان کرد: انجام جراحی پالس��تیک هم برای کودکان 
و هم بزرگس��االن باید توس��ط اف��راد آموزش دی��ده و مجرب 
ص��ورت گیرد تا بتواند نتایج مناس��بی را برای اف��راد به همراه 
داش��ته باش��د در غیر این صورت امکان اینکه مشکالت فرد را 
بیشتر کند، وجود دارد لذا توصیه می شود که افراد قبل از انجام 
 اعمال جراحی پالس��تیک و زیبایی این ن��کات را مد نظر قرار

 دهند.

آفتاب یزد گزارش می دهد  

کودکان به عمل زیبایی نیاز دارند؟

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، از هموطنانی که متقاضی اعمال جراحی زیبایی هستند، درخواست 
کرد با آگاهی و اطالعات مستند، نسبت به انتخاب پزشک خود اقدام کنند.حامد باطنی گفت: اعضای انجمن جراحان 
پالستیک و زیبایی، اهمیت زیادی برای سالمت مردم قائل هستند و این اهمیت موضوع در دوران کرونا، بیشتر شده 
اس�ت.وی با عنوان این مطلب که ما برای س�المت مردم و کادر درمان ارزش و اهمیت زیادی قائل هس�تیم، افزود: 
جراحی های پالستیک و زیبایی در دوران کرونا با نظارت های سختگیرانه تری انجام می شود.باطنی با اظهار تأسف از 
دخالت افراد غیر پزشک در امور پزشکی و انجام کارهای زیبایی، گفت: دخالت افراد غیر حرفه ای در امور تخصصی 
پزش�کان، با صدمات جبران ناپذیری برای دریافت کنندگان این خدمات همراه اس�ت.وی ادامه داد: تجربه جراحی 
خوشایند خواهند بود که متناسب با معیارهای علمی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت منجر به وقایع ناخواسته 
می شود که بعضاً جبران ناپذیر خواهند بود.رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، از مردم درخواست کرد 
به جای توجه به تبلیغات مجازی، به اطالع رسانی های انجمن جراحان پالستیک و زیبایی و همچنین وزارت بهداشت 
و س�ازمان نظام پزشکی اعتماد کنند.باطنی همچنین به چهارشنبه آخر سال و حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه 
سوری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کادر درمان و بیمارستان های کشور تحت فشار شیوع بیماری کرونا قرار 
دارند، بهتر اس�ت هموطنان برای همراهی با مدافعان س�المت، کاری نکنند که س�المت خود و دیگران را به خطر 
بیاندازد.وی افزود: آسیب های حوادث چهارشنبه سوری بعضاً غیر قابل جبران هستند و البته هزینه های زیادی نیز 

بر فرد و خانواده آسیب دیده و نظام سالمت کشور تحمیل می کنند.

|مراقب مداخله گران غیر پزشک باشید

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

زندگی10 دوشنبه ۲5  اسفند  ۱۳99    شماره 5976
 یادداشت 

 تازه ها 

 یافته 

یکی از بیماری هایی که میتواند برای همه افراد 
ترسناک باش��د اسم سرطان است که  می توان 
گفت  اکنون با مراجعه  به  موقع می توان  برخی  
از  س��رطان  ها  را درمان  کرد. "کارسینوما" یا 
بدخیمی یا بروز سرطان در مخاط دهان و زبان 
از ش��ایع ترین سرطان های محدوده دهان فک 
و صورت محسوب می شود. مصرف دخانیات و 
الکل ابتال به س��رطان دهان و زب��ان را در افراد 
افزای��ش می ده��د و ع��دم رعایت بهداش��ت 
ده��ان و دندان نیز در ایجاد آن بس��یار موثر 
است بنابراین افرادی که استعمال دخانیات و 
مصرف الکل مص��رف دارند احتمال درگیری 
آنها با این نوع س��رطان بسیار بیشتر از افراد 
عادی اس��ت لذا این افراد بای��د مالقات های 
منظ��م ب��ا پزش��ک را برنامه ری��زی کنند تا 
ده��ان خود را معاینه کرده و هر مش��کلی را 
شناس��ایی کنند تا  بت��وان  در  صورت  بروز  
مش��کل از  بیماری  پیش��گیری ک��رد  یا  از  
در  ص��ورت بروز  مش��کل  در  مرحله  اولیه  
اقدام��ات  درمانی  را  انجام داد. به  طور کلی  
می توان  گفت  که زخم هایی که در محدوده 
دهان و زبان ایجاد ش��وند و پس از پنج روز تا 
یک هفته بهبود نیابند حتماً باید توسط جراح 
دهان فک و صورت مورد بررس��ی قرار گیرد 
و نمونه  ب��رداری از محل انجام ش��ود و برای 
پاتولوژیس��ت دهان فک و صورت ارسال شود 
تا این موضوع به ص��ورت دقیق مورد ارزیابی 
قرار گیرد و اگر فرد مبتال به س��رطان دهان و 
زبان شده باشد در اسرع وقت نسبت به درمان 
آن اق��دام کرد چرا که شناس��ایی به موقع در 
درمان موفقیت آمیز بسیار حائز اهمیت است 
و از  بروز  مشکالت  بیشتر  در فرد  جلوگیری 
می کند اما  متاسفانه  برخی  از  افراد به  دلیل  
اینکه  شناخت  کاملی  نسبت  به این بیماری  
ندارند  دیر مراجعه  می کنند  و متاسفانه در  
حال  حاضر به  دلیل  ش��یوع  بیماری  کرونا   
برخی افراد که  باید  به  موقع  مراجعه کنند 
از ت��رس ابتال  به  این بیم��اری  دیر مراجعه  
م��ی کنند که باید  گف��ت  بارعایت  پروتکل 
ه��ای  بهداش��تی  نباید در درم��ان  بیماری  
تاخیر ایجاد کرد. جراحان دهان فک و صورت 
در ش��رایط کرونا با رعایت دقیق تمهیدات و 
گایدالین ها پیشگیری های الزم را انجام داده 
ولی با این وجود نیاز اس��ت که در اسرع وقت 
نس��بت به واکسیناس��یون آنها اقدامات الزم 
انجام گیرد و در این زمینه از وزیر بهداش��ت 
و س��ازمان نظام پزشکی درخواست داریم که 
تمهی��دات الزم را پیش بین��ی کنند.جراحان 
ده��ان، فک و صورت با بیم��اران در اورژانس 
در ارتباط هس��تند و عالوه بر بیمارستان در 
مطب کارهای جراحی کوچک دهان را انجام 
می دهند بنابراین بیش از دندانپزشکان و سایر 
پزش��کان در معرض ابتال به کرونا قرار داشته 
 و تصاع��دی احتمال ابتالی آنه��ا به ویروس 

کووید- ۱۹ وجود دارد.

آزمایش تشخیصی پارکینسون 
با استفاده از پوست

محققان آزمایش تش��خیصی جدیدی را برای 
پارکینس��ون توس��عه دادند که امکان ابتال به 
این بیماری را با اس��تفاده از ترکیبات موجود 
در س��طح پوس��ت فراهم می کند.به گزارش 
ایرن��ا، در ای��ن آزمایش، ترکیب��ات موجود در 
چربی روی پوس��ت مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته و تغییرات ساختار شیمیایی آن در افراد 
مبتال به پارکینسون شناسایی می شود. چربی 
پوست یکی از مایعات بیولوژیک بدن است که 
حاوی مقادیر زیادی مولکول های لیپیدی بوده 
و تاکنون کمتر به منظور تشخیص بیماری ها 
مورد توجه محققان قرار گرفته است.پوس��ت 
افراد مبتال به پارکینسون در مقایسه با سایرین 
مقادیر بیشتری چربی تولید می کند. به همین 
علت محقق��ان از ی��ک گ��روه ۵۰۰ نفری از 
داوطلبان س��الم و مبتال به پارکینسون کمک 
گرفتند وب��ا تجزیه و تحلیل س��اختار چربی 
پوس��ت آن ها توانستند ۱۰ ترکیب مختلف را 
شناسایی کنند که در افراد مبتال به پارکینسون 

بیشتر یا کمتر از افراد عادی وجود دارد..

چای چگونه بر کاهش 
فشارخون تاثیر گذار است

نوشیدن چای با فواید زیادی برای سالمت همراه 
اس��ت که یکی از آنها، کاهش فشارخون است.
به گزارش مه��ر ، محققان پی بردند ترکیباتی 
موس��وم به کاتچین ها که در چای سبز و سیاه 
وج��ود دارد، ب��ا آرام ک��ردن ماهیچه صاف که 
رگ های خونی را شل می کند منجر به کاهش 
فشار خون می شود.این یافته می تواند منجر به 
تولید داروهای بهتر برای فشارخون باال شود.هر 
دو چای سبز و سیاه از برگ های یک درختچه 
موسوم به Camellia sinensis دم می شوند، 
اما چای سبز که از برگ های تخمیر نشده تهیه 
می شود، حاوی آنتی اکسیدان بیشتری است.
اکسیداس��یون طی فرآیند تخمیر چای سیاه، 

سطح آنتی اکسیدان آن را کاهش می دهد.

 نور آبی موبایل و کامپیوتر به پوست آسیب می رساند
مطالعات نشان می دهد که نور آبی تلفن های همراه و صفحه نمایش کامپیوتر می تواند باعث خستگی 
چش��م ش��ود، اما این فناوری ممکن اس��ت بر رنگ چهره هم تأثیر بگذارد.به گزارش مهر ، در گذشته 
 UVB و UVA بیشتر نگرانی های ما در مورد پیری زودرس و سرطان پوست ناشی از اشعه های مضر
خورش��ید بود. اما طی یک دهه گذشته، دانشمندان پی بردند که این تنها اشعه های نور مرئی نیست 
که مردم باید نگران آن باش��ند. نور آبی ساطع شده از خورشید و دستگاه های دیجیتال هم می توانند 
برای سالمتی پوست مضر باشند.»نازنین ساعدی«، مدیر مرکز جراحی لیزر جفرسون فیالدلفیا، در این 
باره می گوید: »نور آبی بخشی از طیف نور مرئی )۳۸۰ تا ۵۰۰ نانومتر( است که در نور خورشید وجود 
دارد، اما در نورپردازی های محیط داخلی و دس��تگاه های الکترونیکی رایج، مانند صفحه های کامپیوتر 
و تلفن های هوشمند هم وجود دارد.«طبق گفته آکادمی چشم پزشکی آمریکا، بیشتر افراد در معرض 
نور آبی ناشی از خورشید هستند. اما از آنجائیکه میانگین مردم بیش از ۱۱ ساعت در روز را در مواجهه 
با رس��انه های دیجیتال قرار دارند، اکنون به طور قابل توجهی در معرض نور آبی بیش��تری نس��بت به 
نسل های قبلی هستند که به همین دلیل این مسئله بیشتر باعث نگرانی می شود.دانشمندان معتقدند 
نور آبی ساطع شده چه از خورشید چه از دستگاه های الکترونیکی، می تواند باعث خستگی چشم شود. 
نور آبی با طول موج بین ۴۱۵ تا ۴۵۵ نانومتر با عبور از قرنیه و عدس��ی به ش��بکیه چشم می رسد. در 
این روند، می تواند باعث بیماری هایی مانند خشکی چشم، آب مروارید و تخریب ماکوال در اثر افزایش 
س��ن ش��ود. حتی ممکن است بر تولید هورمون ها تأثیر بگذارد و عدم تعادل ایجاد کند که می تواند بر 
کیفیت خواب تأثیر منفی داشته باشد.همچنین مطلعات نشان می دهد نفوذ نور آبی قابل مشاهده به 
پوست می تواند باعث بروز انواع اکسیژن واکنشی شود که در نتیجه منجر به آسیب DNA و تجزیه 
فیبرهای کالژن و االستین می شود.همچنین بین قرار گرفتن در معرض نور آبی و تولید رادیکال های 
آزاد در پوس��ت ارتباط وجود دارد که با تسریع روند پیری در ظاهر همراه است.ایجاد تغییرات پوستی 
مانند رنگدانه، التهاب، چین و چروک زودرس و قرمزی می تواند نش��انه آس��یب دیدن ناشی از نور آبی 
باشد.دکتر ساعدی توصیه می کند: »بهترین راه برای جلوگیری از آسیب احتمالی نور آبی، کاهش زمان 
قرارگیری در معرض نمایشگرهای موبایل و کامپیوتر است. کاهش روشنایی صفحه نمایش گوشی یا 
اس��تفاده از هدفون هم در این زمینه مؤثر است.«استفاده روزانه از کرم های ضدآفتاب با SPF ۳۰ هم 

گزینه خوبی در این راستا است.

تاثیر پروبیوتیک ها 
در افزایش تنوع باکتری های روده نوزادان زودرس 

 یک مطالعه بالینی جدید نش��ان داده اس��ت که مکمل های باکتری اس��ید الکتیک ب��ا افزایش تنوع
 باکتری های روده در نوزادان خیلی زودرس مرتبط است.به گزارش مهر ، وزن بیشتر نوزادانی که بسیار 
زودرس به دنیا می آیند کمتر از یک کیلوگرم اس��ت. نوزادی که باید س��ه ماه دیگر در محیط محافظ 
رحم مادر رشد می کرده اما زودتر از موعد به دنیا آمده، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه پیشرفت در 
مراقبت از نوزادان، بسیاری از نوزادان نارس زنده می مانند، اگرچه از هر چهار نوزاد بسیار نارس یک نفر 
می میرد.»توماس آبراهامس��ون«، سرپرست تیم تحقیق در این باره می گوید: »نوزادان نارس می توانند 
تحت تأثیر التهاب بس��یار شدید روده قرار بگیرند که تقریباً فقط در چنین نوزادانی اتفاق می افتد. این 
مشکل موسوم به آنتروکولیت نکروتایز )NEC( منجر به مرگ قسمت هایی از روده می شود. یک نوزاد 
از هر سه نوزادی که به این عفونت مبتال می شوند، می میرد و کسانی که زنده می مانند اغلب از عوارض 
طوالنی مدت مانند س��ندرم روده کوتاه و ناتوانایی های در رشد عصبی رنج می برند.«محققان مشاهده 
کردند باکتری های موجود در روده نوزادان نارس با نوزادان متولدش��ده به طورکامل متفاوت است. این 
امر باعث ش��ده اس��ت که بسیاری از محققان به بررس��ی این موضوع بپردازند که آیا دادن مکمل های 
پروبیوتیک حاوی برخی باکتری ها تأثیر مثبتی دارد یا خیر.یک یافته این است که باکتری اسید الکتیک 
Lactobacillus reuteri می تواند خطر NEC در نوزادان نارس را کاهش دهد. معلوم نیست که آیا 

این مورد درباره نوزادان خیلی نارس نیز صادق است یا مکانیسم تأثیر مثبت آن مشخص نیست.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، به ارزیابی تاثیر یک روش درمانی 
بر بیماری مزمن کلیه پرداختند و آن را روی گربه ها آزمایش کردند.به گزارش 
ایسنا ،پژوهش��گران در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه گربه های 
مبتال به بیماری مزمن کلیه ممکن اس��ت به آگاهی در مورد درمان انسان ها 
کمک کنند.درمان بیماری مزمن کلیه در انسان ها، بر کند کردن روند آسیب 
رسیدن به این اندام تمرکز دارد. این بیماری می تواند پیشرفت کند تا در مرحله 
نهایی به نارس��ایی برسد و بدون انجام دادن دیالیز یا پیوند کلیه ممکن است 
کشنده باشد.بیماری مزمن کلیه، ۳۰ تا ۵۰ درصد گربه های ۱۵ سال به باال را 
درگیر می کند. فیبروز یا زخم هایی که در نتیجه این بیماری ایجاد می شوند، 
در انسان و حیوان متداول هستند. بیماری کلیه گربه ها در مرحله نهایی، هیچ 
درمان موثری ندارد.پژوهشگران در این پروژه، برای آزمایش اثرات یک درمان 
مولکولی بر فیبروز کلیه گربه ها تالش کردند. درمان های احیاکننده با استفاده از 
سلول های بنیادی و شکاف های عروقی آزمایش شده اند اما جمع کردن سلول ها 
کاری پرهزینه و زمان بر اس��ت و به قابلیت های پیش��رفته پردازش سلول نیاز 

دارد که در بیشتر اقدامات صورت گرفته در دامپزشکی موجود نیست."جولی 
بنینگتون")Julie Bennington(، پژوهش��گر ارشد این پروژه گفت: ممکن 
است که استفاده از مولکول های مبتنی بر سلول برای درمان فیبروز کلیه، یک 
روش امیدوارکننده باشد. درمان های کنونی، داروها و رژیم های غذایی را در بر 
دارند تا بتوانند س��رعت پیشروی بیماری را کند کنند و طول عمر را افزایش 
دهند. برای این درمان ها، جایگزین هایی مورد نیاز است.پژوهش��گران در این 
پروژه، گروهی از کموکین های س��یگنال دهنده موسوم به "CXCL۱2" را به 
کار بردند که توسط سلول ها تولید می شود و محرک بازسازی بافت است. نوع 
انسانی CXCL۱2 به صورت تجاری در دسترس قرار دارد، کم هزینه است و 
ثابت شده که به کاهش فیبروز در جوندگان مبتال به بیماری مزمن کلیه منجر 
می ش��ود.هدف از این پژوهش، آزمایش ایمنی و کارآیی تزریق CXCL۱2 به 
داخ��ل کلیه گربه های مبتال به فیبروز مزمن کلیه ب��ود که ابتدا در یک مدل 
پیش بالینی گربه  و سپس در یک پروژه آزمایشی، روی گربه هایی صورت گرفت 

که ممکن بود در مراحل ابتدایی بیماری کلیه باشند.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد ماسک های صورت که از پارچه پنبه ای 
درست شده نسبت به ماسک هایی که از پارچه های مصنوعی مانند نایلون و پلی 
استر تهیه شده اند در فیلتر کردن ذرات ویروس کرونا موثرتر هستند.به گزارش 
ایرنا، محققان همچنین متوجه شدند که رطوبت زیاد ناشی از بازدم ویژگی های 
فیلتراسیون ماسک های پنبه ای را ۳۳ درصد بهبود می بخشد. این در حالی 
است که ویژگی های فیلتراسیون پوشش های صورت با پارچه های مصنوعی 
س��اخته شده از موادی مانند پلی استر و نایلون هنگام قرار گرفتن در معرض 
رطوبت باال، بهبود نمی یابند.داده ها نشان می دهند که ماسک های پزشکی 
و جراح��ی نیز تحت تاثیر رطوبت ق��رار نمی گیرند اما در کل حداقل به اندازه 
ماسک های پنیه ای موثرند.محققان انستیتوی استاندارد و فناوری ملی آمریکا 

)NIST( در این مطالعه، ویژگی های  فیلتراسیون مواد پارچه های ماسک های 
مختلف را در یک آزمایشگاه مقایسه کردند. آنها در این مطالعه تکه های پارچه 
ای را که برای ساختن ماسک استفاده می شد، در یک جعبه کوچک قرار دادند 
که رطوبت ۹۹ درصد، شبیه تنفس داشت سپس آنها را روی لوله ای قرار دادند 
که هوا و ذرات را با همان سرعت و نیرویی که از طریق تنفس طبیعی انسان 
تولید می شود، بیرون می دمد.ذرات نمک به اندازه های مختلف از ۵۰ تا ۸2۵ 
نانومتر از طریق این لوله بیرون ریخته می شد و محققان تعداد ذرات هوا را قبل 
و بعد از عبور از داخل پارچه اندازه گیری کردند. ۹ نوع مختلف  پارچه پنبه ای 
مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد زمانی که در شرایط مرطوب قرار می 

گرفتند در فیلتر کردن ذرات بین ۱2 تا ۴۵ درصد بهتر عمل می کردند. 

 

 دکتر بهزاد رهسپار 
 رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت  

عالمت های 
سرطان دهان و زبان 

وقتی گربه ها به درمان بیماری مزمن کلیه کمک می کنند!

ماسک های پنبه ای در پیشگیری از کووید-۱۹ موثرترند
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عربستان سیستم کفالت برای کارگران خارجی را لغو کرد
 سیستم کفالت به عنوان سازوکاری میان کارگر خارجی و کارفرما در عربستان از یکشنبه لغو شد. 

به گزارش ایسنا، پیش از این وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان در ماه نوامبر سال 
گذشته اقدام به بهبود روابط قراردادی کرده بود که یکی از طرح های تحول ملی با هدف حمایت 

از رویکرد این وزارت در ایجاد بازارکار جذاب و توانمندسازی و توسعه صالحیت ها است. این طرح 
امکان تغییر شغل کارگر پس از پایان قرارداد خود بدون نیاز به موافقت کارفرما را فراهم می کند.

aftab.yz@gmail.com

انتشار کاریکاتوری از ملکه انگلیس و مگان مارکل در مجله فرانسوی 
شارلی ابدو که یادآور کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه پوست 
آمریکایی به دست یک افسر پلیس سفیدپوست است، جنجال به پا 
کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، انتشار این تصویر به 
دنبال مصاحبه پرحاشیه شاهزاده هری، نوه ملکه انگلیس و همسرش 
مگان مارکل با اپرا وینفری درباره وجود نژادپرستی در این خاندان 
ســلطنتی منتشر شد. با این حال، آن ها مستقیما از ملکه انگلیس 
انتقاد نکرده بودند. این کاریکاتور روز شنبه با عنوان »چرا مگان رفت« 

منتشر شد. در این تصویر گردن عروس ولیعهد انگلیس 
زیر زانوی الیزابت دوم در حال فشــرده شدن است و 
او می گوید: برای اینکه دیگر نمی توانستم نفس بکشم. 
مدیر اندیشکده برابری نژادی در انگلیس به انتقاد از این 
کاریکاتور پرداخت و آن را »تماما غلط« توصیف کرد. 

او در توییتی نوشت: ملکه همانند قاتل جورج فلوید، گردن مگان را 
می فشارد؟ اینکه مگان بگوید نمی تواند نفس بکشد؟ این مرزها را از 
بین نمی برد، کسی را نمی خنداند یا نژادپرستی را به چالش نمی کشد. 

این مســائل را تحقیر می کند و باعث جرم می شــود. 
شــاهزاده ویلیام، پسر ارشد ولیعهد انگلیس این هفته 
در دفاع از ســلطنت مقابل اتهامات نژادپرستی مدعی 
شــد: ما به هیچ وجه یک خانواده نژادپرست نیستیم. 
این کاریکاتور همچنین عالقمندان به ملکه الیزابت را 
خشمگین کرده است. در این کاریکاتور ملکه با پیراهنی زرد رنگ و 
در حالی که لبخند شیطانی به لب دارد و چشمانش به رنگ قرمز 

دیده می شود، روی گردن مگان زانو زده است.

انتشار کاریکاتوری ضد ملکه انگلیس و مقایسه او با قاتل جورج فلوید
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3۰۰۰1۴1۴27 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک استاد روابط بین الملل با اشاره 
به این موضوع که مقامات پیونگ یانگ اعتماد چندانی به دموکرات ها 
ندارند و تلخی دوران اوباما را از یاد نبرده اند به شوخی می گوید: »شاید 
صبر کنند ترامپ بازگــردد آن وقت روی خوش به مذاکره با آمریکا 

نشان دهند!« 
محمدعلی بصیری با اشــاره به ســوابق تنش آفرین دموکرات ها در 
موضوع کره شــمالی یادآور می شــود: »این که مقامات پیونگ یانگ 
می گویند بایدن همان اوباما است به این دلیل گفته می شود که فشارها 
و بی تعهدی های دولت اوباما بیشــتر از هر زمانی مقامات این کشــور 
را عصبانی کرد و شــاید روی خوش نشــان دادن به ترامپ با آن که 
می دانستند اتفاقی قرار نیست رخ دهد نیز به همین دلیل بوده است.« 
این اســتاد دانشــگاه ضمن پیچیده ارزیابی کردن مناسبات پیونگ 
یانگ - واشنگتن تأکید می کند: »رفع تنش بین کره شمالی و آمریکا 
بستگی تام و تمامی به ایجاد آرامش در روابط چین با آمریکا و روسیه 

با آمریکا دارد که بعید به نظر می رسد!« 

<کرهشمالیبهتماسهایدولتبایدنپاسخنمیدهد
دولت جو بایدن در جهت تماس با رهبری کره شــمالی چندین بار 
تالش کرده، اما تاکنون هیچ پاســخی دریافت نکرده اســت. ایاالت 
متحده به تالش برای ارتباط دیپلماتیک با کره شــمالی که به دنبال 

گسترش توان هسته ای خویش است، ادامه می دهد. 
یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته اســت که 
رهبری کره شمالی تاکنون به تماس های ایاالت متحده هیچ پاسخی 
نداده اســت. این مقام، که نخواســته نامش فاش شود، می گوید که 
آمریــکا از یک ماه پیش از راه های گوناگون بارها برای کره شــمالی 
پیام فرستاده و با این که نمایندگی این کشور در سازمان ملل نیز در 
جریان امر بوده اســت، اما هیچ پاسخی از طرف مقابل نرسیده است. 
هنوز روشن نیست که بی تفاوتی یا خاموشی کره شمالی چه تأثیری 

بر سیاست ایاالت متحده خواهد گذاشت. 
این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و لوید آستین، وزیر 
دفاع ایاالت متحده هفته آینده برای گفت وگو با ســران ژاپن و کره 
جنوبی به این دو کشور سفر می کنند. تردیدی نیست که نگرانی بابت 
برنامه اتمی کره شمالی یکی از محورهای گفت وگوهای آن ها خواهد 
بود. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اندکی قبل از ورود جو بایدن 
به کاخ ســفید، از »گسترش زرادخانه هسته ای« کشورش خبر داده 
و آمریکا را »بزرگترین دشــمن« کشورش خوانده بود. جو بایدن در 
جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری، رهبر کره شمالی را جنایتکار 
خوانــده و گفته بود، »تنها در صورتی حاضر به مالقات و گفت وگو با 

اوست که از زرادخانه اتمی خود دست بردارد«. 

<اینجاپیونگیانگاستوکسیمنتظرسالمبایدننیست
یک کانال تلگرامی که اخبار کره شــمالی را به زبان فارسی پوشش 
می دهد اما مشــخص نیست به طور مســتقیم از سوی سفارت این 
کشــور در تهران پشتیبانی می شــود یا خیر می نویسد: »جو بایدن 
همان اوباما اســت. او کسی اســت که در رقابت های انتخاباتی خود 

برای ریاســت جمهوری، به فرمانده کیم جونگ اون رهبر خلق کره 
جســارت کرد و گفته بود که دیدار با او را قبول نمی کند مگر اینکه 
پیونگ یانگ برای کاهش زرادخانه هسته ای خود اقدام کند. حاال دولت 
بایدن مجددا دســتکش مخملی خود را به سوی وطن مان دراز کرده 
اســت و از طریق کانال های مختلف برای وطن مان پیام می فرستد تا 
»دیپلماسی پشت صحنه« را آغاز کند و وقت مسئولین خدمتگزار کره 
را تلــف کند. در ادامه ی این مطلب آمده: »یکی از مقامات آمریکایی 
در مصاحبه با رویترز گفت: »تا به امروز هیچ پاسخی از پیونگ یانگ 
دریافت نکرده ایم.« آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اعتراف کرد 
که واشنگتن قصد دارد رویکرد دولت در قبال کره شمالی را بازبینی 
کند، زیرا تحریم های بین المللی هم نتوانســته است پیونگ یانگ را 
متقاعد به خلع سالح هسته ای کند. در سال جاری میالدی، »رفیق 
کیم جونگ اون« اعالم کرد که آمریکا بزرگترین دشمن کره است، اما 
هیچگاه دیپلماسی برای بهبود روابط با کشورها را رد نخواهیم کرد. 

<روسهاازشکستترامپغمگینهستند!
محمد علی بصیری با تأیید این مسئله که روس ها در تالش هستند 
تا مشکالت خود با ایاالت متحده را کاهش دهند همچنین چینی ها 
در تالشــی مشــابه می خواهند روابط بهتری با مقامات کاخ سفید 
داشته باشند، می گوید: »رویکرد دموکرات ها در قبال چین و روسیه 

 فراتر از مسائل اقتصادی است پس با موضعگیری هایی که در مسئله 
تایوان داشته اند و نیز دیدگاهی که در باره ی حق حاکمیت روسیه بر 
شــبه جزیره ی کریمه دارند به طور طبیعی تنش بین آن ها افزایش 
پیدا خواهد کرد مگر آن که رویه ای مسالمت آمیز اتخاذ کنند و وارد 

کشمکش های خطرناک نشوند.« 
این استاد دانشــگاه اظهار می دارد: »این که می گویند روس ها برای 
پیروزی ترامپ در ۲۰۱۶ ســنگ تمام گذاشــتند یــا برای پیروزی 
مجدد او همه کار کردند اما موفق نشــدند نشانه ی آشکاری است که 
با دموکرات ها نمی توانند به هیچگونه توافقی دســت پیدا کنند فلذا 
چندان بعید نیســت از پیونگ یانگ به عنوان یک اهرم فشار و یک 
سپر اســتراتژیک و دیپلماتیک برای به زانو درآوردن آمریکایی ها در 

شرق دور بهره مند شوند.« 
وی اضافــه می کند: »همه می دانند پیونگ یانگ صد در صد متأثر از 
سیاستگذاری های مسکو و پکن است فلذا اگر بایدن خواسته باشد با 
چین و روسیه سر ناسازگاری بگذارد قطعا در مسئله ی پیونگ یانگ با 

معضالت فراوانی رو در رو خواهد شد.« 

<رفتارهاینمایشیترامپ،تنشزدابود!
این تحلیلگر مسائل بین المللی ضمن قبول نمایشی بودن رفتارهای 
ترامپ در مواجهه با کیم جونگ اون اظهار می دارد: »نمایشــی بودن 
رفتار های ترامپ بر هیچ کســی پوشیده نیست اما حداقل کاری که 
کرد با همین روش کره شمالی وارد فاز دشمنی علنی تر نشد کما این 
کــه در زمان اوباما حتی کار به برخی برخوردهای نظامی در مرز دو 

کره نیز کشیده شد.« 
بصیری می گوید: »برخی سیاست های آمریکا در منطقه ی شرق آسیا 
و در حوزه ی استحفاظی چینی ها باعث تحریک آنان شده و چندان 
بعید نیست این پاســخ ندادن های کره ی شمالی به تصمیم مقامات 

پکن در رابطه با نوع مواجهه با آمریکایی ها مربوط باشد.« 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان معتقد است: »در چهارساله ی 
روی کار بــودن بایدن هیچ اتفاق مثبتی در حوزه هــای ایران، کره 
شــمالی، چین و روســیه رخ نخواهد داد!« پــس می افزاید: »دولت 
جوبایدن تقریبا سیاست سردرگمی در حوزه های چالشی دارد برای 
همین اســت که می بینیم دست به تحریم های ایران نزده، با چین و 
روسیه وارد گفتگوی جدی نشده و تالش برای ارتباط گیری با مقامات 
پیونگ یانگ نیز تا این لحظه با شکست مواجه شده پس می توان به 
این نتیجه ی ملموس رســید که دوران جوبایدن دوران گذار است و 
گویــا باید منتظر ماند تا جمهوری خواهان بازگردند مگر اتفاق قابل 

ذکری رخ دهد!« 
محمد علی بصیری در خاتمه اظهار می دارد: »وقتی سیاست گفتگوی 
رو در رو و بی واسطه ی ترامپ و اون بی هیچ نتیجه ای مسکوت مانده 
است قطعا سیاست های پشت پرده ای و با واسطه در مورد کره شمالی 
پاســخ نخواهد داد مگر این که جو بایــدن بتواند مقامات کرملین و 
پکن را متقاعد کند تا اون دســت از تالش برای گسترش سالح های 
هســته ای خود بردارد که می دانیم چنین مســئله ای تقریبا و شاید 

تحقیقا! غیر ممکن است و میسر نیست.«

محمدعلی بصیری کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به عدم پاسخ پیونگ یانگ به درخواست های دولت بایدن: 

کره شمالی به دموکرات ها اعتماد ندارد

وزیر دفاع آمریــکا اظهار کرد، به منظور تقویت همکاری نظامی با 
همپیمانان آمریکا و همچنین »بازدارندگی معتبر« در برابر چین، 
به آســیا ســفر می کند. وزیر خارجه آمریکا هم قرار است به وی 
بپیوندد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوید آستین، 
وزیر دفاع آمریکا این ســفر خود را از مبدا هاوایی، محل قرارگیری 
فرماندهی منطقه هند-اقیانوســیه ارتش آمریکا شروع کرده و این 
اولین سفرهای خارجی او در مقام رئیس پنتاگون است. او خطاب 

به خبرنگاران همراه با خودش در این ســفر که قرار اســت شامل 
نشستهایی با مقام های همپیمانان کلیدی نظیر توکیو، دهلی نو و 
سئول شود، گفت: کل مسئله درباره ائتالف ها و شراکت ها است. او 
با یادآوری اینکه آمریکا متمرکز بر مقابله با افراط گران در خاورمیانه 
است بر مسئله مدرنیزه سازی ارتش چین با سرعتی باال نیز تاکید و 

عنوان کرد: مسئله همچنان درباره تقویت توانمندی ها است. 
او بیان داشــت: برتری رقابتی که ما داشــته ایم تحلیل رفته است. 

مــا همچنان آن برتری را حفظ می کنیم، ما قرار اســت در ضمن 
حرکتمان به سمت جلو آن برتری را افزایش دهیم. وی افزود: هدف 
مــا اطمینان پیدا کردن از این اســت که ما قابلیت ها و برنامه های 
عملیاتی مربوط به توانایی ارائه یک بازدارندگی معتبر نسبت به چین 
یا هر کسی که خواستار رویارویی با آمریکا است را داریم. همچنین 
قرار اســت آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در توکیو و 

سئول به لوید آستین ملحق شود.

وزیر خارجه هند از گزارش دو اندیشکده خارجی مستقر در آمریکا 
و ســوئد و تاکید آن ها بر وخیم شدن پارامترهای دموکراسی تحت 
حاکمیت نارندرا مودی به شدت انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت هند شدیدا به گزارش دو اندیشکده 
غربی شامل »فریدم هاوس« آمریکا و »وی-دم« سوئد درباره وخیم 
شدن وضعیت دموکراســی هند به ویژه آزادی های مدنی و حقوق 

اقلیت ها واکنش نشان داده است. ســوبراهمانیام جایشانکار، وزیر 
خارجه هند شــنبه در مصاحبه ای گفت: یک سری متولیان خود 
انتصابی در جهان هســتند که تحمل نمی کنند کسانی در هند به 
دنبال تایید آن ها نباشند. این به دموکراسی یا خودکامگی ارتباطی 
ندارد، این بحث ریاکاری اســت. من نیازی به تاییدیه خارجی که 
چنین دســتورکاری داشته باشند، ندارم. جایشــانکار در مقایسه 

واکنش جهانی دهلی نو به پاندمی کرونا با کشــورهای دیگر تاکید 
کرد که دولت های »فرا ملی گرا« در زمانی که جهان بیشترین نیاز 
را به آن ها داشت، از دست رفتند. وزیر خارجه هند تاکید کرد: آن ها 
میگویند که به اصطالح یک دولت هندو ناسیونالیست در هند داریم 
و به اصول دموکراتیک ما حمله میکنند. خب... هند توانســت در 

زمان نیاز آن ها به کشورهای دیگر واکسن کووید ارسال کند. 

یک تحلیل گر وقوع فرگزیت )خروج فرانســه 
 از اتحادیــه اروپا مشــابه خــروج بریتانیا( را 

پیش بینی کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، »لوران 
اربلــه« در مقاله ای برای مجلــه فیگارو به این 
موضوع اشــاره کرد. این خبرنگار نوشــت که 
در زمینه بروز پاندمــی ویروس کرونا و بحران 
سالمتی مشخص شــد که صنعت از اتحادیه 
اروپا رفته اســت، تقریبا کارخانه ای برای تولید 
ماســک باقی نمانده و تــا ۸۰ درصد مواد خام 
برای تولید دارو خارج از مرزهای اروپاســت. در 
عین حال چین که کرونا ویروس از آنجا آمده، 
فقط با رشــد چشــمگیر صادرات محصوالت 
پزشکی ثروتمندتر شد. نویسنده این مقاله در 
این موضوع اروپا را مســئول مستقیم می داند 
که بــا قراردادهــای تجاری ســرو کار دارد و 
مانع اعطــای امتیاز به تجارت اروپا می شــود 
و همچنین به کشــورها پیشنهاد می دهد که 
هزینه های پزشــکی را کم کرده و برای بهبود 
رقابت، درآمد پزشــکان را نیز کاهش دهند. به 
عقیده این خبرنگار اتحادیه اروپا می توانســت 
حمایت و پشتیبانی قابل توجهی از کشورهای 
عضو داشــته باشد. وی همچنین یادآوری کرد 

که آمریکا طرح سوم کمک را پذیرفته و میزان 
بودجه اختصاص داده شــده طی سال ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱، پنــج تریلیون دالر اســت که در این 
مدت بودجه اتحادیه اروپا برای کمک به مردم 
در مقابله با همه گیری، ۳۰۰ میلیارد یورو هم 

نبوده است. 
این کارشناس خاطرنشــان کرد که استراتژی 
بریتانیا برای مبارزه با ویــروس کرونا موفق تر 
از اتحادیــه اروپا بوده اســت علــی رغم اینکه 
بدبختی های بسیاری پس از بریگزیت برایشان 
برشمردند. اربله نوشــت: »اتحادیه اروپا بسیار 
کند و بــد مذاکــره می کند و بخــش اعظم 
کشــورهای اروپایی در حال دور زدن اتحادیه 
و خرید واکســن از روســیه و چین هستند.« 
اربله می گوید: بریگزیت نشــان داد که خروج 
از اتحادیه اروپا دشــوار اما ممکن است و حتی 
می تواند مفید باشــد؛ در شرایطی که اتحادیه 
اروپا از فرانسه در هیچ بحرانی حمایت نمی کند. 
اتحادیــه اروپا فقط یک ســاختار بروکراتیک 
اضافی و ناســازگار اســت که به نفع ما اقدام 
نمی کند.« اکنــون در دوران پاندمی طرفداران 
 ایده بریگزیــت دالیل جدیدی بــرای خروج 

پیدا کرده اند.

منابع آگاه اســرائیلی از اختالفــات میان رژیم 
صهیونیســتی و اردن که به خودداری اردن از 
صدور مجوز برای ســفر »بنیامین نتانیاهو« از 
آسمان اردن انجامید ابعاد تازه ای را فاش کردند. 
به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق االوسط گزارش 
داد، منابع آگاهی اســرائیلی تأکید کرده اند که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در آستانه انتخابات پارلمانی وارد بحران سیاسی 
و دیپلماتیک با امان شــده است. به گفته این 
منابع، علت اختالف آن بوده که نتانیاهو پس از 
اطالع از برنامه ریزی حسین بن عبداهلل، ولیعهد 
اردن، برای دیدار بــا »یائیر الپید«، رهبر گروه 
اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، و خودداری وی از 
دیــدار با نتانیاهو یا هر وزیری از دولتش، بدون 
هماهنگی امان دستور تغییر تدابیر امنیتی دیدار 
ولیعهد اردن از بیت المقدس را صادر کرده است. 
براساس این گزارش، این اقدام هماهنگ نشده 
نتانیاهو خشم اردن را در پی داشت و باعث شد 
که ولیعهــد اردن در میانه راه به امان برگردد و 
ســفرش را لغو کند. این حادثه یک روز پیش 
از برنامه ســفر نتانیاهو به ابوظبــی بود و اردن 
در واکنش به آن اقدام اجــازه عبور هواپیمای 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آسمان اردن 

را نداد که معنای آن افزایش دو ســاعت و نیمه 
مسیر پرواز بود که باعث شد نتانیاهو سفر خود 
به امارات را برای چهارمین بار لغو کند. به گفته 
این منابع، پس از درخواست دفتر نخست وزیری 
اسرائیل، اردن در دادن پاسخ مثبت تعلل کرد تا 
اینکه در نهایت نتانیاهو سفر را لغو کرد. به گزارش 
میدل ایست نیوز، در پی بحران دیپلماتیک میان 
اسرائیل و اردن، »بنی گانتس«، وزیر جنگ، در 
اظهاراتی به شــدت از »بنیامین نتانیاهو« بابت 

ایجاد این بحران انتقاد کرد.
او در پیامی در صفحه فیســبوک رسمی خود 
نوشت که اردن شریکی راهبردی برای اسرائیل 
است و روابط امنیتی و سیاسی با اردن سنگ بنای 
امنیت اســرائیل اســت. گانتس تأکید کرد که 
اسرائیل متعهد به توافقات امضاشده با امان است 
و احترام بسیاری برای حکومت اردن و شخص 
ملک عبداهلل قائل اســت اما »متأسفانه عملکرد 
نتانیاهو در سال های اخیر آسیب های شدیدی به 
روابط ما و اردن زده و باعث شده که اسرائیل یکی 
از بنیان های امنیت و سیاست و اقتصاد خود را از 
دســت بدهد«. او افزود که برای تقویت روابط با 
اردن در همه سطوح و با دیگر کشورهای منطقه 

با جدیت تالش خواهد کرد.

آیا بعد از بریگزیت 
نوبت فرگزیت است؟ 

افشای جزئیات تازه از علت مخالفت اردن 
با عبور هواپیمای نتانیاهو

سیاسی

رو  در  رو  گفتگــوی  سیاســت   وقتــی 
بی هیچ  اون  و  ترامــپ  بی واســطه ی  و 
نتیجه ای مســکوت مانده اســت قطعا 
سیاست های پشت پرده ای و با واسطه در 
مورد کره شمالی پاسخ نخواهد داد مگر 
این که جو بایدن بتواند مقامات کرملین 
و پکــن را متقاعد کند تا اون دســت از 
تالش برای گسترش سالح های هسته ای 
خود بردارد که می دانیم چنین مسئله ای 
 تقریبا و شاید تحقیقا! غیر ممکن است و 

میسر نیست

دنیایاقتصاد:پایانریگانیسمدرآمریکا
بــا روی کار آمدن بایدن، 
قرار اســت چه تغییراتی 
روی دهد؟ هنوز زود اســت در مورد کســی که 
کمتر از ۳ ماه است در کاخ سفید مستقر شده، 
اظهار نظر کرد. اما دیوید بروکس، ســتون نویس 
برجســته نیویورک تایمز در یادداشــتی در روز 
۱۱مارس با عنوان »جو بایدن یک رئیس جمهور 
تحول آفرین« اســت، نوشــت: »ما شاهد یک 
بازآرایی سیاست ها توسط بایدن هستیم، بدون 

اینکه شاهد تغییرات دو حزبی باشیم.« 
وقتــی جو بایــدن کــم حرف سیاســت های 
مترقی خواهانــه را پیش می بــرد، دیگران فقط 
خمیازه می کشند اما اگر مترقیانی چون سندرز 
یا وارن رئیس جمهور می شــدند و چنین کاری 
می کردنــد کلی ســر و صدا به پا می شــد. این 
لحظه مانند ســال ۱۹۸۱ است، همچون لحظه 
طلوع انقــالب ریگان اما در نقطه مقابل آن. این 
نیست که فقط دولت به سمت جدیدی حرکت 
می کند، بلکه کل پارادایم نقش دولت در زندگی 
آمریکایی ها در حال تغییر اســت. بایدن باعث 
تغییر این صفحات تکتونیکی نمی شــود، اما او 
سوار آن ها می شود. »ریگانیسم« پاسخی درست 
به رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ بود، اما »بایدنیسم« 
پاسخی معقول به مجموعه بســیار متفاوتی از 

مشکالت اقتصادی است. 
این واقعیت ها جو احساسی متفاوتی را به وجود 
آورده اند که پاندمی نیز مزید بر علت شده و آن 
را بزرگ تر کرده است؛ چیزی شبیه جو ناامنی و 
نامطمئنی. این واقعیت ها انقالبی فکری نیز ایجاد 
کرده اســت. حتی یک دهه پیش فرض بر این 
بود که بانک فدرال نمی توانــد پول چاپ کند؛ 
مگر اینکه چاره ای جز این نداشــته باشد؛ فرض 
بر ایــن بود که دولت نمی تواند بدهی های کالن 
خود را بدون تحریک تورم و هزینه های فلج کننده 
پرداخت کند. اما حاال تعداد زیادی از اندیشمندان 
این نگرانی ها را از پنجره بیــرون انداخته اند. ما 
سال ها بدهی زیاد و سیاست های انبساطی پولی 
دیده ایم امــا تورم هنوز نیامده اســت. بنابراین 
محدودیت ها کنار گذاشــته شده اند. ما در حال 
حاضر سیاست های پولی و مالی را تجربه می کنیم 
که تصور آن برای یک دهه قبل امکان پذیر نبود. 
این همان لحظه ای است که جمهوری خواهان، 
محافظــه کاری مالی را بــرای تهییج اقتصاد در 
بخش عرضــه رها کردند کــه در نهایت هم به 
کاهش مالیات بی فایده برای ثروتمندان تبدیل 
شد. نقش دولت در حال بازتعریف است. اکنون 
این فرض وجود دارد که دولت باید برای کاهش 
ناامنی اقتصادی و نابرابری وارد عمل شــود. به 
عنوان مثال حتــی جمهوری خواهانی مانند تام 
کاتــن و میت رامنی نیــز در حال تهیه طرحی 
برای افزایش اساسی دستمزد کارگران آمریکایی 
هستند. این سوسیالیسم نیست. این دولت فدرال 
نیســت که می تواند ارتفاعات فرماندهی اقتصاد 
را کنترل کند. این یک دســته از برنامه ها برای 
مهار قدرت شرکت ها نیست. اعتماد آمریکایی ها 
 به دولت هنوز کم اســت. این یک حالت انتقالی 
اســت: »توزیع مبالغ هنگفتی از طریق دولت با 
کم کردن مبلغ چک به مردم و اعتقاد به اینکه آن ها 
آن را به روش های درست خرج می کنند.« هر دو 
حزب در حال انطباق با پارادایم جدید هســتند. 
شرایط نامناسب اقتصادی حزب جمهوری خواه 
را تحت فشــار قرار داد؛ و آن ها را از لیبرالیســم 
میلتون فریدمن دور کرد و به ســمت پوپولیسم 
دونالــد ترامــپ ســوق داد. جمهوری خواهان 
آموخته انــد کــه در این دوره جدیــد مبارزه با 
دموکرات ها در سیاست های مربوط به بازتوزیع 
احمقانه است، اما آن ها می توانند در انتخابات با 
نبرد در جنگ های فرهنگی پیروز شوند. بروکس 
در ادامه مطلب می گوید: »من نگران هزینه کرد 
پول های قرض گرفته شده، بدون مالحظات الزم 
هستم. عنوان شــبهه ناک استیون پرلشتاین در 
یکی از ستون های روزنامه واشنگتن پست پیش از 
بازنشستگی اش در گوشم طنین انداز شد که در 
آن مطلب نوشــته بود: در بهشت دموکرات های 
مترقــی، وام گرفتــن رایگان اســت، هزینه ها 
هزینه های خــود را می پردازند و نرخ بهره هرگز 

افزایش نمی یابد.« 

وطنامروز:بایدنبرسرویرانههایجنگداخلی
جو  ســخنرانی  نخستین 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
بعد از اســتقرار در کاخ سفید، به بحث کرونا و 
مسائل اقتصادی این کشور اختصاص داشت اما 
زمانی که به جزئیات این سخنرانی پرداخته شود، 
مشخص خواهد شد تا چه حد ناامیدی از اوضاع 
سیاسی و اجتماعی آمریکا در نخستین سخنرانی 
رئیس جمهور این کشور نمود داشته است. بایدن 
سعی کرد در این ســخنرانی جامعه چندپاره و 
ازهم گســیخته آمریکا را نوید دهد که سرانجام، 
روشنی ای در پی این تاریکی که بدترین تاریکی 
تاریخ ایاالت متحده است، وجود دارد و این مردم 
آمریکا هســتند که باید سعی کنند شکاف های 

نژادی، قومی و اجتماعی را پر کنند. 
اما یکی از مســائلی که این روزها بیشتر از قبل 

دربــاره ویــروس کرونا و واکســن مرتبط با آن 
در آمریــکا وجود دارد، مســئله تبعیض نژادی 
و خشــونت نژادی در جریان بحــران کرونا در 
آمریکاست. بایدن به مسئله خشونت های نژادی 
علیــه آســیایی تبارها در آمریکا اشــاره کرد و 
»جنایات نفرت انگیز شرورانه علیه آمریکایی های 
آســیایی تبار را کــه مورد حملــه، آزار و اذیت، 
ســرزنش و قربانی شدن قرار گرفته اند« محکوم 
کــرد. او در این بــاره افــزود: »در همین لحظه 
بسیاری از آن ها ]آســیایی تبارها[ - هموطنان 
آمریکایی ما - در خط مقدم تالش برای درمان 
این بیماری هســتند و تالش می کنند زندگی 
مردم را نجات دهند و هنوز هم مجبور هســتند 
زمانی که در خیابان های آمریکا راه می روند، در 
بیم جان خود باشند«. او تأکید کرد: »این اشتباه 
اســت، غیرآمریکایی است و باید متوقف شود«. 
شاید مهم ترین بخش از این جمله، همین مسئله 
باشد که بایدن در شرایطی جرائم ناشی از نفرت 
نژادی را »غیرآمریکایی« خوانده است که در هیچ 
کشوری بدین حد نفرت نژادی و شکاف اجتماعی 
بیــن اقوام و گروه های اجتماعــی وجود ندارد و 
بررســی تاریخ آمریکا نشان می دهد اتفاقاً نفرت 
نژادی، مســئله ای »کامال آمریکایی« است. در 
همین راستا می توان به بررسی عملکرد دولت این 
کشور در واکسیناسیون سراسری کرونا با توجه 
به دسترسی نژادهای مختلف به مراکز درمانی و 
واکسیناسیون پرداخت. تیتر روز جمعه تعدادی از 
مطبوعات آمریکایی به همین مسئله اختصاص 
داشت. آن ها گفته بودند غیر از سیاه پوستان که به 
نسبت سفیدپوستان بسیار کمتر واکسینه شده اند 
و رد پای آشــکاری از تبعیض نژادی در این باره 
دیده می شود، التین تبارها نیز به اقلیت هایی که 
کمتر از سفیدپوستان توانسته اند از واکسن کرونا 
بهره مند شــوند، افزوده شــده اند و در این باره 
نگرانی های زیادی وجود دارد که مســائل نژادی 
روی ترتیب دریافت واکســن کرونا اثر گذاشته 
باشد... این سخنرانی به عنوان نخستین سخنرانی 
عمومی بایدن بعد از گذشــت ۵۰ روز از دوران 
ریاست جمهوری اش بیشتر از اینکه ارائه گزارشی 
درباره ۵۰ روز ابتدایی فعالیت او در کاخ سفید و 
یا مبارزه دولتش با کرونا باشد، سخنرانی ای بود 
که یک رئیس جمهور بعد از پایان یافتن جنگی 

داخلی می تواند ایراد کند. 

اطالعات:بهجایالتماس،واکسینهکنید
بعــد از گذشــت بیش از 
یک ســال از ورود ویروس 
کووید ۱۹ و ابتالی حدود یک میلیون و هفتصد 
و پنجاه هزار تن به بیماری کرونا و فوت متجاوز از 
شصت هزار نفر در کشور، به مناسبت فرا رسیدن 
تعطیــالت ســال جدید، مســئوالن جمهوری 
اسالمی وبه ویژه وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشــکی به عنوان متولی درمانی کشــور از راه 
التماس و قســم دادن به حضرت عباس از مردم 
خواستند در خانه هایشان بمانند و از رفتن به سفر 
اجتناب بورزند تا زنجیره بیماری مزبور قطع شود 
و آمارهای مبتالیان و فوتی ها افزایش پیدا نکند 
و این تذکر هم داده می شود اگر مسافرت بکنند 
سوغات مرگ را به خانواده می برند. از اواخر سال 
گذشته و به ویژه در سال ۱۳۹۹ و در مواقعی که 
منحنی ابتال به کرونا سیر صعودی را طی می کرد 
به دفعات دولت از مردم خواست سفر نکنند و این 
درخواست فقط در حد حرف و اعالمیه، خالصه 
و در عمل عکس آن مالحظه می شود و قاطعیتی 

در ورای تذکر دیده نمی شود. 
بهترین کار برای جلوگیری از شیوع رو به تزاید 
بیماری کرونا، واکســینه کردن مردم است و در 
این زمینه کم کاری کامال محسوس است و در 
صد بســیار اندک افرادی که تا کنون واکسینه 
شــدند گواه بر این ادعا اســت. آمارها حکایت 
از آن دارد افــرادی کــه در کل جمعیت واجد 
دریافت واکسینه در کشــور یک دوز واکسن را 
تزریق کرده باشند به یک درصد نمی رسد و این 
ضایعه بزرگ برای کشــور است. واردات واکسن 
حتی از کشورهایی که جمهوری اسالمی روابط 
حسنه با آن ها دارد نظیر روسیه و چین به صورت 
قطره چکانی انجام می شــود و هر دفعه حداکثر 
در حد چند صد هزار دوز وارد می شــود که به 
نظر می رســد برای خالی نبــودن عریضه و دل 
خوش کردن اســت تا یک اقدام جدی که آحاد 
مردم کشور را در بر بگیرد و مقابله جدی با این 
ویروس خطرناک و مهلک باشــد. اگر مسئوالن 
چشــم امید به واکسن تولید داخل دوخته اند تا 
وارد بازار مصرف بشود انتظاری خوب و بر اساس 
 احساســات تولید ملی قابل تقدیر اســت ولی 
اوال - دقیقا مشخص نیست واکسن تولید داخل 
چه زمانی تأییدیه دریافت می کند و بعد از دریافت 
تأییدیه نهایی، چه زمان به تولید انبوه می رسد. 
ثانیا - اگر آن طور که اعالم می شود در اواخر بهار 
تأییدیه دریافت کند و به تولید انبوه برسد آیا از 
نظر اخالق پزشکی، یک روز تاخیر در واکسینه 
کردن مردم خیلی دیر نیست؟ بهتر آن بود که از 
چند ماه جلوتر موضوع واردات واکسن از همان 
کشورهای بال مانع جدی گرفته می شد تا نیاز به 

قسم دادن مردم به حضرت عباس نباشد.

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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اولین سفر برون مرزی وزیر دفاع و خارجه آمریکا به آسیا

پاسخ وزیر خارجه هند به انتقاد غرب از وضعیت دموکراسی کشورش



آفتاب یزد- گروه شــبکه: این روزها صحبــت از تصمیم 
عجیب و به دور از انصاف کنفدراســیون فوتبال آسیاســت که 
به فوتبال کشــورمان شــوک وارد کرده است. تصمیمی مبنی 
بر ســلب میزبانی از ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی و 
لیگ قهرمانان آسیا و اعطای آن به بحرین. ای اف سی علت این 
تصمیم را جلوگیری از گسترش ویروس کرونا عنوان کرده است. 
به هر حال این ماجرا با واکنش های بسیاری روبه رو شده است 
اما در این میان برخی ها معتقدند که این اتفاق در یک ســالی 
 که فدراسیون فوتبال کشــورمان بالتکلیف بود رخ داده است. 
در این راستا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک می گوید: 
»واقعیت این است که وقتی فدراسیون یک سال بالتکلیف بود 
و خأل ایجاد شد، رقبا از این فرصت طالیی سوءاستفاده کردند و 
در پنهان و به صورت تبانی، تصمیمات کامال سیاسی گرفتند که 
مغایر روح المپیک و جوانمردی است. من با شورای المپیک آسیا 
و شخص شیخ احمد صحبت کردم و دالیلی آوردند که به نظرم 
قانع کننده نبود. ســکوت فیفا بسیار معنادار است. چطور وقتی 
حذف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش از اساســنامه مطرح 
می شود، فیفا دفاع می کند اما اینجا که حق فوتبال ایران تضییع 
می شود، ساکت است، آن هم با علم به اینکه می داند این رویکرد، 

غیرحرفه ای است.« 

< اعتراض به تصمیم ای اف سی
از طرفی دیگر صالحی امیری گفت: »آقای ظریف رســما نامه 
اعتراض به اینفانتینو نوشــت و ســلطانی فر هم اعتراض کرده 
 اســت و ما هم به توماس بــاخ رئیس IOC نامه نوشــتیم و 
اعتراض کردیم. قرار شــد فدراسیون فوتبال نیز رسما به فیفا و 
کنفدراسیون آسیا اعتراض کند و نشست های دو جانبه ای داشته 
باشند. مسئله ملی است و تمام ظرفیت ملی کشور بسیج شده اند. 
از نظر ما مســئولیت این بی تدبیری بر عهده شیخ سلمان است 
و تمام ظرفیت سیاســی و حقوقی بسیج شده اند تا این تصمیم 
ابطال شود. جلســات داخلی ما در سطوح مختلف ادامه دارد و 
وزارت خارجه در کنار ما خواهد بود.« رئیس کمیته ملی المپیک 
در مورد نقش کرسی ایران در این تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا تصریح کرد: »من اطالع ندارم و از فردی که صاحب کرسی 
است، سوال کنید. من به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک وظیفه 
داشــتم به شورای المپیک آســیا و کمیته بین المللی المپیک 

اعتراض کنم و موضع گیری رسمی کنم که این کار را انجام دادم. 
همه باید مسئولیت قبول کنند چون این پروژه ملی است. البته 

ممکن است به نتیجه برسیم.« 

< بیانیه عزیزی خادم 
اما رئیس فدراسیون فوتبال نیز در واکنش به اتفاقات اخیر بیانیه ای 
را صادر کرد. به گزارش ایســنا، در بیانیه شهاب الدین عزیزی 
 خادم آمده اســت: »با ســالم و تحیت و درود و مهر به پیشگاه 
ملت بزرگ ایران و با آرزوی پیروزی و سرفرازی و افتخار آفرینی 
تیم ملی فوتبال در چارچوب مســابقات مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ و صعود به مراحل باالتر. در این برهه حساس تاریخ فوتبال 
ملی شایسته است که همه ارکان کشــور به ویژه سازمان های 
مرتبط مانند وزارت ورزش و جوانان کشــور، فدراسیون فوتبال، 
اتحادیه باشگاه های فوتبال کشــور، باشگاه های ورزشی، رسانه 
ملی، روزنامه ها و جراید، شبکه های اجتماعی، همه عالقمندان 
و هواداران فوتبال بلکه همه مردم ایران دســت به دســت هم 
داده، با همکاری، هم فکری، همدلی و هم افزایی زمینه تقویت، 
موفقیــت و صعود تیم ملی را فراهم آوریم. این کار نیازمند عزم 
ملی، برنامه ریزی و پایداری در اجرای درســت برنامه ها اســت. 
اینجانب در طول دوران کوتاه قبول مســئولیت تالش کرده ام با 
توکل بر خدا، رایزنی و مشاوره، جلب توجه و مساعدت مسئولین 
عالی، تمهیدات الزم را برای موفقیت تیم ملی فراهم نمایم. از آن 
جمله با وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای دکتر محمد جواد 
ظریف مالقات دوســتانه ای انجام دادم، به اتفاق شرایط فوتبال 
ملی، مسابقات مقدماتی، میزبانی و دیگر مسائل مرتبط را مرور 
نمودیم. تاکید اینجانب در این دیدار بر اخذ حق میزبانی ایران در 
مسابقات مقدماتی بود که متاسفانه با اهمال کاری، بی توجهی و 
سهل انگاری در مدیریت گذشته تضییع شده است. وزیر محترم 
خارجه با حســن نیت و اهتمام شایسته ای این مسئله را مورد 
توجه قرار دادند و قرار شــد تا از ظرفیت دیپلماسی کشور برای 
حق میزبانی و دیگر مقدمات الزم بیشترین استفاده به عمل آید. 
همچنین طی دیداری با وزیر محترم ورزش و جوانان کشور جناب 
آقای دکتر ســلطانی فر موانع و مشکالت پیش رو مورد بررسی 
قرار گرفت، ایشان هم بر حق میزبانی ایران و تالش وزارت ورزش 
در این مسئله تاکید داشته و دستورات الزم را به مجموعه های 
ذیربط صادر فرموده اند. فدراســیون فوتبال جمهوری اسالمی 

ایران و مجموعه های وابسته با تمام توان و ظرفیت خود در تالش 
هستند تا فصل اول اولویت برنامه های پیشنهادی اینجانب که 
همان صعود تیم ملی به جام جهانی اســت را عملیاتی سازند. 
گرچه همه می دانند که در فوتبال چه گذشته و چه فرصت های 
طالیی از دســت رفته است. اما تالش خواهیم کرد حق فوتبال 
ایران را برگردانیم. فدراسیون جدید با آگاهی از همه کسری ها، 
بدی ها و قراردادهایی که زنجیر به پای فوتبال شده است، کار خود 
را آغاز کرد تا برای توسعه فوتبال قدم بردارد؛ اما انرژی و توان همه 
ارکان فدراســیون در چند روز اخیر صرف موردی غیرمترقبه و 
ظالمانه شده که باعث و بانی آن، افراد دیگری بوده اند. ما با هدف 
خدمت به فوتبال ایران در فضای شفاف وارد شده ایم؛ اما آواری 
از مشکالت متنوع و متعدد بر سرمان ریخت که مردم ایران، همه 
حقیقت مرتبط با آن را می دانند و البته می دانند که ما مسبب این 
ویرانی نبوده ایم. تا لحظه آخر برای گرفتن همه حقوق فوتبال 
ایران تالش خواهیم کرد و آنجا که ناکام باشیم از مردم ایران عذر 

خواهیم که فقط به خدا و مردم ایران وامداریم.« 

< سودای ریاست فدراسیون فوتبال حق میزبانی را از ایران گرفت
اما رئیس فراکســیون ورزش و جوانان مجلس نیز در واکنش به 
ســلب حق میزبانی ایران در رقابت های مقدماتی جام جهانی و 
لیگ قهرمانان آســیا، گفت: »پرداختن به انتخابات فدراسیون 
فوتبال وعدم استفاده از جایگاه نایب رئیسی AFC حق میزبانی 
ایران را به باد داد. ضرورت دارد تیم حقوقی جدید فدراســیون 
فوتبال نسبت به این تصمیم AFC به صورت رسمی اعتراض 
کند. محمدمهدی فروردین در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از 
عملکرد منفعل فدراسیون فوتبال ایران طی یک سال گذشته و 
از دست دادن حق میزبانی در رقابت های مقدماتی جام جهانی 
و رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، عنوان کرد: »متأسفانه طی یک 
ســال گذشته در حالیکه کشورهای رقیب، مدارک خود را برای 
اخــذ میزبانی رقابت های مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانان 
آسیا به AFC ارائه می کردند، مسئوالن فدراسیون فوتبال درگیر 
برگزاری انتخابات بوده و تالشی برای اخذ امتیاز میزبانی تیم ملی 

و تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا انجام ندادند.« 

< از دست دادن میزبانی چیز جدیدی نیست
پیشکسوت فوتبال ایران هم می گوید از دست دادن میزبانی در 

بازی های مختلف موضوع جدیدی نیســت و از ضعف مدیریتی 
فوتبال ایران نشــات می گیرد. بهنام ابوالقاسم پور در گفت وگو با 
ایســنا در خصوص گرفتن میزبانی از تیم های ایرانی چه در رده 
باشــگاهی و چه در رده ملی گفت: »این مشکل همیشه وجود 
داشــته و چیز جدیدی نیست. متاســفانه ما ضعف در البی و 
استفاده از کرسی های موجود در کنفدراسیون فوتبال آسیا داریم. 
اصال اتفاق جالبی نیست که کشورهایی مثل بحرین و هند بتوانند 
میزبانــی بگیرند اما ما که مدعی این هســتیم که حرف اول را 
در فوتبال آسیا می زنیم، نتوانیم یک میزبانی ساده را بگیریم.« 
وی ادامــه داد: »قطعا امکانات ما بهتر از هند و بحرین اســت و 
حتی جمعیت باالی هند، شرایط ابتال به بیماری کرونا را افزایش 
می دهد اما قدرت مدیریتی در این کشور و ضعف ما باعث شده تا 
نتوانیم حتی در چنین مسابقات ساده ای نیز میزبان باشیم. البته 
هیئت رئیســه جدید فدراسیون باید فکری به حال این مشکل 
قدیمی بکند و با گرفتن کرسی های مختلف و افزایش قدرت البی 
در AFC، ایــن قضیه را حل کنند تا ایران بتواند حتی در نبود 

هوادارانش، در خاک خود از رقبایش میزبانی کند.« 

< واکنش طارمی 
در ادامه واکنش فوتبالی ها به سلب میزبانی از ایران در رقابت های 
انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا این بار نوبت به مهدی 
طارمی مهاجم سرشناس تیم ملی رسید که به این موضوع انتقاد 
کند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی باشگاه پورتو پرتغال در توییتر 
خود نوشت: »دارم به این فکر می کنم که تصمیمات ای اف سی 
علیه فوتبال ما کی تمام خواهد شــد! گرمای بحرین و چندین 
دلیل دیگه باعث میشــه به این فکر کنم که چــرا اونجا آخه! 
همچنان تو فکرم که چــرا این تصمیمات تمامی نداره! عمری 

تاسف خوردیم اینم روش«

یادداشت نویســان مطبوعات، صدای مردمی 
هستند که هرگز نتوانستند سخنان خود را به 
گوش کسی برسانند. این صداها از هیچ گونه 
تریبونی برخوردار نیستند، پشتیبانی نمی شوند 
و ممکن اســت رسا و بلند و پرهیبت نباشد و 
ماننــد رودی نجیب با زمزمــه ای دل انگیز در 
جریان باشــد با این آواز که ای ســنگ ها مرا 
ببینید و آوایم را بشنوید و مانع راهم نشوید که 
زنده بودنم به جاری بودنم است و هستی ام به 

پیوستن دریا. 
خبرنگاران، گزارشــگران و نویسندگان، چشم 
و امید و چــراغ راه مردم هســتند تا بتوانند 
مشــکالت اجتماعی، اقتصادی و درددل های 
آنان را به خوبی گوش دهند و منعکس کنند 
و صدای آن ها را به گوش مســئوالن برسانند. 
به عنوان نویسنده ای کوچک بارها پای درددل 
و مشکالت مردم نشسته و با بضاعتی که داشتم 
آن ها را نوشته و تقدیم روزنامه آفتاب یزد کردم 
که چاپ شــده اند. در اینجا وظیفــه دارم از 
بزرگوارانی که بیشتر از من به فکر رفع مشکالت 
هموطنان هستند، قدردانی کنم. خوشحالم از 
این که یکسال دیگر هم توانستم درددل های 
مردم و مشــکالت اقتصادی و اجتماعی را به 
اطالع مســئوالن دســت نیافتنی برسانم و از 
همه مهم تر این که شب های جمعه به کمک 
خیران و به هّمت متولیان و دســت اندرکاران 
مسجد شــهدا واقع در بزرگراه شهید محالتی 
توسط خیران دائمی و بانیانی که توانسته اند دل 
نیازمندان را شاد نگه دارند، از جمله پناهنده، 
سلطانیان، وحید شیخی )راننده تاکسی همیشه 
آماده خدمت(، به اتفاق آن ها به برخی محله های 
قدیمی که دارای جمعیت بیشتر و کم درآمد و 
بسیار ضعیف هستند، غذای گرم یا برخی مواقع 
مایحتاج ضروری به خانه های شان می رسانیم. 
این شب ها، کارتن خواب ها و فقرای بی خانمان، 
بیشتر مورد توجه سرگروه ما قرار دارد. از قدیم 
گفته اند، یک دســت صدا نــدارد، کاش افراد 
متمکن و خیر و نوع دوستان با حمایت های شان 
افــرادی که در کار خیر هســتند را دریابند و 
کمک های انساندوستانه شان را در اختیارشان 
بگذارند تا بتوانند افراد بیشتری را زیرپوشش 
درآورنــد و مطمئن باشــند، ارســال هرگونه 
کمک های انساندوســتانه به دست نیازمندان 
واقعی می رســد، به دلیل این که خیرانی که 
سال ها در این زمینه فعالیت دارند، با تحقیقات 
دقیق و حتی حضوری به خانه های افراد نیازمند 
مراجعه و صحت و سقم آن ها تایید شده است. 
امید است خدمت به هموطنان و رفع مشکالت 
نیازمندان واقعی ســرلوحه سیاســتمداران و 

دولتمردان و متموالن قرار گیرد.

بازتاب صدای مردمان 
شنیده نشده در مطبوعات

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

آفتاب یــزد- گروه شــبکه: بــه تازگی 
گمانه زنی هایی در خصوص بازگشــت عادل 
فردوســی پور با برنامه ۹۰ به صدا و سیما در 
رسانه ها مطرح اســت موضوعی که بعد از 
صحبت های حمید شــاه آبادی معاون سیما 
قوت گرفته است. چرا که شاه آبادی در اولین 
نشست خبری دوران مدیریتی خود در سمت 
جدید، گفته است: »برنامه نود برنامه خوب و 
پربیننده ای بود؛ ما تمایل داریم این برنامه کار 
خودش را داشــته باشد اما طبیعی است که 
انتخاب مجری و موضوعاتی از این دست، در 
اختیارات مدیر شبکه است؛ پیش از حضور 
من درباره جا بــه جایی مجری و اتفاقاتی از 
این دست تصمیماتی گرفته شده است. اگر 
ان شــاءاهلل در این حوزه شاهد اتفاقات رو به 
جلویی باشــیم می توانیم برای این موضوع 
برنامه ریزی هم داشــته باشیم منتها برای 
این کار نیازمند زمان و برنامه ریزی های بهتر 
بسیاری  هســتیم.«  پیش روانه  اقدامات  و 
این اظهارات را مقدمه ای بر بازگشــت عادل 
فردوسی پور به صدا و سیما تلقی کرده اند. اما 
رفتارهایی که به تازگی از سوی صدا و سیما با 
فردوسی پور شاهد هستیم این مسئله را ثابت 

می کند که بازگشتی در کار نیست. 

< پخش تلویزیونی 
        به شرط جایزه ندادن به فردوسی پور

انتخاب  به مراســم  اقــدام، مربوط  اولین 
که  ورزشی  فیلم های  جشنواره  برترین های 
عــادل فردوســی پور در آن بهترین جایزه 
مردمی را گرفته بود، می شود. گویا قرار بود 
این مراسم که شبکه ورزش از چند روز پیش 
تیزرش را پخش کرده بود، به طور مستقیم از 
این شبکه پخش شود. اما درنهایت روی آنتن 
نرفت، بدون آنکه به دلیلش اشاره ای شود. اما 
یک منبع آگاه در گفتگو با همشــهری ادعا 
کرد که جایزه دادن به فردوسی پور باعث شده 
تلویزیون این مراسم را پخش نکند. این منبع 
آگاه گفته است: »دوستان صداوسیما از وقتی 
فهمیدند که فردوســی پور قرار است جایزه 
بگیرد، تالش کردند لیست برنده ها را تغییر 
بدهند. اول پیشنهاد دادند که جایزه آن بخش 
به کسی دیگر داده شــود، وقتی مسئوالن 
جشــنواره مخالفت کردند و گفتند حاضر 
نیستند در آرای مردم دست ببرند، پیشنهاد 
به کلی حذف  مردمــی  جایزه  بخش  دادند 
شود. اما این پیشنهادشان هم رد شد. همین 
باعث شد که با وجود توافقات قبلی، مراسم 
جشنواره از شبکه ورزش پخش نشود.« این 
در حالی است که مجتبی علوی، دبیر جشنواره 
این ادعا را تأیید نمی کند. او می گوید: »اینکه 
دوستان نمی خواســتند فردوسی پور جایزه 
بگیرد، احتماال درست باشد، ولی انصافا کسی 

به من نگفت باید اسمش را 
خط بزنی. حتی برای یکی 
از مدیران تلویزیون توضیح 
دادم که خوب نیست اسم 
شود،  حذف  فردوسی پور 
تبعاتش برای خود شــما 
ایشان  بود.  خواهد  بد  هم 
گفتند  و  پذیرفتنــد  هم 
درخواستی  چنین  هم  ما 
کارها  عمل  در  اما  نداریم. 
طوری پیش رفت که به نظر 
می رسید تمایلی به پخش 
برنامــه ندارند. وقتی قرار 
آنتن  روی  برنامه ای  است 
قبل  ساعت  چند  از  برود، 

گروه فنی صداوسیما باید آنجا مستقر شود، اما 
این اتفاق خیلی دیر افتاد و در عمل هم گفتند 
به دلیل مشکالت فنی نمی توانند پخش کنند. 
حتی برای پخش ضبط شده برنامه هم، دیگر 
از جشنواره،  بعد  پیگیری نکردند.« یک روز 
برنامه ورزش ومردم که از شبکه یک پخش 
می شود، گوشه هایی از این جشنواره را پخش 
کرد، اما نه تصویری از فردوسی پور نشان داد و 
نه به جایزه ای که او گرفته بود اشاره کرد. حتی 
کلیپی هم که به یاد علی انصاریان در مراسم 
پخش شده بود و صدای عادل روی آن بود، با 

موسیقی پخش شد. 

< عدم پخش دیدار منتخب سرخابی ها 
        و رسانه ورزش

فردوسی پور  بازگشت  دلیل عدم  دومین  اما 
به صدا و سیما به عدم پخش دیدار منتخب 
سرخابی ها و رسانه ورزش که هدایت آن را 
عادل فردوسی پور برعهده داشت، برمی گردد. 
 ایــن تیم ها روز یکشــنبه در ورزشــگاه 
شهید درفشی فر به مصاف یکدیگر رفتند. 
این بــار هم قرار بود این دیــدار به صورت 
مستقیم از تلویزیون پخش شود اما شایعه شد 
به دلیل حضور فردوسی پور این اتفاق رخ نداد. 
فردوسی پور هم وقتی با سوال خبرنگاران در 
این باره مواجه شد ترجیح داد پاسخی به آن ها 

ندهد و از خبرنگاران خداحافظی کرد. 

< بازگشت »عادل« و »نود« محتمل نیست
اما عصر ایران در این خصوص طی یادداشتی 
به قلم مهرداد خدیر نوشــته است: »این که 
حمید شاه آبادی معاون سیمای صدا و سیما 
عادل فردوســی پور و برنامــۀ ۹۰ را »برند« 
دانســته و مثل علی فروغِی بیگانه با دنیای 
رسانه و مخاطب از لزوم گردش بر »مدار« ی 
که آنان تعیین می کنند نگفته نشان می دهد 
آقای شــاه آبادی با حذف عادل و نود موافق 
نیست و در عین حال از یک طرف می گوید 

»در اختیار مدیر شبکه است« و جای دیگر 
گفتــه »تغییر برخی از مدیران شــبکه ها 
اجتناب ناپذیر است.« بدین ترتیب می توان 
دریافت که مقدمۀ بازگشــت عادل و پخش 
دوبارۀ ۹۰، تغییر رئیس شــبکۀ سه است و 
باید دید زور حمید شــاه آبادی می رسد او را 
بردارد یا نه؟ این که می گوید تنها ۴ ماه است 
که آمده و حذف نود به قبل از او مربوط است 
و انتخاب مجری در اختیار مدیر شبکه است 
و در عین حال برخی از مدیران شبکه ها باید 
تغییر کنند اما به بعد از انتخابات ۱۴۰۰ موکول 
می کند نشان می دهد عجالتا نمی خواهد یا 
نمی تواند مدیر شبکه سه را تغییر دهد یا این 
که شیوۀ دیگری در پیش دارد. جالب این که 
بخش خبری ساعت ۲۲ شبکۀ سه بخش های 
مخالف سخنان معاون سیما را پخش کرد و 
این قسمت را نه. ۵نکته را هم می توان افزود: 

۱. عادل فردوسی پور دیگر تنها مجری نیست، 
برند است. کما این که یکی از نفیس ترین و 
جدی ترین مجالت داخلی در شمارۀ نوروزی 
خود با موضوع فوتبال و بررسی این پدیده از 
منظر جامعه شناسی و سیاسی و مردم شناسی 
و حتی ارتباط با جنــگ، تصویر عادل را به 
عنوان »نماد« روی جلد نشانده است. همان 
نسبتی که میان مهران مدیری و بعدتر رامبد 

جوان با طنز و خنده برقرار شده است. 
۲. آقای شــاه آبادی به درستی می گوید که 
انتخاب مجری در اختیار مدیر شبکه است و در 
واقع مشکل جای دیگری است. در واقع بر علی 
فروغی هم ُخرده ای وارد نیست چون هر کسی 
به قدر دانش و درک خود از تحوالت تصمیم 
می گیرد. هر چه از سطح متوسط جامعه باالتر، 
عقالنی تر و هر چه پایین تر غریزی تر. خرده را 
باید بر تصمیمی گرفت که او را در این جایگاه 
نشاند. بنابراین مادام که علی فروغی رئیس 
شبکۀ سه است بازگشت نود و عادل یا محتمل 
نیست یا احتمال آن بســیار ضعیف است. 
تازه اگر محســن یزدی رئیس کنونی شبکۀ 

مســتند نیامده و سامان 
نداده بود آشــفتگی ها از 
این هم بیشتر بود و بعید 
نیست خود او مدنظر باشد 
هرچند روحیات او بیشتر با 
دنیای مستند سازگار است 
انصافا  را  مستند  شبکۀ  و 
کرده  دیدنی  و  متحــول 

است. 
فصل  پخش  و  ساخت   .۳
هفتم »خندوانه« با اجرای 
رامبد جوان نشان می دهد 
معاون جدید ســیما برای 
اســت.  آمده  وصل کردن 
چرا که رامبــد هم آماج 
کینه توزی ها و حســادت ها و انگ زنی ها بود 
اما بازگشته و البه الی مرور فصول گذشته در 

۶سال اخیر از یاد عادل، غافل نشد. 
۴. معاون ســیما گفته »اگر ان شاءاهلل شاهد 
اتفاقــات رو به جلویی باشــیم می توانیم 
برنامه ریزی کنیم«. اتفاق رو به جلو این است 
کــه نظر مردم جلب و تأمین شــود. عادت 
کرده ایم و تعجب نمی کنیم که در فیلم های 
ایرانی زنان با روسری در رختخواب بخوابند 
و کســی به دیگری ولی زن و شوهر به هم 
نگویند »دوستت دارم« و صحنۀ آدم کشی و 
قتل و عزا و ضجه و گریه قابل پخش تر است تا 
ابراز عشق و خنده - البته در سریال »هشت 
و نیم دقیقه« ناپرهیزی کردند و »دوســتت 
دارم« هم شنیدیم به وفور و ارکان عرش هم 
نلرزید! - اما برنامۀ ۹۰ بیشتر قربانی کم تحملی 
و حسادت شــد وگرنه در آن نه همدیگر را 
می بوسیدند نه به مقدسات توهین می شد. 
اتفاق رو به جلو این است که برنامۀ ۹۰ با اجرای 
عادل فردوسی پور پخش شود و تغییرات را به 
انتخابات موکــول نکنند. چرا که اتفاقا بعید 
نیست آقای ضرغامی از حذف عادل به مثابۀ 
سوژۀ انتقاد در مناظره ها استفاده و یاد آوری 

کند اوج نود در دوران ریاست او بوده است. 
۵. علی اصغر پورمحمدی که در همین جایی 
می نشســت که معاون امروز سیما نشسته، 
آدم بلندنظری بود و به اهداف اصلی بیشتر 
توجه داشت تا اتفاقات ُخرد. البته این صفت 
غالب کرمانی ها در عرصه های مختلف است 
و تفاوتی ندارد سیاســی باشند یا نظامی، 
نویسنده یا روحانی و در بلندنظری و گذشت 
مشترک اند. نویســنده اگر باشد هوشنگ 
مرادی کرمانی می شــود و شاعر اگر باشد 
احمدرضا احمدی و مجری و برنامه ســاز هم 
البته عادل فردوسی پور و نام های دیگر چون 
دعایی و زیدآبــادی و صنعتی زاده و حجتی 
کرمانی را هم می توان افزود. کرمانی نیستم 
و هیچ نســبتی هم با کرمانی ها ندارم ولی 

کرمانی ها را آدم هایی بلنــد نظر و دورنگر 
دیده ام یــا یافته ام. هدف اصلی پورمحمدی 
هــم جلب مخاطب و رقابت با شــبکه های 
ماهواره ای بود و حسادت و کم بینی نداشت. 
فرمول او هم ساده بود: هر شب یک مجری/ 
ستاره و برنامه هایی که آنان می سازند و اجرا 
می کنند و میدان دادن به امتحان پس داده ها و 
خاطره سازها که از نظر فکری و نگاه عمومی 
از جنس مردم انــد اگرچه چون پول خوب و 
چربی به دست آورده اند طبقه شان تغییر کرده 
اســت! مردم، مهران مدیری را »می بینند« 
ولو بی حوصله شده باشد و در »دورهمی« از 
ســر و ته کار بزند و دست آخر خودش بماند 
و یک میهمان و زحمت زیرنویس کردن اسم 
میهمان را هم به خودشان ندهند و اگر وسط 
برنامه روشن کنی و نشناسی تا آخر نمی دانی 
کیست! مردم، رامبد جوان را دوست دارند و 
»خندوانه« را می بینند ولو ترجیح دهد فرزند 
حاصل ازدواج خود بــا نگار جواهریان را در 
کانادا به دنیا بیاورد و آدم بیکاری هم از همسر 
او پس از خرید و حین عبور از خیابان عکس 
بگیرد و در فضای مجازی منتشر کند. او البته 
از سر و ته کار نمی زند و می داند خودش خیلی 
هم بانمک نیســت و نمک خندوانه و برگ 
برندۀ آن بی گمان، جناِب »جناب خان« است 
بَحرانی.  با هنرنمایی و حاضرالذهنی محمد 
رضا رشــیدپور البته قدر خود را ندانسته و 
درگیر پروژۀ مســابقۀ کپی شده ولی به هر 
حال خودش جاذبه دارد. همه که مثل رامبد 
و مدیری نیستند تا از برند برنامه خود دفاع 
کنند. برخی ها شومنی را با هر اجرایی دنبال 
می کنند. حتی جــواد خیابانی هم برای این 
که ســوتی تازۀ او را کشف کنی فرح انگیز 
است و اسباب انبســاط خاطر! در این میان 
نمی توان از »آقای مجــری« یاد نکرد. ایرج 
طهماسب که از اســتانداردهای خود ذره ای 
کوتاه نمی آید، به ریاکاری و تبلیغ دروغین 
تن نمی دهد و فرهنگ اصیل ایرانی و ملی را 
بازمی تاباند. یک ایرانی با تمام مشخصات. )اگر 
همین حاال بگویند یک ایرانی را تصویر کنید 
نزدیک ترین چهره ایرج طهماسب است(. کار 
را اگر به کاربلد بسپارند بیننده جذب می کند. 
کارنابلدان اما سعی می کنند دیگران را هم قد 
خود کنند و فرد محبــوب را برنمی تابند و 
دوســت دارند همه در مــدار آنان بگردند! 
مجری اما وقتی برنامه ساز و صاحب فکر هم 
باشد نمی تواند مدام دور یک مدار بگردد. نه 
دور خودش و نه دور دیگری. آن که مدام دور 
می گردد، اسب عصاری است! تازه از گشتن 
و گشتن او روغن به دست می آید. حاال اگر 
از این دوِر مدار گشــتن روغنی به دســت 
 می آمد باز خوب بود. دســت کم صف روغن 

کوتاه می شد! «

گزارش آفتاب یزد از گمانه زنی ها در مورد پخش نود با اجرای فردوسی پور

عادل برنمی گردد، منتظر نباشید

ما باید دیپلماسی غیر مستقیم داشته باشیم 
که در برخی موارد بسیار چیز خوب و مفیدی 
اســت. شاید فکر کنید منظورم تایید سخنان 
وزیر خارجه آمریکاست که گفته: »ما با ایران 
دیپلماسی غیر مستقیم داریم«؟ خیر زبانم الل 
شود اگر چنین منظوری داشته باشم. منظور 
بنده در دفاع از مذاکرت غیر مســتقیم چیز 
 دیگریســت. در واقع چون بنده رفت و آمد و 
 دید و بازدید را نوعی دیپلماسی و تعامل می دانم 
لذا به نظرم در شرایط فعلی که با ویروس کرونا 
در جنگ هستیم، در جنگ اقتصادی هستیم 
با وجود این جنگ ها بهترســت بی خیال دید 
و بازدید مستقیم شــویم. واقعا وسط معرکه 
این جنگ ها کــی حوصله دید و بازدید حتی 
در نوروز را دارد؟! )شوخی کردم( اما بهترست 
دیــد و بازدید هــای نوروزی فقــط مجازی و 
در واقع همان غیر مســتقیم انجــام گیرد. با 
برویم،  گوشــی هایمان به خانه های همدیگر 
ســال بدون کرونا و تحریم را بــرای هم آرزو 
کنیم. با دیدو بازدید مجازی هم از خطر انتقال 
ویــروس کرونا در امان می مانیم هم از خرج و 
مخــارج پذیرایی از میهمانان. لذا از این لحاظ 
بنده دیپلماســی غیر مســتقیم )تماس های 
صوتی و تصویری و چت کــردن با فامیل( را 
در فضای مجازی پیشنهاد می دهم. روبوسی ها 
و روی ماه یکدیگر بوســیدن فقط در فضای 
مجازی انجام گیرد که به آن »دوربوســی« یا 

»رو بوسی غیر مستقیم« می گویم. 
باور کنید این نوع دیپلماســی غیر مستقیم، 
بــه نفع تان اســت. خود ما پارســال عید که 
بخاطر کرونا دید وبازدید و میهمانی دورهمی 
نداشتیم ســر جمع حساب کردیم پی بردیم 
در »تفریــق بودجــه زندگی« بــه نفع مان 
شده بود. همه آجیل وگوشت و مرغ و میوه ای 
کــه خریده بودیــم چون میهمانــی ندادیم 
فقط خودمــان نوش جان کردیــم. اخیرا به 
خانمم گفتم: انصافا زور داره با چه مشــقتی 
پول دربیــارم هزینه کنم خرید کنم بعد این 
 تنقــالت را بریزم تو حلق و شــکم میهمان! 
خانمــم گفت: تو کــه قبال آنقــدر بخیل و 
خسیس نبودی؟ عرض کردم قبال کرونا نبود 
قیمت ها هم اینگونه نبــود. حتی این جمله 
کاریکالماتوری را هم به وی گفتم: »قیمت ها 

به من رخت خساست پوشاند«! 
به هر صورت بنده که به عنوان یک »دیپلمات 
خانوادگــی« توصیه به دیپلماســی و دیدار 
غیرمســتقیم برای همگان در ایام نوروز دارم. 
ســتاد مقابله با کرونا هم حتما بــا این نوع 

دیپلماسی غیر مستقیم شدیدا موافق است.

 دلنوشته 
توصیه به دیپلماسی 

غیرمستقیم
 امیر حسین ذاکری 
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خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست حافظ نامه 
گشاد کار من اندر وعده های تو بست

تفســیر: رئیس جمهور فرمودند در کل وضعیت خوب است. حافظ 
 هم در این شــعر می گوید: آری با حرفهای دلگشــای شما حال ما 

خوب است.

واکنش ها به سلب میزبانی از ایران
رئیس فدراسیون فوتبال: در مدیریت قبلی این اتفاق رخ داده! 


