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المبورگینی نمی خواهیم، مشکل مرغ و کارت ملی را حل کنید
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بازتاب اظهارات عجیب 
اقتصاددان اصولگرا

8

شاید نزدیک ترین برخورد عموم مردم با افکار 
و اندیشــه های یک فعال سیاسی را بتوان در 
مصاحبه های این اشخاص با رسانه ها دانست و 
هرچند وظیفه یک مصاحبه کننده آن است که 
وجوه پنهان مصاحبه شونده را روشن کند، اما 

اغلب این اتفاق در عمل نمی افتد.
اصوال رسانه ها اعم از مکتوب، چندرسانه ای 
و اینترنتی، همواره خطوطــی برای خود به 
لحاظ حرفه ای دارند و معموال سعی می کنند 
از گزارش ها، مصاحبه ها و صحبت های افراد 
و شخصیت های مختلفی که پوشش می دهند، 
بخش هایی را بیشتر پوشش دهند که با دیسیپلین 
و خطوط حرفه ای و سیاسی آنها در مواجهه 
با آن شخص و خط فکری اش تطابق بیشتری 
داشته و شوخی ها، سخنان ناپسند، اشتباهات و 
هرآنچه که احتماال باعث تعجب منفی مخاطب 
خواهد شد را حذف کنند و یا برعکس نکات 
منفی را بیش از نکات مثبت پوشش دهند، که به 
هرحال امکان قضاوت منصفانه در قبال افکار و 
شخصیت موضوع مصاحبه را دشوار می سازد. 
به خصوص که در بسیاری اوقات مصاحبه ها 
بعد از پیاده سازی به نظر مصاحبه شونده می رسد 
 و با بازنگری آنها به نوعی تصویر ذهنی ای که 
 از آن مصاحبــه یا گزارش از وی ســاخته 

خواهد شد را تا حد ممکن روتوش می کند.
این تصویر روتوش شــده از اشــخاص و 
سیاسیون و فعالین سیاســی، اصوال در ذهن 
مخاطب، شخصیت هایی سراسر فرهیخته و اهل 
فکر و یا منفی و غیرقابل قبول ایجاد می کند. 
به خصوص که بسیاری از فعالین سیاسی در 
جایگاهی نیستند که به مصاحبه های زنده ی 
تلویزیونی و رادیویی دعوت شوند و یا در این 
صورت نیز آمادگی حداقلی ای برای مواجهه با 
سواالت و مخاطب در خود فراهم می کنند تا آن 

چهره همیشگی مخدوش نگردد.
فضای مجــازی نیز اگرچه امکان مواجهه ای 
رودررو را برای مردم با این فعالین فراهم کرد 
اما به هرحال همه چیز اصوال مبتنی بر نوشتار 
 بود و طبیعی است که آشنایی دقیق با شخصیت
 افراد از طریق نوشــته و توییت و مانند آن 
دشوار است. اما فضای جدیدی که به لطف 
نرم افزار کالب هاوس فراهم آمده، این چهره 
روتوش شــده از اشــخاص نزد مردم را به 
تصویری واقعی بدل کرده است. در حقیقت 
اینکه غریبه ای چیزی بپرسد، بدون آنکه بدانید 
سوال بعدی وی چه خواهد بود یا می خواهد 
از حرف شــما چه نتیجه ای بگیرد، مهمترین 
رکن یک مصاحبه است که در بسیاری اوقات 
در رسانه ها از پیش مدیریت می شود، اما در 
فضایی مانند کالب هاوس، دشوار و گاهی 
از فرط هیجانات ناشــی از مباحثه ناممکن 
اســت و چهره و افکار واقعی اشخاص را 
در خصوص مسائل مختلف روشن می کند 
و به اصطالح نوری بــر تاریکخانه  ی ذهن 
افراد می تاباند تا در بازگشت پرتوهای نور، 
بازتاب اندیشه ها و افکار واقعی قابل مشاهده 
باشد. فارغ از اینکه این چهره واقعی نسبت به 
آنچه از پشت ویترین رسانه ها دیده می شد، 
مثبت است یا منفی، در بسیاری از موارد، در 
روزهای گذشته با حضور اهالی سیاست و 
اقتصاد و... موجب شگفتی و تعجب مخاطبین 
را فراهم آورده است! تعجبی نه شاید از سر 
اهمیت داشتن آن شخصیت در نزد مردم، بلکه 
از شنیدن پاسخ ها و سخنان فی البداهه افراد و 
مشاهده شخصیتی متفاوت از آنچه در ذهنشان 
شکل گرفته بوده است که باید این را به فال 
نیک گرفت و این فضای تازه برای تضارب 
آرا و پرسش و پاسخ را محملی دانست برای 
شناخت بهتر اشخاص، فارغ از هر محدودیت 
و مانور رســانه ای که ممکن است با اهداف 

گوناگون اتفاق بیافتد.

شخصیت های 
بدون روتوش!

خدایار سعیدوزیری

نگاه

در ســال های اخیر شــرکت های بزرگ جهان همانند تسال و 
توئیتر روی بازار رمزارز ها سرمایه گذاری کرده اند و بر اساس آنچه 
همه جسته و گریخته در اخبار روزانه مشاهده می کنیم مصرف 
بیت کوین در دنیا از تولید آن نیز پیشی گرفته است. این در حالی 
اســت که شرکت های بزرگ در حال خرید رمزارز های مختلف 
هستند اما در نقطه مقابل، استخراج کنندگان کمتر می فروشند 
و همه این ها دال بر این است که هولدر ها ) BTC( عالقه مند 

به نگهداری این رمزارز ها هستند و تمایلی به فروش آن ندارند.
به معنای دیگر می توان گفت که نگهداری رمزارز ها ازسوی ماینر ها 
و همچنین ســرمایه گذاران نشان می دهد بسیاری از کسانی که 
بیت کوین و رمزارز می خرند، به چشم سرمایه گذاری به آن نگاه 
می کننــد و قصد فروش آن را ندارند. کما اینکه تســال، توئیتر و 
شــرکت های سرمایه گذاری بزرگ زیادی هستند که ۵ هزار، ۵۰ 
هزار و رقم های بسیار کالن خرید بیت کوین از بازار داشتند و همه 

این ها احتماال باعث می شود که عرضه از تقاضا کمتر شود.
البته در این وادی کســانی که بازار رمزارز ها را می شناســند از 
پیش بینی این بازار خــودداری می کنند، چرا که بازار رمزارز ها 
نوسانات غیرقابل پیش بینی بسیاری دارد، چون بسیاری از عوامل 

موثر بر این بازار در فضای خارج از تحلیل تکنیکال هستند.
در واقع تاثیر عوامل خارجی و تحلیل بنیادی بر روند بازار ارز های 
دیجیتال بسیار عمیق تر است. یکی از فاکتور های مهم، رویکرد 
قانونگذاران و حاکمیت ها در این حوزه است و این فاکتور با توجه 
به اینکه هر روز تغییری در رویکرد یک کشور برای استفاده یا 
عدم استفاده یا برای ایجاد محدودیت در این حوزه اتفاق می افتد، 

غیرقابل پیش بینی است.
با توجه به این موضوع اینکه آینده بیت کوین و سایر رمزارز ها به 
چه سمتی می رود می توان گفت بیت کوین را باید جدا از سایر 
رمزارز ها بررسی کرد، زیرا مشخص نیست که بیت کوین در آینده 

اقتدار امروز را خواهد داشت یا خیر.

رمزارزها؛
 واقعیتی غیرقابل کتمان

سمیه نورمحمدی

یادداشت- 1

سال گذشته زیر سایه سرد اخبار کرونای لعنتی تلخ بود. اعالم 
محدودیت ها و آمار مرگ هموطنان، اخبار هر روزه رســانه های 
رسمی کشــور بود. این رسانه ها اما آمار تلفات کرونا در آمریکا 
را همچــون برگ برنده ای چنان اعالم می کردند گویی بر طبل 
شــادانه به جشــن می کوفتند. دالیل این هیجان قابل درک و 
روشن هســتند. آن ها معتقدند عالوه بر انعکاس واقعیت باید 
هیمنــه دروغینی که نام آمریکا در ذهن گروهی از مردم ایجاد 
شده است شکسته شود و با واقعیت بهتر آشنا شوند. از آن سو، 
اما همین گروه از مردم، پوشــش خبری رســانه های رسمی را 
سوگیرانه و صرفاً سوژه طنز می دانند. یک دلیلش البته رسانه های 
فارسی زبان بیگانه هستند اما دلیل عمده دیگرش را در برخورد 
شعاری، غلوآمیز و غیر حرفه ای رسانه های رسمی باید جست. 
فارغ از رگه هایی از حقیقت که در هر دو سو وجود دارد، در این 
تقابل نمادین اما آنچه مغفول مانده است درسهایی است که باید 

از کرونا در آمریکا گرفت و یکی از آن ها درک پوپولیسم است. 
واقعیت این اســت که کرونا بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین 
ضربه را به اقتصاد جهان وارد کرده است. تقریباً همه بخش های 
 اقتصادی ضربه خورده اند. کرونا در امریکا هم بسیار خسارت بار بود.
 بیش از ۵۰۰ هزار تلفات داشته است. یعنی بیش از تلفات جنگ 
 دوم جهانی که حدود ۴۲۰ هزار نفر بود. مهمترین عامل در بیش از
 ده درصدی شــدن نرخ بیکاری اعالم شــده کرونا بود. بیش از 
۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داد. همچنین 
حجم سرمایه گذاری های تولیدی و تجاری را نیز حدود ۳۰ درصد 
کاهش داد. به باور ”جروم پاول“ رئیس بانک مرکزی آمریکا در 
سال شیوع کرونا آمریکا نازل ترین رشد اقتصادی در طول تاریخ 
این کشور را تجربه کرده است. به گفته آرون دیوید میلر، عضو 
ارشد بنیاد کارنگی، خسارتی که این ویروس به آمریکا وارد کرد، 

بیشتر از هر اقدام تروریستی بود که کسی فکرش را بکند. 

کرونا و پوپولیسم؛ 
مورد آمریکا

امید جهانشاهی

یادداشت- 3

عشق دردی اســت؛ دوست داشــتن دردی دیگر. دل دادن 
بی عقلی می خواهد.

ایــن کوزه گــر دهــر چنین جــام لطیف 
 می ســازد و بــاز بــر زمیــن می زنــدش

حکایت معدودی از ما آدم  ها حکایت آن عاشقی است که عابد 
و زاهد شد؛ دل در گرو دختر پادشاه داشت و چون شاه عابدان 
را دوست می  داشت با عبادت راهزنی شاه کرد و شاه پسندش 
آمد. وقتی خبر به او بردند که: »بیا نماز کنار بگذار، به اقبالت 
رسیده ای« دست رد به سینه  ی پیام رسان زد که: »راستی هم 

به اقبالم رسیده ام«.
سید مرتضی آوینی معشوقه  اش را یافته بود. به قول خودش در 
دلنوشــته  ای: »من از یک راه طی شده با شما سخن می  گویم 
]او از جریان روشنفکری دهه  ی چهل و پنجاه می  آمد. خودش 
می  گوید[... من هم سال ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار 
زیســته ام. ریش پرفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام و کتاب 
»انسان موجود تک  ساحتی« هربرت مارکوزه راـ  بی آنکه آن زمان 
خوانده باشمـ  طوری دست گرفته ام که دیگران جلد آن را ببینند 
و پیش خودشان بگویند: عجب! فالنی چه کتاب هایی می  خواند... 
معلوم است که.... خوشبختانه زندگی مرا به راهی کشانده است 
که ناچار شده ام   رودربایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران 
کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که تظاهر به دانایی هرگز جایگزین 
دانایی نمی شود و از این هم باالتر دانایی نیز با تحصیل   فلسفه 

حاصل نمی شود. باید در جستجوی حقیقت بود«...
راستش دل در گرو سید داشتن نه حال من بلکه حال همه  ی 
اطرافیان او بود. پس از سال  ها وقتی به آن روزها می اندیشم، 
در پیچ و واپیچ لحظه ها، در پشت آن نگاه  ها چیزی بود، دلی 
جذاب و روحی که به نظر آن قدر زالل شده بود که می شد از 

نگاهش خواند؛ و در صداقت حرف هایش می شد فهمید که

نقش 
دوست

جواد گنجه انزابی 
نویسنده و روزنامه نگار

یادداشت- 2

در قالب طرح کوواکس ورود بیش از ۷۰۰ هزار دوز واکســن 
آسترازنکا به ایران، تا حدودی باعث شده که امید ها برای تسریع 
واکسیناسیون در طول هفته های آینده بیشتر بشود. باتوجه به 
اینکه فعالیت های سیاسی برای رفع تحریم ها و مذاکرات برای 
بازگشت به برجام هم در حال انجام است، می توان امید داشت 
 که تا حدودی روند ورود واکســن به کشور   تسریع گردیده 
و با واکسیناســیون افراد پر خطر و گروه های حساس از روند 
رو به رشــد مرگ و میر در اثر بیماری کرونا، جلوگیری شود. 
به طور قطع باید دولت با تعطیلی مراکز پرخطر و شهرهای با 

وضعیت قرمز )از جمله تهران( و... 

امید برای 
تسریع واکسیناسیون

بابک قرائی مقدم
پزشک

یادداشت- 5

ادامه در صفحه 7ادامه در صفحه7ادامه در صفحه7

ادامه در صفحه 2

صحبت های جنجالی رئیــس کل بانک مرکزی درباره چاپ 
پول در ۲ ســال گذشــته حاکی از آن است که در سال های 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشــی از بودجــه دولت از تســعیر منابع 
صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع این 
صندوق در خارج مسدود است، این اقدام به معنی چاپ پول 
اســت و حداقل در کوتاه مدت به افزایش تورم منجر خواهد 
شــد. در واقع این اظهارات در نقطه مقابل برداشــت اشتباه 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گویای تفسیر به رای وزیر اقتصاد 
برخالف ادعای خود وی مبنی برعدم مداخله دولت در امور و 
تصمیمات بانک مرکزی است. کما اینکه وقتی دریافت پول از 
بانک مرکزی به پشتوانه ارزی وقتی معلوم نیست چه زمان به 
دست ایران می رسد و دالری به حساب بانک مرکزی ریخته 
نشــده و ریال هم به دولت داده شده است، اگر استقراض از 
بانک مرکزی نیست، پس چه نامی دیگر را جناب وزیر زیبنده 
آن می داند؟ ضمن آنکه اگر نرخ تســعیر ارز هم افزایش یابد، 
دولت در زمان تســویه هم باید مقــداری دیگر پول از بانک 
مرکزی مطالبه کند که این موضوع هم پیامدهای منفی خود 

را دارد. 
در واقــع این اتفاق به معنای آن اســت که همچنان چالش 
چند دهه اخیر در کشور ما که در همه دولت ها به گونه های 
مختلف زمینه ساز بروز مباحث گسترده ای بوده، پابرجاست! 
در واقع اســتقالل بانک مرکزی ضرورتی اســت که در نبود 
قوانین جامع و روزآمد در کشور ما تشدید شده و بستر بروز 

مشکالت فراوانی در اقتصاد شده است. 
موضوع اســتقالل بانک مرکزی به اندازه ای اهمیت دارد که 
از نظر برخی کارشناســان یکی از ریشه های اصلی مشکالت 
اقتصادی کشور نظیر تورم، توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی 

و... عدم استقالل بانک مرکزی است. 

پابرجایی مانع دیرینه 
بر سر استقالل بانک مرکزی! 

روزبه ناعمه

یادداشت- 4

ادامه در صفحه 2

اگر می خواهید با پول مردم فیلم بسازید حداقل حقیقت را بگویید
4

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد می توانند مشکالت، 
دغدغه ها و مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه 
در میان گذاشــته تــا خبرنگاران آفتاب یــزد آنها را 
پیگیری و منتشر نمایند. البته تا پیش از این ستون های 
پیام مردمی روزنامه، منبع مهم و غنی چنین سوژه هایی 
بــوده اما آفتاب یزد به دلیل جایــگاه مردمی خود در 
نظر دارد منســجم تر از قبــل به این مهم بپــردازد. 
خوانندگان محترم می توانند ایده ها و سوژه های خود 
را از طریــق پیامــک 3000141428 و یــا تلگرام 

09213553163 ارسال نمایند.

روحانی:

اظهارات جنجالی 
علی مطهری
 در کالب هاوس

بازنشستگان  
سرخوردگان
 تامین معیشت

2

وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران کننده است

اصولگرایان برای اصالح طلبان نیز تصمیم گرفته اند!

آیت اهلل جنتی: 

 آفتاب یزد شایعه های تکذیب شده ی انتخاباتی را بررسی می کند
4

تجمع دانش آموختگان حقوق در اعتراض
 به صدور پروانه وکالت بدون آزمون  برای 

روسای   اسبق و  فعلی اسکودا    و حسن  روحانی
آفتاب یزد: دانش آموختگان بیکار رشته حقوق در این تجمع 
با در دست داشتن بنر از سخنان ریاست محترم قوه قضائیه در 
اولین جلسه شورای عالی قضائی در جهت رفع انحصار از وکالت، 

سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری تقدیر و تشکر کردند.

پایان تحریم ها ؛ 
یک ماه دیگر؟

لطفًا
 عامل بازگشت

 روزهای سیاه کرونا 
توبیخ شود

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد 
آخرین تحوالت در نشست وین را مثبت ارزیابی کرد

از منظر آمریکایی های تندرو، رابــرت مالی متهم به 
ســازش با ایرانی ها و امتیاز دادن است اما هرچه این 
مذاکرات طوالنی تر شــود به طور طبیعی فشارها از 
داخل ایران و آمریکا بر تیم مذاکره کننده نیز بیشــتر 

خواهد بود که اصال به نفع حاضران نخواهد بود  
 صفحه3

 صفحه7



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

 
  

یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه اصالح طلبان 
گزینه های محدودی برای انتخابات ریاست جمهوری 
دارند، گفت: پیچیدگی شرایط کشور خیلی از افراد را 

برای حضور در انتخابات دچار تردید کرده است.
غالمرضا ظریفیان در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نهاد 

اجماع ساز اصالح طلبان هنوز به سمت تعیین مصادیق انتخابات 
نرفته است، اظهار کرد: البته اصالح طلبان با توجه به شرایط کشور 
و نحوه بررسی صالحیت ها، گزینه های خیلی زیادی هم نخواهند 

داش��ت، بنابراین طبیعی است که آنها به سمت هر 
گزینه ای بروند که حداقل های شرایط اصالح طلبی 
را داشته باشد و بتواند اقبال عمومی را با خود همراه 
کند. این چنین فردی می تواند در س��بد گزینه های 
اصالح طلبان قرار بگیرد.وی ادامه داد: به عنوان مثال 
اگر آقای ظریف به جمع بندی برسد که وارد صحن انتخابات شود 
می توان��د یکی از گزینه های مطرح در انتخاب نهایی اصالح طلبان 
باش��د، ولی پیش بینی من این است که او به دالیل شرایط کشور 

و شاید موانعی که برای حضورش باشد، وارد صحنه نمی شود.این 
فعال سیاسی با بیان اینکه یکی از مشکالت جریان اصالحات این 
است که افراد وابسته به این جریان به صورت شفاف برای حضور 
در انتخابات اعالم آمادگی نمی کنند، تصریح کرد: ش��رایط کشور 
سخت است و مشکالتی از قبیل تحریم ها، فاصله طبقاتی، کاهش 
سرمایه اجتماعی و همچنین رقبایی که نگاهی دیگر به منافع ملی 
دارند وجود دارد، بنابراین هر کسی می خواهد وارد صحنه شود باید 

خود را کامال آماده کرده باشد.

 نامه سناتورهای جمهوری خواه به بایدن در مخالفت با برجام

ظریفیان:ظریفکاندیدانمیشود

چهار سناتور جمهوری خواه در نامه ای به »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا بر لزوم تغییر 
رویک�رد دولت در قبال ایران تأکید کردند. »جیم اینهوف« به همراه »مارکو روبیو«، »پت 
تومی« و »تاد یانگ« در این نامه با لغو تحریم های ایران مخالفت کردند.به گزارش فارس، 
آن ها در نامه نوش�تند: »ما با هرگونه اقدام در راس�تای بازگشت به توافق شکست خورده 
)برج�ام( یا هر توافق دیگری مخالفیم که به ص�ورت یک جانبه به رژیم ایران که همچنان 

امنیت ایاالت متحده و متحدان و شرکایمان را به خطر می اندازد، امتیاز دهد«.

سیاسی پنجشنبه۱9 فروردین ۱۴۰۰    شماره 5985 2

1711- بادمجان صادراتی! وقتی به بازار 
میوه و تربار مرکزی تهران مراجعه کردم 
تعدادی از بس��ته های شیک )همان طور 
که در تصویر مشاهده می کنید(، توجهم 
را ب��ه خود جلب ک��رد. وقتی از غرفه دار 
درباره محصوالت بسته بندی شده سوال 
کردم، گفت که این بادمجان ها که درجه 
ی��ک و با کیفیت اس��ت ب��ا خودروهای 
س��نگین به لب مرز می رود و از آنجا به 
کشورهای دیگر صادر می شود! در حالی 
 ک��ه بادمجان و میوه ه��ای درجه چندم 
 ب��ه دس��ت مص��رف کنن��دگان داخلی 

می رسد! ع. فرقانی 
1925- آیا مسئوالن مبارزه با موادمخدر 
تا به ح��ال به لب خط واق��ع در خیابان 
شوش مراجعه کرده اند تا ببینند عده ای 
از معتادان در این محل حضور گس��ترده 
دارن��د و س��رپناهی هم ندارند. مس��ئول 
جمع آوری و ساماندهی معتادان کیست؟

1349- حمید قاسمی از استان گلستان: 
بیم��ه ش��ده تأمی��ن اجتماعی هس��تم. 
متأس��فانه کارفرما قبلی ام سابقه بیمه ام 
را رد نکرده و حاال که به سن بازنشستگی 
رس��یده ام بای��د بیش��تر پش��ت فرمان 
بنش��ینم و رانندگی کنم. امان از دس��ت 
کارفرماهایی که حق و حقوق کارگران را 

باال می کشند!
1825- چرا صدور کارت ملی )المثنی(، 
 به ُکندی پیش م��ی رود. برگه هایی که

 به عنوان کارت ملی در اختیار مردم قرار 
م��ی گیرد، پس از مدت کوتاه فرس��وده، 
پاره و غیرقابل اس��تفاده می ش��ود. برای 
دریافت مجدد آن مجبورند به اداره ثبت 
احوال منطق��ه مراجعه کنن��د هم وقت 
بگذارن��د و بابت صدور آن هزینه دیگری 
پرداخت کنند. این چه بساطی است که 
ب��رای م��ردم راه انداخته ان��د و به جای 
رس��یدگی ب��ه کار مردم و ص��دور کارت 
مل��ی المثنی فقط به فکر دریافت پول از 

مراجعه کنندگان هستند!
2349- هدف از راه اندازی فروش��گاه های 
زنجی��ره ای چیس��ت؟ علی رغ��م تهیه 
گزارش توس��ط ص��دا و س��یما و پخش 
آن نس��بت به تخلف هایی که در برخی 
فروش��گاه ه��ا انج��ام ش��ده، همچن��ان 
برخ��ی از فروش��گاه های زنجی��ره ای با 
 تبلیغات گس��ترده نس��بت ارائه تخفیف،

 اطالع رسانی می کنند! آیا واقعاً تخفیفی 
در کار است یا این که بازار مکاره ای برای 

خودشان راه انداخته اند؟
1015- آی��ا اف��رادی ک��ه مش��کوک به 
بیماری کرونا هس��تند، برای تس��ت باید 
با مراجعه به مراک��ز درمانی هزینه های 
ب��االی 300 هزار تومان پرداخت کنند یا 
این که مراکزی هم وجود دارد تا بیماران 
بدون پرداخت وجه و به طور رایگان یا با 
ملبغ کمتر انجام شود. لطفا سازمان نظام 
پزش��کی یا وزارت بهداشت در این زمینه 

اطالع رسانی کند.
بازنشس��تگان  حق��وق  فاصل��ه   -2121
تامین اجتماعی با بازنشس��تگان لشکری 
و کشوری خیلی زیاد است. چرا باید این 

همه فاصله باشد؟ )1/16(
 2115- آقای��ان مس��ئول! اقتصاد ما چه
 به خاطر تحریم ها، چه ویروس کرونا روز 
به روز بیشتر آسیب می بیند. بازار آشفته 
اس��ت. خبری هم از آرام��ش بازار وجود 
ندارد. مردم با این حس��اب چه روحیه ای 

باید داشته باشند؟)1/16(
2102- از آق��ای جهانگی��ری ب��ه خاطر 
اینکه نگذاش��تند قحطی بش��ود تش��کر 
می کنیم. کال ما خیلی از ایش��ان و همه 
مسئوالن به خاطر لطف و محبت هایشان 

تشکر می کنیم. )1/16(
2051- ب��ا این گرانی هایی که در س��ال 
جدی��د می بینی��م باید گفت س��الی که 

نکوست از بهارش پیداست. )1/16(
2021- بای��د واکس��ن زدن ب��ه مردم را 
هرچه زودتر آغاز می کردند. ش��اید آنقدر 
درگی��ر افزای��ش آم��ار ابت��ال و فوتی ها 

نمی شدیم. )1/16(
افزای��ش  از  فق��ط  خبره��ا  در   -2014
قیمت ه��ا و گ��ران ش��دن محص��والت 
می دهند. به خدا دیگر از این اخبار روانی 
و خسته شدیم. تاکی باید این گرانی ها را 

تحمل کنیم؟ )1/16(
2012- س��ریال گاندو تمام شد یا پخش 
آن متوقف ش��د؟ علت آن را مس��ئوالن 

رسانه ملی مشخص کنند. )1/16(
پیامهای مردمی در صفحات 7-۴-۲

88318556-88318555
پیام کوتاه:  3000141427

روی خط آفتاب 

ی��ک مقام آمریکای��ی به روزنام��ه نیویورک تایمز گف��ت که رژیم 
صهیونیستی مس��ئول حمله انجام شده به کشتی ایرانی در دریای 
سرخ است.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، حمله روز 
سه شنبه به کشتی ایرانی در دریای سرخ در اولین روز مذاکرات از 
س��ر گرفته شده وین در راس��تای احیای توافق هسته ای انجام شد 
که انریکه مورا دیپلمات اروپایی و رئیس جلسه کمیسیون مشترک 

برجام، آن را مذاکراتی »سازنده« خواند. 
یک مقام آمریکایی که می خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با 
نیویورک تایمز در این باره گفت که رژیم صهیونیستی آمریکا را در 

جریان حمله به این کشتی گذاشته بود. 
این مقام آمریکایی گفت که رژیم صهیونیستی این حمله را حمله ای 
تالفی جویانه پس از آن چه حمله های اخیر نیروهای نظامی ایران به 

کشتی های این رژیم خوانده، نامیده است. 
بر اساس این گزارش، اظهارات این مقام آمریکایی در پی این مطرح 
می ش��ود که برخی منابع سه شنبه شب اعالم کردند که سانحه ای 
برای کشتی ایرانی »ایران ساویز« ناشی از انفجار مین های چسبان 
در بدنه کش��تی رخ داده است. هنوز منابع رسمی در این خصوص 
اظهار نظر نکرده اند.کش��تی ایرانی س��اویز در چند سال گذشته در 
دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به ماموریت 

اسکورت شناورهای تجاری اعزام می شوند مستقر بوده است.
عالوه بر این، فرمانده جس��یکا ال. مک نالتی سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا در بیانیه ای به هیل درباره کشتی هدف قرار گرفته ایرانی در 

دریای سرخ گفت که آمریکا از از گزارش رسانه ها درباره اتفاقی که 
برای کشتی ساویز افتاده است آگاه است. 

م��ک نالتی در این باره گفت: م��ا تصدیق می کنیم که هیچ نیروی 
آمریکایی در این حادثه دس��ت نداش��ته اس��ت. م��ا هیچ اطالعات 

بیشتری برای ارائه در این زمینه نداریم.
این درحالیست که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره حمله انجام ش��ده به یک کشتی ایرانی در دریای 
سرخ خودداری کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی 
تایمز آو اسرائیل، بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جمع 
خبرن��گاران گفت که در این باره نظ��ری نمی دهد اما به طور کلی، 
ارت��ش رژیم صهیونیس��تی در هر جایی ک��ه الزم بداند، وارد عمل 

خواهد شد. 
گانتز در این راس��تا افزود: اسرائیل باید از خودش دفاع کند. در هر 

جایی که چالشی عملیاتی یا نیازی عملیاتی ببینیم، اقدام خواهیم 
کرد. 

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در پاسخ به 
س��وال خبرنگاران در خصوص اخبار حمله به کشتی تجاری ایران 
 در دریای س��رخ اظهار داش��ت: کش��تی تجاری ایران با نام ساویز

 روز سه شنبه 17 فروردین حدود ساعت 6 صبح به وقت محلی در 
دریای سرخ و در نزدیکی سواحل کشور جیبوتی بر اثر انفجاری که 
منشاء و شیوه ش��کل گیری آن در دست بررسی است دچار آسیب 

جزئی شده است. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت: بر اس��اس اعالم قبلی رس��می و 
هماهنگی های انجام شده با سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان 
نهاد مرجع، کشتی غیر نظامی ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی 
در مس��یر خطوط کش��تیرانی و مقابله با دزدان دریایی در منطقه 
دریای سرخ و خلیج عدن مستقر شده بود. این کشتی عمال به عنوان 
ایستگاه لجستیکی )پشتیبانی فنی و تدارکات ( ایران در دریای سرخ 
عمل می کرد و لذا مشخصات و ماموریت این کشتی قبال به صورت 

رسمی به آن سازمان اعالم شده بود.
خطی��ب زاده  اف��زود: در اثر حادثه رخ داده خوش��بختانه هیچگونه 
خس��ارت جانی به وجود نیامده است و بررس��ی های فنی در مورد 
چگونگی این حادثه و منش��اء آن در حال انجام اس��ت و کشورمان 
کلی��ه اقدامات الزم از طریق مراج��ع بین المللی را در این خصوص 

انجام خواهد داد.

اسرائیلمسئولحملهبهکشتیایرانیدردریایسرخ

آفتاب یزد- گروه سیاس�ی: بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی روز یکش��نبه 15 فروردین در 15 ش��هر ایران 
برای احقاق خواس��ته های خود در برابر ش��عبات سازمان تأمین 
اجتماعی دس��ت ب��ه تجمع زدند. بر اس��اس تصاوی��ری که در 
شبکه های اجتماعی انتشار یافته، بازنشستگان و مستمری بگیران 
در ش��هرهای تبریز، اراک، ش��وش، مش��هد، س��نندج، شوشتر، 
قزوین، اردبیل، اصفهان، گرگان، ایالم، کرمان، نیش��ابور، رشت، 
ش��یراز دست به تجمعات اعتراضی زده اند. این بازنشستگان طی 
3 ماه گذش��ته بارها خواستار افزایش حقوق بازنشستگی خود بر 
اس��اس س��بد معیشت و نس��بت به تورم حاکم بر اقتصاد کشور 
شده اند. تا جایی که در نهایت کمیته مزد شورای عالی کارگری 
اسفند سال گذشته مبلغ سبد معیشت را 6 میلیون و 895 هزار تومان 

تعیین کرده است.
تا پیش از افزایش حقوق بازنشس��تگان تامین اجتماعی در سال 
 1400 که قرار اس��ت از فروردین امس��ال اعمال شود، دریافتی

 65 درصد بازنشستگان کارگری 2 میلیون و 800 هزار تومان بود 
و میانگین دریافتی مس��تمری بگیران کارگری ماهانه 3 میلیون 
و 100 ه��زار تومان. حاال با اجرای مرحله دوم "همسان س��ازی" 
 ق��رار اس��ت میانگی��ن دریافتی بازنشس��تگان ب��ه 3 میلیون و

 900 هزار تومان افزایش یابد.
بازنشستگان تامین اجتماعی اما خواستار افزایش مستمری ها بر 
اساس هزینه معیشت هستند. کمیته مزد شورای عالی کارگری 
اس��فند 99 مبلغ سبد معیش��ت را 6 میلیون و 895 هزار تومان 
تعیی��ن کرد. در نهایت اما اعضای ش��ورای عال��ی کار حاضر به 
افزایش حداقل دس��تمزد بر اس��اس سبد معیشت نشدند و تنها 
حداقل دس��تمزد برای کارگران بدون س��ابقه 39 درصد و برای 
س��ایر س��طوح مزدی 26 درصد افزایش یافت؛ رقمی که شکاف 
درآم��د و هزینه کارگران و بازنشس��تگان را از آنچه که هس��ت 

بزرگ تر می کند.
بازنشستگان معترض با کوبیدن به قابلمه ها، به سفره خالی خود 

اشاره می کردند و شعار می دادند: »خیلی دروغ شنیدیم و ..«
رنجش بازنشس��تگان معترض به حدی افزایش یافته اس��ت که 
در رشت خواستار اس��تعفای ساالری، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی ش��دند و علیه وی نیز ش��عار دادند. بر اساس آنچه در 
ی��ک ویدیوی کوتاه که در ش��بکه های اجتماعی انتش��ار یافت، 
بازنشس��تگان این ش��هر فریاد می زدند »ساالری .... کن/ تامین 

اجتماعی را رها کن" و تامین اجتماعی چرا دشمن مایی«!؟
بازنشس��تگان همچنین خواس��تار رف��ع تبعی��ض در پرداخت 
مس��تمری بازنشس��تگی میان بازنشس��تگان تامین اجتماعی و 

صندوق بازنشستگان لشکری و کشوری هستند.
آنها روز گذش��ته )18 فروردین( نیز در چندین اس��تان از جمله 
مازن��دران، البرز و قزوین، مقاب��ل ادارات تامین اجتماعی تجمع 
کردن��د و ب��ا تاکید بر لزوم اج��رای ماده 96  تامی��ن اجتماعی 
می گویند: در تعیین مس��تمری 1400 بایستی سبد معیشت و 
حداقل هزینه های زندگی در نظر گرفته ش��ود. امروز هزینه های 

زندگی از 8 میلیون تومان فراتر است.
ای��ن بازنشس��تگان می گویند اگ��ر می خواهند متناسب س��ازی 
را اجرای��ی کنن��د، باید حقوق مزدی بازنشس��تگان و رس��اندن 
 دریافتی حداقلی به خط فقر را مورد نظر قرار دهند. مس��تمری

 4 میلی��ون تومان��ی برای تامی��ن هزینه ه��ای حداقلی زندگی 
حتی در کوچک ترین و دورافتاده ترین ش��هرهای کشور کفایت 

نمی کند. حتی نیمی از هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.

وضعی��ت دریافتی بازنشس��تگان و مس��تمری بگی��ران تأمین 
اجتماعی در س��ال های اخیر بارها مورد نقد و بررسی مسئوالن 
 ام��ر قرار گرفت��ه و هر دفع��ه وعده هایی داده می ش��د تا اینکه 
همس��ان سازی حقوق بازنشستگان و مس��تمری بگیران تأمین 
اجتماع��ی برای اولی��ن بار در مرداد 99 اجرایی ش��د. البته این 
همسان س��ازی نتوانست نیازهای معیش��تی آنها را تأمین کند و 
در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان سازی در سال 

1400 اجرایی شود.
حاال گفته می شود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی با یک رقم باالی 4 میلیون تومان به حساب آنها 
واریز خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که شک و شبهه هایی در 
مسیر اجرایی شدن این افزایش حقوق و اعداد و ارقامی که قرار 

است به حساب آنها واریز شود، وجود دارد.
در همین ح��ال، بازنشس��تگان و مس��تمری بگی��ران تأمی��ن 
اجتماعی، همچنان معتقدند که در پرداخت ها به بازنشس��تگان، 
تبعیض هایی اعمال می شود و از همین رو، اعتراض ها به وضعیت 
موج��ود ادامه دارد. اما، مصطفی س��االری مدیرعامل س��ازمان 
تأمی��ن اجتماعی، در واکنش به این اعتراض ها، گفته اس��ت که 
آنچه در اسفند 98 با دو مرحله همسان سازی و افزایش سنواتی 

 ب��رای بازنشس��تگان صندوق کش��وری صورت گرف��ت افزایش
 130 درصدی حقوقشان در فروردین 1400 بود. به همین دلیل 
قرار ش��د حقوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعی نیز همانند آنها 

افزایش پیدا کند و مابه التفاوت حقوق جبران شود.
ام��ا هم��ه این ها در حالی اس��ت که پس از اج��رای مرحله دوم 
متناس��ب سازی و همچنین افزایش س��نواتی حقوق ها، حداقل 
حقوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعی قرار اس��ت به 4 میلیون و 
200 هزار تومان برسد و از امروز پنجشنبه پرداختی های جدید 
3 میلیون و 600 هزار بازنشسته بر اساس حروف الفبا آغاز شود. 
اگرچه پیش��تر هم قرار بود احکام جدید حقوق صادر شود، اما تا 

به امروز این اتفاق رخ نداده است.
»فرزاد طهماسبی«، کارشناس بیمه تامین اجتماعی در خصوص 
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به »آفتاب 
یزد« می گوید: متاس��فانه فشار شدید به سبد خانوار خانوارهای 
ایرانی با روند رو به افزایش تورم در 2 س��ال گذشته و تداوم آن 
در س��رآغاز سال 1400 نشانه خوبی نیست و تنشهای اجتماعی 

و خانوادگی زیادی را دامن زده است.
وی در خصوص بروز مش��کالت ش��دید همس��ان س��ازی برای 
بازنشس��تگان می گوید: اش��تباه دول��ت این بود ک��ه باید برای 
افزای��ش حقوق ها مبل��غ جداگان��ه ای در نظ��ر می گرفت؛ کما 
اینکه در صندوق های لش��گری و کش��وری اعتبار جداگانه برای 
افزایش ها و همچنین متناسب سازی در نظر گرفته می شود، اما 
برای تأمین اجتماعی، این اعتبار از بدهی های دولت به س��ازمان 

پرداخت می شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت از اعتبار س��ازمان تأمین اجتماعی و 
بدهی هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به 
متناس��ب سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده و از ارث پدرش 
نمی بخش��د می افزاید: پس از 8 سال، امس��ال 89 هزار میلیارد 
توم��ان بابت رد دی��ون به تأمین اجتماعی در نظر گرفته ش��ده 
که متأسفانه از همین اعتبار برای متناسب سازی اختصاص پیدا 
می کن��د؛ درحالی که نمایندگان جامعه کارگری و بازنشس��تگی 
نیز بای��د از اموال آنها محافظت کنند؛ ن��ه اینکه بخواهند برای 
متناسب سازی طی چند سال تمامی اعتبارات را از دست بدهند 
و اموالش��ان را بفروش��ند برای آنکه حقوق بازنشستگان را زیاد 

کنند.
طهماس��بی با بیان اینکه بر اساس قرائن موجود و داده هایی که 
از تامین اجتماعی به دس��ت آمده اس��ت اگر قرار باشد سازمان 
تامین اجتماع��ی از دارایی خودش برای همسان س��ازی حقوق 
بازنشس��تگان هزینه کن��د، به طور حتم طی چند س��ال آینده 
چیزی برایش نمی ماند و تمامی دارایی خود را از دس��ت خواهد 
داد اظه��ار می کند: لذا دولت باید پایه حقوق را افزایش می داد و 
بن مسکن، بن خواربار و حق اوالد نیز بر روی پایه حقوق می آمد 
و این گونه سازمان تامین اجتماعی نیز می توانست با دریافت حق 
بیمه، حقوق ها را پرداخت کند و مشکلی نیز برایش ایجاد نشود.
این کارش��ناس تامین اجتماع��ی در مورد انتق��اد از اینکه چرا 
حقوق ها نس��بت ب��ه تورم ش��دید رایج در کش��ور افزایش پیدا 
نمی کند، می گوید: البته این مس��اله مختص بازنشس��تگان هم 
نبوده و نیس��ت و در کل امس��ال پایه حقوق ه��ا از یک میلیون 
و 920 ه��زار تومان ب��ه 2 میلیون و 650 ه��زار تومان افزایش 
یافته و ی��ک میلیون و 200 هزار تومان بابت همسان س��ازی و 
 مابقی نی��ز مزایای دیگر اس��ت که روی ه��م حداقل حقوق به 
4 میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید. اما با توجه به شرایط 
س��خت حاکم بر اقتصاد و معیش��ت جامعه به ویژه بازنشستگان 

درد مضاعف اقتصادی به بازنشستگان نیز قابل درک است.
وی با بی��ان اینکه بدهی دولت به تأمی��ن اجتماعی از 60 هزار 
میلی��ارد تومان در ابتدای دولت روحانی ب��ه بیش از 300 هزار 
میلیارد تومان در زمان حاضر رس��یده است، می افزاید: در سال 
جاری نیز 89 هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تأمین اجتماعی 
پرداخت خواهد ش��د که هنوز مشخص نیست چه شرکت هایی 
قرار اس��ت به این س��ازمان داده ش��ود و در می��ان آنها احتماالً 

شرکت های ورشکسته یا کم بازده نیز وجود دارد.
طهماس��بی اظهار می دارد: اگر نظ��ام تامین اجتماعی ایران یک 
ظرف چند الیه در نظر گرفته شود که هر کدام از این الیه ها به 
سبب داش��تن حفره های بزرگ و کوچک در سطح خود، میزان 
باالیی نش��تی دارند، بهتر می توان چرایی ریزش دیواره های آن 

را درک کرد. 
وی با اش��اره به اینکه یک نظ��ام تامین اجتماعی مترقی، امکان 
ترمیم حفره ها و ترک های ایجاد شده بر سطح خود را دارد تاکید 
می کند: چنین نظامی می تواند با تغییرها و نامالیمات برخواسته 
از بحران س��ازگار ش��ود و خطر را از روی سر جامعه زیر پوشش 

خود، کوتاه کند. 

 آفتاب یزد گزارش می دهد

بازنشستگان تامین اجتماعی،  سرخوردگان تامین معیشت

هیات وزیران در جلسه عصر روزگذشته چهارشنبه ۱8 فروردین همزمان با گردآوری گزارش »آفتاب یزد« از سوی تحریریه 
این روزنامه، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 

تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری بگیران موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ 

و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری بگیران موافقت کرد.
در این جلس�ه همچنین مصوب ش�د از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰، همه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع 
مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳99 برقرار شده است، براساس مصوبه شورای عالی 
کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزیی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت 

حق بیمه برقرار شده به میزان ۳9 درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳99 افزایش یابد.
برای س�ایر س�طوح باالتر از حداقل مستمری نیز به میزان ۲۶ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳99 به عالوه مبلغ 

ثابت ۲ میلیون و ۴8۳ هزار و 55۰ ریال افزایش می یابد.
همچنین به منظور ترمیم بخش�ی از متناسب سازی مرحله دوم حقوق مس�تمری بگیران و در اجرای دادنامه هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری، مبلغ عائله مندی و حق اوالد همه مس�تمری بگیران واجد ش�رایط، همانند بازنشستگان دستگاه های 

اجرایی وفق بند )۴( ماده )۶8( قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین و پرداخت می شود.

| تصویب افزایش حقوق 3۹ درصدی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی 

امیدبرای
تسریعواکسیناسیون

ادامه از صفحه اول:
همینطور اقدامات تنبیهی و تش��ویقی الزم، 
مانع از شیوع بیش��تر بیماری گردد. در عین 
حال، متاسفانه شاهد آن هستیم که در طول 
هفته های گذش��ته، همکاری مردم و رعایت 
ن��کات بهداش��تی توس��ط آن ها، ب��ه صورت 
واضحی کاهش یافته است. مردم باید در نظر 
داشته باشند که به طور قطع، بیشترین قربانی 
رعایت نکردن توصیه هایی که توسط مسئولین 
بهداشتی و درمانی کشور داده می شود، خود 
آن ه��ا هس��تند. در هر صورت، انتظ��ار افکار 
عموم��ی هم این اس��ت که هم��راه با رعایت 
کردن مردم، روند واکسیناس��یون کشوری با 
توجه به ورود واکس��ن بیشتر تسریع گردیده 
و با واکسیناسیون عادالنه و سریعتر گروه های 
پرخطر از جمله افراد با سن باال، بتوانیم مانع از 

گرفتاری و مرگ بیشتر هموطنان مان شویم.

پابرجاییمانعدیرینه
برسراستقاللبانکمرکزی!

ادامه از صفحه اول:
ضم��ن توج��ه ب��ه ای��ن نکته پرسش��ی که 
مطرح اس��ت نامعل��وم بودن معن��ا و مفهوم 
اس��تقالل بانک مرکزی چیس��ت و نقش آن 
در ایجاد مش��کالت اقتصادی چقدر اس��ت؟ 
از لح��اظ نظ��ری و اص��ول تئوری��ک، وقتی 
صحبت از اس��تقالل بانک مرکزی می ش��ود 
از زوای��ای مختل��ف می ت��وان ب��ه این بحث 
 ورود ک��رد و ابع��اد و زوای��ای گوناگون آن را 

تحلیل کرد. 
نخست اینکه از نظر حقوقی و قانونی استقالل 
بانک مرکزی به چه معنی است و چه مفهومی 
 را می ت��وان از آن اس��تخراج ک��رد؟ از ای��ن 
زاویه استقالل بانک مرکزی، یعنی مکانیسم 
انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان بانک 
به گونه ای اجرا ش��ود که افراد در نظر گرفته 
ش��ده، دانش و تجربه کافی در حوزه پولی و 
اقتصادی داش��ته و با کمترین فشار دولتی ها 
انتخاب شوند. از س��وی دیگر نیز رئیس کل 
بان��ک مرکزی باید بتواند در راس��تای منافع 
جامعه و بهبود شاخص های اقتصادی تصمیم 
بگیرد. در این صورت با استقالل بیشتر بانک 
مرکزی، تغییرات دولت ها و تحوالت رخ داده 
در بدنه دولت، کمترین اثرگذاری بر مدیریت 

بانک مرکزی دارد. 
این موضوع در اغلب کشورهای توسعه یافته 
م��ورد توجه ق��رار دارد تا رون��د فعالیت های 
مدیری��ت کالن بان��ک مرک��زی از تحوالت 
 سیاس��ی جامعه به دور نگه داش��ته ش��ود. 
در واق��ع در جوام��ع پیش��رفته ت��الش برای 
اس��تقالل بانک مرکزی ش��اه کلید، ت��وازن در 
سیاس��ت های کالن پولی و مال��ی و پس از آن 
بهبود شاخص های اقتصادی است. در کنار این 
موارد و موضوع بسیار مهم تر از جنبه حقوقی و 
قانونی، آن است که وقتی صحبت از استقالل 
بانک مرکزی می ش��ود، بحث رفتار و عملکرد 
بانک مرکزی و استقالل سیاست گذاری بانک 

مرکزی مطرح است. 
در واقع وقتی از استقالل بانک مرکزی صحبت 
می شود به این معناست که بانک مرکزی چه 
میزان می تواند به طور مستقل سیاست گذاری 
کند؟ تا چ��ه اندازه می توان��د هدفگذاری های 
کالن تورمی را به س��رانجام برساند؟ تا چه حد 
می تواند سیاست پولی مستقل از سیاست مالی 
اتخاذ کند؟ آیا سیاست پولی و نرخ سود تحت 
تاثیر شرایط اقتصادی تدوین می شود؟ به عنوان 
مثال در شرایط تورمی آیا بانک مرکزی می تواند 
سیاس��ت دوقفله کردن و انقباض نقدینگی را 

پیگیری کند. 
این نکته که بانک مرک��زی در تدوین اهداف، 
فرموله کردن و اجرای سیاس��ت های مناسب 
پولی و ارزی استقالل داشته باشد و در مجامع 
تصمیم گیر ح��رف نهایی را بزن��د، از اهمیت 
بس��یاری برای تامین منافع جامع��ه برخوردار 
اس��ت. در این راس��تا، همچنین بانک مرکزی 
بایستی استقالل و شفافیت در بیان شاخص های 
اقتصادی و تهیه گزارش های کارشناسی داشته 
باشد. با این مقدمات بایستی گفت که به نظر 
می رس��د اس��تقالل بانک مرکزی ب��ه معنای 
اس��تقالل بان��ک مرکزی ج��دای از حاکمیت 
نیست و نمی تواند باشد، بلکه به این معنا است 
که ارکان بانک مرکزی در تدوین، اجرا و نظارت 
بر اهداف کالن بلندمدت که همانا کنترل تورم، 
افزایش رش��د اقتصادی و ثبات اقتصادی است 
بتوانند سیاست پولی و ارزی مناسب و مستقل 
ف��ارغ از نگاه کوتاه م��دت دولت ها وضع و آن را 

پیگیری کنند. 
در این ش��رایط باید در س��الی ک��ه به نام رفع 
موانع از پیش روی تولید نامگذاری شده است 
تدبیری هم از سوی دولت وقت حتی با وجود 
فرصت محدود به پایان عمر دولت و دس��تکم 
مجلس و دولت بعد اتخاذ ش��ود تا فشار تورم 
س��اختگی ناشی از این س��وء تدبیرها از گرده 
اقتصاد کش��ور ک��ه پیامدهای تورم��ی آن به 
 رنج تولیدکنن��دگان می انجامد نیز برداش��ته 

شود.

تأمی��ن  بگی��ران  مس��تمری  و  =بازنشس��تگان 
اجتماعی، همچن��ان معتقدند که در پرداخت ها به 
بازنشستگان، تبعیض هایی اعمال می شود و از همین 

رو، اعتراض ها به وضعیت موجود ادامه دارد

=دولت، عصر دیروز به ریاست روحانی با پیشنهاد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 
مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تأمی��ن اجتماع��ی در س��ال ۱۴۰۰ و مرحله دوم 
متناسب س��ازی حقوق مس��تمری بگیران موافقت 
ک��رد؛ اما باید دید آیا این رقم نیز موجب کاهش 

آالم بازنشستگان خواهد شد!؟

=کارش��ناس بیمه تامین اجتماع��ی در گفتگو با 
»آفتاب یزد«: متاس��فانه اشتباه دولت این بود که 
باید برای افزایش حقوق ها مبلغ جداگانه ای در نظر 
می گرف��ت؛ کما اینکه در صندوق های لش��گری و 
کشوری اعتبار جداگانه برای افزایش ها و همچنین 
متناس��ب سازی در نظر گرفته می ش��ود، اما برای 
تأمی��ن اجتماعی، این اعتبار از بدهی های دولت به 

سازمان پرداخت می شود

سخنگوی وزارت خارجه:
در اث��ر حادث��ه رخ داده خوش��بختانه هیچگون��ه 
خس��ارت جانی به وجود نیامده است و بررسی های 
فن��ی در مورد چگونگی این حادثه و منش��اء آن در 
حال انجام اس��ت و کشورمان کلیه اقدامات الزم از 
طری��ق مراجع بین الملل��ی را در این خصوص انجام 

خواهد داد 
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 جهان 

=تعداد مبتالیان : 1۳۳ میلیون و ۳4 هزار 
و 4۲0 نفر

=تعداد فوتی ها : دو میلیون و 88۶ هزار 
و ۲4۶ نفر

=تعداد بهبود یافتگان : 107 میلیون و ۲89 
هزار و 1۶8 نفر 

ایران
=تعداد مبتالیان : یک میلیون و 984 هزار 

و ۳48 نفر
=تعداد فوتی ها : ۶۳ هزار و ۶99 نفر

=تعداد مبتالیان دیروز :  ۲0 هزار و 954 نفر
=تعداد فوتی های دیروز : 19۳ نفر

 هزینه انتقال سند خودرو
 بر مبنای عرف مشخص می شود

معاون امور اســناد و امالک سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور گفت: هزینه های انتقال سند خودرو 
 در اســتانهای مختلف بر مبنای عرف مشــخص 
 می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی 
اقبال معاون سازمان ثبت اسناد کشور  اظهار کرد: 
متاســفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از 
موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان 
عدالت اداری درباره وکالتنامه های موضوع ماده ۲۹ 
قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده 
که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را 
فراهم کرد.وی افزود: این تفسیر های غلط به گونه ای 
بوده که برداشت شده، از زمان اعالم این رأی، انتقال 
سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شود 
و هزینه های آن هم بر عهده خریدار است؛ این در 
حالی اســت این ها تفاسیر غلطی است که از رأی 
دیوان عدالت شد.در یکی از استانها، اتحادیه خودرو 
اعالم کرده که هزینه های سند خودرو در آن استان 
بر عهده خریدار اســت در حالی که مفاد قانونی و 
الزامــی در این خصوص در کشــور وجود ندارد و 
هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامه ای نداریم.
مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ 
وجه، درباره این موضوع که هزینه های سند الزاما بر 
عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر 
و نه تصویبی داشته است.وی خاطرنشان کرد: تأکید 
ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید 
در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر 
استان مشخص کننده پرداخت هزینه های انتقال 
سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به 
توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.به گفته این 
مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، 
اســتناد ماده ۲۹ قانــون را داریــم و هیچ فردی 
نمی تواند در مغایرت با قانون، کالمی بیان کرده و 
یا نکته ای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت 
درباره وکالتنامه ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری 
نمی تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیت های 
قانونــی اعالم کند در عین حال حق ورود به مفاد 
بخشــنامه ها و آیین نامه ها دارد.رأی صادره درباره 
ماده ۲۹ قانون رســیدگی به تخلفات راهنمایی و 
رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می توانند 
برای امنیت حقوقــی خود به عنوان متعامل، این 

انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

اورژانس  چند دقیقه ای می رسد؟ 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: مدت زمان 
رســیدن بر بالین بیمار در شهر تهران حدود ۱۴ 
دقیقه است، اما در حال تالش هستیم که با افزایش 
ناوگان موتوری و پایگاه های شــهری این عدد را 
کاهش دهیم. مجتبی خالدی در گفت وگو با ایسنا، 
در باره مدت زمان رسیدن اورژانس بر بالین مصدوم 
 و بیماران اظهار کرد: براســاس برنامه ریزی های 
صورت گرفته و در جهت کاهش مدت زمان رسیدن 
به بالین بیمار یا مصدوم و اینکه نگرانی از جهت در 
ترافیک ماندن آمبوالنس ها وجود داشت، از زمانی 
 که گزارشی به ســامانه ۱۱۵ طالع داده می شود 
موتورالنس و به طور همزمان آمبوالنس را به محل 
اعزام می کنیــم. اعزام آمبوالنس و موتورالنس به 
صورت همزمان انجام می شــود و صرفا به دلیل 
خدمت رسانی بهتر است. با توجه به دستوری که 
قانونگذار برای سازمان اورژانس مشخص کرده در 
شهرها باید در ۸۰ درصد مواقع نیروها در مدت زمان 
کمتــر از ۸ دقیقه و در جاده ها باید در ۸۰ درصد 
موارد کمتر از ۱۴ دقیقه به محل اعالم شده برسند؛ 

البته به جز کالنشهرها که شرایط متفاوتی دارند.

کرونا خبر

 اسناد و امالک 

 اورژانس

آفتاب یزد_ یگانه شوق الشــعرا: روز گذشته 
ایرج حریرچی از پاسخ به این سوال که چه کسی 
نگذاشــت محدودیت های نوروزی اعمال شــود 
استنکاف کرد. همچنین کارشناسان از پیش بینی 
مرگ و میر حدود ۵۰۰ نفر در روزهای آینده خبر 
می دهند. تقریبا تمام مسئولین، مقصر آمار باالی 
فوت ناشی از کرونا را خود مردم می دانند و متاسفانه 
هیچ کــس از مدیریت آزمون و خطائی دولت بعد 
از گذشت بیش از یکسال از بیماری کرونا صحبت 
نمی کند. اگر همچنان دولت بعد از یکسال در مقابل 
این بیماری، سیاســت آزمــون و خطا را در پیش 
گرفته است دیگر نمی شود از تقصیر مردم حرفی 
زد. در ســوی دیگر آنقدر سوء مدیریت مسئولین 
جدی اســت که به نظر می رسد در مقابل ویروس 
جدید نیز قرار اســت از سیاســت ایمنی جمعی 
استفاده شود زیرا در کشــوری که نه محدودیت 
ســفت و ســختی وجود دارد و نه واکسیناسیون 
گســترده انجام شده تنها راه مقابله با این بیماری 
آن است که 7۰ درصد جمعیت درگیر این بیماری 
شوند تا کشور از این بیماری مصون بماند. اما نباید 
فراموش کنیم که مدتی پیش مسعود مردانی عضو 
کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا ایمنی جمعی به 
وسیله درگیر شدن افراد با بیماری را کشتار جمعی 
خوانده بــود. اگر آمار فوت شــدگان این بیماری 
همچنان صعودی باشــد و به گفته برخی به ۵۰۰ 
نفر برسد این بار پس از گذشت یکسال و شناخت 
بیشــتر این بیماری و همچنین با وجود تجربیات 
و راهکارهای سایر کشورهای موفق در کنترل آن، 
باید افراد مقصر شناســایی و به مراجع قضائی نیز 
معرفی شوند زیرا بعد از گذراندن سه پیک بیماری، 
مسئولین از تبعات این ساده انگاری ها آگاه بودند 
و پیــک چهارم به دلیل نبود برنامه ای جدی برای 

کنترل این بیماری به وجود آمده است.  
<بی فکری اتاق فکر مبارزه با کرونا

به گزارش خبرآنالین حریرچی، معاون بهداشــت 
وزیر بهداشت در برنامه »چاپ اول« با اشاره به این 
موضوع که برخی در ستاد ملی کرونا مانع استفاده از 
فرصت طالیی عید برای خاموش کردن شعله های 
کرونا شدند در پاسخ به سوال مجری برای معرفی 
مخالفان اظهار کرد:»نمی توانم اسامی این افراد را 
بگویم.« به نظر می رسد بنا به گفته آقای حریرچی 
باید در میان لیســت افرادی که اعضای ستاد ملی 
مبارزه با کرونا هستند، مقصران وضعیت جدید و 

پیک چهارم کرونا را بیابیم. 
< وضعیت قرمز در تمام مراکز استان ها

با قرمز شــدن ۲۵7 شهرســتان و تمامی مراکز 
استان ها، سرعت افرایش بستری در خیز سراسری 
چهارم بیماری کرونا به مراتب شدیدتر از خیزهای 
قبلی شد. به گزارش ایسنا، ۲۵7 شهرستان و تمامی 
مراکز اســتان ها از دیروز ۱۸ فروردین در وضعیت 
قرمز قرار گرفتند و ۱۲۹ شهرســتان نارنجی، ۵۱ 
شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبی هستند. بنابر 
اعالم کانال خبری وزارت بهداشت، سرعت افزایش 
بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر 

از خیزهای قبلی است.
< خطر ۵۰۰تایی شدن دوباره مرگ ها

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
اشاره به لزوم تعطیلی دو هفته ای تهران در وضعیت 
قرمز کرونایی، گفت: »تا دو - سه هفته آینده میزان 
مرگ های ناشی از کرونا در کشور افزایش می یابد 
و حتــی تا مرگ ۴۰۰ ، ۵۰۰تایی هم می رویم، اما 
بحث این اســت که باید اقدامــی انجام دهیم که 
مرگ هایمــان به حد باالی ۱۰۰۰ مــرگ در روز 
نرســد.« دکتر پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، 
 با اشاره به وضعیت خطرناک کرونا در کشور، گفت: 
»در حال حاضر وضعیت بیماری بســیار نامناسب 
است. پیک چهارم بیماری از ابتدای فروردین ماه 
آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد. اگر اقدامی انجام 
نشود،  متاسفانه هفته های سختی در انتظار تهران 
خواهد بود.« وی با بیان اینکه واقعا وضعیت بدتر از 
این نمی توان متصور بود و شرایط بد است، افزود: 
»اگر این روند ادامه یابد، میزان مرگ ها بیش از این 
افزایش می یابــد. در حال حاضر هنوز مرگ و میر 
ناشی از کووید-۱۹ در سنین باال بیشتر است، اما به 
هر حال جوانان هم در مواردی بدحال بوده و دچار 
مرگ و میر می شوند.« طبرسی با بیان اینکه این 
وضعیت قابل پیشگیری بود و می شد در تعطیالت 
عید بهتر برخورد کرده و وضعیت بیماری کنترل 
شود، ادامه داد: »در حال حاضر تنها راه کنترل این 

شرایط، تعطیلی است. 
حداقــل باید تعطیلی 
در  را  هفتــه ای  دو 
باشیم.«  داشته  تهران 
وی دربــاره شــرایط 
تجهیزات  موجــودی 
و داروهــای مرتبط با 
کرونا نیز گفت: »فعال 
داروی  و  تجهیــزات 
دارد،  وجود  نیاز  مورد 
اما اگر این روند ادامه 

یابد، طبعا این حوزه هم ممکن است دچار مشکل 
شود.« 

<امیدمان به خدا 
و رعایت پروتکل های بهداشتی باشد

در این خصوص دکتر مســعود مردانی عضو ستاد 
ملی مبارزه با کرونا به آفتاب یزد گفت:»به نظر من 
اصحاب رسانه در رقم خوردن چنین شرایطی از همه 
 بیشتر مقصر هستند زیرا در تعطیالت اطالع رسانِی 
 درســتی به مردم انجام نشــد و فرق بین خوب 
و بد به درســتی برای مردم تشریح نشد. در سوی 
دیگر از ســمت مردم در خصوص این بیماری در 
تعطیالت ساده انگاری وجود داشت و از طرف دیگر 
هم مســئولین که باید ممنوعیت های مناسبی را 
اعمال می کردنــد و این کار را انجام ندادند، مقصر 
به وجود آمدن بخشی از شرایط امروزی هستند. به 
نوعی در به وجود آمدن این چرخه همه ما مقصر 
هستیم و خواهش می کنم افراد مسئولیت ها را به 
دوش یکدیگر نیاندازند. در این شــرایط به دنبال 
مقصر گشتن بسیار نادرست است. االن بسیاری از 
کشورها مانند آلمان و فرانسه قرنطینه هستند در 
حالیکه ضرر اقتصادی یک روز قرنطینه در آلمان 
مساوی با بودجه ساالنه بسیاری از کشورها است. 
ارزش ســالمت مردم در این کشــورها بیشتر از 
کشور ما درک شده است. ستاد ملی مبارزه با کرونا 
ده کمیتــه دارد و ما تنها عضو کوچکی از کمیته 
علمی ستاد هســتیم. هر ده کمیته نظرشان را به 
کمیته مرکزی می دهند و دســتور اجرا از سمت 
کمیته مرکزی صادر می شــود. اما در این شرایط 
مقصر دانستن دیگران کاری را از پیش نمی برد و 
همین االن باید مجدد به مردم بگوییم از رفتن به 
مسافرت های غیرضرور و دورهمی ها جدا خودداری 
کنند زیرا بسیاری از مردم همچنان در حال رفتن 
به دید و بازدید هستند. آقای حریرچی مقام باالیی 
در وزارتخانه دارند و به درستی می دانند چه کسی 
بیشتر از دیگران مقصر بوده است. در نوروز امسال، 
ساده انگاری و این فکر که بیماری تمام شده است 
و می شود به مردم فرصتی داد تا به مسافرت و دید 
و بازدید بروند، باعــث به وجود آمدن موج چهارم 
شــد. نمی شود گفت که پیک دیگری در کشور به 
وجود نمی آید زیرا ما همچنان نمی توانیم مطمئن 
باشــیم که پیک چهارم، پیک آخر است. من سال 
۹۸ و بعد از شروع اپیدمی اعالم کردم تا 7۰ درصد 
جمعیت ایران آنتی بادی نداشــته باشند همه در 
معــرض خطر هســتند. االن 6۰ درصد جمعیت 
انگلیس واکســن دریافت کرده اند و مردم با خیال 
راحت در حال بازگشت به فعالیت های روزانه خود 
هستند. به کشــور ما نه واکسن می فروشند و نه 
خودمان می توانیم این تعداد واکسن را تولید کنیم 
و فعــال باید امیدمان به خدا و رعایت پروتکل های 

بهداشتی باشد.«
< مدیریت دولت باری به هر جهت

همچنین سید جواد میری جامعه شناس و عضو 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره 
دلیل این نحوه تصمیم گیری و مدیریت بیماری و 
کوتاهی فاحش مسئولین، به آفتاب یزد گفت:»بحث 
 را بایــد از هیجانات خارج کنیم و چشــم اندازی 
 برای طرح این مســئله داشته باشــیم. خیلی ها 
وقتی درباره کرونا صحبت می کنند، چه مسئولین 
و چه مردم، خیلی ساده انگارانه این بحث را مطرح 
می کنند که یک بیماری آمده و ما باید این بیماری 
را مدیریت کنیم. در حالیکه واقع امر این است که 
ما با یک بیماری به معنای معمول کلمه و یا تنها با 
یک بحران اپیدمیک به معنای مألوف کلمه رو به رو 
نیستیم بلکه ما با یک وضعیتی رو به رو هستیم که 
نام این وضعیت را من وضعیت پساجدید می گذارم؛ 
یعنی اینکه ما وارد یک عصر جدیدی شده ایم ولی 
هنوز نمی دانیم کجای این عصر جدید هستیم. نام 
این عصر جدید دوره پساجدید است به این معنا که 
ما تا امــروز در دوران جدید زندگی می کردیم که 

قدمتی ۲۰۰ الی 3۰۰ 
ساله داشته است. این 
دوران به ســر رسید و 
آغاز  پساجدید  دوران 
شــده اســت که آن 
 چیزهایی که ما نرمال 
می کردیــم   تلقــی 
 فرو ریخته است. اتفاقی که 
در جهان افتاده به این 
معناست که تصوراتی 
که ما از حکمرانی در 
ساحات گوناگون سیاســت گذاری در ذهن خود 
داشته ایم و به صورت یک عقبه تاریخی در ذهن و 
زبان آدمیان قرار گرفته بود که بر اساس آن، زندگی 
و منطق زندگی روزمره خود را ســامان می دادند، 
فرو ریخته است و ما تنها با یک ویروس و بیماری 
رو به رو نیســتیم. می شود به صراحت گفت که ما 
با یک وضعیتی رو به رو هســتیم که این وضعیت 
 بــه معنای یک چرخــش نوین در زندگی بشــر 
بر روی کره زمین است. این را نمی شود صرفا با پیدا 
کردن مقصر فهمید. در وضعیت های بحرانی و فوق 
بحرانی، یک اتاق فکرهای بحرانی الزم است که به 
بحران بیاندیشند و در دریای بحران ها حرکت کنند. 
اما آن چیزی که ما از دولت مســتقر دیده ایم این 
است که عمال دولتی بوده که دائم در حال تعویق 
مسائل است و به دنبال تحلیل و حل کردن مسئله 
نبوده اســت. اصطالح باری به هرجهت در تمامی 

ارکان این دولت مستقر واقع شده است.«
<تجربیاتی که استفاده نشد

 وضعیتی که از آن سوء استفاده شد
وی در ادامه درباره اینکه چگونه می شــود از این 
وضعیــت عبور کرد به آفتاب یــزد گفت:»یکی از 
کارهایی که به عنوان مثال برای گذر از این وضعیت 
می توان انجام داد این است که ببینیم کشورهای 
تا حدودی موفق درکنتــرل این بیماری، چگونه 
توانسته اند این موفقیت را به دست بیاورند و تالش 
کنند که منطق زندگــی روزمره افراد کامال از هم 
فرو نپاشد. نمونه آن کشور روسیه است که االن در 
این کشور نیز این بیماری وجود دارد ولی وحشت 
و وسواسی که مردم ایران اسیر آن شده اند در کشور 
روســیه وجود ندارد. در ایــران زندگی اجتماعی 
مختل شــده است. مســئولین باید تجربیات این 
کشورها را مطالعه می کردند، به این صورت که چند 
نفر را مامور می کردند تا به صورت میدانی در این 
کشورها تحقیقاتی را انجام دهند و متوجه شوند با 
چه روش هایی این کشورها توانسته اند تا حدودی 
منطق زندگــی روزمره خود را حفظ کنند. این به 
نظر من گام عملی جهت عبور از این بحران است. 
بحرانی که هم وزارت بهداشت درگیر آن شده و هم 
کشور گرفتار آن است. به نظر می آید بخش اعظم 
وضعیتی که امروز در ایــران وجود دارد به فهم و 
مدیریت دولت از اینکه چگونه می شود از وضعیت 
کرونا برای عبور از بحران های دیگر اســتفاده کرد 
برمی گــردد. به این معنا کــه دولت به دلیل عدم 
اتخاذ سیاست های درست در طول این چند سال، 
درگیر بحران های عظیمی شــده اســت و در این 
یکسال آخر که بحران های عظیمی را در کشور به 
وجود آورده اســت و پاسخی هم برای آن ها ندارد، 
به نظر می رســد در حال استفاده از وضعیت کرونا 
برای عبور از بحران های دیگر خود است. چراهای 
بی شماری باعث شده اســت که دولت مستقر از 
وضعیت بحران کرونا به عنوان پوششی برای عدم 
سیاست گذاری های درست خود استفاده کند و این 

نکته را هم نباید نادیده گرفت.«
< بی توجهی به ابعاد اجتماعی بحران کرونا 

میری در انتها گفت: »تغییر و تحوالت ناشی از کرونا 
وجود دارد اما یک قسم دیگری از بحران درکشور 
ما به این برمی گــردد که مواجهه ما با این بحران 
باید چگونه باشد که تخریب منطق زندگی روزمره 
انسان ها در جامعه ایرانی به حداقل برسد. متاسفانه 
درباره این مســئله نه اندیشیده شده و نه گفت و 
گویی شکل گرفته است. طبقه دانشگاهی در حوزه 
علوم اجتماعی باید تصور مقایســه ای درباره این 
بیماری در کشورهای مختلف داشته باشند و بتوانند 
تجربیات دیگر کشورها را در اختیار سیاستگذاران 
حوزه بهداشــت قرار بدهند تا این سیاست گذارن 
بتوانند بر اساس یک منطق درست با بحران مواجهه 
پیدا کنند. تایوان نزدیک ترین کشور به چین است، 
باید بررســی کرد که تایوانی ها چه کار کردند که 
توانستند بحران کرونا را با وجود نزدیکی به چین 

بهتر از ایران کنترل کنند؟ بحث من این است که ما 
باید چه کار کنیم که صدمه به مردم، زندگی آن ها 
و جانشان کمتر شود. وزیر بهداشت نباید کرونا را 
صرفا یک مسئله اپیدمیولوژیکال بداند. استفاده از 
لفظ بحــران کرونایی یعنی ما اصال فهمی از ابعاد 
جامعــه و این بحران نداریم. اگر منشــا این اتفاق 
ویروس است اما ابعاد آن هستی اجتماعی را درگیر 
کرده و باید وزارت بهداشت و وزارت علوم به معنای 
جدی کلمه ورود کنند و بتوانند یکسری راهکارهای 
عملی برای فهــم این موضــوع در اختیار وزارت 
بهداشت قرار دهند تا ابعادی که می تواند صدمه ها 
را تقلیل دهد را شناسایی کنند. بعد از یکسال هنوز 
فهم این موضوع صورت نگرفته است و هنوز بحث 
بر سر این است که مردم را محدود کنند و تقصیر 
را به گردن یکدیگر بیاندازند. باید در سیاســت ها 
شفافیت وجود داشته باشــد تا بتوان فهمید چه 
اتفاقی افتاده است که در کنار سیاست های رمه ای 
اتخاذ شــده در برابر این بیماری، واکسیناســیون  
انجام نشده اســت؟ متاسفانه سیاســت گذارانی 
که در حوزه بهداشــت در حال فعالیت هســتند 
 االن کــه بایــد، کار خودشــان را درســت انجام

 نمی دهند.«
< مسئولیت ناشی از کوتاهی 

در حفظ سالمت مردم
محمدحسین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگستری 
نیز در مورد چگونگی مســئولیت های ناشــی از 
تصمیمات و سیاســت گذاری های نادرست ستاد 
مبارزه با کرونا بــه آفتاب یزد گفت: »در خصوص 
مسئولیت مدنی ناشی از ابتال به بیماری کرونا در 
اثر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، مسئولیت به 
معنای تعهد شخص در اثر تقصیر در مقابل زیان 
دیده اســت. در واقع فردی که به اشخاص دیگر، 
ضرر مادی یا معنوی برســاند باید پاسخگو باشد. 
شایان ذکر است که در موضوع کرونا وظیفه حفظ 
ســالمت مردم بر عهده دولت است و دولت باید با 
تدبیر و ابالغ شیوه نامه های بهداشتی، تدابیری برای 
جلوگیری از شیوع آن بیاندیشد. در اکثر کشورها 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دولت ورود 
کرده و برای حفظ ســالمت مردم تدابیری اتخاذ 
می شــود که در ایران این امر بر عهده ستاد ملی 
مقابله با کرونا قرار دارد. برای جلوگیری از شــیوع 
کرونا ستاد مقابله با این بیماری دستورالعمل ها و 
مصوباتی را تصویب و صادر می کند که همگی آن ها 
در حکم قانون اســت و از جمله آن ها می توان به 
الزامی شــدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
و ادارات اشــاره کرد. اگر فردی اعمالی را مرتکب 
و بر اثر عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی به این 
بیماری مبتــال و منجر به انتقــال آن به دیگران 
شــود نیز مقصر است. در فقه نیز بر حرمت اضرار 
به غیر تاکید شده است بنابراین اکنون که ویروس 
کرونــا در جامعه شــیوع یافته مردم نســبت به 
یکدیگر مسئولیت دارند. بر اساس مبانی فقهی و 
قانونی موجود اگر شــخصی به هر دلیلی به کرونا 
مبتال شود و به جای قرنطینه و رعایت پروتکل ها 
موجبات بیماری ســایر افراد را نیز فراهم کند در 
واقع با علم و اطالع به جامعه و دیگران ضرر رسانده 
و مســئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت. ستاد 
مبارزه با کرونا در چارچوب قانون مدیریت خدمات 
کشوری ایجاد شده است و در موارد مشخص ورود 
می کند. بر همین اساس سیاست گذاری ستاد ملی 
مبارزه با کرونا همتراز قانون است. به استناد ماده 
۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی 
و بیماری های واگیردار، اشــخاصی که مانع اجرای 
مقررات بهداشــتی می شوند یا در اثر غفلت باعث 
انتقال یکی از بیماری های واگیر می شوند به هشت 
روز تا دو ماه حبس تأدیبی و پنجاه و یک تا پانصد 
ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو کیفر محکوم 
می شــوند. به هر حال دولت آن طــور که باید به 
مسئولیت های خود مانند بیمه کردن تمام اقشار 
مردم در برابر این بیماری توجه نکرده است. بنابراین 
به نظر می رسد در زمینه کرونا شخصی که باید ضرر 
اشخاص را جبران کند، شخص حقوقی دولت است. 
دولت در راستای انجام وظایف ذاتی باید به حفظ 

حقوق شهروندان نیز بیندیشد.« 

 عامل بازگشت روزهای سیاه کرونا توبیخ شود
 در شرایطی کرونا مجددا اوج گرفته که قبل از عید این پیش بینی صورت گرفته بود. با این حال سهل انگاری انجام شد و اکنون گفته می شود با این روند به مرگ و میر

 روزانه 500 نفر می رسیم. مقصر کیست؟ چرا توبیخ و محاکمه نمی شود؟ در این باره با یک حقوقدان، جامعه شناس و یک عضو ستاد مقابله با کرونا گفتگو کردیم

 آسیب297 واحد مسکونی در 
پی زلزله مریوان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از 
شناسایی آسیب۲۹7 واحد مسکونی در پی زلزله 
سه شنبه شب   مریوان خبر داد.محمد فالحی در 
گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در پی زلزلهسه شنبه 
شب    شهرستان مریوان، ۲۹7 واحد مسکونی 
در ۲3 روســتا شناسایی شده اند که بیشترین 
 آســیب دیدگی آن ها ترک خوردگــی دیوار 
 به دلیل استفاده از مصالح ساختمانی محلی و 
 عدم رعایت اصول در ساخت و سازها بوده است.وی 
افزود: تعداد ۱۸ واحد مســکونی، معادل 3۰ تا 
6۰ درصد از این تعداد روستای شناسایی شده 
بیشــتر در نوار مرزی مریوان تخریب شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با 
اعالم اینکه خوشبختانه این زلزله هیچ خسارت 
جانی در پی نداشته است بیان کرد: ۹ نفر هنگام 
 فــرار از منزل مصدوم شــده که همگی آن ها
 شب گذشــته به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی ادامه داد: تیم مدیریت بحران اســتانداری 
بالفاصله بعــد از وقوع زلزله تیم های ارزیابی و 
امدادی و اورژانس را به سروآباد و مریوان و بانه 
 و مرز پنجوین عراق اعزام و در حالت آماده باش

 قرار داد.

کشف سالح جنگی غیر مجاز 
رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ از دســتگیری متهمی کــه در فضای 
مجازی فروش ســالح جنگی تبلیغ می کرد، 
خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی 
محمــدی " اظهار کــرد: در رصد های فضای 
مجــازی ، مأموران پایــگاه دوم پلیس امنیت 
عمومی به دســت آوردند که مدیر کانالی در 
شبکه های اجتماعی به تبلیغ فروش سالح و 
مهمات جنگی غیرمجاز می پردازد.وی عنوان 
کرد: هویت و مخفیگاه متهم شناســایی و با 
هماهنگی های قضائی، تیمــی از ماموران این 
پایگاه به مخفگاه متهم در محدوده شــهرک 
المپیک اعزام و در بررســی های بیشتر از آن 
مکان، یک قبضه ســالح جنگی به همراه 3۲ 
فشنگ کشف شــد.رئیس پایگاه دوم پلیس 
امنیت عمومی تهران با بیان اینکه در این رابطه 
یک متهم دستگیر و به همراه اموال مکشوفه 
به این پایگاه انتقــال یافت، اظهار کرد: متهم 
در تحقیقات تکمیلی به جرم ارتکابی اعتراف 
و برای ســیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی 
شد.این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: کشف 
جزئیات پرونده و همدســتان متهم در دستور 

کار قرار دارد.

کشف یک تن مواد مخدر
 در استان یزد 

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در شبانه روز 
گذشته با تالش ماموران یک تن مواد مخدر از 
نوع تریاک از پنج دستگاه خودروی عبوری در 
جاده های این استان کشف شد و در این ارتباط 
هفت نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.به 
گزارش ایرنا از  پایگاه خبری پلیس، ســرتیپ 
عباسعلی بهدانی فرد افزود: در راستای مبارزه 
با ســوداگران مرگ، ماموران با همکاری مردم 
طرح کنترل جاده های یزد را به اجرا گذاشتند.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان این محموله ها را 
از شهرهای جنوب شرقی کشور تهیه و قصد 
انتقال به دیگر اســتان ها را داشتند، بیان کرد:  
متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی 
و روانه زندان شدند.سال گذشته ۵3 تن انواع 
مواد مخدر از قاچاقچیان در اســتان به دست 
آمد که ۲۵ درصد نســبت به سال قبل از آن 
افزایش داشــت و حدود ۱۸۰ میلیارد تومان 
کاالی قاچاق نیز کشف شد.جاده های یزد نقش 
مؤثری در برقراری ارتباط استان های جنوبی و 
شــرقی ایران به مرکز کشور دارد و با توجه به 
موقعیت آن در مسیر کریدور شمال - جنوب 
و شــرق و غرب و بالعکــس در برخی مواقع 
راه های این استان برای انتقال کاالهای قاچاق و 
موادمخدر و نیز قاچاق انسان مورد سوء استفاده 
قرار می گیرد.روزانه حدود ۴۰۰ هزار دســتگاه 
انواع خودرو ســبک و ســنگین در جاده های 

استان تردد می کند.

 حوادث

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
زنجان، گفت: در ارتباط با شــهادت ۲ محیط بان 
زنجانی ۲ نفر که در این اقدام جنایتکارانه دخیل 
بودند از ســوی عوامل پلیس آگاهی این اســتان 

شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی، در گفت و گو با 
ایرنا، افزود: یکی از دستگیرشدگان بومی و دیگری 
نیز غیربومی است و احتمال اینکه تعداد شکارچیان 
خاطــی در رابطه با به شــهادت رســاندن این ۲ 

محیط بان زنجان بیشتر از این تعداد باشد وجود 
دارد.در تحقیقــات و بازجویی های پلیس به حتم 
زوایای پنهان این قضیه روشن خواهد شد و شواهد 
نشان می دهد که در حین دستگیری شکارچیان 
متخلف، درگیری اتفاق افتاده و محیط بانان هدف 
گلوله قرار گرفته و به علت شــدت جراحات وارده 

فوت کرده اند.
یک منبع مطلع در محیط زیست زنجان نیز گفت: 
این شکارچیان خاطی که در پی شکار گونه های 

جانوری شــاخص در این منطقه بودند با مشاهده 
 محیــط بانان اقدام بــه فرار کرده که متاســفانه
 پس از مدتی تعقیب و گریز آنها را با اســتفاده از 
گلوله جنگی به شهادت رسانده و از محل متواری 

شده اند.
وی افزود: زمان به شهادت رسانده این ۲ محیط بان 
مشخص نیست اما پیکر آنان حوالی طلوع آفتاب 
از ســوی عوامل گشت یگان حفاظت اداره کل در 

نزدیک روستای قره بوته، پیدا می شود. 

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان یزد با 
هدف بازدید از دادسرای شهرستان ابرکوه به این 
شهرستان سفر کرد.محمدرضا حدادزاده در این 
بازدید یک روزه، ضمن دیدار با قضات دادســرای 
شهرستان ابرکوه به بررسی مشکالت شعب دادسرا 
پرداخت و در خصوص تعیین تکلیف پرونده های 

مسن و معوق در شعب دستورات مقتضی صادر 
کرد.دادســتان مرکز اســتان یزد در حاشیه این 
ســفر با بازدید از یکی از شــرکت های تولیدی 
این شهرستان نسبت به ضرورت رفع موانع تولید 
تأکید کرد و اعالم هر گونه مشکل و موانع تولید 
جهت بررسی و رفع آن را به ستاد استانی اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی خواستار شد.بازدید 
از بازداشتگاه شهرستان ابرکوه و بررسی مشکالت 
مددجویان زندانی جهت بررســی مشکالت آنان 
و همچنیــن دیدار چهره به چهــره با تعدادی از 
مراجعان به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

ابرکوه از دیگر برنامه های این سفر بود.

 ۲ شکارچی در ارتباط با شهادت محیط بانان زنجانی دستگیر شدند

بازدید دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یزد از حوزه قضایی شهرستان ابرکوه 

 

اداره کل راه آهن یزد در نظر داردخرید 11500 قالب کفشــک 
ترمزچدنيp10 را بصورت ارزیابي ســاده به بخش خصوصي 
واگذار نماید.  الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه  از 
دریافت و تحویل اسناد مناقصهاز طریق درگاه سامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir  :الكترونیكي دولت )ســتاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
p101.موضوع مناقصه:خرید 11500 قالب کفشک ترمزچدني

۲.مدت و محل  انجام:4/چهار ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
۳.برآورد انجــام عملیات موضوع مناقصه  : ۲5.188.750.000 

ریال
4. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1.۲59.4۳7.500 
ریال–بصورت یكي از این روش ها :الف-ضمانتنامه بانكي در 
وجه شــرکت راه آهن ج. ا. ا. صادره یكي از بانكهاي مجاز که 
حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته 
و براي ۳ ماه دیگر قابل تمدید باشــد.ب- اصل فیش واریزي 
وجه نقد بحســاب تمرکز وجوه  نقدي راه آهن  به حســاب 
ir  ۲901000040010۶400۶۳7۲۶۲4   بنام تمرکز وجوه سپرده 
راه آهن نزد بانک مرکزي .ج- اوراق مشــارکت بي نام تضمین 

شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

5.شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
 1- ارائه پروانه بهــره برداری تولید از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت
  ۲- گواهینامه صالحیت نظام فنی راه آهن صادره از حوزه ناوگان 

الزامي مي باشد.
۶.قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
7.مهلت دریافت اســناد مناقصه : حداکثر تا ساعت14:00 روز 

سه شنبه مورخ 1400/01/۲4
8.مهلت بارگذاري اســناد مناقصه تكمیل شــده: حداکثر تا 

ساعت  09:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/0۲/08
9.مدت اعتبار ضمانت های شــرکت در فرآیند ارجاع کار سه 
ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل 

تمدید می باشد .
10.پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلي ضروري 
است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء 
الكترونیكي جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره 

تماس سامانه ستاد:  0۲1-419۳4

آگهي دعوت به مناقصه عمومي يك مرحله اي ارزيابي ساده)فشرده( 
شماره 99/43/م وزارت راه و شهرسازی 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
)سهامی خاص(

اداره تدارکات و پشتیبانی
اداره کل راه آهن یزد

وم 
ت د

 نوب



رئیس جمهور با بیان اینکه نباید واقعیت ها را تحریف کنیم، عنوان 
کرد: اگر بناست از پول ملت فیلم درست کنید و نمایش بدهید از 

واقعیت ها فیلم درست کنید و حقایق را به مردم بگویید. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه 
هیئت دولت اظهار کرد: امروز شــاهد فصل تازه ای از حیات برجام 
هســتیم و از همه کشورها با ترکیب های مختلف از ۱+۴ با حضور 
ایران تا ۱+۴ با حضور آمریکا به هر نحوی صدای واحدی شــنیده 
می شود و همه اطراف این توافق هسته ای به این نتیجه رسیده اند 
کــه هیچ راه حلی بهتر از برجام و هیچ مســیری جز اجرای کامل 

برجام وجود ندارد. 
وی افزود: ایــن موفقیت جدیدی برای جمهوری اســالمی ایران 
اســت. یکی از افتخارات دولت در سال های ۹۷.۹۸، ۹۹ و روزهای 
اولیه ۱۴۰۰ این اســت که با همه فشارها و سختی ها و شدیدترین 
تحریم ها کشور را به گونه ای اداره کرد که نه تنها دوستان ما، بلکه 
حتی دشمنان ما امروز اعتراف می کنند که فشار حداکثری شکست 

خورده است. 
روحانی همچنین تأکید کرد: یکی از افتخارات دوازدهم این اســت 
که در مقابله با فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار روانی و تبلیغاتی 
به گونه ای ایســتادگی و مقاومت کرده که در اینکه راه دشمنان ما 
منجر به شکســت شده امروز هیچ تردیدی وجود ندارد. البته همه 
ما می دانیم که این موفقیت در سایه مقاومت و ایستادگی یکپارچه 
ملت بزرگ ایران بوده و در این زمینه تردیدی نداریم. اگر ایستادگی 
و مقاومت مردم و تحمل سختی ها و رنج ها نبود ما شرایط دیگری 
داشــتیم. دولت حتی در این جنگ سه ساله حاضر نشد به توصیه 
بعضی از دوســتان عمل کند که آن ها گفتند برای ارزاق عمومی و 
کاالهای ضروری سیســتم کوپنی را برقرار کنید اما ما زیر بار این 
موضوع نرفتیم و گفتیم ما کشــور را به طور عادی اداره می کنیم و 
نیاز به سیستم کوپنی نداریم. ما می توانیم کاال را به اندازه نیاز جامعه 

به وفور در اختیار مردم قرار دهیم و همین کار را کردیم. 
روحانی اضافه کرد: در مدت ســه سال و نیم کاال به وفور در اختیار 
مردم بوده است. البته قیمت نامتعادل و گران بوده و مردم در فشار 
بوده اند و ما این را کامال قبول داریم و روشن است، اما در عین حال 
نتوانســتند اقتصاد ما را بشکنند. در شرایط تحریم امروز آمریکا به 
صراحت می گوید که آن سیاست شکست خورده و فشار حداکثری 
دیگر جــواب نمی دهد و به صراحت می گوینــد راهی جز مذاکره 
نداریم و به صراحت می گویند اگر شما آماده اید حاضریم مستقیم 
بنشــینیم و با شما مذاکره کنیم و اگر شما آماده نیستید حاضریم 
غیرمستقیم با ۱+۴ مذاکره کنیم. خب این به معنای پیروزی ملت 

ایران است. 
رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: نباید این پیروزی را دســت کم 
بگیریــم. رســانه های ما، فضــای مجازی ما و فضــای حقیقی ما 
می خواهنــد این واقعیت را بپوشــانند و این پیــروزی را تحریف 

کننــد. این یک پیروزی عظیم و بزرگ در تاریخ ملت ایران اســت 
 و اصال مربوط به دولت دوازدهم نیست، بلکه مربوط به ملت بزرگ 

ایران است. 
وی خاطرنشان کرد: نه یک روز و دو روز و سه روز بلکه سه سال و 
نیم ایستاده و در برابر همه فشارها مقاومت کرده است. من خواهم 
گفت که این ها چقدر جنایتکارانه در برابر ملت ایران ایســتادند اما 
شکست خوردند. برای اولین بار در تاریخ آمریکا در سه سال گذشته 
در دوره دولت ترامپ، آمریکا منزوی ترین دولت در ســازمان ملل، 
شورای امنیت و مجمع عمومی و دادگاه الهه و همچنین در افکار 

عمومی بود. 
رئیس جمهور یادآور شد: شما تاریخ آمریکا را نگاه کنید که آمریکا 
با کشــوری درافتاده و در برابر آن کشور در جهان سیاست و افکار 
عمومی تنها مانده باشــد. اگر تنها نمی ماند که در شورای امنیت 
می توانســت به قول خودش اســنپ بک را پیش ببرد و اگر تنها 
نمی ماند راجع به پایان تحریم تسلیحاتی ایران می توانست موفقیتی 
به دست آورد، ولی نتوانست و منزوی شد و تنها ماند و حتی یاران 
ســنتی اش مثل اتحادیه اروپا او را همراهی نکردند. آن ها هم قبول 
نکردنــد و زیر بار نرفتند و رأی مخالف دادند و این رفت فقط یک 
جزیره ای را پیدا کرد و آن جزیره را با خود همراه کرد و حتی یک 
کشور درست درمان از آمریکا حمایت نکرد. خب این یک پیروزی 

بزرگ است اما ما چرا این پیروزی را نمی گوییم. 
روحانی همچنین بیان کرد: پیروزی سیاســی ملت بزرگ ایران و 

دولت دوازدهم با رهبــری مقام معظم رهبری و حمایت و هدایت 
ایشان به وجود آمد که توانستیم آمریکا را شکست دهیم. چرا با پول 
ملت برای این شکست آمریکا فیلم درست نمی کنید؟ اگر بناست 
از پول ملت فیلم درســت کنید و نمایش دهید از واقعیت ها فیلم 
بســازید و حقایق را به مردم بگویید. پیروزی ملت را بگویید. نباید 
به مردم غیرواقعیت ها را بگوییم و نباید واقعیت ها را تحریف کنیم. 

رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا امروز آمریکا متواضع شده 
اســت، اظهار کرد: آمریکا چرا سر فرود آورده و امروز این گونه با ما 
حرف می زند. ببینید االن چه جور حرف می زنند. به ما می گویند اگر 
می خواهید دو نفری مذاکره کنید یا اگر می خواهید سه نفری و یا 
شش نفری مذاکره کنید ما آماده ایم و می خواهیم حرف بزنیم و حل 
کنیم. این لحن آمریکا در برابر ملت ایران و قدرت ملت ایران را چه 

کسی توانسته بوجود آورد؟ 
رئیــس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
۲۰فروردین سالروز فناوری هسته ای عنوان کرد: ما در ۲۱ فروردین 
افتتاح های جدیدی خواهیم داشت و مردم می بینند که چه کارهایی 

در زمینه هسته ای صورت گرفته است. 
وی خاطرنشــان کرد: متأسفانه یک حرفی را چند سال به دروغ به 
خــورد مردم دادند هر چند که مردم بــاور نکردند، اما به هر حال 
عده ای به دروغ می گفتند که این ها فناوری هسته ای را فروختند و 
تمام شد و تعطیل کردند. می گفتند آنجا را سیمان کردند، اینجا را 
بریدند و... اما حرف های دروغ الحمداهلل آشکار شد. در همین مدت 
مجلــس مصوبه ای تصویب کرد که البته ما نظرمان را گفتیم و من 
همچنان بر نظر خود باقی هســتم، ولی این مصوبه یک خاصیت 
داشــت و آن هم این بود که واقعیت توانمندی هســته ای ما را به 

خوبی آشکار کرد. 
روحانی همچنیــن تصریح کرد: به دروغ به مردم گفتند که رفتید 
برجــام را امضا کردید و فناوری هســته ای را دادید رفت. امروز که 
این چیزها را می بینیــد حداقل به دروغ تان اعتراف کنید. ما امروز 
سانتریفیوژهای IR IR۸.۹ و ۶IR داریم. در اراک مشکلی نداریم و 
درهای فوردو هم باز است و همه آنچه مقصد و مقصود ما در فناوری 
هسته ای بوده در این مقطع توانستیم اجرا و پیاده کنیم و البته در 

ادامه هم ملت باید ادامه دهد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم بدانند اگر واکسن 
کوواکس دیر رســیده به خاطر تحریم بوده چون طول کشید تا ما 
بتوانیم پول را به حساب بریزیم و آن ها هم با بیرحمی کامل اسم ما 
را پایین تر آوردند و به جای آنکه در اسفند دریافت کنیم االن از ۱۶ 
میلیون و ۸۰۰ هزار دوز مقدار کمی یعنی ۷۰۰ هزار دوز وارد شده 
است. تالش دوم ما هم این بود که از هند واکسن خریدیم و پولش 
را هم پرداخت کردیم اما یک مرتبه در درون آن کشــور دادستانی 
ممنوع کرد که نباید واکســن از هند خارج شود و جلوی محموله 

آماده واکسن گرفته شد. 

آفتاب یزد - رضا بردستانی: شایعه می سازند، منتشر می کنند، 
تکذیب می کنند، این و آن را و ایضاً فضای مجازی را متهم می کنند 
بی آنکه دقت کنند اصل شــایعه، آن قدر بی اساس است که نیازی به 
تکذیب ندارد! مثال خبر رسید که »رئیس قوه ی قضائیه برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری استعفا داده است.« بعد مدیرکل روابط 
عمومی قوه قضائیه، بدون آن که توضیح دهد »رئیس قوه ی قضائیه 
برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدن، نیازی به استعفا ندارد« 

آن شایعه را تکذیب می کند. 
خبر دیگر، آمدن ها و نیامدن های معرفتی و مرامی اســت؛ الریجانی 
بیاید من نمی آیم، رئیســی بیاید الریجانــی نمی آید، قالیباف گفته 
در صورتی می آید که رئیســی نیاید و... همه ی این ها شبیه و نظیر 
همان هایی اســت کــه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۲ و۱۳۸۸ و۱۳۸۴و... نیز تکرار 

می شد و اما داستان ۱۴۰۰ است و زمینی خالی از رقیب! 

< اصولگرایان علیه اصولگرایان، مجلس یا ستاد انتخابات؟! 
چندین و چند تن از نمایندگان مجلس، میانه ی میدان انتخابات دیده 
شده اند؛ برخی از پیش اعالم شده و برخی چراغ خاموش، بیرون گود 
مجلس اما صفی ۱۰۰ نفره برای رســیدن به پاستور تشکیل شده از 

نظامی و غیر نظامی گرفته تا ۸۰ساله و ۳۹ ساله! 
برخی که می دانند لذت انتخابات به نامزد شــدن اســت حتی شعار 
انتخاباتی خود را نیز رســانه ای کرده اند اما بعضی که می دانند زمین 
انتخابات محل »بازی بزرگان« اســت یا همچنان در حصن حصین 
ســکوت به ســر می برند یا از دریچه تحلیل و بررســی فعال، باال و 
پایین شــدن ها را می نگرند و نیز هستند رنداِن کاربلدی که تماشاگر 

یقه گیری ها و برمالشدگی ها و افشا شدن ها هستند! 

< مجلس تنگه ُاُحد را رها کرده سرگرم غنائم است!؟ 
در این بازار پر غوغای تالش برای رئیس جمهور شدگی )!( دو مسئله، 
اندک اندک حاد می شود؛ یکی اصولگرایانی که علیه اصولگرایان رخت 
رزم بر تن کرده اند و دوم اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی که 
در میانــه ی »کرونا« و »گرانی ها« و »کمبودها« و »مرغ و روغن« و 
»ارز« و »بورس« و در تنگاتنگ »نشست وین« و »مذاکرات هسته ای 
- برجامی«، به اصطالح »تنگه ی اُُحد« را رها کرده به دنبال »غنائم« 

سرگرم است! 
پیشــترها در یادداشتی نوشته بودیم فارغ از قالیباف که هنوز درباره 
انتخابات حرفی نزده و معلــوم هم نکرده که می آید و یا نمی آید اما 
شواهد و قرائن آن قدر بسیار است که دیگر تردیدی باقی نگذاشته )!( 
گانه هایی که در سطح جامعه دست به دست می شود مبنی بر آمدن 
و یا نیامدن آن و این نماینده، مجلس را از تک و تای رسیدگی به امور 
جاری مردم و مملکت می اندازد و تبدیل می شود به ستاد انتخاباتی 
و ناگفته، تکلیف ســتاد انتخاباتی روشــن است که عده ای می شوند 
همراه و عده ی رقیب و جنگی که تماشــایی است؛ وسط بهارستان 

به سمت پاستور! 

< اصالح طلبان در چهار جبهه، یک جبهه تماشاچی! 
حاال و در روزهایی که سیاســت و بر اریکه ماندن و بودن را »نوبتی« 
فرض کرده اند گویی همه ی اسباب قدرت در یِد اختیار اصالح طلبان 

بوده - که می دانند نبوده - با صدای رسا می گویند: »نوبتی هم باشد 
نوبت اصولگرایان است.« دیگر نه گوشی بدهکار است و نه دغدغه ای 
مردد که یک کاســه شــدن قدرت نه به نفع نظام اســت نه مردم؛ 
انتخابات است، انتخابات ریاســت جمهور، شبیه گلوله ای برفی رها 
شده از سر قله، هرچه پایین تر می آید بزرگتر می شود، خطرناک تر و 

ویران کننده تر... کنار نکشند تا ته دره بدرقه خواهند شد. 
اصالح طلبان اگرچه پا پس نکشــیده اند و همچنان برای فرستادن 
یک نامزد نام آشــنای تا بن دنــدان اصالح طلب تالش می کنند اما 
تردیدها در قبیله ی اصالح طلبی شامل سه گروه شده است؛ برخی 
که سودای اســتقالل و شــاید برائت طلبی از جمیع اصالحاتی ها 
دارنــد، بعضی کــه همچنان می گوینــد ائتــالف بی ائتالف، فقط 
اصالح طلب راســتین شناســنامه دارد، عده ای که ماه ها و سال ها 
است به دنبال یکی دیگر شبیه حسن روحانی می گردند محکم تر، 
متعهد تر و خوش قول و وفادار تر و آن عده که این ســه گروه را به 

نظاره نشسته اند. 

< اصولگرایان برای اصالح طلبان نیز تصمیم گرفته اند! 
اگرچــه زمین اصالح طلبــان خالی از مدعی رئیس جمهور شــدن 
نیســت اما اصولگرایان عدم حضور اصالح طلبان در انتخابات ریاست 
جمهوری را فرض محکوم به انجام تلقی کرده اند پس بی آن که برای 
اصالحاتی ها حسابی باز کنند میدان رزم گشوده اند علیه اصولگرایان و 
از این جا است که ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بدلی از جنگ اصولگرایی 

علیه اصولگرایی است! 
حتی اگر انتخابات ریاســت جمهوری، تنها و تنها یک نامزد داشته 
باشد تا دعوای انتخاباتی نباشد، به طور طبیعی مزه نمی دهد همین 
مــزه نــدادن و مفروضاتی که بوی تصمیم گیــری اصولگرایان برای 
اصالح طلبان می دهد، اصولگرایان چاره ای ندارند که یقه ی رقیبی که 
نابوده فرضش کرده اند را رها کرده بچســبند بیخ یقه ی اصولگرایانی 

که شانس بیش و کمی دارند. 
این نیز بدعتی است در انتخابات که اول رقیب را حذف می کنند بعد 
برای باقیمانده ی نقش و ســهم تعریف می کنند و در نهایت تالش ها 
مصروف به از میدان به در کردن رقبا می شــود گویی تصمیم بر آن 
قاعده است که انتخابات به صندوق نرسیده تعیین تکلیف شود مثل 
فوتبالی هایی که بارها گفته اند: »نتیجه بیرون مستطیل سبز تعیین 

شده است!« 

< شایعه سازی هایی که بوی ترس می دهد! 
فارغ از مجلس و برخی مجلس نشــینان از رأس هرم قوه ی مقننه تا 
صندلی هایی در صحن؛ که ســودای پاستور در سر دارند رایزنی های 
برخی و بعضی اصولگرایان و اصالح طلبان گویی به مذاق باقیمانده ی 
اصولگرایــان خوش نیامده و از همین رو اســت که دائم می گویند: 
»اگر فالنی بیاید، البــد بهمانی نمی آید« و »اگر بیاید فالن و چنان 
می شود!« در میانه ی دعواهای این چنینی و شایعه هایی که در شایعه 
بودنش نیز باید تردید کرد )!( دو مســئله آزاردهنده است؛ تمامیت 
خواهی عده ای برای خالی کردن صحنه؛ نه فقط از رقیب اصالح طلب 
 کــه از هر رقیبی کــه پیروزی احتمالی را به خطــر بیندازد و دیگر 

یکسره کردن ماجرا از بُعد رسانه ای!

< دولتی که نمی خواهد برود! 
انتخابات ریاست جمهوری است، دولت مستقر اگرچه شانسی برای 
باقی ماندن ندارد اما همه ی ســودازدگان پاستورنشــین به خوبی 
دریافته اند که زمین را همین گونه نیز خالی نخواهد کرد پس حتی 
اگر بیمی از اصالح طلبان نداشــته باشــند - که ندارند! - از دولتی 
که هنوز و تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساکن در پاستور است به شدت بیم 
دارند و این یعنی؛ برخی شایعه ها نه ارتباطی به اصولگرایان دارد و 
نه تناسبی با اصالحاتی ها، مسئله چهره ی مورد عنایت دولت است؛ 

دولتی که می داند باید برود اما نمی خواهد! 
یکی - دو ســال اخیر، بیشــتِر مباحثی که در اطراف پاســتور با 
درونمایه ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در جریان بود به این 
نتیجه و نکته ی مهم منتهی می شد که چهره ی مورد عنایت دولت 

کیست و این فرد آیا از سوی اصالح طلبان حمایت خواهد شد؟ 
این که می گوییم اصالح طلبان بدان ســبب اســت که اصولگرایان 
بــرای ۱۴۰۰ هر تصمیمی که باید اتخــاذ کنند، اتخاذ کرده اند در 
ایــن میان برخی و بخشــی از اصالح طلبان بر همــان مدار ۹۲ و 
۹۶ می خواهنــد از نامزدی حمایت کنند که حتی اگر اصالح طلب 
 نباشــد اما بازهم به آن ها چون نزدیک تر احساس می شود کفایت 

خواهد کرد! 
پس بخشــی از شایعه ها ریشــه در ترس دارد که این ترس اندک 
اندک به سمت و سوی تخریب نیز حرکت خواهد کرد تخریب هایی 

که شاید تا شب انتخابات نیز ادامه پیدا کند. 
نکتــه ی پایانی اما فضای دم کرده و ُگر گرفته ی این روزها اســت، 
مردمی که معیشت شان حال و روز خوبی ندارد، بورس اوراق بهادار 
که به حال خود رها شــده، گرانی ها که فعال به این و آن ربط داده 
می شــود و ارز و طال که یک روز در سراشیبی است و روزی دیگر 
در سرباالیی و مذاکرات برجامی که دولت فارغ از تمامی دغدغه ها 

می خواهد بی سرانجام رها نشود. 
دولت آخرین تخم مرغ خود را بازهم در سبد برجام گذاشته با این 
امید که شــاید در دقیقه ی ۹۰ حتی انتخابات ریاست جمهوری را 
نیز ماِل خود کند مســئله ای که با نیم نگاهی بر صفحه ی نخست 
روزنامه های منتقد دولت به خوبی هویدا اســت از تیترها گرفته تا 
ســرمقاله ها و گزارش ها. آنچه البته همچنان بازارگرمی دارد انتقاد 
از دولت اســت گرم تر از حتی انتخابات و پر ســر و صداتر از همه  

شایعه هایی که اساساً کذب است و نیازی به تکذیب ندارد!

جوابیه

هسته ای

دیپلماسی

نگاه

پاسخ مترو به یک پیام مردمی 
احتراما خواهشمند اســت در خصوص 
مطلب مندرج در آن روزنامه، پنج شــنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ صفحه ۸ با مضمون: 
درخواست ضدعفونی صندلی های مترو، 
پاسخ زیر در همان صفحه به چاپ برسد: 
با ســالم، احتراما ضمن تشکر از مسافر 
گرامی، به اطالع می رساند عملیات نظافت 
ایستگاه ها و ضدعفونی ناوگان ریلی مترو 
پروتکل های  و  دســتورالعمل ها  طبــق 
بهداشــتی ابالغی به شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه از ســوی ســتاد 
مقابله با کرونا توسط پیمانکار مربوطه و با 
نظارت مستمر و دقیق ناظران این شرکت 
انجام می شــود. الزم به توضیح است که 
تمامی قســمت های قطارهای فعال در 
تمامی خطوط هفتگانــه مترو از جمله 
صندلی ها و... به صــورت منظم در ابتدا 
و انتهای مســیر و پس از سرویس دهی 
روزانه که با پایان ساعت کاری مترو همراه 
اســت، در پایانه ها ضدعفونی می شوند. 
ضمن اینکه ایستگاه های مترو نیز هم در 
طی روز چندین نوبت نظافت شــده و به 
منظور نظارت بر حســن اجرای عملیات 
ضدعفونی قطارها، فرم هایی تهیه شده که 
توســط ناظران مربوطه به صورت روزانه 
تکمیل و ارسال می گردد. گفتنی است که 
قطارها قبل از اعزام از پایانه ها به خطوط 
اصلی جهت اجرای حرکت های مسافری 
به صورت کامل با دستگاه مه پاش حاوی 
مواد ضدعفونی کننده طبق دستورالعمل 

ابالغی، گندزدایی می شوند.

صالحی: 
با برجام صنعت هسته ای 

نه متوقف و نه کند می شود
رئیس ســازمان انرژی اتمــی از رونمایی از 
۱۳۳دستاورد این سازمان در مراسم روز ملی 
فناوری هســته ای خبر داد. به گزارش ایسنا، 
علی اکبر صالحی در حاشــیه جلسه هیئت 
دولت با بیان اینکه مراســم روز ملی فناوری 
هســته ای روز ۲۱ فروردین برگزار می شود، 
اظهار کرد: این مراسم با حضور رئیس جمهور 
برگزار می شود.  وی تاکید کرد: مطمئن باشید 
با برجام صنعت هسته ای نه متوقف و نه ُکند 
می شود، خودتان مقایسه کنید که ما در سال 
۹۲ در عرصه های مختلف چه داشتیم و االن 
چه داریم. رابرت مالی]نماینده آمریکا در امور 
ایران[ اخیرا گفته برویــد ببینید با اقدامات 
ترامپ صنعت هسته ای ایران به کجاها رسیده 
اســت. رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه »ما ۱۵ نوع ســانتریفیوژ داریم که در 
 ،IR۶ حال غنی ســازی اورانیوم هستندمثل
IR۲M ،IR۴« گفت: در ســال ۹۲ ما تنها 
با IR۱ غنی ســازی می کردیــم، این خیلی 
جهش بزرگی اســت. قبل از برجام، حداکثر 
غنی ســازی مان ۱۳ هزار ســو بــود اما االن 
بدون اینکه تمام امکاناتمان را بســیج کنیم، 
۱۶۵۰۰ســو غنی ســازی داریم. خب آیا این 

صنعت ُکند و متوقف شده است؟ 

استقبال سئول از احتمال 
آزادسازی کشتی کره ای 

وزارت امورخارجــه کــره جنوبــی از موضع 
تهران مبنی بر اینکه در حال بررســی آزادی 
نفتکش توقیف شــده این کشــور و ناخدای 
آن اســت، اســتقبال کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از شــبکه کی. بــی. اس، چوی یونگ 
سام سخنگوی وزارت امورخارجه کره جنوبی 
در یک نشسســت خبری گفت که سئول از 
اظهــارات مقامــات ایران مبنی بــر اینکه با 
دیدگاهی مثبت در حال بررســی آزادسازی 
نفتکش توقیف شــده کــره ای و ناخدای آن 
هستند، استقبال می کند. وی در ادامه تاکید 
کــرد که دولت کــره از نزدیک و با دقت این 
موضــع تهران و بررســی های آن ها را دنبال 
می کنــد و انتظار می رود بــزودی خبرهای 
خوبی درباره آزادســازی کشتی کره جنوبی 
منتشر شــود. چوی یونگ سام با بیان اینکه 
"توقیف نفتکش کره ای بــر روابط دو جانبه 
»سنگینی« کرده است، گفت: حل و فصل این 
مسئله یک دستاورد مهم برای توسعه روابط 
سئول - تهران خواهد بود. سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی کره جنوبی همچنین خاطرنشان 
کرد کــه دولت کره حداکثر تــالش خود را 
خواهد کرد بــا نهادهای مربوطه تا زمانی که 
مسئله حل می شود، همکاری کند. به همین 
منظور، نخست وزیر کره جنوبی قرار است به 
زودی برای رایزنی درباره آزادســازی کشتی 
توقیف شــده این کشــور در آب های خلیج 
فارس به تهران ســفر و با مقامات جمهوری 

اسالمی دیدار کند. 

دیاکو حسینی: 
نشست وین گام اول 
در پی گیری دیپلماسی 

قلمداد می شود
مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری با بیان این که 
مواضع عده ای در داخل آمریکا نسبت به برجام 
قطب بندی شده است، گفت: به نظر می رسد 
نشست کمیسیون ویژه برجام آغاز روند پیچیده 
و طوالنی باشد. دیاکو حسینی در گفتگو با ایسنا 
در ارزیابی خود از نشست کمیسیون ویژه برجام 
اظهار کرد: نشستی که انجام شد فقط گام اول 
بعد از یــک دوره طوالنی رکــود در پیگیری 
دیپلماســی قلمداد می شود و نه بیشتر. لذا به 
نظر می رســد این نشست آغاز روند پیچیده و 
طوالنی باشــد که جنبه فنی زیادی دارد. وی 
تصریح کرد: فقدان ارتباط آمریکا و ایران، خروج 
آمریکا از برجام، تحریم های اعمال شده و گام 
ایران برای کاهش تعهدات باعث شده تا فاصله 
نیات سیاسی دو کشور افزایش پیدا کند. این 
پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک افزود: این در 
حالی اســت که دولت بایدن بارها اعالم کرده 
می خواهد به برجام بازگردد اما همچنان مواضع 
عده ای در داخل آمریکا نسبت به مسئله برجام 
قطب بندی شــده است. مدیر برنامه مطالعات 
جهانی مرکز بررســی های استراتژیک ریاست 
جمهوری ابراز کرد: آنچه انجام شد برای همه 
کشورهای عضو برجام و همچنین آمریکا که در 
ابتدای جاده ای قرار گرفته اند، تصورش سخت 
بود که صرف جمع شدن در قالب کمیسیون 
مشــترک برجام خبر خوب و پیشرفت باشد، 
زیرا آن ها نمی دانند در هفته های آینده با چه 
چیزهایی مواجه می شــوند. حسینی در پایان 
خاطرنشان کرد: بنابراین رسیدن به یک مخرج 
مشترک در مورد نحوه اجرای کاری مشترک 

کمی سخت بوده و قابل پیش بینی نیست. 

< آمریکا چرا ســر فــرود آورده و امروز 
این گونــه با ما حرف می زنــد. ببینید االن 
چه جور حــرف می زنند. به مــا می گویند 
یا  اگر می خواهید دو نفــری مذاکره کنید 
اگر می خواهید ســه نفری و یا شش نفری 
مذاکره کنید ما آماده ایم و می خواهیم حرف 
بزنیم و حل کنیــم. این لحن آمریکا در برابر 
ملت ایران و قدرت ملت ایران را چه کسی 

توانسته بوجود آورد؟ 

< مردم بدانند اگر واکســن کوواکس دیر 
رســیده به خاطر تحریم بــوده چون طول 
کشید تا ما بتوانیم پول را به حساب بریزیم 
و آن ها هم با بیرحمی کامل اسم ما را پایین تر 
آوردند و به جای آنکه در اســفند دریافت 
کنیم االن از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز مقدار 

کمی یعنی ۷۰۰ هزار دوز وارد شده است

آفتاب یزد شایعه های تکذیب شده  انتخاباتی را بررسی می کند

اصولگرایان برای اصالح طلبان نیز تصمیم گرفته اند! 

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد
دبیر شــورای نگهبان گفت: وضعیت اقتصادی کشور 
بسیار نگران کننده است. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت اهلل احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان طی سخنانی با اشاره به وضعیت کرونا 
و ابتالی هــزاران نفر از مردم به این بیماری منحوس، 

تصریح کرد: متأســفانه دوباره تعداد زیادی از شــهرهای کشور به 
شدت درگیر کرونا شده اند؛ کرونا به سرعت در حال پیشروی است 
و این بسیار نگران کننده شده، ولی امیدواریم که مسئوالن و مردم 

با همکاری هم، هر چه زودتر وضعیت را کنترل کنند. 
دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: وضعیت اقتصادی 
کشور بسیار نگران کننده است و معلوم نیست که آیا 
مسئوالن از اصالح وضعیت موجود اقتصادی، ناتوان 
هستند یا اینکه اعتنایی ندارند؛ وضعیت برای اقشار 
کم درآمد جامعه، بسیار سخت شــده و نرخ ها هر روز باال می رود، 
مســئوالن باید هر چه سریعتر به مشکالت مردم رسیدگی کنند. 
جنتی به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: 

امسال انتخابات ریاســت جمهوری، میان دوره ای مجلس شورای 
اســالمی، میــان دوره ای خبرگان رهبــری و همچنین انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا را در پیش داریم؛ امیدوارم که همه ی 
مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی و تدابیری که اندیشیده شده، 
مشارکت حداکثری داشته باشند چرا که انتخابات سرنوشت کشور 
را رقم می زند. وی ادامه داد: تمام امور اجرایی و اداره کشور بر عهده 
رئیس جمهور اســت و اگر فردی توانمند به عنوان رئیس جمهور 

انتخاب شود، حتماً می تواند مشکالت مردم را حل کند. 

جنتی: وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران کننده است

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود با حضور اکثر اعضا تشکیل شود و یکی از 
دستورکارهایش بررسی لوایح FATF بود به هفته آتی موکول شد. احمد توکلی در گفت وگو 
با ایسنا علت این تعویق را دستور ستاد ملی کرونا برای تجمع در وضعیت قرمز کرونا دانست 
و گفت: این هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلسه مجمع وجود نداشت، با آمادگی 
فنی از هفته دیگر جلسات مجمع به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

سیاسی 4

نوشــابه؛  قیمــت  افزایــش   -1۶25
قیمــت  افزایــش 
از  بســیاری  روی 
محصوالت از جمله 
تأثیر  هم  نوشابه ها 
گذاشــته  منفــی 
اســت. بــه عنوان 
نمونه نوشــابه های 
کوچک یــک نفره 
که قبــاًل بین هزاروپانصــد الی دوهزار 
تومــان بــود، اکنون پنج هــزار تومان 
وجه رایج ایران شــده اســت! دوشنبه 
شــانزده فروردین برای خرید ساندویچ 
مراجعه  به ساندویچی عموحسن محل 
کردم، از گرانی ها و بی توجهی مسئوالن 
انتقاد کرد و گفت: ایام عید نوروز بیشتر 
مواد غذایی ام تمام شــدند. اینهایی که 
در یخچال باقی مانده خوشبختانه هنوز 
تاریــخ مصرف دارند و بــرای چند روز 
می توانم اســتفاده کنم. اما برای خرید 
اجناس جدیــد مجبــورم گرانتر تهیه 
کنم. چرا مســئوالن نسبت به گرانی ها 
و مشــکالت اقتصادی مردم هیچ کاری 

انجام نمی دهند؟ علی از تهران
1932- ایــن روزها که بیشــتر درباره 
دارد  کرونا هشــدار می دهند، ضرورت 
نظــارت بــر نانوایی ها افزایــش یابد تا 
آن ها بیشتر مسائل بهداشتی را رعایت 
کنند. برخــی نانوایی ها از جمله نانوایی 
بربری در تهران، خیابان هفده شهریور، 
کمی باالتر از میدان شــکوفه، نوجوانان 
کم سن و ســال را به کار گرفته کمتر 
را رعایــت می کنند.  بهداشــت فردی 

مهدی پناهی
1147- اکبر: زنان بدون سرپرســت که 
همسرشان را سال هاست از دست داده، 
از بسیاری مزایا بی بهره هستند، حقوق و 
درآمدی هم ندارند، تکلیف شان چیست 
و برای ادامه زندگی باید چه کار کنند؟ 
به عنوان نمونه خانمی هفتادوشش ساله 
در شهرستان گرگان زندگی می کند که 
زیرمجموعه کمیته امداد اســت که هر 
مــاه مبلغ ناچیزی به ایشــان پرداخت 
می شود. به راستی تا کی باید این افراد 

نیازمند کمک دیگران باشند؟ 
1359- توحید از تهــران: پل مکانیزه 
واقــع در خیابــان تهــران نــو، مقابل 
بیمارستان بوعلی هم خاموش و هم این 
که به محل معتادان تبدیل شده است. 
عابران با ترس و دلهره از روی پل عبور 
می کنند. از شــهرداری منطقه و نیروی 

انتظامی تقاضای رسیدگی داریم.
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427

روحانی:
اگر می خواهید با پول مردم فیلم بسازید حداقل حقیقت را بگویید



گیل��دا ب��ه تهی��ه کنندگ��ی مس��عود ندافی و 
کارگردانی سیدمیالد بنی طبا وارد مرحله پیش 
تولید ش��د. به گ��زارش ایرن��ا، مجموعه مینی 
س��ریال گیلدا که شورایاری را در قالب طنز به 
 تصویر می کشد در ۶ قسمت ۵۷ دقیقه ای تولید 

می شود.

 این مجموعه طنز که قرار است در چند فصل 
س��اخته و پخش شود، از اواس��ط بهار ۱۴۰۰ 
کلی��د خواهد خ��ورد. گیلدا ک��ه درون مایه ای 
اجتماع��ی دارد با بهره من��دی از بازیگران طنز 
در نیم��ه دوم امس��ال پخ��ش می ش��ود. پس 
از گافت��اب، گیلدا که به عن��وان چهارمین اثر 

مس��عود ندافی به ش��مار می رود، قرار است در 
یکی از روس��تاهای گردش��گری استان گیالن 
فیلمبرداری ش��ود. این س��ریال ماجرای عشق 
نافرجام پسر و دختری است که در نهایت برای 
 رسیدن به اهداف خود، مسیر زندگی شان تغییر 

می یابد.

مسعودندافی»گیلدا«رامیسازد

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

پنجشنبه  19 فروردین 1400    شماره  5985

بازیگر »هری پاتر« درگذشت
»پل ریتر« بازیگر س�ریال »چرنوبیل« و فیلم »هری پاتر و ش�اهزاده دورگه«، بر اثر تومور 
مغزی درگذشت. به گزارش برنا، ریتر 20 دسامبر سال 19۶۶ با نام سیمون پل آدامز در کنت 
انگلیس متولد شد و پس از تحصیل در رشته زبان های مدرن در کالج سنت جان دانشگاه 
کمبریج، به تئاتر ملی آلمان در هامبورگ ملحق شد و پس از بازگشت به انگلیس نام هنری 

ریتر را که ریشه آلمانی دارد، برای خود برگزید.

آهنگساز سریال »نون خ« در پاسخ به این که چرا در تیتراژ قسمت 
پایانی سریال، از موسیقی ترکیه ای بهره گرفته است؟ چنین توضیح 
می دهد: موس��یقی قطعه »لیلیم لی« اصالتی کردی دارد. ممکن 
اس��ت برخی پس از گوش دادن اثر در تیتراژ پایانی سریال، قطعه 
بازخوانی ش��ده توس��ط ابراهیم تاتلیس )خواننده ترک( برایشان 
یادآوری ش��ود، ولی این خواننده به دلیل ُک��رد بودنش چندتا از 
ملودی های فولکلور کردی همانند »لیلی��م لی« را به ترکی برده 
است. صادق آزمند � آهنگساز سریال »نون خ« � در گفت وگویی 

با ایسنا می افزاید: اگرچه قدمت و اصالت این آثار به 
موسیقی ُکردی برمی گردد، اما چون از یک خواننده 
مطرح ترکیه ای ش��نیده ش��د، خیلی ها این قطعه را 
به عنوان یک اثر ترکی می شناس��ند.از او می پرسیم 
»کردی ترکیه ی��ا کردی ایران؟« که چنین پاس��خ 

می دهد: موس��یقی هایی که در س��ریال استفاده کردم، موسیقی 
کردستان بود؛ به گونه ای که مثال کردهای خراسان را که کرمانج 
هس��تند، در نظر گرفتم ولی باید بدانیم ک��ه کردهای ترکیه نیز 

کرمانج هستند. به همین جهت سعی کردم سیری در 
موسیقی کردستان داشته باشم و تمامی لهجه ها را در 
نظر بگیرم. البته »لیلیم لی« سروده استاد بی بدیل و 
پر آوازه کرد، »استاد هیمن موکریانی« است. در نتیجه 
موسیقی »لیلیم لی« را که در سریال شنیدیم به اصل 
خودش برگشت. آزمند اظهار می کند: برای ساخت بخش به بخش 
موسیقی این سریال بسیار فکر شده است؛ چون این سریال با دیگر 
فیلم هایی که ساخت موسیقی آنها را بر عهده داشتم  متفاوت بود.

چراموسیقی»نونخ«یادآورقطعهخوانندهترکیهایبود؟

نمای��ش تعداد زی��ادی حیات وح��ش در یکی 
از س��ریال های جدید به عن��وان حیوان خانگی 
واکنش ه��ا و انتقادهای زیادی را از س��ازندگان 
این س��ریال و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
به دنبال داشته اس��ت اما این سازمان می گوید 
که انتظار داش��تیم این سریال حاوی پیام هایی 
درخصوص خ��ودداری از حیوان آزاری باش��د.
ب��ه گزارش ایس��نا، چن��دی پی��ش همزمان با 
پخ��ش نخس��تین قس��مت س��ریال دراکوال از 
ش��بکه نمای��ش خانگ��ی انتقادات��ی از س��وی 
فع��االن محی��ط زیس��ت درب��اره اس��تفاده از 
گونه های مختلف حیات وحش در این س��ریال 
 ازجمل��ه ببر، الم��ا، زراف��ه، عق��اب و... مطرح

 شد.
 منتقدان این فیلم را به س��یرکی تشبیه کردند 
که خود مص��داق حیوان آزاری اس��ت و مردم 
را نی��ز به نگهداری از حی��ات وحش در منازل 
تشویق می کند.هرچند این نخستین بار نیست 
که فیلم س��ازان ب��رای القای مفاهی��م مختلف 
ازجمله تمول مالی ش��خصیت های س��ریال یا 
خوش رنگ و لعاب کردن صحنه فیلمبرداری از 
حیوانات مختلف استفاده می کنند و گونه هایی 
مانن��د بب��ر، زراف��ه، ط��اووس و... را به عن��وان 
حیوانات خانگی درمعرض تماش��ای مخاطبان 
می گذارند. نمونه ای از این مورد عالوه بر سریال 
»دراکوال«، اخیرا در مجموعه تلویزیونی »چوب 

خط « به تصویر درآمد که 
از ش��بکه س��ه پخش شد. 
فع��االن محیط زیس��ت بر 
این باورند که اس��تفاده از 
حیات وحش در سریال ها، 
تقاضا ب��رای نگه��داری از 
آن ه��ا در منازل را توس��ط 
خواه��د  بیش��تر  م��ردم 
در  پروس��ه  ای��ن  و  ک��رد 
نهایت به نف��ع قاچاقچیان 
حیات وح��ش خواهد بود. 
عل��ی کش��میری - فع��ال 
فعال  و  حق��وق حیوان��ات 
محیط زیس��ت - با انتشار 

یادداش��تی ضمن انتقاد از س��ریال »دراکوال« 
عنوان کرده است که این سریال تبلیغ و ترویج 
آشکار نگهداری از حیات وحش در منازل است 
و تنور تج��ارت حیات وح��ش را گرم می کند.
به گفته او اکن��ون فصل بهار و هنگام زادآوری 
حیوانات است و سریال »دراکوال« رسما مشوق 
جدا ک��ردن بچه حیوانات از طبیعت. در چنین 
 شرایطی رسالت سازمان حفاظت محیط زیست

 چیست؟
 شهاب  الدین منتظمی - مدیرکل دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط 
زیست - در پاسخ به این پرسش می گوید: برای 

اس��تفاده از حی��ات وحش 
در س��ریال »دراک��وال« از 
س��ازمان حفاظ��ت محیط 
زیس��ت اس��تعالم شد و ما 
نیز پس از مطالعه فیلمنامه 
مجوزه��ای الزم را ص��ادر 
این  انتظار داشتیم  کردیم. 
س��ریال ح��اوی پیام هایی 
ع��دم حیوان  درخص��وص 
آزاری باش��د.او همچنی��ن 
تصری��ح می کن��د: چنانچه 
مختل��ف  مجموعه ه��ای 
تلویزیون��ی ی��ا س��ینمایی 
بخواهن��د حیوان��ی را ب��ه 
س��ر صحنه فیلمب��رداری منتقل کنن��د ابتدا 
بای��د مجوزه��ای الزم را از س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت بگیرند. ما نیز پ��س از مطالعه 
فیلمنامه، مش��خص کردن نوع و تعداد گونه ها 
و... با درخواست فیلمسازان موافقت یا مخالفت 
می کنی��م همچنین تاکید ما بر این اس��ت که 
فیلمس��ازان مح��ل مناس��بی را ب��رای تیم��ار 

حیوانات درنظر داشته باشند.
منتظمی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین 
موضوع��ی نمی توان��د مخاطب��ان را به س��مت 
اس��تفاده از حی��ات وحش در منازل تش��ویق 
کند، توضیح می ده��د: درحال حاضر با کنترل 

و نظارت های بیش��تر س��ازمان حفاظت محیط 
زیست و آموزش و فرهنگسازی درخواست برای 
نگهداری از حیات وحش بسیار کم شده است و 
البته ما با افرادی که بخواهند چنین اقدامی کنند 
به صورت قانونی برخ��ورد خواهیم کرد.مدیرکل 
دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با بیان اینکه گونه های 
سریال »دراکوال« متعلق به باغ وحش صفادشت 
بوده است، می گوید: ما برای مدت زمان کوتاهی 
برخی از حیوانات در اختیار عوامل این س��ریال 
ق��رار دادیم.هرچن��د ک��ه انتقادهای ف��راوان از 
س��ریال »دراکوال« در نهایت منجر به آن ش��د 
که سازندگان این فیلم در تیتراژ ابتدایی توضیح 
دهن��د: »حیواناتی که در این س��ریال می بینند 
صرفا به صورت موقت و با مراقبت های ویژه و فقط 
 به مدت سه روز در لوکیشن فیلمبرداری حضور
 داش��ته اند. حیوانات وحش��ی باید در زیستگاه 
اصل��ی خود زندگ��ی کنند و نگه��داری از آن ها 
در خان��ه به هیچ عنوان انس��انی و م��ورد تایید 
تیم س��ازنده این سریال نیس��ت« اما به هرحال 
همچنان انتقاداتی به س��ازمان حفاظت محیط 
زیست به عنوان متولی حیات وحش مطرح است. 
به طور قطع برای فرهنگسازی درخصوص حیات 
وحش و عدم حی��وان آزاری راهکارهای بهتری 
 نس��بت به نمایش آن ها به عنوان حیوان خانگی 

وجود دارد.

 کوتاه از هنر 
فرهادآییش

بازیگرفیلمکمدی»کوزوو«شد
فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی »ک��وزوو« به 
کارگردانی میثم هاش��می طبا با حضور فرهاد 
آییش در مقابل دوربین آغاز ش��د. به گزارش 
ایرنا ، کوزوو بر اس��اس فیلمنام��ه ای از میثم 
هاشمی طبا در ژانر کمدی ساخته می شود.دیگر 
بازیگران این فیلم که از چهره های ش��ناخته 
شده سینما هستند به زودی معرفی می شوند.

سریالمحرمی
»درکنارپروانهها«کلیدخورد

س��ریال »در کن��ار پروانه ها« ب��ه کارگردانی 
داری��وش یاری و تهیه کنندگی بهروز مفید در 
ش��هریار جلوی دوربین رفت. به گزارش ایلنا ، 
س��ریال »در کنار پروانه ها« درامی خانوادگی 
با پس زمینه های مذهبی اس��ت که در یکی از 
ویالهای ش��هریار اواس��ط هفته جاری جلوی 
دوربی��ن رفت. تصویرب��رداری این مجموعه با 
حضور سامرند معروفی، بیتا سحرخیز و شهین 
تسلیمی آغاز ش��ده است. داستان این سریال 
درب��اره جوانی اس��ت که به دلیل مش��کالت 
متعددی که برای خود و خانواده اش به وجود 
می آید احس��اس می کند م��ورد غضب و قهر 
خداوند قرار گرفته اما حادثه ای باعث می شود 
ت��ا او به این مهم که خداوند او را مورد عنایت 

خود قرار داده است پی ببرد.

»قطارآنشب«دربلژیک
بهنمایشدرمیآید

فیلم سینمایی »قطار آن شب« به کارگردانی 
حمیدرضا قطب��ی در تازه ترین حضور جهانی 
خود به بخش مس��ابقه جش��نواره ُموو بلژیک 
 راه پی��دا کرد. به گزارش ایلنا ، این جش��نواره

 ۳۱ فروردی��ن تا ۱۳ اردیبهش��ت ۱۴۰۰ )۲۰ 
آپریل تا ۳ ِمی ۲۰۲۱ میالدی( در ۲ شهر بروژ 
 و تورنه بلژیک برگزار می شود. »قطار آن شب« 
پیش از این در جشنواره هایی چون اشلینگل 
آلمان، بارسلون اسپانیا، سینه کید آمستردام، 
المپیای یونان، کودکان چین، جیپور، کودکان 
کلکته، ک��ودکان گوواهاتی، دهل��ی و ِچنای 

هندوستان حضور داشته است.

سینمای جهان
»آنگلی«درکنار

»هیچکاک«و»چاپلین«
 »آنگ لی« کارگردان پرافتخار تایوانی تبار، 
باالترین نش��ان آکادمی فیلم بریتانیا )بفتا( 
 را دریاف��ت خواهد کرد. به گزارش ایس��نا ،

 این س��ینماگر مولف که ساخت فیلم هایی 
 چون »ضیافت عروسی«، »عقل و احساس«، 
»ببر خیزان، اژدهای پنهان«، »کوهس��تان 
بروکب��ک« و »زندگی پ��ی« را در کارنامه 
دارد، جای��زه آکادم��ی فیلم بریتانی��ا را در 
مراسم س��االنه اعطای جوایز بفتا در تاریخ 
۱۱ آوریل )۲۲ فروردی��ن( دریافت خواهد 
کرد. »چارلی چاپلین«، »آلفرد هیچکاک«، 
»استیون اس��پیلبرگ«، »ش��ین کانری«، 
»الیزاب��ت تیل��ور«، »اس��تنلی کوبریک«، 
اولیویه«،  هاپکین��ز«، »الورن��س  »آنتونی 
»جودی دنچ«، »ونسا ردگریو«، »کریستوفر 
لی«، »مارتین اسکورسیزی«، »آلن پارکر«، 
»هلن میرن«، »سیدنی پوآتیه«، »مل برو.
کس«، »ریدلی اسکات«، »تلما شون میکر« 
از جمله چهره های مطرح س��ینمای جهان 
هس��تند که تا کنون موفق به کسب جایزه 
»Fellowship« آکادم��ی فیل��م بریتانیا 
ش��ده اند. »آنگ لی«، فیلمس��از برجس��ته 
تایوانی - آمریکایی در سال ۱۹۹۳ با ساخت 
فیلم »ضیافت عروس��ی« به شهرت جهانی 

دست یافت.
 این فیل��م جایزه  خرس طالی جش��نواره  
برلی��ن و جایزه  بهترین فیل��م »بفتا« را به 
 دس��ت آورد و فیلم »عقل و احس��اس« در 
س��ال ۱۹۹۶ دومین خرس طالی برلین را 
برای او به ارمغان آورد. وی در س��ال ۲۰۰۰ 
فیلم »ببر خیزان، اژدهای پنهان« را ساخت 
که برنده اس��کار بهتری��ن  فیلم خارجی و 
نامزد بهترین فیلم وکارگردانی جوایز اسکار 
ش��د و در جوایز »گلدن گلوب« و جشنواره  
تورنت��و نیز جایزه  بهترین فیل��م را به خود 
اختصاص داد. »کوهستان بروکیک« ساخته 
موفق بعدی »آنگ لی« در سال ۲۰۰۵ بود 
که جایزه  اس��کار بهترین کارگردانی، شیر 
طالی ونیز و جایزه  »گلدن گلوب« بهترین 

فیلم را کسب کرد.

 فرهنگی

سیرک حیات وحش در سریال ها
منتظمی: برای اس��تفاده از حیات وحش در س��ریال »دراکوال« از سازمان حفاظت محیط زیست استعالم شد و ما نیز پس از مطالعه فیلمنامه مجوزهای الزم را 

صادر کردیم. انتظار داشتیم این سریال حاوی پیام هایی درخصوص عدم حیوان آزاری باشد
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 افقی 

 عمودی 

   1 - کتاب�ی از " جوج�و مویز " - بلند 
2 - اتاق کوچک - صندلی س�وارکار 
جمه�وری  در  رودی   - ص�اف 3   -
اتف�اق  - مرط�وب   -  آذربایج�ان 

 4 - سرگش�ته - هیج�ان و جوش - 
الفب�ای خوراک�ی 5 - لنگه - پس�ت 
- مختل شدن رابطه بین دو نفر بر اثر 
رنج�ش - جوی خون ۶ - از افس�ران 
ارت�ش - گ�ور - پایی�ن 7 - ج�وش 
چرکی - روان - کم قیمت ، بی اهمیت 
8 - میانجیگری 9 - خط ریش - صحرا 
- صاح�ب لغت ف�رس 10 - بردباری ، 
سنگینی - گریس�تن بر مرده با ذکر 
خوب�ی ه�ای او - سیاس�ت 11 - مادر 
عرب - خیار درشت - روحانی - ضربه 
سر 12 - سوره آخر قرآن مجید - روز 
- فارس�ی ماکت 13 - همگی - کرم و 
بخش�ش - دارن�ده 14 - در مثل صدا 
نداره ! - جرقه آتش - سفره پر گوشت 
15 - عش�وه گر - از چهره های ش�عر 

انقالب مولف " از آسمان سبز "

 1 - جمهوری خود گردان در فدراسیون 
روسیه در شمال شرقی سیبری - توانایی 
 ذاتی ب�رای انجام کار ، رش�د و توس�عه 
2 - غ�الف پنب�ه - قاره سرس�بز - نام 
مردانه فرنگی 3 - دیوار دور شهر ، حصار 
- وسیله توزین - گرفتن ادبی 4 - کتابی 
از هاینریش بل نویسنده معاصر آلمانی 
- رئیس جمهور س�وریه 5 - اثر چربی - 
ضربه ای در تنیس روی میز - اصالح طلب 
۶ - رئیس ایل - تیرانداختن - مو طالیی 
7 - سنگین - نیرومند - پیکار - آبکی 
و رقیق 8 - دعوت به س�کوت - فیلمی 
از سیروس الوند - مقدار ماده موجود در 
یک ماده 9 - پول ژاپن - س�پاس - بوته 
جوان گوجه فرنگی - لقب نور الدین محمد 
 الهیجی از ش�اگردان معروف میر عماد
  10 - پس�ر - خانه ش�عر - یاری دهنده

 11 - خط�ی قدیم�ی ک�ه بع�د از خ�ط 
هیروگلیف اختراع شد - همراه خورشت 
- اولین دو رقمی 12 - طالی قالبی - اثری 
از مال محمد باقر مجلسی 13 - هنگام - 
ش�عبده باز - مفید و موثر 14 - گماشته 
- سلسله کریم خان - بهشت 15 - کوتاه 

نظر - لجاجت

مفقودی 
سند کمپانی- شناسنامه مالکیت- کارت و وکالتنامه اتومبیل پراید 131 مدل 
91 آبی سیر به شماره انتظامی 38 ایران 4۶1 ن 57 و شماره موتور 4773834 
و شماره شاسی S141229117182۶ به نام رحیم  گل محمدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی 
س�ند کمپان�ی و بنچاق اتومبیل دوو س�ی یلو مدل 81 نوک مدادی روش�ن – 
روغنی به ش�ماره انتظامی 57 ایران 752 و 31 و ش�ماره موتور 002578H و 
شماره شاسی IR811۶5040128 به نام مهدی کلبی آبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی 
برگ سبز و سند مالکیت خودرو سواری کیا مدل 2010 رنگ سفید صدفی به شماره 
  KNAGH414BA5453439 :و شماره شاسی G۶EAAA49۶338 موتور
و ش�ماره پالک ایران 54-351 س 11 به نام مصطفی منتظری هدش س�رقت 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
برگ سبز، کارت و سند خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 89 به رنگ 
 S14122895901۶8 :سفید روغنی به شماره موتور 375575۶ و شماره شاسی
به ش�ماره پالک ای�ران 14-781 ط 21  متعلق به جاس�م مزرعاوی به کد ملی 

182992۶985 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
س�ند سبز و س�ند کمپانی س�واری لیفت بک MG مدل:2014 به شماره شاسی: 
LSJW24G99ES013۶4۶ و شماره موتور: 18K4GB010045452 به شماره پالک: 

77   ایران   479   ی  87 مفقود  گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی 
مدرک تحصیلی زهرا رضایی به  ش�ماره دانشجویی7203۶43 مقطع کارشناسی 
رشته ریاضی کاربرد در کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مفقود و فاقد 
اعتبار است. یابنده به آدرس زیر ارسال نماید: خیابان ولیعصر)عج( - ابتدای بلوار 

میرداماد- پالک470- سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مفقودی 
م�درک ف�ارغ التحصیل�ی اینجانب مرجان ش�اکری به ش�ماره شناس�نامه 
0012۶28522 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع صادره از دانشگاه 
عل�وم و فن�ون مازندران مفقود گردیده اس�ت. از یابنده تقاضا می ش�ود اصل 
مدرک را به نش�انی تهران- پاسداران-میدان هروی- خیابان وفامنش-کوچه 

اردیبهشت-پالک1 ارسال نماید.

نرگسآبیاردراسکاتلندمسترکالسبرگزارکرد
نرگ��س آبیار نویس��نده و کارگردان س��ینمای ایران به صورت مج��ازی در برنامه 
»س��ینمای آزادیخواه« در شهر ادینبورگ اسکاتلند ش��رکت کرد. به گزارش ایلنا، 
نرگس آبیار نویس��نده و کارگردان س��ینمای ایران، سه شنبه شب ۱۷ فروردین به 
صورت مجازی در برنامه »سینمای آزادیخواه« در شهر ادینبورگ اسکاتلند شرکت 
کرد و ضمن نمایش فیلم س��ینمایی »نفس«، مسترکالسی برای شرکت کنندگان 
برگزار کرد و پس از آن به پرس��ش های افراد پاس��خ گفت. سینمای آزادیخواه یک 
سازمان غیر انتفاعی است که به معرفی، بازسازی و نمایش میراث سینمای جهان 
می پردازد و از سال ۲۰۱۵ تاکنون به طور مرتب به نمایش فیلم های شاخص سینما 

و برپایی جلسات مسترکالس و گفتگو با کارگردان ها پرداخته است.

هنوز»شنایپروانه«
ازدیگرفیلمهابیشترفروشدارد

مدیر سالن های سینما موزه با اشاره به اینکه هنوز فیلم »شنای 
پروانه« از فیلم های اکران ش��ده در نوروز ۱۴۰۰ فروش بیشتری 
دارد تأکید کرد که فیلم های مناس��بی برای اکران نوروز در نظر 
گرفته نش��ده است. آیت ملک نیا مدیر سالن های سینما موزه در 
گفت وگو با برنا، اظهار داش��ت: حال سینما اصاًل خوب نیست و 
هرچقدر که افراد مختلف، ارگان ها، خبرگزاری ها و س��ینماگران 
تالش کردند که حال سینما بهتر شود واقعیت این است که سینما 
حال خوبی ندارد و ما با وضعیت بدی مواجه هستیم که سینما هر 
روز بیشتر رو به اضمحالل می رود. ملک نیا تصریح کرد: متأسفانه 
فیلم های مخاطب پسندی برای نوروز انتخاب نشد و می بینیم که 
همچنان فیلم »ش��نای پروانه« که نوروز سال گذشته اکران شد 
بی��ش از این آث��ار مخاطب دارد و با وجود اینکه نس��خه قاچاق 
این فیلم هم در دس��ترس عم��وم قرار گرفته می بینیم که بلیت 
بیشتری برای این فیلم خریداری می شود. من و دیگر سینمادارها 
به عملکرد صداوسیما و شهرداری در این مدت معترض هستیم، 
این دو ارگان برای کمک به سینما  و رونق گرفتن آن هیچ کاری 
نکردند .مدیر س��ینماهای موزه در ادامه گفت: باید این واقعیت 
را بپذیریم که س��ینما نسبت به دیگر مکان های عمومی محلی 
است که خطری نسبت به ابتال به کرونا مردم را تهدید نمی کند. 
س��ینمادارها واقعاً پروتکل های بهداشتی را با سختگیری رعایت 
می کنند. در س��ینمای ما مقابل در ورودی دس��ت ها ضدعفونی 
می شود، همه باید ماسک داشته باشند و با فاصله از هم بنشینند. 
در این شرایط اگر بخواهیم سینما را با مکانی مثل مترو مقایسه 
کنیم واقعاً خطری برای مردم وجود ندارد. ملک نیا در پایان درباره 
قیمت بلیت س��ینماها اظهار داشت: قیمت بلیت سینماها قطعاً 
پایین اس��ت ولی در این شرایط افزایش قیمت هم هیچ کمکی 
به سینما نمی کند. سبد فرهنگی در اولویت مردم نیست و قطعاً 
مردم دغدغه های بیشتری دارند که سرمایه شان را برای آن هزینه 
می کنند. من و همه سینمادارها می دانیم که قیمت بسیار پایین 
اس��ت و هزینه ها بس��یار افزایش پیدا کرده به طوری که وسایل 
مورد نیاز س��الن سینما نسبت به گذشته چند برابر گرانتر شده 
و حقوق کارکنان نیز افزایش پیدا کرده و این وضعیت نمی تواند 
جوابگوی نیازهای مالی س��ینماها باشد اما به نظر من بهتر است 
برای افزایش قیمت زمان مناس��ب تری را در نظر بگیریم. به هر 
حال مردم توانایی س��ینما رفتن ندارن��د و در وهله اول باید بین 
مردم و س��ینما یک آش��تی ایجاد کرد و بعد به مرور به افزایش 

قیمت فکر کرد.

اتمامفیلمبرداری
»مهاجرانچالهها«

فیلمب��رداری فیلم کوت��اه »مهاجران چاله ها« به پایان رس��ید. 
به گ��زارش ایلنا، »مهاج��ران چاله ها« عنوان فیلم��ی کوتاه به 
نویسندگی و کارگردانی شهاب احمدلو و رضا امینیان است که 
با اتمام فیلمبرداری در حال حاضر مراحل فنی را پش��ت س��ر 
می گذارد. س��تار اورکی ساخت موس��یقی فیلم را بر عهده دارد 
و تدوین و صداگذاری نیز به ترتیب توس��ط س��ودابه سعیدنیا و 

سامان شهامت انجام می شود.
 این فیلم برای حضور در جش��نواره های داخلی و خارجی آماده 
نمایش خواهد شد. »مهاجران چاله ها« با بازی شاهد احمدلو و 
بابک نوری به موضوع یک س��رقت و روایت چند داستان موازی 

دیگر می پردازد.



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7 در میان بگذارید.
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lدكتر طاهر: مهمترين عالمت بيماري كوليت اولسراتيو اسهال خوني 
به همراه زورپيچ ش��كمي است اما برخي از اين بيماران ممكن است 

دچار تب يا كاهش وزن شوند
l درمان بيماري كوليت اولسراتيو شامل داروهاي موضعي و خوراكي 
و تزريقي مي شود. از بين داروها نكته مهم اين است كه استروييد يا 
كورتون از جمله پردنيزولون به هيچ عنوان به عنوان داروي درازمدت 
در درم��ان اين بيماري كاربرد ندارد زيرا عوارض بس��ياري دارد لذا 

بايد فقط كوتاه مدت )حداكثر ٢ ماه( استفاده شود
l دكتر فره وش: تشخيص كوليت اولسراتيو با انجام كولونوسكوپی 
اس��ت كه نوعی آندوس��كوپی اس��ت كه به كمک آن می توان روده 
بزرگ را مشاهده و زخم ها را ديد و از آنها نمونه برداری كرد و معموال 
برای كس��انی كه اسهال، بلغم يا خون در مدفوع كه چند هفته ادامه 

دارد استفاده كرد
l سير كوليت اولس��راتيو در واقع مزمن و طوالنی مدت است لذا به 
همين خاطر درمان و مراقبت ها و مراجعات مكرر به پزشک متخصص 
گوارش را می طلبد و بر اس��اس عاليم بالينی و اس��هال و دفع خون و 
كم خونی و عالمت های التهابی در اين افراد تحت نظرقرار می گيرند

l دكتر البرزی: بيماری التهابی روده، يک از بيماری هايی اس��ت كه 
امروزه ش��يوع آن روزبه روز در حال افزايش اس��ت و معموال از اين 
جهت تشخيص آنها اهميت دارند كه عاليم آن با برخی از بيماری های 
ديگر اشتباه گرفته می شود و بدين خاطر فرد دير به پزشک مراجعه 

می كند و دچار عوارض اين بيماری می شود
l با توجه به تحقيقات انجام ش��ده علت اصل��ی ابتال به اين بيماری 
تاكنون مشخص نشده و آنچه می توان گفت اين است كه تغيير شيوه 
زندگی ما به سبک غربی باعث شيوع ابتال افراد به اين بيماری شده 

است 
l دكتر جعفری: برای تش��خيص بيماری كوليت اولس��راتيو معاينه 
و آزمايش هايی مانند كولونوس��كوپی، آزماي��ش خون، معاينه مقعد، 
آزمايش مدفوع و…  الزم اس��ت. اي��ن آزمايش ها كمک می كند تا 
پزش��ک شما كامال متوجه ش��ود كه بيماری شما كوليت روده است. 
چون عالئم اين بيماری با كرون روده، سندروم روده تحريک پذير و 
يا ديورتيكوليت مش��ابه است، ممكن است در تشخيص دچار اشتباه 

شوند
lبيماری كوليت اولسراتيو مزمن بوده و عالج قطعی آن زمان بسيار 
طوالن��ی را می طلبد؛ بنابراين آموزش نحوه زندگی با آن مهم اس��ت. 
بيمار بايد تحت نظارت دائم قرار گيرد، تا در جهت جلوگيری از بدتر 

شدن شرايط به او كمک شود

آفتاب یزد – گروه زندگی: روده یکی از مهم ترین اعضای بدن اس��ت.روده ها 
از کنترل خواب تا بهبود عملکرد دستگاه های بدن و … را بر عهده دارند اما در 
معرض ابتال به بیماری های مختلف نیز هستند که یکی از آنها کولیت اولسراتیو 
که می تواند کیفیت زندگی افراد را بس��یار کاهش دهد. این بیماری با نام های 
رکتوکولیت هموراژیک یا التهاب زخمی شونده روده بزرگ و به اختصار UC نیز 
شناخته می ش��ود. این بیماری معموال درمان قطعی ندارد اما می توان آن را به 
س��مت بهبودی و درمان، کنترل نمود.با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در 
اینباره با دکتر ستار جعفری، فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر محمد طاهر، 
فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر محمد جعفر فره وش، فوق تخصص گوارش 

و کبد، دکتر فروغ البرزی، فوق تخصص گوارش و کبد گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر طاهر در این باره می گوید: بیماري کولیت اولس��راتیو یک بیماري 
مزمن و التهابي روده است که معموال افراد را در سنین ٢٠ تا ٤٠ سال یا سنین 

٦٠ تا ٨٠ سال در گیر مي کند.
وی اظهار داشت: عواملي چون تغذیه در دوران کودکي و ژنتیک و سایر عوامل 

محیطي در ابتال افراد به بیماري کولیت اولسراتیو نقش دارند. 
ای��ن فوق تخصص گوارش و کبد بیان ک��رد: مهمترین عالمت بیماري کولیت 
اولس��راتیو اسهال خوني به همراه زورپیچ شکمي است اما برخي از این بیماران 

ممکن است دچار تب یا کاهش وزن شوند. 
وی ادامه داد: برخي از این بیماران کولیت اولس��راتیو نیز دچار عوارض و عالیم 
خارج روده اي نظیر التهاب مفصلي، درگیري مجاري صفراوي )PSC( و عالئم 

چشمي مي شوند. 
دکتر طاهر توصیه کرد: به محض ایجاد عالئم گفته ش��ده افراد باید به پزشک 
متخصص گوارش مراجعه کنند که پس از انجام برخي از آزمایشات کولونوسکوپي 

و بیوپسي روده براي تشخیص این بیماري انجام شود. 
این فوق تخصص گوارش و کبد می گوید: عمدتا بیماري کولیت اولسراتیو، روده 
بزرگ را به صورت یکپارچه در گیر مي کند و در کولونوسکوپي زخم هایي در 
روده دیده مي شود که به همین دلیل نام این بیماري کولیت اولسراتیو یا کولیت 

زخمي گذاشته شده است. 
وی ابراز کرد: درمان بیماري کولیت اولسراتیو شامل داروهاي موضعي و خوراکي 
و تزریقي مي ش��ود. از بین داروها نکته مهم این است که استرویید یا کورتون 
از جمل��ه پردنیزولون به هیچ عنوان به عن��وان داروي درازمدت در درمان این 
بیماري کاربرد ندارد زیرا عوارض بسیاري دارد لذا باید فقط کوتاه مدت )حداکثر 

٢ ماه( استفاده شود. 
دکت��ر طاهر گفت: از جمله عوارض بیماري کولیت اولس��راتیو در صورت عدم 
کنترل دارویي بروز س��رطان روده اس��ت که براي تشخیص زودرس آن توصیه 
مي ش��ود که پس از ٨ سال از شروع بیماري، کولونوسکوپي هر یک تا دو سال 

را افراد انجام دهند.
n کولیت اولسواتیو، التهاب مخاط پوشاننده کولون است 

در ادامه نیز دکتر فره وش در اینباره اظهار داش��ت: کولیت اولسراتیو یا کولیت 
زخمی یا بیماری التهابی روده بدین ش��رح اس��ت که در آن کولون که آخرین 
قسمت لوله گوارش اس��ت و مواد غذایی هضم نشده وارد می شود واکثرا معده 
هضم می شود و شکسته می شود و در روده کوچک مواد الزم مانند پروتئین ها و 

کربوهیدرات ها و ویتامین ها جذب می شوند.
وی افزود: قس��متی از مواد غذایی که جذب نمی شود وارد روده بزرگ می شود 
که بیشتر شامل س��لولز و مواد غذایی باقیمانده است که که به همراه آب وارد 
روده شده و آنجا توسط میکروب های مفیدی که در روده وجود دارد وارد کولون 
شده و تغییر می کنند و آب آن جذب می شود و به شکل جامد در آمده و آماده 

می شود که از بدن در زمانی که انسان آموزش دیده دفع گردند.
این فوق تخصص گوارش و کبد مطرح کرد: کولیت اولس��واتیو، التهاب مخاط 
پوش��اننده کولون است که در واقع داخلی ترین الیه کولون دچار التهاب و زخم 

می شود وبیمار دچار اسهال،دفع خون و بلغم و دل درد می شود. 
وی افزود: بس��ته به وس��عت محل ابتال می تواند این درگیری کوچک باش��د و 
محدود به رکتوم باشد یعنی قسمت انتهایی و راست باشد و یا محدود به سمت 
چپ باش��د و گاها کل روده نیز درگیر ش��ود که در این موقع زخم و خونریزی 
 وس��عت آن زیاد اس��ت و بیمار مجبور می ش��ود که مکرر به دستشویی برود و
 زور و پی��چ دارد و هنگام��ی ک��ه به دستش��ویی میرود، متوجه  می ش��ود که 
لخت��ه خون دفع می کند .دکتر فره وش ادام��ه داد: دفع لخته خون باعث بروز 
عالمت هایی مانند احساس دل پیچه  و دل درد و عالیم دیگری مانند کم خونی 
و التهاب در بدن که همراه با تب می تواند درگیری در قسمت های دیگر بدن را 
مانند درگیری مجاری صفراوی و کبد چشم، مفصل و پوست را ایجاد کند که 

البته در همه موارد مشاهده نمی شود.
این فوق تخصص گوارش و کبد بیان کرد: تش��خیص کولیت اولسراتیو با انجام 
کولونوس��کوپی است که نوعی آندوسکوپی است که به کمک آن می توان روده 
ب��زرگ را مش��اهده و زخم ها را دید و از آنها نمونه ب��رداری کرد و معموال برای 
کسانی که اسهال، بلغم یا خون در مدفوع که چند هفته ادامه دارد استفاده کرد. 
وی تصریح کرد: در تشخیص افتراقی اسهال های خونی عوامل انگلی ومیکروبی 
هم قرار می گیرند که معموال آنها کوتاه مدت هستند ولی در کولیت اولسراتیو 
عالیم در فرد چندین هفته یا ماه ادامه پیدا می کند تا بهتر ش��ود و س��پس در 

هفته های آتی خودش را مجددا نشان می دهد.
دکتر فره وش گفت: سیر کولیت اولسراتیو در واقع مزمن و طوالنی مدت است 
لذا به همین خاطر درمان و مراقبت ها و مراجعات مکرر به پزش��ک متخصص 
گوارش را می طلبد و بر اساس عالیم بالینی و اسهال و دفع خون و کم خونی و 

عالمت های التهابی در این افراد تحت نظرقرار می گیرند. 
این فوق تخصص گوارش و کبد افزود: نوع خفیف بیماری کولیت اولسراتیو که 
در آن دفعات اسهال معموال کمتر از سه بار در روز است و فرد کم خونی و تب 
ندارد اما در موارد ش��دید فرد بیش از 1٠ بار دچار اس��هال و دفع خون و بلغم 

می باشد که دچار کم خونی و کمبود ویتامین ها،الغری و تب می شود.
وی ابرازکرد: درس��ت اس��ت که اغلب افراد دچار نوع خفی��ف بیماری کولیت 
اولسراتیو می شوند و معموال با مصرف داروهای ساده بیماری شان قابل کنترل 
است اما در برخی موارد این بیماری در افراد شدید و حتی به ندرت نیاز به انجام 

اقدامات جراحی و برداشتن روده در این افراد انجام می شود.
دکتر ف��ره وش عنوان ک��رد: راه درمان بیم��اران مبتال به کولیت اولس��راتیو، 
مصرف داروهای ضد التهابی اس��ت که اغلب به ص��ورت خوراکی و یا از طریق 
ش��یاف استفاده می شوند اما درصورتی که بدن افراد به این داروها جواب ندهد 
از داروهای ضد التهابی قوی مثل کورتن اس��تفاده ش��ود که سیستم ایمنی را 
ضعی��ف می کند و اگرهمچنان به این نوع داروها نی��ز بدن بیمار جواب نداد از 
داروهای جدید بیولوژیک که معموال تزریقی هستند و سیستم ایمنی را به طور 

اختصاصی در روده کنترل می کنند استفاده می شود.
ای��ن فوق تخصص گوارش و کبد می گوید: به ندرت بیماری کولیت اولس��راتیو 
شدید می شود و وقتی که بدن فرد به درمان دارویی جواب نمی دهد نیاز است 
که کل روده خارج ش��ود و روده باریک را به مقعد وصل کنند و یک کیس��ه ای 

درست می کنند که دفعات اجابت مزاج برای بیماران کمتر باشد.
وی بیان کرد: در صورت عدم درمان و کنترل بیماری کولیت اولسراتیو در دراز 
م��دت عالوه بر اینکه قس��مت های خارج از روده مانن��د کبد، مجاری صفراوی 
یا پوس��ت یا چشم مخصوصا در نوعی که سرتاس��ر روده درگیر التهاب شدید 

می شوند، خطر ابتال به سرطان کولون  نیز در آنها افزایش می یابد.
دکت��ر ف��ره وش ادامه داد: در صورت ابتال به بیماری کولیت اولس��راتیو پس از 
هشت سال، هر یکسال یکبار انجام کولونوسکوپی توصیه می شود تا اگر ضایعات 
ابتدایی را مشاهده کنند و در صورتی که بیماران ضایعات پیش سرطانی دارند 
اقدام به برداش��تن روده می ش��ود. این فوق تخصص گوارش و کبد افزد: طبق 
تحقیقات انجام ش��ده پس از ده س��ال احتمال ابتال به سرطان در این افراد دو 
برابر می ش��ود لذا توصیه می شود که این بیماران همیشه تحت نظر باشند زیرا 
از خصوصیات این بیماری اس��ت در برخی از دوره ها خفیف می باش��د و تکرار 
نمی شود و دربرخی موارد نیز شدید می شود که برای کنتر ل بیماری از داروهای 
قوی مانند داروهای تزریقی تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده می شود که به 

آنها داروهای بیولوژیک گفته می شود. 
وی مطرح کرد: بیماری کولیت اولسراتیو به راحتی قابل کنترل است و مانند هر 
بیماری مزمن دیگر بیمار باید با پزشک خود مکررا در ارتباط باشد. این بیماران 

از مواردی که باعث تشدید بیماری می شود باید خودداری کنند.
دکتر فره وش می گوید: رعایت بهداش��ت تغذیه در ابتال به این بیماری بس��یار 
اهمیت دارد لذا افراد  از مصرف سبزیجات و آب و مواد غذایی که حاوی انگا و 

میکروب هستند باید خودداری کنند. 
ای��ن فوق تخصص گوارش و کبد بیان ک��رد: در صورت ابتال به بیماری کولیت 
اولس��راتیو، افراد می توانند باردار ش��وند البته باید زیر نظر پزشک باشد و اکثرا 
می توانند داروهایش��ان را در دوران حاملگی اس��تفاده کنند اما در مورد مصرف 
داروهای بیولوژیکی احتیاط هایی الزم اس��ت که متخصصین گوارش،بیماران را 
راهنمای��ی می کنند. وی اضافه کرد: خانم هایی ب��ارداری که به بیماری کولیت 
اولسراتیو مبتال هستند بارداری آنها بدون مشکل است و بر روی نوزاد نیز تاثیر 
ندارد منتها بارداری باید در مرحله ای باشد که بیماری در مرحله خاموشی باشد 
زی��را در مرحله حاد می تواند موجب تولد زودهنگام نوزاد ش��ود زیرا مادر باید 
داروهای بیشتری مصرف کند.دکتر فره وش اظهار کرد: بیماری کولیت اولسراتیو 
هرچه زودتر تش��خیص و درمان زودتر شروع شود می تواند نتیجه درمان بهتر 
باشد. نکته بسیار مهم این است که افراد مبتال به این بیماری نباید داروی خود 
را خودسرانه قطع کنند لذا همیشه باید تحت نظر پزشک باشند و سال ها دارو 

مصرف کنند و نباید نگران شوند زیرا مصرف آنها عارضه دارد.
این فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد: بیماری کولیت اولس��راتیو درمان 
قطع��ی ندارد که بتوان آن را از بین برد بنابراین به دلیل اینکه التهاب خاموش 
باشد تا صدمه به دیگر اعضاء بدن نزند می توان این داروها را سال ها برای بیمار 
تجویز کرد و اگر هم نیازی به تغییردر دوز دارو باش��د حتما تحت نظر پزشک 

متخصص گوارش باید انجام شود. 
وی خاطرنشان کرد: سن شیوع این بیماری بیشتر بین 15 تا ٢5 سالگی است 
البته پس از 55 الی ٦٠ سالگی نیز پیک دیگری از این بیماری وجود دارد و در 

اطفال زیر 1٠ نیز امکان ابتال به این بیماری کم است.

دکتر فره وش می گوید: این بیماری بیش��تر خاص کش��ورهای غربی است. در 
انگلستان از هر ٤٠٠ نفر یک نفر کولیت اولسراتیو مبتال است و در امریکا از هر 
هزار نفر، یک نفر به این بیماری مبتال است و به نظر می رسد که در کشورهای 
آس��یایی مانند ایران کمتر از این رقم باش��د ولی به مرور زمان با پیشرفت های 
اقتصادی وتغییر شیوه زندگی وبهتر شدن وضعیت بهداشتی این بیماری شیوع 

بیشتری پیدا کرده است.
این فوق تخصص گوارش و کبد تصریح کرد: به طوری که گفته می شود با میزان 
وضعیت بهداشتی و اقتصاد با میزان شیوع بیماری کولیت اولسراتیو ارتباط دارد 

لذا در ایران نیز این بیماری در حال افزایش است.
وی گفت: عوامل ژنتیکی نیز در میزان ابتال افراد به این بیماری نقش دارد. در 
صورتی که بیماری در یک قل باشد در قل دیگر نیز امکان ابتال به این بیماری 
بس��یار است و اگر یک فرد در خانواده  به بیماری کولیت اولسراتیو مبتال باشد 
امکان ابتال دیگر اعضاء خانواده نیز ٢٠ درصد وجود دارد و نیز عوامل محیطی و 

بروز استرس در تشدید این بیماری اهمیت دارد.
 n علل مختلفی باعث بروز بیماری کولیت اولسراتیو می شود 

در ادامه نیز دکتر البرزی در اینباره خاطرنشان کرد: بیماری التهابی روده، یک از 
بیماری هایی است که امروزه شیوع آن روزبه روز در حال افزایش است و معموال 
از این جهت تش��خیص آنها اهمیت دارند که عالیم آن با برخی از بیماری های 
دیگر اش��تباه گرفته می ش��ود و بدین خاطر فرد دیر به پزشک مراجعه می کند 
و دچ��ار عوارض این بیماری می ش��ود. وی مطرح ک��رد: بیماران مبتال کولیت 
اولس��راتیو معموال دارای عالیمی مانند بروز درد های شکمی،اسهال،خونریزی، 
دلپیچه و احساس زور پیچ، دفع مخاط و بلغم از مقعد را دارند و گهگاهی تب و 
کاهش وزن نیز هستند. این فوق تخصص گوارش و کبد می گوید: با توجه به این 
نکته که ممکن است دردهای شکمی در بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو  به 
صورت دوره ای اتفاق بیفتد اغلب آنها دیر به پزشک مراجعه می کنند و لذا بسیار 
مهم است که اگرفردی دچار چنین عالیمی است سریعا به پزشک مراجعه کنند.
وی مطرح کرد: بیماری کولیت اولس��راتیو،ماهیتا بیماری اس��ت که سلول های 
روده ای دچار التهاب می شوند و در نتیجه مخاط روده زخم می شوند و خونریزی 
رخ می ده��د. دکتر البرزی بیان ک��رد: علل مختلفی باعث بروز بیماری کولیت 
اولسراتیو می شود مانند علل ژنتیکی، التهاب،ابتال به بیماری های خود ایمنی و 
حتی تغغیرات آب و هوا و محیطی و آلودگی هایی که در محیط وجود دارد نیز 

می تواند زمینه ساز ابتال افراد به این بیماری باشد.
ای��ن فوق تخصص گوارش و کبد گفت: با توجه به تحقیقات انجام ش��ده علت 
اصلی ابتال به این بیماری تاکنون مشخص نشده و آنچه می توان گفت این است 
که تغییر شیوه زندگی ما به سبک غربی باعث شیوع ابتال افراد به این بیماری 

شده است.
وی افزود: افزایش مصرف غذاهای فس��ت فود، گوش��ت قرمز، آلودگی های هوا 
به طور کلی باعث ش��ده میزان ابتال به بیماری کولیت اولس��راتیو در ایران که 
در گذش��ته کم بود، افزایش یاب��د. دکتر البرزی ابراز کرد: تش��خیص بیماری 
کولیت اولسراتیو پس از مراجعه فرد با انجام یکسری آزمایشات خونی،مدفوع و 
کولونوسکوپی صورت می گیرد  و پس از تشخیص درمان مناسب توسط پزشک 
توصیه می ش��ود. این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: پس از تش��خیص 
بیماری کولیت اولسراتیو و تجویز داروی مناسب توسط پزشک آنچه مهم است، 
مصرف مناسب و به موقع است. با توجه به اینکه تاکنون علت اصلی ابتال به این 
بیماری مش��خص نیست و عوامل مختلفی دخیل هستند برای این افراد اغلب 

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی تجویز می شود.
وی هشدار داد: در صورتی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی به صورت 
خودسرانه توسط فرد قطع گردد در اغلب مبتالیان دچار عود بیماری می شوند.

دکتر البرزی عنوان کرد: بر اساس وضعیت بیمار ان مبتال به کولیت اولسراتیو، 
داروهای مختلفی وجود دارد که بنا به صالحدید پزشک و وضعیت بیمار تجویز 

می شود و این افراد باید با پزشک خود جهت انجام چکاپ در ارتباط باشند.
این فوق تخصص گ��وارش و کبد ادامه داد: بیماران بدین خاطر باید مراجعات 
مکرر داش��ته باش��ند که در معرض عوارض مختلف این بیماری مانند ابتال به 
بیمار های کبدی، مفصلی و حتی به ندرت سرطان دستگاه گوارش قرار نگیرند.

وی بیان کرد: جهت بهبود روند درمان بیمار ان مبتال به کولیت اولسراتیو آنچه 
اهمیت دارد این است که افراد نباید در معرض استرس، اضطراب، بیخوابی قرار 

بگیرند زیرا این عوامل می تواند باعث بروز تشدید این بیماری شود.
دکتر البرزی توصیه کرد: بیمار ان مبتال به کولیت اولسراتیو غذاهای حاوی مواد 
نگهدارن��ده مصرف نکنند و ترجیحا از یک رژیم غذایی مدیترانه ای که ش��امل 
س��بزی است و گوش��ت قرمز کمتری است بهره ببرند و از مصرف فست فودها 

خودداری کنند زیرا می تواند باعث تشدید عالیم بیماری گردد.
این فوق تخصص گوارش و کبد گفت: به طور کلی نکته مهم این است که این 
بیمارا ن تش��خیص به موقع داشته باش��ند و درمان را سریع آغاز کنند و آن را 

جدی بگیرند و قطع نکنند و مراجعات منظم به پزشک را مدنظر قرار دهند.
n بیماری کولیت اولسراتیو درمان قطعی ندارد

در ادامه نیز دکتر جعفری در اینباره اظهار داشت:بیماری کولیت اولسراتیو یک 
بیماری التهابی روده است که باعث التهاب و زخم های طوالنی مدت در دستگاه 

گوارش می شود.
وی عالیم و نش��انه های بیماری کولیت اولسراتیو را اینگونه تشریح کرد: عالیم 
و نش��انه های بیماری کولیت اولسراتیو عبارتند از اسهال، دفع خون و چرک در 
مدفوع، خون ریزی از مقعد، احس��اس فوریت برای دفع، دردهای شدید شکمی 

هم زمان با حرکات روده.
این فوق تخصص گوارش و کبد خاطرنشان کرد: بیماری کولیت اولسراتیو عالوه 
بر دس��تگاه گوارش بر س��ایر اعضای بدن نیز تأثیر می گذارد و منجر به التهاب 

مفاصل و مشکالت پوستی می شود.
وی بیان کرد: طول مدت ابتال به بیماری کولیت اولسراتیو به بیش از پنج سال 
می رسد و درمان قطعی ندارد و تنها به وسیله داروها کنترل می شود. البته این 

امکان وجود دارد که فرد درمان پیدا کند.
دکت��ر جعفری می گوید: اکثر اف��راد مبتال به کولیت اولس��راتیو عالئم خفیف 
تا متوس��ط دارند. دوره کولیت ممکن است متفاوت باش��د، برخی افراد دارای 

دوره های طوالنی مدتی هستند.
این فوق تخصص گوارش و کبد اظهار داش��ت: برای تشخیص بیماری کولیت 
اولس��راتیو معاینه و آزمایش هایی مانند کولونوس��کوپی، آزمایش خون، معاینه 
مقعد، آزمایش مدفوع و…  الزم است. این آزمایش ها کمک می کند تا پزشک 
ش��ما کامال متوجه ش��ود که بیماری ش��ما کولیت روده است. چون عالئم این 
بیماری با کرون روده، سندروم روده تحریک پذیر و یا دیورتیکولیت مشابه است، 

ممکن است در تشخیص دچار اشتباه شوند.
 وی می گوی��د: بیماری کولیت اولس��راتیو مزمن ب��وده و عالج قطعی آن زمان 
بس��یار طوالن��ی را می طلبد؛ بنابرای��ن آموزش نحوه زندگی با آن مهم اس��ت. 
بیم��ار بای��د تحت نظارت دائم قرار گیرد، تا در جهت جلوگیری از بدتر ش��دن 
ش��رایط به او کمک ش��ود. دکتر جعفری بیان کرد: مقدار مص��رف این داروها 
باید با مراجعه مکرر به پزش��ک تنظیم ش��ود. مصرف کام��ل و به موقع داروها 
منجر به بازیافت س��المتی ش��ده و از عوارض بعدی جلوگیری می کند. درمان 
قطعی این بیماری خارج کردن روده بزرگ به وسیله جراحی می باشد که تنها 
 در بیمارانی که عالیمش��ان با اس��تفاده از داروهای مختلف کنترل نمی ش��ود،

 انجام می شود.
ای��ن فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد: دارو های تجویز ش��ده در مراحل 
اولیه ابتال به بیماری کولیت اولس��راتیو، داروهای ضد التهاب و سپس داروهای 

سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند.
وی تصریح کرد. سن ابتال به بیماری کولیت اولسراتیو در دهه دوم زندگی است 

و پیک دوم آن در دهه پنج تا هفتم است.
 دکت��ر جعف��ری در پای��ان گف��ت: دوری از اس��ترس و عدم مص��رف غذاهای 
فس��ت فود در کنترل این بیماری موثر اس��ت لذا توصیه می ش��ود که افراد از 

سبزیجات بیشتر مصرف کنند.

آفتاب یزد در  گفت و گو با  متخصصان  بررسی کرد 

کولیت روده چیست؟

 کووید-۱۹ خطر افسردگی 
و زوال عقل را افزایش می دهد

بررس��ی های  در  متخصص��ان 
اخیر خود دریافتند افرادی که 
در شش ماه گذشته به بیماری 
بودند  ش��ده  مبتال  کووید-1۹ 
بیش��تر در معرض افس��ردگی، 
و  پریش��ی  روان  عق��ل،  زوال 
س��کته مغزی قرار داشتند. به 
گ��زارش ایس��نا،همچنین یک 
سوم از افرادی با سابقه ابتال به 

این بیماری، دچار مشکالت روانی یا عصبی شده یا عالئم بیماری در آنان 
عود کرده اس��ت.به گفت��ه محققان، افرادی که به دلی��ل ابتال به بیماری 
کووید-1۹ روانه بیمارس��تان یا بخش مراقبت ویژه ش��ده اند، بیش��تر در 
معرض خطر قرار دارند.پزش��کان تاکی��د کردند: ارتباط بین خطر ابتال به 
بیماری کووید-1۹ و بروز عالئم افس��ردگی و زوال عقلی می تواند ناش��ی 
از تاثیر اس��ترس و تاثیر غیرمستقیم این بیماری بر مغز باشد.متخصصان 
انگلیسی به بررسی سوابق پزش��کی الکترونیکی بیش از 5٠٠ هزار بیمار 
در ای��االت متحده پرداخته و احتم��ال ابتالی آنان به یکی از 1٤ بیماری 

عصبی و روانی را مورد مطالعه قرار دادند.
خونریزی مغزی، س��کته مغزی، پارکینس��ون، س��ندروم گیلن باره، زوال 
عقل، روان پریشی، اختالل روانی، اختالل اضطراب از جمله این اختالالت 
عصبی بودند.آنها توضیح دادند که اضطراب و اختالالت خلقی شایعترین 
عارضه تشخیص داده شده در بین مبتالیان به کووید-1۹ است و احتماال 
به دلیل اس��ترس ناشی از تجربه بیماری بسیار شدید یا بستری شدن در 
بیمارستان رخ می دهد.همچنین بیماریهایی همچون سکته مغزی و زوال 
عقل بیش��تر ناش��ی از تاثیرات بیولوژیکی ویروس یا به طور کلی واکنش 
بدن به بیماری اس��ت. همچنین ب��ه گفته محققان، بیماری کووید-1۹ با 
احتمال خطر ابتال به بیماری پارکینس��ون و سندروم گیلن باره ارتباطی 

ندارد.

آفتاب یزد – گروه زندگی: درمان مشکالت پوستی و جوانسازی پوست و از 
بین رفتن کک و مک و تاتو با لیزر های مختلف و به دست متخصصان باتجربه 
می تواند اثربخش باشد. انتخاب لیزر و تنظیمات آن به نوع پوست و نیازهای 
بیمار بس��تگی دارد. لیزر کیوسوییچ یکی از انواع لیزر است که در تمام دنیا 
در بسیاری از آن استفاده می شود.این روش مصارف وکاربردهای بسیاری در 
زمینه جراحی پالس��تیک، پوست شناسی و مشکالت پوستی در کلینیک ها 
دارد و یکی از بهترین روش ها در درمان تاتوهایی که بیماران از داش��تن آن 
خس��ته شده اند به حس��اب می آید لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد 

در اینباره با دکتر حمید وحیدی، متخصص پوست و مو گفتگو کرده است.
 وی در اینباره می گوید: به طورکلی لیزر کیو سوییچ روش استاندارد برای از 
بین بردن تاتو است که نتایجی عالی با ایمنی خوب برای بیمار تعیین می کند. 
دکتر وحیدی مطرح کرد: با اس��تفاده از روش لیزر کیو س��وییچ، پالس های 
پرقدرت لیزر در کسر بسیار کوچکی از ثانیه وارد پوست می شود و رنگدانه های 
تاتو را هدف قرار می دهد و پس از تکه تکه شدن قطعات رنگدانه ای تاتو توسط 
لیزر این قطعات در اختیار ماکروفاژهای پوس��تی قرار داده می ش��ود و بعد از 
اینکه ماکروفاژها این قطعات را بلعیدند از محیط دور شده و توسط سیستم 

لنفاوی دفع می شوند.
این متخصص پوس��ت و مو می گوید: در طول س��ال های جاری تکنیک های 
زی��ادی برای از بین ب��ردن تاتو ابداع و به کار برده ش��ده اند مثل درم ابرژن، 
س��ال ابرژن،فریز،لیزر دی اکس��ید کربن،جراحی و غیره ولی استفاده از لیزر 
کیو س��وییچ با عوارض جانی اندک و تاثیر گذاری زیاد انقالبی در رفع تاتو در 
جهان ایجاد کرده است و سایر روش های قدیمی را تحت تاثیر قرار داده است. 
وی ابراز کرد که ترکیبات رنگی زیاد در حامل هایی متفاوت برای تاتو وجود 

دارد که این مواد می تواند گیاهی و یا شیمیایی باشد.
دکت��ر وحیدی متذکر ش��د: هنوز علت مان��دگاری تاتو در پوس��ت به طور 
دقیق شناخته نشده اس��ت ولی ظاهرا این مواد در درم در داخل سلول های 
فیبروبالس��ت و ماکروفاژها و هیستیوسیت ها به طور طوالنی مدت می مانند 

ولی اگر تاتویی در الیه سطحی پوست تزریق شود همزمان با تعویض دوره ای 
اپیدرم دفع و محو می شود.

این متخصص پوست و مو اظهار داشت: با استفاده از لیزر کیو سوییچ انرژی 
نوری همگرای زیادی در نانو ثانیه وارد پوس��ت می شود و به صورت انتخابی 

بسته به طول موج لیزر رنگ خاصی را هدف قرار می دهد.
وی اضافه کرد که مزایای این روش در این است که فقط قطعات رنگی مرتبط 
با طول موج لیزری وارد شده به پوست مورد هدف قرار می گیرند و بافت های 
جانبی از س��وختگی در امان باقی می مانند.س��ه نوع لیز کیو سوییچ با طول 
موجهای متفاوت و میزان نف��وذ متفاوت و جذب رنگی مختلف برای از بین 

بردن تاتوها وجود دارند.
دکتر وحیدی بیان کرد: سایز قطعات جوهر تاتو بین ده تا صد نانومتر و عموما 
در عمق 1.1و٢.۹میلیمتر قرار گرفته اند.در حین انجام لیزر کیو سوییچ بخارو 
حباب های داخل سلولی ایجاد می شود که سفید شدن ضایعه به علت همین 
موضوع بوده و موقتی می باشد.صدای انفجاری کوتاهی که در حین لیزر ضایعه 

شنیده می شود مربوط به پدیده تخریب نوری ضایعه توسط لیزر می باشد.

وی تصری��ح کرد:متغیرهای زیادی برای تاثیر لیزر کیو س��وییچ بر روی تاتو 
 وجود دارد از قبیل وجود رنگهایی غیر از س��یاه و قرمز،س��طح لیزر بیش از 
سی سانتیمتر مربع،وجود تاتو روی ساق پا و یا پا،گذشت کمتر از یکسال از 
انجام تاتو،فواصل درمانی کمتر از شش تا هشت هفته و سیاه شدن تاتو بعد از 

لیزر که تاثیر منفی در رفع و پیش آگهی درمانی تاتو دارند.
دکت��ر وحیدی ادامه داد: گذش��ته از پارامترهای فوق جنس پوس��ت،ناحیه 
تاتو،مقدار و نوع جوهرو تکنیک انجام تاتو در درمان با لیزر کیو سوییچ تاثیر 

مستقیم دارند.
ای��ن متخصص پوس��ت و مو ابراز ک��رد: روش جدیدتر ب��رای درمان موثرتر 
تاتو اس��تفاده همزمان لیزر اولتراپالس دی اکس��ید کربن و لیزر کیو سوییچ 
می باشد.نتیجه این که لیزرهای کیو سوییچ با هدف گیری انتخابی رنگ ها و 
بر اساس پدیده تخریب نوری بطور موثری در درمان تاتوهای آماتور،تخصصی 
وتروماتیک بدون ایجاد اس��کار و س��وختگی و تغییر رنگ شدید نقش دارند.
جدیدا لیزرهایی با زمان تابش موجی در حد پیکوثانیه وارد بازار شده اند که 

قدرت فوق العاده ای در درمان بی عارضه تاتو دارند.

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصص و پوست بررسی کرد 

لیزر کیو سوییچ و تاثیرآن
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lدكت��ر وحي��دی: ب��ا اس��تفاده از روش ليزر كيو 
س��وييچ، پالس های پرقدرت ليزر در كس��ر بسيار 
كوچكی از ثانيه وارد پوست می شود و رنگدانه های 
ناتو را هدف قرار می دهد و پس از تكه تكه ش��دن 
قطعات رنگدانه ای تاتو توسط ليزر اين قطعات در 

اختيار ماكروفاژهای پوس��تی قرار داده می شود و بعد از اينكه 
ماكروفاژها اين قطعات را بلعيدند از محيط دور شده و توسط 

سيستم لنفاوی دفع می شوند

l مزاي��ای اي��ن روش در اين اس��ت كه فق��ط قطعات رنگی 
مرتبط با طول موج ليزری وارد شده به پوست مورد هدف قرار 
می گيرند و بافت های جانبی از سوختگی در امان باقی می مانند

l استفاده از ليزر كيو سوييچ انرژی نوری همگرای زيادی در 
نانو ثانيه وارد پوست می شود و به صورت انتخابی بسته به طول 

موج ليزر رنگ خاصی را هدف قرار می دهد
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نشست سه جانبه سران اردن، مصر و عراق باز هم به تأخیر افتاد
منابع عراقی از به تأخیر افتادن مجدد نشست سه جانبه سران اردن، مصر و عراق در بغداد خبر دادند. 

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، قرار بود عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر و 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن برای برگزاری نشستی سه جانبه با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 

وارد بغداد شوند. اما به گفته یک منبع عراقی این نشست سه جانبه به درخواست امان به دلیل اوضاع 
اردن به ویژه تحوالت مربوط به تالش برای کودتا تا اطالع ثانوی به تأخیر افتاده است.

aftab.yz@gmail.com

وزیــران خارجه تعدادی از کشــورهای اروپایی بــه نامه وزیر 
خارجه ســوریه که در آن خواهان مذاکــره و ممانعت از اتخاذ 
اقدامــات جدید در چارچوب اتحادیه اروپا شــده بود، پاســخ 
 ندادند اما مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا به وی 

پاسخ داد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، 
اواسط ماه میالدی گذشــته فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه 
نامــه ای را برای وزیران خارجه تعدادی از کشــورهای اروپایی 

ازجمله اتریش، رومانی، ایتالیا و یونان فرســتاد که 
این وزرا پاسخ رسمی به آن ندادند. 

فیصل مقداد در این نامه آورده اســت: آشــوب و 
بی ثباتــی در تعدادی از کشــورها حاکم اســت و 
 ازجمله مهم ترین دالیل این مسئله گسترش پدیده 

تروریســم است که فضای پرتنشــی را برای سوریه و تعدادی 
از کشــورهای اروپایــی و تعدادی از کشــورهای جهان ایجاد 
کرده اســت. این پدیده موجب کشــتار تعداد زیــادی از افراد 

شده اســت. مقداد به خطرات مداخله های خارجی 
در امــور داخلی تعدادی از کشــورها اشــاره کرد 
و گفت: این کشــورها چه از طریــق مداخله های 
نظامی مستقیم و چه از طریق جنگ نرم به دنبال 
اجرای دســتورات سیاسی مشــخصی هستند که 
کامال از منافع ملت ها به دور اســت و نقض آشــکار حاکمیت 
 ملی و احکام قوانین بین المللی و اصول منشــور ســازمان ملل 

محسوب می شود. 

»مذاکرات غیرمستقیم« میان دمشق و بروکسل 
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳0001414۲7 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در 
گفتگــو با آفتاب یزد ضمن تأکید بر این مســئله که: »بعید می دانم 
تحریم ها بیشتر از یک ماه دیگر بتواند دوام بیاورد.« خاطرنشان کرد: 
»فضای حاکم بر مذاکرات و نشســت وین همچنان که همیشــه در 
مصاحبه ها و یادداشــت ها بدان اشاره کرده ام مثبت است اما رسیدن 
به توافق بعِد بدعهدی های ترامپ برای هر دو طرف ســخت شده و 

طبیعی است گام ها ُکند اما امیدوار برداشته شود.« 
فرجی راد ادامه می دهد: »نشســت های طرف آمریکایی با اتحادیه ی 
اروپا، رایزنی های طرف روسی و بعد گفتگوهای مقامات چینی سبب 
شــده تا آمریکایی ها نتوانند راه فراری برای برنداشــتن تحریم هایی 
که نباید اعمال می شــده را پیش روی خود ببیند اما بررسی نزدیک 
به ۱۵۰۰ تحریم و راســتی آزمایی، آن گونه کــه ایران به دنبال آن 
 است قطعاً زمان بر و مستلزم بررسی های بسیار دقیق خواهد بود اما 
باز هم تأکید می کنم بعید می دانم تحریم های در نظر گرفته شــده 

ازسوی آقای ترامپ بیشتر از یک ماه بتواند باقی بماند.« 

< نشست وین؛ آغاز مسیر درست اما دشوار
آن طور که ایرنا گزارش داده اســت؛ هجدهمین نشست کمیسیون 
مشترک برجام که در روز جمعه ۱۳ فروردین به صورت مجازی آغاز 
شــده بود، به صورت حضوری در وین از سر گرفته شد. سیدعباس 
عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه، ریاست هیئت کشورمان 
را در این نشســت بر عهده داشــت و نمایندگانی از سایر دستگاه ها 
 ازجمله بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، او را در این 
نشست همراهی کردند. آمریکا به طور رسمی در این نشست شرکت 
نداشــت چرا که این کشور به طور رسمی از برجام خارج شده است 
و ایــران هم تاکید کرده اســت تا قبل از رفــع تحریمهای آمریکا و 
اجرای تعهدات این کشــور ایران در نشســتی با حضورآمریکا حاضر 
 نخواهد شد. با این حال هیئت آمریکایی دیروز در وین حضور یافت و 
دو دستور کار موازی با نقش آفرینی اعضای حاضر در برجام آغاز شد. 
انریکه مورا، رئیس نشست کمیسیون مشترک برجام، معاون مدیرکل 
و دبیر سیاسی سرویس اقدامات خارجی اروپا، در توییتی در خصوص 
نشست کمیســیون نوشت: نشست کمیسیون مشترک، سازنده بود. 
همت و همبستگی برای رسیدن به یک روند دیپلماتیک مشترک با 
دو گروه تخصصی در خصوص اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها 
وجــود دارد. به عنوان هماهنگ کننده در وین تماس های جداگانه با 
طرفیــن مربوطه از جمله آمریکا را افزایش خواهم داد. ســیدعباس 
عراقچی مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین، نشست روز سه شنبه 
را در مجموع سازنده عنوان کرد و گفت: توافق کردیم دو گروه کاری 
تحریم ها و هسته ای تشکیل شود و این ها متشکل از کارشناسان همه 
کشورها بجز آمریکاست. وی با بیان اینکه آمریکا در هیچ جلسه ای که 
ایران حضور داشــته باشد، حضور ندارد، گفت: وظیفه کارگروه ها این 
اســت که مجموعه اقداماتی که آمریکا باید انجام دهند تا رفع کامل 

تحریم ها در یک مرحله صورت گیرد را، مشخص کنند. 

< بازگشت گام به گام پذیرفته نیست
معــاون وزارت امور خارجه از فهرســتی از اقدامــات گفت که باید 
مشخص شود و افزود: در کمیسیون مشترک برجام هم پذیرفته شده 
است که بازگشت گام به گام پذیرفته نیست. احتیاجی به این سیاست 

نداریم و کارهایی که ایران و آمریکا باید انجام دهند برای بازگشــت 
به برجام، روشن است. البته ایران مجموعه اقداماتش را بعد از این که 
آمریکا اقداماتش را انجام داد و بعد از راستی آزمایی، انجام می دهد. بر 
اساس توافق مذاکره کنندگان قرار است دو گروه کارشناسی روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه در خصوص جنبه های فنی و جزئیات مسائل 
مربوط به لغو تحریم ها مذاکره کرده و نتیجه را به کمیسیون گزارش 
کنند. روز جمعه ۲۰ فروردین مجددا کمیســیون مشترک در سطح 
معاونان و مدیران سیاسی تشکیل می شود و بار دیگر در مورد موانع 
گفتگو می شود. بر اساس اظهار نظرهایی که طرفین تا کنون داشته اند 
به نظر می رسد همه طرف های درگیر در خصوص بازگشت به برجام 

جدی هستند. 

< بازگشت به توافق هسته ای ایران به نفع آمریکا و شهروندان آن است
هیئت آمریکایی نیز به ریاســت رابــرت مالی نماینده ایاالت متحده 
آمریــکا در امور ایران به وین ســفر کــرده در مصاحبه با رادیو ملی 
آمریکا با بیان اینکه رشد برنامه هسته ای ایران منجر به افزایش تنش 
در خاورمیانه خواهد شــد، گفت: برآورد ما این است که بازگشت به 
توافق هســته ای ایران به نفع آمریکا و شهروندان آن است. نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران سیاست فشار حداکثری ترامپ را شکست 
خورده خواند و ادامه داد: در ســه ســال گذشته دولت ترامپ گزینه 
فشار حداکثری را آزمایش کرد، دیدیم چه اتفاقی افتاد، ایران برنامه 
هســته ای خود را گســترش داد. دولت بایدن متعهد است که ایران 
به ســالح اتمی دست نیابد و بهترین راه را برای این کار، دیپلماسی 
می دانیم. ما با هر کســی که در ایران قدرت داشــته باشــد مذاکره 
خواهیم کرد. اگر بتوانیم قبل از انتخابات به تفاهم برســیم که خوب 
اســت؛ اگر نتوانیم، پس از آن با هر کسی که در تهران مسئول باشد، 
ادامه خواهیم داد. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز 
مذاکرات درباره توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام در وین را یک 
گام سازنده و رو به جلو خواند، اما از اقدام ایران در طرح خواسته های 
حداکثری انتقاد کرد و گفت: بــه رغم این که در مذاکرات در وین با 
ایرانی ها مستقیم مذاکره نمی کنیم، ما از این گام استقبال می کنیم، 
این یک گام ســازنده ومرحله ای بالقوه مفید است. مقامات آمریکایی 
اگرچه همچنان مواضع گذشــته دولت بایــدن را تکرار می کنند اما 
طرف های دیگر برجام امیدوار هستند که با مذاکرات و رایزنی بتوانند 
به بازی »اول تو« که توسط واشنگتن آغاز شده پایان بدهند و مقامات 

آمریکایی را با منطق صحیح متقاعد کنند. 

< نشست کمیسیون مشترک برجام موفقیت آمیز بود
میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه روسیه در سازمان های بین المللی واقع 
در وین در توییتی پس از نشست نوشت: نشست کمیسیون مشترک 
برجام موفقیت آمیز بود. دو گروه در ســطح کارشناسی )در خصوص 
رفع تحریم ها و مسائل هسته ای( موظف شدند اقدامات ملموسی که 
تهران و واشنگتن باید برای احیای کامل اجرای برجام انجام دهند را 
شناسایی کنند. گروه ها به سرعت مشغول به کار شدند. احیای برجام 
به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. زمان خواهد برد. تا کی؟ کسی نمی داند. 
مهم ترین چیز پس از نشست امروز کمیسیون مشترک این است که 
کار عملی برای رســیدن به این هدف آغاز شــده است. ژائو لیجیان، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین هم در کنفرانس خبری با اشــاره به 
نشست کمیســیون مشــترک برجام در وین، گفت: آمریکا به طور 
یک جانبه از برجام خارج شد و اجماع تمامی طرفین را تضعیف کرد. 
این ریشه اصلی بحران هسته ای ایران است. ایاالت متحده باید بدون 
شــرط به توافق بازگردد و تمامی تحریم های غیرقانونی علیه ایران را 
بردارد. این دیپلمات چینی اضافه کرد: ما امیدواریم که طرفین بتوانند 
درســت را از غلط تشــخیص دهند و از آمریکا بخواهند تا اقداماتی 
ملموس برای برداشتن تحریم ها اتخاذ کند و هرچه زودتر اجرای کامل 
توافق هسته ای را از سر بگیرد. ما متعهدیم که توافق هسته ای را هرچه 
زودتر به مسیر درست بازگردانیم و قاطعانه از منافع و حقوق مشروع 

آن حفاظت خواهیم کرد. 

< غنی سازی، طرح های پژوهشی و پایان مهلت سه ماهه! 
فرجی راد با بازگشــت ناپذیربودِن مسیری که در پیش است اذعان 
می کنــد: »افزایش ثانیه به ثانیــه ی ذخائر اورانیــوم ۲۰ درصدی، 
طرح های پژوهشی که از منظر برجام ممنوع بوده است و پایان مهلت 
سه ماهه ی تعیینی از سوی مجلس شورای اسالمی، همه و همه فشار 
سنگینی را بر اروپایی ها، آمریکایی ها و حتی روس ها وارد آورده زیرا 
نه تنها طرف های غربی که روس ها نیز از افزایش اورانیوم غنی شده ی 

ایران نگران شده اند.« 
این اســتاد دانشــگاه با تأیید رایزنی ها از ســوی روس ها و چینی ها 
می افزاید: »اساساً همین رایزنی ها مقدمه ای بود برای نشست مشترک 
مضاف بر این که نزدیک شــدن به پایان مهلت سه ماهه برای آژانس 
انرژی اتمی نیز می تواند دردسرهایی به وجود آورد که اگر نشست وین 
یک درصد نیز به سمت بن بست کشانیده شود این طرف غربی است 

که شماتت خواهد شد. 

< رابرت مالی متهم به سازش با ایرانیان است! 
فرجی راد می گوید: »از منظر آمریکایی های تندرو، رابرت مالی متهم به 
سازش با ایرانی ها و امتیاز دادن است اما هرچه این مذاکرات طوالنی تر 
شود به طور طبیعی فشارها از داخل ایران و آمریکا بر تیم مذاکره کننده 

نیز بیشتر خواهد بود که اصال به نفع حاضران نخواهد بود.« 
وی اظهــار می دارد: »همــواره گفته ام ذات مذاکــرات فنی پیچیده 
و زمان بر بودن اســت اما اگر احساس شــود باز هم ممکن است در 
مذاکرات بن بست ایجاد شود یا این که قرار است مذاکرات فعلی مثل 
مذاکرات ۲۰۱۵ تا دو ســال به طول انجامد هر دو فرضیه از نظر من 
نادرست می تواند باشد زیرا خود آمریکایی ها نیز مایل هستند با همین 
دولت کار را ببندند زیرا تردیدها بر ســر این موضوع که دیدگاه های 
هســته ای دولت ۱۴۰۰ ایران چگونه خواهد بــود فضای دیگری بر 

مجموع حاضران در نشست حاکم کرده است.« 
این کارشــناس مسائل هسته ای در پایان می گوید: »از جمعه خبرها 
مثبت تر و گام ها عملی تر خواهد شد زیرا فرصتی برای از دست دادن 
وجود ندارد زیرا ایران ذره ای از غنی سازی ۲۰ درصدی پا پس نکشیده، 
طرح های پژوهشی خود را به دقت دنبال می کند و مهلت سه ماهه ی 
مجلس نیز رو به پایان اســت و همه ی این ها در کنار حضور ســران 
آژانس انرژی اتمی و نیز مقامات مســئول چین و روسیه به این معنا 
است که آمریکایی ها حق ندارند به سمت سیاست های گام به گام که 
ایرانی ها روی آن حساســیت ویژه ای دارند و هرگز نخواهند پذیرفت 
حرکت کنند. تنها مسیری که قابل پیمایش است برداشتن تحریم ها 
و فرصت ایجاد کردن برای راستی آزمایی است، باقی می ماند نحوه ی 
توقف فعالیت های هسته ای ایران که از طریق مراجعه به متن برجام 

آن نیز به آسانی می تواند عملیاتی شود.«

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد آخرین تحوالت در نشست وین را مثبت ارزیابی کرد

پایان تحریم ها ؛ یک ماه دیگر؟ 

نقش دوست
ادامه از صفحه اول:

بی هیچ شیله پیله ای چه سودایی با خدای خویش دارد... و معنای 
مرغ باغ ملکوت است و مدام   در تب یک حادثه ابدی چونان پروانه ای 
به گرد شمع حقیقت می  سوزد. چرا که »حدیث نفس« نمی  گفت و 
دیدیم   خدایش تاب نیاورد و آخری  ها »فإنَّه ِمّنی« )او از من است( 
گفت و گذاشت عنان به میکده اش بگیرد و دیدیم که چگونه رخت 

بست از این مجلس، آن هم چه زمانی:
»ای مردم،

وقتی حقیقت بر دلی چیره شــد آن را از ماسوی اهلل تهی می  کند. 
وقتی خدا با بشــری الفت یافت، هر چه را در نهاد وی غیر اوســت 
می  کشــد. وقتی یکی از مؤمنانش را دوســت داشــت دیگران را 
برمی  انگیــزد تا بدو کین ورزند. تا بنــده  ی وی بدو نزدیک تر گردد 

و رضای او بجوید.
... ای ولی محبت تو را تمام؛ با تمام وجود خود، در بر گرفتم. آنچنان 

تجلی کرده ای که به نظرم دیگر کســی در من نیست.« ]مصائب 
حالج[

و ماجرای مرتضی نشــان دیگری بود که چه بسا به خیلی چیزها 
اشــاره داشــت. مبهوت کرد و درمانده ماندم. درد دلی داشتم اما 
اشــاره ها بغضی شد که راه حنجره را چند صباحی بست. آن روزها 
نمی دانستم حال و هوای سید و نشاطش از عشق به خدایش بود یا 
نه، از دوست داشتن خدایش بود. صبر کردم تا عاطفه تأمل کند و 

لحظه  ای به عقلم وانهد. گرچه دیر....
عشق دردی است که از هجر معشوق می  آماسد و نیشتر تنهایی که 
زخمه زند بغــض می  چرکد و می  ترکد. و درد که عود کرد و مرهِم 
گذشــِت زمان که آمد همه چیز تمام می  شــود. و گاه گداری تنها 
خاطره  ای می  آید و می  رود؛ و اگر تنها بمانی کمی می  پریشاند. چرا 
که درد عشق درد »نیاز« است و خواستن درد عاشق؛ که در تکاپوی 
شــدن به دنبال گرفتن دامان معشوق است و بس. در اینجا عاشق 
رقیب می  بیند؛ حســودی می  کند و آب و آتش هم نمی شناســد. 
دوری برایش گس و تلخ است. ولی زمان که تیک تاک کند یکسره 

حرارتش می کاهد و فراموش می شــود هر آنچه به جنونش آورده 
است.... و... اما...

اما درد دوست داشــتن درد »دانستن« است؛ درد شناختن است؛ 
و هجرانی مکرر و بی  کاست؛ که در تکاپوی شدن مستی نمی کند؛ 
بی حواس نیست و به دقت می بیند و گوش فرامی دهد.   برای دوست 
مزه دوری تلخ اســت که مدام می فزاید و نسیان رخت می بندد و 
خاطره که نه، آموخته ها همه نیشــتری می شوند به عقل و لمس 

می کند آنچه را که دوست لمس کرده است.
در آخرین دیدار، در دفتر مجله ادبیات داســتانی )ســوره( از فکه 
آنچنان گفت که گویی بهشــت گمشــده  ی روایت فتح پیدا شده. 
خواستیم ما هم این دفعه حتماً با او باشیم که به بعد موکول کرد: 
»دفعه  ی بعد شــاید«. به نظرم آمد که او پای در این دنیا دارد اما 
سر در بیکران قدس. او با دوستدارش دوست بود و چقدر دوستش 
دوستش می داشت؛ و از این بود که قد کشید و بلندمرتبه شد. بعدها 
شنیدم که گفته بود: »مکه برای شما؛ فکه برای من بالی نمی  خواهد. 

با همین پوتین های کهنه ام می  توانم به آسمان بروم.«

رمزارزها؛
 واقعیتی غیرقابل کتمان

ادامه از صفحه اول:
... اما با توجه به بیشترین حجم ارزشی که در حال حاضر روی زنجیره 
بیت کوین متمرکز شده، همچنان مطمئن ترین »رمزارز« موجود در 

بازار است.
البته ایــن موضوع را هم نباید نادیده گرفت که بیت کوین خود را به 
تدریج از سایر رمزارز ها متمایز می کند، زیرا همزمان با افزایش ارزش 
آن، هزینه انتقال هم به همان میــزان افزایش یافته که در انتقاالت 
خرد به چشم می آید. پس در نتیجه کم کم بیت کوین خود را از سایر 
رمزارز ها جدا خواهد کرد و مانند ذخایر طالی هر کشــور یا سازمان 
بیشتر به عنوان پشتوانه سرمایه ای استفاده خواهد شد. در عین حال 

بقیه رمزارز ها برای هزینه های انتقاالتشــان راهکار های دیگری را به 
تدریج در نظر می گیرند، زیرا از تیم پشتیبانی و قابلیت بازنگری باالیی 
برخوردارند و به همین دلیل می توانند هزینه ها را طی به روزرسانی ها 
کاهش دهند. پس بقیه رمزارز ها می توانند بازار خرد را حفظ نمایند؛ 
ولی بیت کوین به تدریج به سمت حفظ و انتقال ارزش در سطح کالن 

حرکت می کند.
در این میان از آنجا که ورود کشور ها به حوزه رمزارز ها غیرقابل اجتناب 
است، آینده رمزارز ها را باید از دو دریچه دید؛ یک ورود کشور ها به این 
حوزه که با توجه به اینکه رمزارز ها هزینه های پایین و محاســنی در 
اختیار حاکمیت قرار می دهد، نمی توان از آن چشم پوشی کرد. سرعت 
انتقال، هزینه پایین و حذف محدودیت هایی مانند دسترسی، جغرافیا، 

چابکی و... مزایایی است که رمزارز ها در اختیار کاربران قرار می دهند.
از طرف دیگر باید توجه داشــت که دولت ها در قسمتی از این حوزه 
از ابزار های اعمــال حاکمیت ضعیف تری برخوردار هســتند و این 

موضوع باعث می شــود که موضع گیری ها به دو جهت تقسیم شود. 
یکی در برخورد با رمزارز هایی هستند که از حوزه تصمیم گیری های 
حاکمیت ها تقریبا خارج شده اند و دیگری در مورد ارز های دیجیتال 
خودشان است که سعی می کنند از این فناوری به بهترین نحو استفاده 

کنند.
در مجموع از آنجا که کشــور ها به ســمت بهره گیری از این فناوری 
حرکت می کنند، اما موضع آن ها همچنان در حال بررسی است؛ یعنی 
همه کشور ها با این حوزه بسیار محتاط و با نرمی برخورد می کنند تا 

بتوانند اثرات آن را در سطح جامعه رصد کنند.
در این میان به نظر می رسد شفاف کردن دانش عمومی مردم از طریق 
نهادهای رســمی و معتبر و رسانه های رسمی امری ضروری است تا 
پیش از اینکه منفعالنه مدیریت این چرخه نیز به دست نا اهالن بیفتد 
هوشیاری دوچندان در مورد نحوه ورود به این بازار برای همگان تبیین 

و روشن گردد.

سیاسی

کرونا و پوپولیسم؛ 
مورد آمریکا

ادامه از صفحه اول:
پیــش از همه گیری کرونــا، ۸۷ میلیون نفر 
در آمریکا بیمه نشــده یا از پوشــش کافی 
بیمه بهره مند نبودنــد. بیش از نیم میلیون 
خانواده نیز ساالنه به دلیل وام پزشکی اعالم 
ورشکستگی می کردند و از هر پنج آمریکایی، 
یک نفــر توانایی پرداخت هزینه داروهایی را 
که از سوی پزشک تجویز می شد، نداشتند. 
این وضعیت، اما پیش از همه گیری کرونا بود 

و حاال شرایط بسیار وخیم تر شده است. 
یکی از خطاهای راهبــردی ترامپ، تعطیل 
کردن برنامه مراقبتی اوباما بود که پوشــش 
بیمه ای را گســترش مــی داد. حاال به دلیل 
کرونا بیــش از ۲۶ میلیون نفــر در آمریکا 
شغل خود را از دســت داده اند و چون بیمه 
وابسته به شــاغل بودن افراد است، در واقع 
بیمه خود را از دست داده اند. البته در میان 
کشورهای غربی فقط در آمریکا چنین شکاف 

گسترده ای وجود دارد. 
نحــوه مدیریت بحــران ویــروس کرونا در 
آمریکا متاثر از ســاختار اداره ایاالت متحده 
آمریکا اســت. در آمریکا هر ایالت از دولتی 
برخوردار اســت که فرماندار ایالت تشــکیل 
می دهد و بجز سیاست خارجی، سیاستهای 
پولی و چاپ اســکناس و حوزه امنیت ملی، 
پلیس فــدرال، گارد ملی و ارتــش )که در 
اختیار دولت مرکزی یا دولت فدرال اســت(، 
در همــه زمینه های اقتصــادی مثل میزان 
مالیات کسب و کارهای مختلف، و زمینه های 
اجتماعی و بهداشــت و درمان و ســالمت 
عمومی اســت. در حقیقت ایالت ها در همه 
امــور داخلی از جمله وضع قوانین و مقررات 
برای اداره ایالت کامال مستقل عمل می کنند. 
البته اگرچــه مدیریت بحران های داخلی هر 
ایالت بر عهده دولت محلی آن ایالت اســت 
و ایالت ها مستقل هستند اما در بحران کرونا 
با توجه به وسعت و اهمیت بحران، نهادهای 
مختلفی درگیر شدند از جمله وزارت خدمات 
انسانی و ســالمت و وزارت امنیت داخلی و 
نیز شورای وب دولت فدرال. در زمان شیوع 
ویروس کرونا، این شورا وب سایتهای رسمی 
و معتبــری برای انتشــار اخبــار مربوط به 
ویروس کرونا را ایجاد کرده اســت. هر ایالت 
نحوه مواجهه و مدیریتــش با ویروس کرونا 
متفاوت اســت. در وب ســایت به اصطالح 
وبگاه های  لینکهای  آمریکا  حکومت مرکزی 
مختلفی که مخصوص شرایط هر ایالت است 
در دسترس است. مثل دپارتمانهای خدمات 
اجتماعی و ســالمتی هر ایالت و همچنین 
وبگاه های آژانس های مدیریت فوریتهای هر 
ایالت که متناســب با شرایط آن ایالت عمل 

می کند. 
یکی از دالیل بدتر بودن تبعات کرونا در آمریکا 
به مدیریت پوپولیستی ترامپ بازمی گردد. وی 
مثل بسیاری از جمهوری خواهان اعتقادی به 
پروتکل های بهداشــتی نداشــت. ترامپ در 
شــرایطی که بسیاری از کشــورها تجمع را 
ممنوع کــرده بودند، تجمع تبلیغاتی خود را 
در فلوریدا برگزار کرد و خطاب به شهروندان 
سالمند آمریکا گفت: »شما صرفا برای تامین 
منافع دیگران ماسک می زنید«. وی پوشش 
خبری کرونا را به بــاد انتقاد گرفت و گفت 
رســانه ها می کوشند تا ترس را به جامعه القا 
کنند. ترامپ برای ابراز مخالفت با فرمانداران 
دموکرات که توصیه به خانه نشینی می کردند 
از هوادارانش می خواســت برای بی اعتنایی 
به دســتورات فرمانداران دموکرات از خانه ها 
بیرون بیاینــد. در واقع مدیریــت کرونا در 
آمریکا برخالف بسیاری از کشورها از آغاز به 
دلیل عملکرد ترامپ سیاسی شد و نهادهای 
ملی نتوانســتند به عنوان یــک بحران ملی 
با کرونا مواجه شــوند و بیــن ایالت ها نقش 

هماهنگی ایفا کنند. 
هنگامــی که بســیاری از کشــورهای دنیا 
مقررات سختگیرانه و به میزان های مختلف، 
قرنطینه اعمال می کردنــد، در ایالتهایی که 
فرمانداران و دولتهای محلی جمهوری خواه 
بودند حتی توصیه به ماسک زدن نیز جدی 

گرفته نمی شد. 
ترامپ در مواجهه با کرونا بد عمل کرد چون 
پوپولیست اهل برنامه نیست. منطق ندارد و 
تنها بر این جهل تکیه می کند که تنها و تنها 
او و یاران وفادارش مردمی اند و درســتکار و 
همه گذشتگان فاسدند و بدکردار و فریبکار 
و نه تنها گذشتگان که همه نهادهای رسمی 
و رســانه های غالب مثل رقبایش فاسدند و 
دروغگو. آن ها این دروغ را در حالی می گویند 
که بــه دوربین رســانه ها خیره می شــوند. 
رسانه های رســمی و جریان اصلی آمریکا و 
حتی رسانه های اجتماعی همچون توئیتر با 
سیاســت »منع اطالعات گمراه کننده« در 

مقابل این دروغ ها ایستادند. 
حقیقت این است که پوپولیست ها برخالف 
ظاهر مردمی و ظاهرســازی های مردم پسند 
برای نمایش خدمت و کارآمدی، در عمل به 

شدت فاسد و ناکارآمد هستند.
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1۲57- محمد کریــم بلند از گرگان: 
چرا شهردار اســتان گلستان نسبت به 
جمع آوری و ســاماندهی دستفروشانی 
که در خیابان امام خمینی )ره(، پانزده 
متری، پاســرو و نعلبندان شهرســتان 
گرگان با ســدمعبر و ایجــاد مزاحمت 
فراوانی  مشــکالت  رهگــذران  بــرای 
ایجاد می کنند، ســهل انگاری می کند. 
ظاهراً وظایف شــهردار استان گلستان 
به فراموشــی سپرده شــده و اعضای 
شورای شهر باید به ایشان برخی شرح 

وظایف اش را گوشزد کنند! 
نیک؛ چهارشــنبه  کار  پاداش   -0915
هجدهــم فروردیــن به همــراه مادرم 
شــفیقه خــان نــازی به بانک ســپه 
شــعبه میدان شــهدا مراجعه کردیم، 
خوشــبختانه آقای علی رادخواه، یکی 
از کارمنــدان متعهــد و خوش برخورد 
بانک وقتی مشاهده کرد مادرم سالمند 
و بیمار اســت فوری به کار ما رسیدگی 
کرد. خواستم از طریق ستون روی خط 
آفتاب از ایشــان به علت نیک رفتاری 
قدردانی کنم. حسین صناعتی از تهران

0948- حســین رضایــی از تهــران: 
از نوزدهم فروردین  بسیاری از مشاغل 
به علت پیشگیری از ســرایت بیماری 
کرونا تعطیل می شوند. آیا برای جبران 
خســارت به صنف های تعطیل شــده، 

دولت طرح و برنامه ای دارد؟
1۲19- ارســان فکری از تهران: برخی 
ادارات دولتــی برای این کــه از میزان 
کارایــی کارمندان اطالع یابند، دفاتری 
می گذاشــتند تا مراجعان نظرات شان 
را اعالم کنند. روسای ادارات بیشتر در 
جریان برخورد پرسنل قرار می گرفتند. 
به نظر می رسد به دلیل افزایش قیمت 
دفاتر، این طرح به فراموشــی ســپرده 

شده است!
1417- صاحب آهنساز: وزیر کشاورزی 
مثــل این که ســتون پیام های مردمی 
روزنامه ها را مطالعه نمی کند تا بیشــتر 
درجریــان نارضایتــی مــردم از وضع 
گوشــت مرغ قــرار گیرد. ایشــان در 
گفتگوی تلویزیونی اعالم کرد که مردم 
از توزیع گوشــت مرغ با قیمت جدید 

رضایت دارند!
1846- داوود شعبانی رهبر: چرا هیچ 
نظارتی بر دفاتر امالک شهرک مارلیک 
انجام نمی گیرد. این مسئله باعث شده 
برخی از امالکی ها بیشتر از تعرفه واقعی 
بابت تنظیــم قرارداد پــول بگیرند. از 
اتحادیه امالک شهریار تقاضای نظارت 

و رسیدگی به این موضوع را داریم.
19۲5- افزایش قیمت آهنگ پیشــواز 
چه توجیهی دارد؟ چرا آهنگ پیشــواز 
تلفن همراه ایرانســل که قباًل ســیصد 
تومــان بود اکنــون هزار تومان شــده 
اســت؟ آیا بــه تحریم هــای اقتصادی 

ارتباط دارد؟!
1۳11- هشــدار! وقتی برخی شهرهای 
کشور به مرز هشــدار نزدیک می شوند 
و از رنــگ نارنجی به قرمز می رســند، 
مسئوالن پیشــنهاد تعطیلی یک یا دو 
هفته ای می دهنــد. لطفا قبل از اجرای 
این تصمیــم به فکر تأمیــن مایحتاج 
ضــروری مردم آن هم بــه طور رایگان 

باشید. عرفان
تعرفه  افزایــش  پور:  1849- فرخــی 
اینترنت بدون باال بردن سرعت آن چه 
مفهومی دارد؟ وقتی قرار اســت قیمت 
خدمــات مخابراتی گران شــود باید به 
فکر کیفیــت و خدمات دهی مطلوب تر 
به مشترکان تلفن های ثابت هم باشند. 
متأســفانه حرکت الکپشــتی اینترنت 
موجب نارضایتی بســیاری از خانواده ها 

شده است.
اتوبوس های  راننــدگان  برخی   -1017
بین راهی  رستوران های  با  برون شهری 
قرارداد می بندند و مسافران را به جایی 
می برنــد کــه رضایت بخش نیســت. 
به عنــوان نمونه مدتی قبــل با اتوبوس 
وابسته به یکی از شرکت های مسافربری 
پایانه شرق به گنبد کاووس سفر کردم، 
متأســفانه محل توقــف اتوبوس مقابل 
یکــی از رســتوران هــا، نمازخانه اش 
 المپ برای روشــنایی نداشت و بسیار 

کثیف بود. 
پیام های مردمی در صفحات 7-4-۲

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427

اولیانوف که ریاست هیئت روس در مذاکرات وین را بر عهده دارد در مصاحبه با روسیه ۲4 گفت: »به نظر می رسد که موضع تیم 
مذاکره کننده کنونی آمریکا نسبتا متعادل است. آن ها تالش دارند بفهمند چه خبر بوده و به توصیه ها توجه کنند«. 

< نماینده روسیه در وین با فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار می کند
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از مسکو، میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین اعالم 
کرد قصد دارد با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را درباره برنامه هسته ای 

ایران برعهده دارد، دیدار کند. 

< فرانسه: مذاکرات وین باید فورا به بازگشت کامل ایران و آمریکا به پایبندی کامل منتهی شود
وزارت خارجه فرانسه: فرانسه از احیای مذاکرات درباره توافق هسته ای ایران استقبال می کند. این مذاکرات باید فورا به توافقی 

برای مشخص شدن اقدامات الزم در راستای بازگشت ایران و آمریکا به پایبندی کامل در برجام منتهی شود.

موضع تیم مذاکره کننده آمریکا در وین »متعادل« است |



موجودی عجیب و غریب 
در خانه یک دانشجو

یک دانشجوی استرالیایی تصاویری از حیوانی 
عجیب در اینترنت منتشر کرد که باعث ترس 
کاربران در سراسر جهان شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، ایزابل رایان )۱۸ ساله(، که در خانه 
خــود در ویکتوریا، اســترالیا زندگی می کند، 
متوجه شــد که حیوانی ترســناک در حیاط 
خانه اش در حال راه رفتن اســت و این حیوان 
چیزی نبود جــز گوانا، نوعی مارمولک بزرگ، 
که معموالً در استرالیا و آسیای جنوب شرقی 
زندگی می کند. برخی از این گواناها حدود ۳ متر 
طول دارند و به همین دلیل، تعدادی از کاربران 
شبکه های اجتماعی آن ها را به دایناسور تشبیه 
کردند، به ویژه اینکه اشتراک های بسیاری نیز 
بین این دو وجــود دارد، اما گوانا با خزندگان 
متفاوت اســت و مثل دایناسورها راه نمی رود. 
این دانشجو ویدئوی راه رفتن این حیوان را در 
حساب کاربری TikTok خود قرار داد و بیش 
از ۲ میلیون بار دیده شــد. در این ویدئو نشان 
می دهد که گوانا نزدیک شیشه های خانه ایزابل 
می شــود و همان موقع دو سگ نگهبان خانه 
پارس می کنند. ایزابل گفت که در ابتدا لبخند 
می زده، ولی ترسیده بوده و فکر می کرد که این 
حیوان قادر به شکستن شیشه و ورود به خانه 
است. در آخر، گوانا وقتی دختر استرالیایی را 
با حیرت تماشــا کرد، دور شد و رفت. ایزابل 
گفت که اگرچه به حیات وحش و مشــاهده 
حیوانات عادت دارد، اما قباًل هرگز حیوانی به 
این بزرگی ندیده بود. کاربران نظرات مختلفی 
را برای ایزابل نوشتند و بسیاری از آن ها گفتند 

که از این حیوان ترسیده اند.

علی مطهری نماینده ادوار مجلس در این دوره از انتخابات ریاست 
جمهوری اعالم کاندیداتوری کرده اســت. او ایــن روزها فعال تر از 
همیشــه یا با اهالی رســانه گفتگو می کند و در فضای مجازی نیز 
حضوری پررنگ دارد.با داغ شدن حضور سیاسیون در کالب هاوس 
او ســه شنبه شب گفتگویی نیز در کالب هاوس داشت و اظهاراتی 
پرسروصدا را مطرح کرد. به گزارش خبرآنالین، بخش هایی از اظهارات 

مطهری را که در فضای مجازی منتشر شده است، می خوانید.
*من حجاب را انتخاب نمی بینم و به آزادی در آن اعتقاد ندارم. من 
نیمه عریان بودن را آزادی انســانی نمی دانم و آن را آزادی حیوانی 

و غریزی تلقی می کنم. 
*با بسیاری از سخت گیری ها و برخوردهایی که با افراد بی حجاب 

می شود، مخالفم. 
*در چند ماه آینده گشایش های خوبی وجود دارد. در این شرایط 
نباید فرد تندرو روی کار بیاید. بهتر اســت یک فرد معتدل رئیس 

جمهور شود.
*باالی۵۰ درصد تایید صالحیت می شوم.
*من نامزد پوششی آقای الریجانی نیستم.

*باید با آمریکا و اروپا و کشورهای عربی ارتباط برقرار کنیم.
*فیلتر تلگرام تجربه موفقی نبود. فیلترینگ باید بر اســاس محتوا 

انجام شــود و وقتی در پلتفرمی دیده می شود مسائل غیراخالقی 
به اشتراک گذاشته می شود؛ فیلتر شــدن الزم است اما تبادل آرا 

باید آزاد باشد.
*تعدد زوجات بسیار حکیمانه ست. چون زنان آماده  ازدواج از تعداد 

مردان بیشتر است و نباید حق ازدواج کردن را از زنان گرفت.

< واکنش تند عضو شورای شهر 
عضو شورای شهر تهران به اظهارات علی مطهری، نایب رئیس سابق 

مجلس و از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری واکنش نشان داد. 
ناهید خداکرمی در واکنش به ســخنان علی مطهری در شــبکه 
اجتماعی کالب هاوس در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: »آقای 
مطهری لطفاً ســودای کاندیداتوری رئیس جمهور شدن را از سر 
بدر کنید، حتی اگر برای گرم کردن تنور انتخابات باشــد. ای کاش 
سکوت می کردید. این نظریه های سخیف و توهین به مردان ایرانی 
را بر اساس کدام مستندات ارائه دادید؟ شرم دارم تا آنچه با حضور 

در کالب هاوس، از زبان شما شنیدم را باز نشر کنم. «

< واکنش کاربران
اکنون اظهارات مطهری واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را هم 

در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است:»من تاقبل ازاین سخنان 
طرفدار شهامت وصراحت لهجه شما بودم اما فهمیدم شما هم برای 

رسیدن به پست ومقام حاضرید هرچرندیاتی روبگین«.
کاربر دیگری گفته اســت: »اینکه چه چیــزی حجابه چه چیزی 

حجاب نیست را کی تعیین میکنه؟«
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: »هیچگاه به کسی با این 

دیدگاه درهیچ انتخاباتی رای نمی دهم«.

این چه رســم و بهانه ای اســت برای افزایش 
قیمت ها؟ قبل از سال نو به بهانه توزیع گوشت 
مرغ به نرخ دولتی در فروشــگاه های وابســته 
به شهرداری شــاهد صف های طوالنی بودیم 
که مردم برای تهیــه دو عدد آن مجبور بودند 
ساعت ها وقت مفیدشان را در صف ها بگذرانند 
تازه به علت ازدحام جمعیت مشخص نبود به 
آن هایی که در انتهای صف ایستاده اند، می رسد 
یا خیر! سال جدید آن هم روز سیزدهم فروردین 
اعالم کردند گوشت مرغ با قیمت جدید کیلویی 
بیست و چهار هزار و نهصد تومان توزیع می شود. 
به نظر می رسد افزایش قیمت مرغ بهانه ای هم 
شد تا شاهد موج جدید گرانی ها درباره برخی 
کاالها باشیم. به عنوان نمونه اولین اظهارنظرها 
از سوی شــورای رقابت مطرح شد. رضا شیوا 
گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو 
در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ منتظر تورم بخشی 
هســتیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند. 
این اظهارات شیوا در حالی مطرح می شود که 
در سال گذشته قیمت کارخانه ای خودروهای 
داخلی دو برابر تورم ســاالنه بوده است. دومین 
خبر مربوط به افزایش قیمت سیمان سفید بود 
که ســی و پنج درصد افزایش یافت. همچنین 
سومین خبر افزایش قیمت، مربوط به سیمان 
خاکستری است. محمدرضا احسانفر عضو هیئت 
مدیره انجمن کارفرمایان صنعت ســیمان هم 
در گفتگو با رسانه ها از افزایش قیمت سیمان 
خاکســتری در روزهای آتی خبــر داد. میزان 
 افزایش نرخ ســیمان خاکستری قطعاً بیش از 
 سی و پنج درصد خواهد بود و بعد از تکمیل امضاها 
در چند روز آینده، ابالغ می شود. چهارمین خبر 
مربوط به افزایش قیمت شکر است. قابل ذکر 
است اخبار غیررســمی حکایت از آن دارد که 
در روزهــای اخیر انجمن صنفی صنایع روغن 
نباتی هم درخواســت مشــابهی برای افزایش 
قیمت روغن داده اســت. به راســتی که کمر 
مردم ندار زیر فشار گرانی روز به روز خمیده تر 
و داراها مشغول خرید خانه های لوکس در ترکیه 
وآلمان هستند! متأسفانه فاصله طبقاتی و فراز و 
نشیب های فراوانی در میان مردم کشور ما وجود 
دارد. برخی ها خوب ســخن می گویند و مردم 
را به ساده زیستی تشویق می کنند. آیا زندگی 
تمام مسئوالن هم با این گونه شعارها همخوانی 
دارد و در یک ســطح هستند؟ به قول یکی از 
دوستان، عده ای ُسرب و عده ای گلوله و عده ای 
و میلیاردرها هــر دوتا را خوردند اما این کجا و 
آن کجا! این ها همه در حالی اتفاق می افتد که 
باالدستی ها به پایین دستی ها گفته بودند گرانی 
را مهار کننــد و هوای مردم کم درآمد و ندار را 

داشته باشند. 
وقتی دولت در ابتدای ســال با افزایش قیمت 
گوشت مرغ و کرایه مترو هیچ مخالفتی نکرد، 
یعنی این که گرانی و کاهش قدرت خرید مردم 
کم درآمد و آسیب پذیر هیچ مفهومی ندارد، فقط 

گرانی است و از زندگی خبری نیست!

گرانی گوشت مرغ 
و موج های بعدی! 

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

آفتــاب یزد- گروه شــبکه: چندی پیش 
حجت اهلل عبدالملکی، اقتصاددان اصولگرا و 
 استاد دانشگاه امام صادق)ع( و معاون اشتغال 
کمیته امــداد در یک برنامــه تلویزیونی 
اینترنتــی ادعا کرده بود کــه پنج جوان 
ابعاد جهانی  ایرانی خودرو المبورگینی در 
ساخته اند. به دنبال این موضوع او توضیح 
ایران  می دهد که چقدر راحت می شود در 
یک کارخانه المبورگینی راه انداخت. البته 
ایــن اقتصاددان اصولگرا کــه زمزمه های 
حضــور او در انتخابات نیز مطرح اســت 
چندی پیش پیشــنهاد داده بود زمین های 
را جهت ساخت و  کشاورزی کل کشــور 
ساز و تولید به مردم واگذار کنیم تا مشکل 
اشتغال حل شود. اما عبدالملکی در حالی 
بحث تولیــد المبورگینی را مطرح می کند 
که مسئوالن کشــور از پس کوچکترین و 
پیش پا افتاده ترین مشکل مردم که همان 
مرغ اســت بر نیامده اند و هر روز شــاهد 
صف های عریــض و طویل این ماده غذایی 
هستیم. یا هنوز نتوانسته اند به تصمیمات 
درستی در خصوص محدودیت های کرونایی 
برســند تا وضعمان به لحاظ کرونا به این 
شکل نباشــد. حال چگونه ایشان صحبت 
می کند.  المبورگینی  کارخانه  راه اندازی  از 
آقای عبدالملکی! بهتر است چنین طرح ها 
و پیشنهاداتی که فقط و فقط برای انتخابات 
مطرح می شــود و قابلیت اجرایی ندارد را 

برای خودتان نگهدارید. 

< واکنش کاربران
اکنون ایــن موضوع بســیار مورد توجه 
کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته و 

واکنش های آن ها را در پی داشته است. 
یکی از کاربران در این مورد نوشته است: 
المبورگینی  از  عبدالملکی  دکتر  »تعریف 
ماشینی هســت که فقط درب هایش رو به 

باال باز می شود«. 
دیگــری نوشــت: »از المبورگینی مدل 

عبدالملکی خوشم اومد«. 
کاربــر دیگری گفته اســت: »در آمریکا 
بسیاراند گاراژهایی که شما پیکان مدل ۴۸ 
رو می برید و آن ها ظاهرش رو شبیه فراری 

و المبورگینی می کنند شــبیه آنچه شما 
درباره خودروی دســت ساز جوان ایرانی 
فعالیت خودروسازی  این  اسم  اما  نوشتید 

نیست!«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: 
»جناب عبدالملکی عزیز من نمیدونم چرا 
اینقدر روی خودروسازی تاکید دارید ولی 
المبورگینی  تبریز  جوانــان  میدونم  اینو 
ساختند و دولت محترم هیچ ترتیب اثری 
ساخت  برقی  خودروی  خدایی  بنده  نداد، 
داخل ســد رها کرد، چرا واردات رو آزاد 

نمی کنید تا زیاد به مغزتان فشار نیارید«. 
»عبدالملکی  اند:  نوشــته  دیگر  کاربران 

المبورگینی  انقالبــی  جوانــان  گفتــه 
ساختند. شاید ایشــون بتونه بگه چطور 
المبورگینی ســاختند که در تولید ecu و 
چند قطعه الکترونیک دیگه خودروی ملی 
درمانده اند؟ چطوره که بهشــون سفارش 
بدهند بدنه کارت ملی را هم بسازند...البته 
کیت کاتالیست اگزوز خودرو و ایربگ هم 
بسازند عالی میشــه«، »دکتر در این حد 
اطالعات نداره که هر خودرو واســه پالک 
شدن حدود ۸۰ استاندارد اجباری رو الزم 
داره؟«، »دوران احمدی نژاد یکی از مدیران 
سازمان محیط زیست در جمع محیط بانان 
ســخنرانی می کرد، گفت: ما برنامه داریم 
برای گشــت در مناطــق هلی کوپتر در 
محیط بانان  از  یکــی  بذاریم.  اختیارتون 
دستش را بلند کرد گفت: آقا به ما پوتین 
این  »فقط  نمی خوایم!«،  هلی کوپتر  بدید، 
المبورگینیاِی تولیــِد داخل ِزِه بغل داره؟! 
این خیلی مهمــه... خِط قرمز ما ایرونیا زِه 
بغِل ماشــینه!«، »دکتر عبدالملکی حتی 
الفبــای اقتصاد رو بلد نیســت«، »اینکه 
یک اســتاد اقتصاد درباره تولید کارگاهی 
المبورگینــی اینقدر ســاده انگارانه نظر 
می دهــد دو معنا دارد: یــا واقعا متوجه 
تفاوت های تولید در مقیاس »کارگاهی« با 
تولید در مقیاس »انبوه صنعتی« نیست که 
در اینصورت باید در علم اقتصاد او شــک 
کرد یا دنبال حرکت های عام پســند است 

برای اهداف دیگری«.

بازتاب اظهارات عجیب اقتصاددان اصولگرا

المبورگینی نمی خواهیم، مشکل مرغ و کارت ملی را حل کنید

مار زنده 
سر سفره مرد کرمانشاهی! 

انتشــار فیلمی از زندگی مرد اهل شهرستان 
روانســر )استان کرمانشاه(، با یک مار سیاه در 
خانه خبرساز شده است. به گزارش فرارو یک 
مرد روانســری ماری دارد که غذا خوردن سر 
سفره را به این حیوان آموخته است و این مار 

عالقه زیادی به سیب زمینی و نوشابه دارد.

اتفاق عجیب و نادر در یکی از 
مهم ترین مسابقات جهان

در راهروی ورزشگاه اتحاد منچستر در حاشیه 
دیدار مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپــا بین منچسترســیتی و دورتموند اتفاق 
عجیبــی رخ داد. به گزارش فــرارو، اوکتاویان 
شــوفره، کمک داور رومانیایی که سابقه خوبی 
هم نــدارد از ارلینگ هالند ســتاره دورتموند 
درخواســت امضا کرد و باعث تعجب اطرافیان 
شــد. این کمک داور در دیدار پاری سن ژرمن 
و باشاکشــهیر در جریان توهیــن به پیره وبو 
کمک مربی تیم ترکیه ای مورد اتهام بود، اما از 
محرومیت گریخت. پپ گواردیوال هم در پایان 
بازی واکنش منفی نسبت به این اتفاق نشان 
نداد و گفت حتماً ایــن داور برای فرزندش از 

ستاره دورتموند امضا گرفته است.

دوباره برای تهیه گزارش سراغ یکی از صف های 
مــرغ رفتم کــه حضور پرشــور و خودجوش 

مردمی در آن عیان بود. 
*از یکی پرســیدم آیا مجبوری در صف مرغ 
بایستی؟ وی قد و باالم را ورانداز کرد و گفت: 
آره وقتی چند سر عائله داشته باشی مجبوری 
مــرغ تنظیم بازاری بخری چــون قیمت آزاد 
نمی تونی بخری. بین خودمون باشه. من دو تا 
زن دارم باید حتما دوســه تا مرغ بگیرم یکی 
هم برای اون زنم ببــرم آخه من با تبعیض و 
ناعدالتی مخالفم. بعد خندید و گفت شــوخی 

کردم. 
*از یک نفر پرسیدم شما نمی ترسی با توجه به 
وضعیت کرونایی تو این صف ها آمدی؟ گفت: 
چاره ای ندارم زدم به ســیم آخر. جونم فدای 

شکم! 
*متوجه شــدم متاســفانه ازدحــام حد در 
صف بیش از حد ایجاد شــد و وضعیت صف 
 بهم ریخت. با وجود قرمز شدن وضعیت کرونایی 
مردم در هم می لولیدنــد و بین چند نفر هم 
درگیری و بزن بزن شــد. یک بنده خدایی که 
یه مشت الکی هم به وی خورده بود روی زمین 
و زیر دست و پا مونده بود بیچاره فریاد می زد: 
»مرغ نخواستم فقط جونمو نجات بدین از این 
جهنم دره«. تا اینکه یک نفر انسان با گذشت 
و فداکار تر از پتروس فداکار قید جای خود در 
صف را زد و زیر بغل وی را گرفت و از زیر دست 

و پا نجاتش داد. 
*از فرد دیگری پرســیدم: چقدر وقته تو صف 
ایستادی؟ گفت خیلی وقته اما خوشبین هم 
نیســتم مرغ گیرم بیاد شاید تمومه بشه. یک 
نفر کنــاری او خندید. گفتم چــرا از حرفش 
خندیــدی؟ گفــت: حرفش منو یــاد حرف 
سخنگوی دولت انداخت که گفت: به نشست 
مشــترک اروپا برای برجام نه خوشــبینم نه 

بدبین! 
*یــک صحنــه جالب کــه مشــاهده کردم 
حضور یک نفر در صف بود با پوششــی شبیه 
فضانوردان. واقعا ابتکار این شهروند در رعایت 

پروتکل ها یک الگو برای همه است. 
*یک شــخص ژنده پوشــی دور از جمعیت 
ایستاده بود دست به سوی مغازه مرغ فروشی 
دراز کــرده بود و ظاهرا در وصف دوری از مرغ 
این شــعر حافظ را می خواند: »تنم از واسطه 
دوری دلبــر بگداخت«! برخی گفتند: مجنون 
اســت. اما یک نفر گفت: از بــرای مرغ همه 

مجنونیم. 
این گزارش را می فرســتم برای شبکه خوب... 
نه برای هیچ شبکه ای نمی فرستم، می فرستم 

برای مسئولین. 

 دلنوشته 
صف مرغ 
)قسمت دوم (
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بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش  حافظ نامه 
اي درج محبت به همان مهر و نشان باش

تفسیر: جناب ضرغامی برای انتخابات آینده شعار »فرصت زندگی« 
را مطرح کردند حافظ نیز این شعر را برای ایشان البته به طنز سرود!

باستان شناسان چینی به تازگی به یک کشف جدید دست یافتند، 
آن ها در کاوش هایشان در سایت باستانی Sanxingdui در استان 
سیچوان در مرکز غربی چین، قسمت هایی از یک ماسک طالیی با 
قدمت حدود ۳ هزار سال، یعنی مربوط به دوره قبل از شاهنشاهی را 
در یک گودال باستانی کشف کردند. به گزارش رکنا، مجله فرانسوی 
Le Point این خبر را به نقل از یک وب سایت چینی گزارش کرد 

که دانشمندان توانستند نیمی از ماسک را بازسازی کنند که طبق 
تخمین آن ها، در صورت تکمیل، وزن این ماسک بیش از ۵۰۰ گرم 
خواهد بود. این مجله اظهار داشت که کارشناسان همچنین تأیید 
کرده اند که این مصنوعات از ۸۴ ٪ طال تشــکیل شــده و کارهای 
حفاری هنوز در این محل ادامه دارد. جایی که دانشمندان امیدوارند 
ماسک طالیی کامل پیدا کنند. این قطعه از ماسک حدود ۰.۶ پوند 

وزن دارد که ممکن اســت توسط یک کشــیش در هنگام مراسم 
مذهبی اســتفاده شده باشد. لی یو، ناظر حفاری در سانشین دوئی 
گفت که پس از اتمام کشف موفقیت آمیز باقی تکه های ماسک، این 
بزرگترین و سنگین ترین نقابی است که از دوره پیش از شاهنشاهی 
کشف شده است. عالوه بر ماسک طالیی، برگ های طال، ماسک ها، 
درختان برنز، ابزارهای عاج و سایر موارد ساخته شده از یشم نیز در 
این مکان پیدا شده که یشم یکی از سنگ های قیمتی شناخته شده 
در چین است و همچنین آثار خراب شدن ابریشم در بین خرابه ها 
نیز مشاهده شده است. یک کارشناس چینی گفت: این اکتشافات 
به درک این موضوع کمک می کند که چرا استان سیچوان پس از 
سلســله هان غربی )۲۰۶ قبل از میالد تا ۹ میالدی( به منبع مهم 

کاال در جاده ابریشم تبدیل شده است.

پاشنه طالکاری شــده نمود جدیدی از جاهلیت 
مدرن اســت که امروزه گریبانگیر افراد شده و در 
دنیای مجازی سر و صدا به پا کرده است. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران، صنعت مد در جهان یکی از 
مهم ترین راه های درآمدزایی در دنیای امروز است 
که هم جنبه مثبت دارد و هم منفی، این صنعت 
می تواند به افراد اعتماد به نفس دهد و آن ها را در 
زمینه فکری و کاری رو به جلو بکشاند اما متاسفانه 
در دنیای امروز، این صنعت با جاهلیت هم گام شده 

و بشر را به سوی نا کجا آباد می کشاند. این جاهلیت 
مدرن تا جایی پیش رفته که اخیر با تصویری که 
در فضای مجازی منتشــر شــد تعجب همگان را 
برانگیخت و باعث حیرت افراد شد. متاسفانه اخیرا 
نعل کاری پا آن هم از جنس طال برای خانم ها رو به 
مد شدن گذاشته است و این در حالی است که در 
دنیای امروز افرادی هستند که از پس مخارج روزانه 
خود بر نمی آیند و عده ای با مد کردن این جاهلیت 

مدرن دنیا را رو به تباهی می کشند.

کتاب فروشــی اســالمیه قدیمی ترین کتاب 
فروشی در ایران است که از سال ۱۲۸۰ تاکنون 
پابرجاست. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اخیرا 
تصویری از قدیمی ترین کتاب فروشــی ایران 
در فضای مجازی دســت به دست می شود که 
توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده 
اســت. کتاب فروشی اســالمیه از دوره قاجار 
تــا به امروز در تهران در حال فعالیت اســت و 
حدودا ۱۵۰ ســال قدمــت دارد. این مغازه به 

عنــوان قدیمی ترین کتاب فروشــی پابرجای 
تهران شناخته می شــود. عنوان این کتابخانه 
در شروع کار کتاب فروشی علمی اسالمیه بود، 
اما با گذشــت زمان از نامــش عنوان »علمی« 
حذف شــده و به عنوان کتاب فروشی اسالمیه 
ماندگار شد. گفتنی است؛ خاندان کتابچی همه 
کتاب فروش بودند و به همین دلیل در ســال 
۱۲۸۰ کتابفروشی اسالمیه برای فروش کتاب 

تاسیس کردند.

 
 دیالوگ 

اونبار عصبانی بودم بهت گفتم بی لیاقت.االن 
عصبانی نیستم بی لیاقت!

خواهران غریب- کیومرث پور احمد

اظهارات جنجالی علی مطهری در کالب هاوس

کشف ماسک طالیی در چین

قدیمی ترین کتاب فروشی ایران جاهلیت مدرن، این بار با پاشنه طالکاری شده! 



با باالگرفتن شیوع بیماری کرونا در کشور و افزایش مرگ و میرها 
وزیر بهداشت بازهم دست به نامه نگاری زده است. او در نامه ای  تند 
و احساسی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی بحث های 
تازه ای را در رابطه با کنترل ش��یوع کرونا در کش��ور مطرح کرده 
اس��ت. در روزهای اخیر انتقادات زیادی از عملکرد وزیر بهداش��ت 
مطرح شده اس��ت. منتقدان می گویند نمکی اگر نمی تواند ستاد 
ملی کنترل بحران کرونا را مجاب به عملکرد در مسیر درست کند 
بهتر است به جای خواهش و تمنا و ابراز ناراحتی، استعفا دهد.  به 
گزارش فرارو، س��عید نمکی در نامه خود با انتقاد شدید از عملکرد 
دستگاه ها مختلف در عدم اعمال محدودیت ها و بستن راه ها طی 
تعطیالت نوروز نوش��ت: »آنها که کرونا و مرگ مردم این سرزمین 
را ابزار سیاس��ی می کنند تا بتوانند ورشکس��تگی گذشته را شاید 
جبران و در ماههای پیش رو آب رفته به جوی را بازگردانند و برای 
فروپاش��ی نظام سالمت و تسلیم در مقابل بیماری شعار ترغیب به 
اس��تعفای این تیم را سر می دهند ، بدانند که این گروه پایدارتر از 
 آنست که فکر می کنند و ایستاده اند.« نمکی تشکیل صف های تهیه
  ارزاق عموم��ی و مس��افرت ه��ا و دورهم��ی را عام��ل موثری در
ش��کل گیری پیک تازه کرونا دانست. در روزهای آغاز پیک چهارم 
کرونا در کشور تعداد جانباختگان به صورت تصاعدی افزایش یافته 
است به نحوی که به آستانه دویست نفر در یک روز رسیده است. تمام 
 مراکز استان ها در وضعیت قرمز قرار دارند. کارشناسان پیش بینی
 می کنند پیک تازه کرونا دو ماه طول بکش��د و ممکن است مرگ 
 و میره��ای روزنامه به 600نفر هم برس��د. برنامه دقیق و حس��اب

 شده ای هم برای واکسیناسیون وجود ندارد. 
بخشی از نامه  وزیر بهداشت به این شرح است: 

حدود چهارده ماه از نبرد بی امانتان با یکی از سرکش ترین عوامل 
بیم��اری زای قرون اخی��ر میگذرد. در این ایام س��همگین بی پروا 
تن بر آتش بال زدید، نهراس��یدید، بیمار ش��دید، خانواده هایتان را 
ماه ها ندیدید یک روز اس��تراحت نکردید و در داغ جانسوز شهادت 

همکاران نازنینتان گداختید تا سه موج نفس گیر را مدیریت کنید 
و علیرغم تحریم ها و کاس��تی های تحمیلی ظالمانه خارجی و کم 
مهری های داخلی که گروهی ماسک و لباس محافظ و دارو و انتقال 
ارز را مانع ش��دند و جمعی هم بدلیل مدیریت نقدینگی و یا بهانه 
ضیق منابع کشور قطره چکانی لبهای سوخته از عطشتان را در این 
جبه��ه نبرد بی امان نمناک کردند، آنهم در س��الی که درآمدهای 
اختصاصی بیمارس��تان های دانش��گاهی نیز به حداق��ل در تاریخ 
چندساله اخیر رسید. ایثار و نجابت شما مانع شد که فریاد برآورید 
 ک��ه امروز کرونا اصلی ترین موضوع کشورس��ت، ام��روز تکمیل و 
راه اندازی تخت  های بیمارستانی برای مدیریت امواج نفسگیر کرونا 
مهمتر از بعضی از پروژه هایی است  که تأخیرشان عامل سرگردانی 
بیماران اورژانس��ی نمی ش��ود. به جای فریاد و منازعه که مردم را 
مشوش کند با استفاده از ظرفیت خیرین و مردم همیشه همراه سه 
هزار تخت ICU و هزاران ونتیالتور و ابزار مورد نیاز را تهیه کردید 
تا پیرمردی و پیرزنی نفس کم نیاورد، دارویی که در هر کجای دنیا 
بود فراهم کردید و سپس ساختید تا ایرانی سرافراز حسرت نخورد 
که اگر داروئی که در فالن کشور پیشرفته مصرف می شود را تهیه 
می کردند بیمارش از دس��ت نمی رفت.اینجانب با شناختی که از 
قدرت س��رایت، بیماری زایی و مرگ و میر ویروس جدید داشتم با 
مکاتبات عدیده از بخش  های مختلف درخواست کردم تا موضوع را 
جدی بگیرند و بتوانیم در حد امکان ویروس را در استان خوزستان 
زمین گیر کنیم تقاضا کردم راه ها را از مناطق آلوده به دیگر نقاط 
از زمی��ن و هوا و دریا س��د کنیم و نگذاری��م منابع آلوده به یکی از 
سهمگین  ترین عوامل بیماری زا جابجا شوند. با وزن دهی ویروس 
جدید در س��یر اپیدمیولوژیک بیماری تش��دید بیماریابی در قالب 
طرح موفق شهید سلیمانی را ارائه نمودیم و خواستیم تا مثل سال 
 قبل از تاریخ 1399/12/25 تا 1400/01/18 با ممنوعیت سفرها از 
 شکل گیری جمعیت سیال جلوگیری کنیم .گرچه علیرغم پیگیری های
 مس��تمر در حداقل 9 ماهه اخیر و قطعی شدن بعضی قراردادهای 

خرید واکسن و اعالم برنامه زمان بندی حمل و تحویل آن که قرار 
بود قبل از عید حداقل حدود 4/5 میلیون دز واکسن تحویل بگیریم 
 و به هش��تصد هزار دز تقلیل یافت و این مش��کل جهانی است که 
85 درصد واکسن جهان را ۷ کشور مولد و صاحب تکنولوژی با ثروت 
سرش��ار تزریق می کنند. م��ع  الوصف با تالش های بی وقفه برای 
واردات از یک سو و امید به پیوستن تولید داخل در بهار به چرخه 
تولید ملی و جهانی، افزایش پوش��ش واکسیناسیون فرصت دهد تا 
چرخه انتقال نیز کندتر شود. روسای محترم دانشگاه ها قبل از عید 
 بیانیه ای صادر کردند و در آن تقاضا شد که برای دادن این فرصت 
 ب��ا آنها همراهی ش��ود که به هردلیل این اتف��اق نیفتاد و عالوه بر 
عوام��ل خطرزایی همچون صف ه��ای طوالنی تهیه ارزاق عمومی، 
مسافرت ها و دورهمی ها نیز وضعیت جدیدی برای کشور رقم زد. 
عزیزان، نیک آگاه باشند که اینجانب به شیوه مکتوب و یا گفتمان 
آکن��ده از اعت��راض، تقاضا و التماس هرچه بای��د قبل از تعطیالت 
منعکس کردم می دانس��تم که کوچکترین بی احتیاطی برای شما 
عزیزان چه موج سخت و طاقت فرسای دیگری خواهد آفرید که با 

همه امواج قبلی متفاوتست.

<مرگ مردم این سرزمین را ابزار سیاسی می کنند
آنه��ا که کرونا و م��رگ مردم این س��رزمین را ابزار سیاس��ی می 
 کنند تا بتوانند ورشکس��تگی گذشته را شاید جبران و در ماههای 
پی��ش رو آب رفته به ج��وی را بازگردانند و برای فروپاش��ی نظام 
سالمت و تس��لیم در مقابل بیماری شعار ترغیب به استعفای این 
تیم را س��ر می دهند نیز بدانند که این گروه پایدارتر از آن اس��ت 
که فکر می کنند و ایس��تاده اند تا پایان ای��ن راه، تا متقاعد کردن 
دیگران به همراهی، تا عرضه زودرس واکس��ن ایرانی، تا مهار کامل 
بیماری در این س��رزمین س��رافراز، تا آش��فته ک��ردن خواب همه 
 کسانی که منتظرند درماندگی این کشور را بجای سربلندی نظاره 

کنند.

ص��ادق ضیائیان گف��ت: انتظار می رود حتی اگ��ر وضعیت آب و 
هوایی در کش��ور عادی و معمولی باش��د و بارش های خوبی نیز 
در ادامه فصل بهار و تابس��تان داشته باشیم باز هم در انتها سال 
خش��کی را به پایان می رس��انیم. به گزارش برنا؛ صادق ضیائیان، 
مدیرکل پیش بینی و هش��دار سازمان هواشناسی گفت: در هفته 
چه��ارم فروردی��ن برخالف هفته های گذش��ته ک��ه آب و هوای 
خش��ک و تقریبا بدون بارانی را پشت سر گذاشتیم، بارش باران 
را در برخی اس��تان ها به ویژه در نوار غربی، نوار شمالی و برخی 
استان های واقع در مرکز کشور شاهد هستیم. او افزود: بر اساس 
نقش��ه های هواشناس��ی برای 2 هفته ابتدایی اردیبهشت ماه نیز 

بارش ه��ای خوب��ی پیش بینی می ش��ود. مدی��رکل پیش بینی و 
هشدار سازمان هواشناسی عنوان کرد: باید بدانیم که سهم عمده 
بارش ه��ای بهاری متعلق به ماه فروردین اس��ت و درحال حاضر 
که تقریبا در نیمه فروردین ماه هستیم بارندگی های چشمگیری 
را ش��اهد نبودیم و عمده بارش��ی که در بهار انتظار می رفت، رخ 
نداده اس��ت. ضیائیان ادامه داد: بارش های اردیبهشت ماه نیز در 

بارندگی کل سال سهم چشمگیری ندارد و اگر شرایط به گونه ای 
پیش رود که بارندگی های معمولی در این ماه داشته باشیم تنها 
پاس��خگوی 8 درصد از بارش های کشور در یک سال آبی است. 
ضیائیان در پایان با اش��اره به اینکه امس��ال کشور با خشکسالی 
روبه رو اس��ت، گفت: تا امروز کاه��ش زیادی را در بارندگی های 
کشور به ویژه در زمستان شاهد بودیم و این اتفاق باعث کاهشی 
39 درصدی در بارش های کل سال شد. انتظار می رود حتی اگر 
وضعیت آب و هوایی در کشور عادی و معمولی باشد و بارش های 
خوبی نیز در ادامه فصل بهار و تابس��تان داشته باشیم باز هم در 

انتها سال خشکی را به پایان می رسانیم.

وزیر بهداشت دوباره نامه نوشت
می خواهند مرگ  مردم را ابزار سیاسی و جبران ورشکستگی  خود کنند

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی:

سال خشکی پیش رو داریم

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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اعمال تغییر قیمت بلیت مترو از ابتدای اردیبهشت
فرنوش نوبخت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: 
طبق مصوبه اعمال تغییر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر تهران که به تأیید شورای شهر و 
فرمانداری رسید، همانند سنوات گذشته از یکم اردیبهشت ماه 1400 این تغییرات برابر مصوبه 
ابالغ شده انجام می شود. بر اساس مصوبه شورا ،قیمت بلیت مترو برای بلیت تک سفره داخل 
شهری 2000 تومان، تک سفره حومه 2300 تومان، تک سفره فرودگاه امام خمینی )ره( 10000 

تومان و تک سفره هشتگرد ۶000 تومان تعیین شده است./ ایسنا

رئیس س��ازمان حج و زیارت از اع��زام زائران به عتبات عراق بدون 
رعایت شیوه نامه های بهداش��تی انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، این 
انتقاد رئیس سازمان حج و زیارت درحالی مطرح شده که پیش تر، 
وزیر بهداشت نیز نسبت به سفر با انگیزه زیارت به عراق با توجه به 
خیز ویروس جهش یافته در این کش��ور تذکر داده بود که پس از 
آن مقرر ش��د مرز های زمینی مشترک با عراق مسدود و پرواز های 
این مسیر نیز محدود شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی نیز گفته 
که پرواز های عراق موردی و بیش��تر برای انتقال اتباع این کش��ور 

برقرار می شود.با این وجود، علی رضا رشیدیان � رئیس 
سازمان حج و زیارت در شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعث��ه مقام معظم رهبری و حج از اعزام گروه هایی به 
عراق با انگیزه زیارت خبر داده است. او به اعزام زائران 
به عتبات در قالب کاروان های آزاد اشاره کرده و گفته 

است: متاسفانه این روز ها شاهد این هستیم که شماری از هموطنان 
از طری��ق برخی افراد به صورت کاروان آزاد به عتبات عالیات اعزام 
می شوند، در حالی که سازمان حج و زیارت بار ها به صورت رسمی 

این موضوع را به مسؤوالن مربوطه اطالع داده و از آن ها 
خواسته است برای رفع دغدغه های بهداشتی، سفر های 
زیارتی را با رعایت تمام ضوابط اعالم شده انجام دهیم، 
اما آن ها با این موضوع مخالفت کرده اند. رییس سازمان 
حج و زیارت گفت: مذاکراتی با طرف عراقی داشتیم که 
قرار شد در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا و با رعایت تمام 
شیوه نامه های بهداشتی سفر های زیارتی را به صورت محدود انجام 

دهیم، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد.

سازمان حج انتقاد کرد: اعزام زائران به عراق بدون رعایت پروتکل ها

فض��ای مجازی فرصتی برای کارهای ناتمام اس��ت، اما هرگونه اقدام 
در این فضا باید بر اساس اصول و اقدامات علمی و قانونی انجام شود 
تا تبعات ناخوش��ایندی گریبان گیر فرد نش��ود. این روزها فعالیت در 
فضای مجازی یکی از اقدامات بالمانع در تمامی ابعاد زندگی محسوب 
می ش��ود، اما همی��ن مهم نیازمند کس��ب اطالع��ات و دیدگاه های 
تخصص��ی دارد. به گ��زارش برنا؛ فضای مجازی در ش��رایط کرونایی 
می توان��د تمامی امکان��ات را در اختیار افراد قرار دهد و باعث ش��ده 
هر فردی از ظرفیت آن برای توسعه کسب و کارهایش استفاده کند 
اما در این فضا گاهی اعتب��ار افرادی که توصیه های تخصصی دارند 
قابل شناس��ایی نیست که این امر مشکالتی ایجاد کرده است. داوود 
 معظمی گ��ودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخ��ت در خرداد 99 طی 
 مصاحبه ای گفت: »بیشترین تخلفات فضای مجازی در بستر اینستاگرام رخ

 می دهد، اما دست پلیس فتا برای برخورد با مجرمان بسته نیست« 
اما در ماه های اخیر به دلیل ش��یوع کرونا ش��اهد افزایش فعالیت های 
افراد متخصص و غیرمتخصص در زمینه های مش��اوران روانشناسی، 
تغذیه، ورزش��ی و ... هستیم. غافل از اینکه شناخت خاصی در زمینه 
مه��ارت این اف��راد وجود ندارد و هر گونه برنامه ورزش��ی و تغذیه ای 
ب��دون تخصص می تواند اف��راد را از روند درم��ان دور کرده و تبعات 
جبران ناپذیری برای آنان به دنبال داشته باشد. جالل الدین میرزایی 
رزاز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس 
انجمن تغذیه ایران با اش��اره به فعالیت افراد غیر متخصص در زمینه 
رژیم درمانی  به گفته است » هنوز با هیچ یک از افراد غیرمتخصص 
که به ارائه رژیم و برنامه غذایی می پردازند برخورد قانونی نشده است. 
ب��ا اینکه از 6 ماه قبل س��ازمان تعزیرات حکومت��ی با انجمن تغذیه 
ایران تفاهم نامه امضا کرد اما همچنان این افراد به ش��کل آنالین در 
اینستاگرام به فعالیت می پردازند.«عدم تحرک، افزایش وزن، چاقی، 
کبد چرب، دیابت و ... از عمده مش��کالت ش��ایع جامعه ما محسوب 
می شود. این مشکالت و بیماری ها نشان از عدم تحرک افراد در جامعه 
دارد. طی دو سال اخیر هم به دلیل شیوع کرونا عدم تحرک و چاقی، 
بیماری های ش��ایع تهدید کننده مردم ما محسوب می شود. از سوی 
دیگر شاهد فعالیت بیش از پیش برخی افراد متخصص نما در فضای 
مجازی مبنی بر ارائه برنامه های ورزشی، رژیم های الغری و ... هستیم. 
در این راس��تا محمدحس��ین پورقریب، دبیر انجمن علمی پزشکی 
ورزش��ی ایران گفت: یکی از توصیه های متخصصان ورزشی به دلیل 
محدودیت زمان انجام حرکات و تمرینات ورزشی در منزل، محل کار 
و ... است. بی شک قبل و بعد از کرونا این امر اهمیت داشت و باید این 
مسیر در فضای مجازی گسترش پیدا کند. او افزود: فعالیت بالگرهای 
ورزش��ی در فضای مجازی مناسب است اما باید این روند ساماندهی 
شود. برای مثال باشگاه های ورزشی از پروانه فعالیت برخوردار هستند، 

طبیعتا در این اماکن از مربیان مورد تایید استفاده می شود.

<فعالیت ها در فضای مجازی ساماندهی شود
  پور قریب با بیان اینکه ساماندهی فعالیت ها در فضای مجازی مهم 
اس��ت،  ادامه داد: س��اماندهی این مقوله می تواند به چندین ش��کل 
انجام ش��ود. باشگاه های ورزشی می توانند س��ایت راه اندازی کرده و 
فعالی��ت افراد را در آن قرار دهند و همچنین می توان مربیان کاردان 
را شناسایی و به این افراد مجوز کار در باشگاه ارائه شود. پورقریب با 
بیان اینکه مهمترین اقدام شناسنامه دار کردن این مراکز است، تاکید 
کرد: در شرایط کنونی مربی که در باشگاه تمرین می داده می تواند در 
فضای مجازی زیرنظر باشگاه یا نهادهای مربوطه به فعالیت می پردازند.

<مربی ورزش مجاز به ارائه برنامه غذایی نیست
 این متخصص پزشکی ورزشی تهران تاکید کرد: همگان باید بدانند 
که برنامه تمرین با برنامه تغذیه باید به شکل جداگانه در اختیار افراد 
قرار بگیرد. برنامه تغذیه ای نمی تواند جزو حیطه وظایف مربی ورزش 
باشد. مگر اینکه مربی ورزش تحصیالت در زمینه تغذیه داشته باشد. 
این در حالی اس��ت که بسیاری از  مدعیان مربیان ورزشی در فضای 
مجازی تخصصی در زمینه ورزش ندارند. پور قریب ادامه داد: بنابراین 
باید مقوله ورزش از تغذیه جدا شود. در زمینه تغذیه هم باید خدمات 
مج��ازی در اختیار افراد قرار بگی��رد. برای مثال در این اقدام افراد در 
س��ایت یک باشگاه معتبر ثبت نام و شهریه را به سایت باشگاه واریز 
کند. در مس��یر تغذیه هم باید در این زمینه حرکت کرد. به گفته او 
ما به دنبال حذف خدمات مجازی نیس��تم، چون افراد با اس��تفاده از 

ظرفیت های فضای مجازی می توانند از خدمات آن استفاده کنند.

<مهار کرونا با ورزش
 او با بیان اینکه در شرایط کرونایی مردم نباید ورزش را فراموش کنند، 
ادامه داد: بر اساس مقاالت علمی، ورزش در مهار کرونا تاثیرگذار است. 
بنابراین توصیه می شود تا فعالیت های ورزشی در اولویت قرار بگیرد. 
نکته دیگر اینکه در انتخاب نوع ورزش هم باید به  کم خطرترین آنها 
همچون ورزش هوازی اشاره کرد. به رغم تعطیلی باشگاه های ورزشی 
نباید ورزش فراموش ش��ود، بلکه افراد در گام نخست باید به ورزش 

هوازی و در مرحله بعدی به نرمش  اهمیت دهند.

< توصیه ها پزشکی و تخصصی بازیچه فضای مجازی
در ادامه دکتر فواد عسجدی، مشاور تغذیه و عضو هیئت مدیره انجمن 
تغذیه ایران گفت: در س��ال های اخیر شاهد افزایش میزان فعالیت ها 

در زمینه س��المتی در فضای مجازی هس��تیم. هرچند ورود به این 
فعالیت ها نیازمند اقدامات مناسب و مدرک معتبر از دانشگاه های علوم 
پزش��کی است. او افزود: در چند س��ال اخیر توصیه های سالمتی در 
اولویت  فعالیت ها در فضای مجازی قرار گرفته اس��ت. برای مثال در 
گذش��ته مطالب تغذیه ای در حد استفاده از رژیم مناسب و نوشیدن 
آب به میزان کافی و ... در فضای مجازی توصیه می ش��د. عس��جدی 
ادامه داد: کسب درآمد بالگرها در فضای مجازی باعث شد تا با توان 
بیش��تری در این زمینه اقدامات انجام شود. برای مثال بارها از سوی 
مس��ئوالن امر نس��بت به مصرف انواع نمک های تبلیغ شده در بازار 
هش��دار داده ش��د، اما هنوز هم به وفور شاهد تبلیغات و مصرف آنها 
هس��تیم. عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ای��ران ادامه داد: برخی از 
اف��راد بدون هیچ گونه تخصص در زمین��ه دیابت، کبد چرب و دیگر 
 ،)MS( بیماری های ش��ایع در دنیا همچون: مولتیپل اس��کلروزیس
سرطان و ... بدون پشتوانه علمی اظهار نظر می کنند. عسجدی ادامه 
داد: برای مهار این مقوله تاکنون نامه نگاری های فراوان با سازمان های 
درگیر انجام ش��ده است. همچنین در س��ازمان نظام پزشکی نیز در 
این خصوص دس��تورالعملی برای روس��ای نظام پزش��کی استان ها 
مبن��ی  بر نظارت دقیق تر  صادر ش��ده تا متخلفان به مراجع مربوطه 
معرفی ش��وند. او ادامه داد: با شیوع کرونا بس��یاری از افراد از طریق 
فضای مجازی و اپلیکشن ها به فعالیت می پردازند. این مقوله تهدید و 
فرصت های متعدد به دنبال داش��ته است. این تهدید ها بسیار مخرب 
بوده و در این شرایط افرادی به ارائه مشاوره تخصصی می پردازند که 
هیچ سررشته ای ندارند. عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران گفت: 
در برخی مواقع افرادی در فضای مجازی خود را بالگر ورزشی معرفی 
می کنند که هیچ گونه مدرک مربیگری ندارند. این افراد توصیه های 
اش��تباه و غیر علمی درباره مصرف مکمل ه��ا، فروش دمنوش ها و ... 

دارند. 

<فروش مکمل و دمنوش در فضای مجازی ممنوع
عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران افزود: پیشنهاد می شود به هیچ 
وجه از هیچ صفحه ای در فضای مجازی مکمل و دمنوش تهیه نشود، 
بلکه محل تهیه این اقالم داروخانه ها هس��تند. او درباره صفحه های 
فع��ال در زمینه ورزش در فضای مجازی گفت:  باید فعالیت های این 
افراد در حد حرکات ورزش��ی باش��د نه ورود ب��ه مقوله درمان. اغلب 
این افراد برنامه ورزش��ی و تغذیه ای به متقاضیان می دهند. در حالی 
که  مقوله تغذیه کامال تخصصی اس��ت. این افراد باید در زمینه ارائه 
مدارک مربیگیری و مجوز حرفه ای اقدام کنند. باید دانست که بهترین 
فوتبالیس��ت های دنیا الزاما بهترین   مربیان نیس��تند. مربیگری یک 
حرفه است و فرد باید مدرک آن را داشته و در این راستا اقدام کرده 
و از فدراس��یون های مربوطه مدارک اخذ کند و حتی با اخذ مدرک 
مربیگری هیچ مجوزی جهت ارائه رژیم غذایی وجود ندارد و تنها افراد 
دارای شماره نظام پزشکی  مجوز ارائه رژیم های غذایی هم در حیطه 

درمان و هم در حیطه ورزشی را دارند.
هم اکنون دنیا به س��مت پزشکی ش��خص محور حرکت می کند. هر 
فردی باید بر اس��اس ش��رایط خاص خود برنامه تغذیه ای و ورزشی 
داشته باشد و حتی دارو دریافت کند. در این شرایط اینکه یک برنامه 
غذایی یا ورزش��ی کپی ش��ده و در اختیار چندین نفر قرار بگیرد با 
س��المت مردم در تضاد اس��ت.  در فضای مجازی به کررات ش��اهد 
تبلیغ��ات فراوان محصوالت جدید هس��تیم. در حالی که هنوز هیچ 

اقدامی مبنی بر مهار و مدیریت این افراد انجام نشده است.

 بهزیستی 

 محیط زیست

 خبر کوتاه 

مدیرکل بهزیستی استان تهران :
۸۵ درصد کودکان کار

 از اتباع غیرایرانی هستند
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اجرای 
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: 85 
درص��د کودکان جذب ش��ده از اتباع غیرایرانی 
هس��تند. امین ش��اهرخی مدیرکل بهزیستی 
اس��تان تهران در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین 
وضعیت طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان 
گفت: آغاز طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان 
در اسفندماه سال 98 بود و دقیقا شروع بیماری 
کرونا همزمان با آغاز طرح ما بود و این بیماری 
باعث ش��د، این طرح حدود 4 الی 5 ماه متوقف 
ش��ود و عمال کار حمایت و ساماندهی کودکان 
کار و خیابان ما از مردادماه سال 99 آغاز شد.وی 
با بیان اینکه در ابتدای شیوع کرونا جمع آوری 
و جذب کودکان کار و خیابان ممنوع شده بود، 
تصری��ح کرد: ما در ای��ن 4 الی 5 ماهی که کار 
متوقف ش��ده ب��ود، اقدامات خودم��ان را انجام 
دادیم و برای اینکه کودکان کار و خیابان موارد 
بهداش��تی را در خصوص پیشگیری از بیماری 
کرونا رعایت کنند با همکاری پرس��نل مجرب 
اورژانس اجتماعی به توزیع اقالم بهداشتی و مواد 
ضدعفونی کننده در بین این کودکان اقدام کرده 
و آموزش های الزم را در خصوص پیش��گیری از 
بیماری کرونا به آن ه��ا ارائه کردیم. وی با بیان 
اینکه حدود 6 الی ۷ ماه است که از آغاز جذب 
و شناسایی کودکان کار می گذرد، گفت: در این 
مدت توانسته ایم حدود ۷00 کودک را شناسایی 
و ج��ذب کنیم. ما در کن��ار جذب این کودکان 
برنامه ری��زی کرده بودیم و نمی خواس��تیم این 
طرح، طرح ضربتی و ُمس��کن باشد از همین رو 
با اقدامات مددکاری به خانواده های این کودکان 
مراجعه ک��رده و اقدامات حمایتی را براس��اس 
گزارش مددکاران ب��رای این خانواده ها در نظر 
گرفتیم. همچنین با تعهدی که از این خانواده ها 
گرفتیم، مراجعه مجدد این کودکان به س��طح 
خیابان برای کار تقریبا به چند مورد رسیده است 
و از مجموع کودکانی که جذب شده و در مراکز 
اسکان داده شده و بعد با اخذ تعهد به خانواده ها 
تحویل داده شده اند، حدود 4 الی 5 مورد دوباره 
به خیابان بازگش��ته اند. وی با بی��ان اینکه 85 
درصد این کودکان از اتباع هستند، تصریح کرد: 
با اداره اتباع اس��تانداری استان تهران و معاونت 
امنیت نیروی انتظامی در این رابطه جلس��ات 
مکرر داشتیم و آنها اقدامات خود را برای برخورد 
ب��ا باندهایی ک��ه از این کودکان سوءاس��تفاده 
می کنن��د، انجام داده اند ک��ه این موضوعات در 

شرح وظایف ما در بهزیستی نیست.

اقدام اشتباه محیط زیست
 برای جمعیت یوزپلنگ ها

یوزپلنگ ایرانی در سراش��یبی انقراض اس��ت و 
تدابیری غیر علمی برای تکثیر این گونه س��بب 
شده تا جمعیت این یوزپلنگ ها مورد تهدید قرار 
گیرد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران ، چندسالی 
اس��ت که خطر انقراض، یوزپلنگ های ایرانی را 
تهدید می کند. در حال حاضر تعداد اندکی از این 
 گونه در زیستگاه مشخص از جمله توران زیست 
می کنند. بنابرهمین سازمان محیط زیست چندسالی 
 می ش��ود که برای مقابله با بحران انقراض یوزها

 به فکر تکثیر این گونه در اسارت افتاده است، اما 
بر اس��اس نظر دامپزشکان و کارشناسان محیط 
زیس��ت این تدابیر می تواند نتیجه منفی داشته 
باشند و آسیب جدی به جمعیت باقی مانده یوزها 
وارد کنند. تکثیر در اسارت یا نیمه اسارت یکی از 
طرح هایی است که در بسیاری از کشورها برای 
تقویت جمعیت های بسیار کوچک حیوانات اجرا 
می ش��ود، حیواناتی که تا انقراض فاصله زیادی 
دارند. تکثیر در اسارت معموال شامل گربه سانان 
 نمی شود زیرا این اقدام بسیار دشواری است که 
 در بیش��تر اوق��ات در تجرب��ه ه��ای پیش��ین 
موفقیت آمیز نبوده است. با این وجود دو یوزپلنگ 
 ایرانی در فروردین ماه سال گذشته برای تکثیر و حفظ 
حیات این گونه از پارک پردیسان تهران به منطقه 
حفاظت ش��ده توران منتقل شدند. این درحالی 
است که کیومرث کالنتری معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت در فروردین ماه سال گذشته در این باره 
اظهار کرد: اولویت سازمان محیط زیست حفظ 
گونه در زیستگاه است اما زمانی که یک گونه در 
خطر جدی انقراض قرار گیرد راهی جز مدیریت 
مداخله ای نداریم و باید بخش پش��تیبان داشته 
باشیم، اینجا اس��ت که بحث تکثیر در اسارت و 
نیمه اس��ارت مطرح می ش��ود و چون یوزپلنگ 
ایران��ی اکنون در وضعیتی قرار دارد که در حال 
خارج شدن از چرخه حیات است، بنابراین باید 
برای نجات آن برنامه داش��ته باشیم در غیر این 
صورت به سرنوش��ت شیر ایرانی گرفتار خواهد 
شد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طی 6 سال 
گذشته اقدامات زیادی برای تکثیر در اسارت بر  
روی کوشکی و دلبر انجام شد اما با وجود هوای 
آلوده و انواع استرس ها در اطراف پارک پردیسان 
این کارها نتیجه نداد و فقط 6 سال این فرصت 
 از این حیوانات گرفته ش��د، البته آمارها نش��ان 
می دهد که در 60 س��ال گذشته 10 یوزپلنگ 
زن��ده گیری ش��دند اما هیچ وقت ب��ه زادآوری 

نرسیدند. 

سقوط آزاد  نرخ رشد 
جمعیت کشور  به 0/6درصد!

دبی��ر مرک��ز مطالع��ات راهب��ردی جمعیت 
گفت:  در س��ال 1399 به نرخ رشد جمعیت 
0.6درص��د س��قوط کردیم و ای��ن کم ترین 
مقدار نرخ رشدی اس��ت که در تاریخ کشور 
عزیزمان ثبت شده اس��ت!به گزارش باشگاه 
خبرنگاران پویا؛ صالح قاس��می با ابراز اینکه 
"در س��ال 1398 نرخ رش��د جمعیت کشور 
ما حدود 0.95 درص��د بود"، اظهار کرد:  در 
سال 1399 به نرخ رشد جمعیت 0.6 درصد 
س��قوط کردیم .نرخ رش��د 0.6 درصد زنگ 

خطری است که به صدا درآمده است .

عدلیه 

رسیدگی به پرونده کیفری 
خریداران شرکت

 رشت الکتریک ایران 
حجت االس��الم والمس��لمین حمزه خلیلی 
رئیس کل دادگس��تری گیالن اولین نتایج 
س��فر رئیس قوه قضاییه و پیگیری دس��تور 
آیت اهلل رئیس��ی برای رسیدگی به وضعیت 
کارخانجات بزرگ تولیدی در استان گیالن 
تش��ریح کرد.به گ��زارش مرکز رس��انه قوه 
قضاییه حجت االس��الم و المسلمین خلیلی 
ب��ا بیان اینک��ه رئیس قوه قضاییه در س��فر 
به گیالن، بر رس��یدگی س��ریع به وضعیت 
شرکت های پوش��ش، رشت الکتریک ایران 
و صنایع ابریش��م تاکید، داشت، اظهار کرد: 
دادگس��تری کل اس��تان گیالن با تاکیدات 
رئی��س قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات 
موث��ری را در زمین��ه فس��خ ق��رارداد برای 
بازپس گی��ری مالکیت ای��ن کارخانجات و 
برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخالل 
ایجاد نموده اند به انجام رس��انده اس��ت. با 
پیگیری دس��تگاه قضایی گیالن قرارداد فی 
مابین گروه ش��رکت آتیه دماوند-وابسته به 
بان��ک صنعت و مع��دن- و خریداران بخش 
خصوصی در شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران 
رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع 
پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده 
ش��د. وی از راه ان��دازی خ��ط تولید صنایع 
پوش��ش در آین��ده ای نزدیک خب��ر داد و 
افزود: گروه س��رمایه گذاری ش��رکت آتیه 
 دماوند در راس��تای اجرای مصوبات کمیته
گ��ذاری س��رمایه  و  تولی��د  از  حمای��ت    
 برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و 
 بهره برداری از ماشین آالت ریسندگی پوشش 
اق��دام نموده و به زودی خ��ط تولید جدید 
ای��ن کارخانه راه اندازی خواهد ش��د. برای 
این اش��خاص به اتهام اخالل در نظام تولید 
پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس 
پرون��ده ضمن صدور قرار کارشناس��ی برای 
بررس��ی همه جانبه وضعیت این ش��رکت، 
از آن جای��ی که احتمال ف��رار متهم اصلی 
پرونده نیز وجود داش��ت، قرار نیابت جهت 
دس��تگیری متهم صادر نموده است.  از آن 
جایی که خریداران ش��رکت الکتریک ایران 
هی��چ گونه اهلیت فن��ی و تخصصی و مالی 
جه��ت خرید ش��رکت را نداش��ته و پس از 
انتق��ال ش��رکت نیز بدون عمل به ش��روط 
من��درج در قرارداد، عالوه ب��ر تخریب ابنیه 
مبادرت ب��ه تعطیلی و توق��ف تولید نموده 
اند، دو اقدام همزمان از س��وی دادگستری 
کل اس��تان گیالن صورت پذیرفته است. به 
صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت 
رشت الکتریک ایران- اعالم شد تا براساس 
مفاد قرارداد، نس��بت به فسخ آن برابر ماده 
240 قان��ون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش 
نمای��د. ب��ه لح��اظ اهمیت موض��وع و فنی 
و تخصص��ی بودن مس��ائل آن، ق��رار ارجاع 
امر به کارشناس��ان رس��می در س��ه رشته 
ماشین آالت، تاسیس��ات راه و ساختمان و 
روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با 
وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین 
امس��ال و ابالغ آن به وکیل متهمین نسبت 
به احضار آنان جه��ت تفهیم اتهام و صدور 
قرار الزم و قانونی اقدام ش��ده است. با توجه 
به این که خریداران ش��رکت صنایع ابریشم 
گیالن عالوه بر عدم برخ��ورداری از اهلیت 
فنی و تخصصی و مالی نس��بت به ش��رایط 
من��درج در قرارداد از جمله افزایش تولید و 
بهره وری مناسب اقدام ننموده اند از سوی 
دادگس��تری کل اس��تان گیالن به شرکت 
س��رمایه گذاری آتیه دماوند اعالم شد تا با 
اس��تناد به ماده 240 قانون مدنی نسبت به 
فس��خ قرارداد اقدام نماید. در خصوص اتهام 
متهمی��ن مبن��ی بر اخالل در نظ��ام تولید، 
پرون��ده ای در دادس��رای عمومی و انقالب 
شهرستان صومعه س��را تشکیل شده است 
ک��ه با تکمی��ل تحقیقات، ب��ه زودی متهم 
اصل��ی احض��ار و ق��رار الزم و قانونی صادر 
خواهد ش��د. با وج��ود تخلف خری��داران و 
عدم اج��رای تعهدات و ش��رایط مندرج در 
قرارداد، تعلل و تاخیر ش��رکت آتیه دماوند 
و صندوق بازنشس��تگی کش��وری در فسخ 
واگذاری این کارخانجات مبنایی نداش��ته و 
 الزم اس��ت در برابر مطالبه گری شهروندان

 پاسخگو باشند. 

 اجتماعی

فواد عسجدی : در چند سال اخیر توصیه های سالمتی 
در اولوی��ت  فعالیت ها در فضای مج��ازی قرار گرفته 
اس��ت. برای مثال در گذشته مطالب تغذیه ای در حد 
استفاده از رژیم مناسب و نوشیدن آب به میزان کافی 
و ... در فضای مجازی توصیه می ش��د. کس��ب درآمد 
بالگرها در فضای مجازی باعث شد تا با توان بیشتری 
در این زمینه اقدامات انجام ش��ود. برای مثال بارها از 
س��وی مسئوالن امر نس��بت به مصرف انواع نمک های 
تبلیغ ش��ده در بازار هش��دار داده شد، اما هنوز هم به 

وفور شاهد تبلیغات و مصرف آنها هستیم

گزارشی از معضل ارائه برنامه های ورزشی و تغذیه ای بی ضابطه در فضای مجازی

جوالن متخصص نماها در فضای مجازی
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ترمز صعود قیمت طال کشیده شد
خریداران مســکن در تهران باید به طور متوســط 

۸۱درصد بیش از گذشته برای خرید هزینه کنند. 
به گزارش ایســنا، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت 
قیمت مســکن در پایان سال قبل نشان می دهد که 
عدد شــاخص در اسفند ۱۳۹۹ بر اســاس ماه پایه 

فروردین ۱۳۹۵ به ۶۸۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد 
افزایش داشته است. 

نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 

ماه مشــابه سال قبل اســت و این در حالی است 
که نرخ تورم نقطه ای در اســفند ماه ۱۳۹۹ به عدد 
۸۱.۹درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای 
خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به 
اســفند ۱۳۹۸ معادل ۸۱.۹ درصد بیشتر پرداخت 
کنند. تــورم نقطه ای این ماه در مقایســه با مــاه قبل )۹۱.۳( 

۹.۵واحد درصد کاهش یافته است. 
اما منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه 

جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می باشد که در اسفند ماه 
۱۳۹۹ این اطالع به عدد ۳.۲ درصد رسیده است. 

نرخ تورم ســاالنه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت 
در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه 

سال قبل می باشد. 
نرخ تورم ســاالنه دی ماه ۱۳۹۹ امالک مسکونی شهر تهران به 
عدد ۷۸.۲ درصد رسیده است که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل )۷۵.۴(، ۲.۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش ۸۱ درصدی هزینه خرید مسکن در تهران

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی به احیای اقتصادی 
سریع که تقاضا برای خرید دارایی امن را ضعیف کرد، با کاهش روبرو شد. به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.3 درصد کاهش، به 1737 دالر و 75 سنت رسید. 
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال 0.3 درصد کاهش یافت و به 1738 دالر و ۶0 سنت 
رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته در 1743 دالر بسته شد.

بندپی استاندار تهران از توقف فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ 
به مدت دو هفته خبر داد.

به گزارش ایســنا، انوشــیروان محســنی بندپی در پایان جلسه 
شورای اداری اســتان تهران در جمع خبرنگاران گفت:  مهمترین 
 رویداد پیش رو در ســال ۱۴۰۰ انتخابات است که در حوزه تهران 
چهار انتخابات برگزار می شود. بی تردید یکی از مسائلی که موجب 
ایجاد شــور و اشتیاق مردم برای مشارکت در انتخابات خواهد شد 
مدیریت بیماری کروناست که متأســفانه شلوغی بازار، بازگشایی 
تاالرها و عدم رعایت فاصله گذاری در اسفندماه و در ادامه سفرهای 
نوروزی موجب شــده که در حال حاضر روند فزاینده مبتالیان در 

کشور را شاهد باشیم.
وی افزود: ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت درگیر کردن همه 
ســنین را دارد و این ویروس در تمام کشــور گردش پیدا کرده و 
در ۳۰ استان روند بیماری رشد شتابی گرفته است. لذا الزم است 
که با اتخاذ تصمیمات، کنترل بیماری را در دستور کار قرار دهیم.
بندپــی ادامه داد: از ابتدای آذر تا پایان اســفند بــا اتخاذ تدابیر 
ایــن بیماری را مدیریــت کردیم و در حال حاضر نیز با تشــدید 
محدودیت ها و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
و تقویت طرح محله محور شــهید سلیمانی باید مدیریت و کنترل 

بیماری را در دست بگیریم.
اســتاندار تهران تأکید کــرد: در تهران روند شــیوع این بیماری 
فزاینده است و مراجعات سرپایی، بستری و فوتی ها روند افزایشی 
دارد. باید خودمــان را برای اجرای مصوبات ســتاد ملی و جذب 

همکاری مردم همچون گذشته آماده کنیم.
وی در خصوص محدودیت مشاغل مختلف گفت:  مشاغل ضروری 
همچون دســتگاه های خدمت رسان، فروشــگاه های زنجیره ای و 
مشــاغلی که مایحتاج مردم را مهیا می کنند باید فعالیت کنند اما 
فعالیت پاســاژها، تاالرها، مراکز آموزشی، سینماها، مراکز ورزشی 
و حتی برگزاری مراســم مذهبی جزو فعالیت هایی اســت که در 

شهرهای قرمز باید متوقف شوند.
وی ادامــه داد: از ســایر اقشــار و صنوف مشــمول محدودیت ها 

درخواســت می کنیم به صورت داوطلبانه این کار را انجام دهند و 
برای دو هفته فعالیت هــای خود را متوقف کنند. بی تردید چیزی 
اضافه بر مصوبات ستاد ملی قابل اجرا نیست. در خصوص فعالیت 

ادارات نیز تنها باید در شــهرهای قرمز از یک سوم نیروهای خود 
به صورت حضوری اســتفاده کنند. قطعا نمی توان شهری همچون 
تهران را که پایتخت کشــور اســت و فعالیت هــای بین المللی در 
 آن در حال انجام اســت قرنطینه کرد لذا موضوع قرنطینه تهران 

منتفی است.
اســتاندار تهران در خصوص تصمیم گیــری در مورد اجرای طرح 
ترافیک در تهران نیز گفت:  ســال گذشــته نیز این موضوع مطرح 
بود اما هنگامی کــه کاهش فعالیت ها را داریم قطعا رفت و آمدها 
کاهــش پیدا می کند و براســاس مصوبات قانونی شــهر با تراکم 

جمعیت نباید مواجه باشد.
محســنی بندپی بار دیگر با تأکید بر اینکه فعالیت گروه های ۱ در 
تهران ادامه دارد و مشــاغل گروه هــای ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند 
بود، افزود: برخی مشــاغل داوطلبانه فعالیت خود را متوقف کردند 
و برخی نیــز تذکر گرفته اند که حداکثر تا پایان روز چهار شــنبه 
فعالیت خود را متوقف کنند. متأســفانه هنوز شــهر دارای تراکم 
جمعیتی اســت و گویا این پیام دریافت نشده که کرونای جهش 
یافته انگلیســی را جدی بگیرند. درخواســت ما این اســت که با 
توســعه دولت الکترونیک و بهره گیــری از دورکاری، مردم برای 
مدت دو هفته همکاری داشته باشــند تا مدیریت بیماری محقق 
شود. از شروع اعالم وضعیت قرمز برای تهران مصوبات ابالغ شده 
لذا از روز گذشته به مدت دو هفته این محدودیت ها اعمال خواهد 

شد و در صورت نیاز تمدید می شود.

اقتصادی

در بین کشــورهای همسایه تنها عملکرد اقتصادی ترکیه در سال 
قبل از ایران بهتر بوده است. 

به گزارش ایسنا، رشد اقتصادی ایران و بیشتر کشورهای همسایه 
در ســال جاری مثبت خواهد بود. متوسط رشد اقتصادی منطقه 
خاورمیانه و آســیای مرکزی در سال قبل منفی ۲.۹ درصد بود که 
این رقم در ســال جاری به مثبت ۳.۷ درصد افزایش خواهد یافت. 
این نهاد همچنین پیش بینی کرده اســت روند مثبت اقتصادهای 
 ایــن منطقه در ســال آینده نیز ادامه داشــته باشــد و به مثبت 

۳.۸درصد برسد.

< رشد اقتصادی
۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۱ درصد
۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۴.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۰ درصد
۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۵.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۶ درصد
۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۱۰.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۱.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۴ درصد
۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۵.۰ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۴.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۵ درصد
۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۸ درص
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۸ درصد

۷- ترکیه
نرخ پیش بینی شده سال قبل: مثبت ۱.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۶.۰ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۵ درصد

< نرخ تورم
۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳۶.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۳۹.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲۷.۵ درصد
۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۰ درصد
۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۲.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۲ درصد
۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۰.۶ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۹.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۷.۵ درصد
۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۵.۶ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۵ درصد
۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۴.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۴ درصد
۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۳.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۱.۸ درصد

< نرخ بیکاری
۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۰.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۱.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۱.۷ درصد
۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشد
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۵.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۰ درصد
۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۲.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۱.۰ درصد

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود 
اعالم کرد اقتصاد ایران سال گذشته رشد مثبت 

داشته است. 
بــه گزارش ایســنا، صنــدوق بین المللی پول 
گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی 
کشورهای مختلف را بروزرسانی کرد که قسمت 
مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشــته 
است. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول 
همچنین پیش بینی شده است در سال جاری 
رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد 
بود. این نهاد که پیشــتر با توجه به تشــدید 
تحریم های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده 
کرونا پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران 
در ســال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشــد، در 
گزارش جدید خود رشــد نهایی ایران در سال 
 قبــل را با اصالحــی قابل توجــه، ۱.۵ درصد 

اعالم کرد. 
اقتصاد ایــران در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ 
نیز با رشــد منفی مواجه و بــه ترتیب ۶.۵ و 
۵.۴درصد کوچک تر شــده بود و بدین ترتیب 
 رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان 

یافته است. 

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول 
روی عقیده خود مبنی بر کاهشــی شدن نرخ 
تورم ایران اســتوار مانده اســت. این نهاد نرخ 
تــورم در ایران را تا پایان امســال ۳۶.۵ درصد 
پیش بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی 
این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول 
همچنین اعالم کرده اســت که با از سر گیری 
روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم 

۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. 
ایران در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب 
تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود. 
این نهاد تراز حســاب جاری ایران را در ســال 
جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص 
داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۳ درصد از 
تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است. این 
برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است 
که این حســاب در ایران منفی می شود. بااین 
حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در 
بین کشور منطقه و جهان در این زمینه دارد. 

طبق اعالم صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری 
امســال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال 

آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود. 

گلدمن ســاکس همزمــان با آغــاز مذاکرات 
غیرمســتقیم با آمریکا برای بازگشت به برجام 
پیش بینی کرد بازگشــت نفت ایــران به بازار، 
باعث شوکه شدن بازار نخواهد شد و بازگشت 
کامل نفت ایران حداقل تا تابستان سال آینده 

زمان خواهد برد. 
به گزارش ایسنا، تحلیلگران گلدمن ساکس در 
یادداشــتی اعالم کردند به نظر می رسد اکنون 
که اوپک پالس در حال مدیریت خروج از توافق 
کاهش تولید اســت، نگرانیهای عرضه به سوی 
بازگشــت احتمالی ایران به برجام تغییر جهت 

پیدا خواهد کرد. 
آمریکا درباره توافق هسته ای ایران با دیپلماتهای 
اروپا، روســیه و چین در ویــن وارد مذاکرات 

غیرمستقیم شده است. 
در حال حاضــر تحریمهایی که در زمان دولت 
ترامپ علیه صادرات نفت ایران وضع شد، باعث 
شده است بسیاری از خریداران در سراسر جهان 
به دلیل واهمه از مجازات آمریکا، قادر به خرید 
نفت ایران نباشند. با این حال جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا تمایل خود را برای بازگشــت به 
توافق هســته ای اعالم کرده اســت مشروط بر 

 این که ایران به طور کامل به تعهدات برجامی 
خود برگردد. 

ند پرایــس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز دوشنبه اظهار کرد: انتظار نداریم پیشرفت 
اولیه یا فوری داشته باشــیم زیرا انتظار داریم 
این مذاکرات دشــوار باشد اما بر این باوریم که 
مذاکرات با شرکایمان و مذاکرات شرکایمان با 

ایران گام مثبتی به جلو خواهد بود. 
گلدمن ســاکس پیش بینی کرد رســیدن به 
توافقــی که به برچیده شــدن کامل تحریم ها 
علیه ایران منجر شود، ماه ها زمان خواهد برد. 
گروه اوپک پالس طی این مدت رویدادها را زیر 
نظر خواهد داشت و اگر الزم باشد سیاست ها را 
تغییر خواهد داد تا فضا را برای بازگشــت نفت 

ایران به بازار فراهم کند. 
بر اســاس گزارش اویل پرایس، گلدمن ساکس 
همچنان به نفت خوش بین است و انتظار دارد 
عالوه بر دو میلیون بشکه در روز تولیدی که قرار 
است عربســتان سعودی و متحدانش در فاصله 
ماه مه تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی، افزایش 
تولید اوپک پالس به میزان دو میلیون بشکه در 

روز دیگر در سه ماهه سوم را ایجاب کند. 

استاندار تهران اعالم کرد:

توقف فعالیت مشاغل گروه های 2، ۳ و ۴ در تهران به مدت 2 هفته

پیگیری

مسکن

اعداد

۶۰۰ مرغداری متخلف 
شناسایی شدند

معاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفات 
ســازمان حمایت از تشــکیل پرونده تخلف 
بــرای حدود ۶۰۰ مرغداری به دلیل احتکار 

یا عرضه خارج از شبکه خبر داد. 
به گزارش شــاتا، ســیدجواد احمدی اظهار 
کرد: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ 
وعــدم عرضه کافی این محصــول به بازار و 
دریافت گزارشــاتی مبنی بر اینکه برخی از 
مرغداران از عرضه مرغ بــه بازار خودداری 
کــرده یا مــرغ تولیدی را خارج از شــبکه 
عرضه می نمایند، موضوع در دستور کار این 

سازمان قرار گرفت. 
وی ادامه داد: طی بازرســی های انجام شده 
از نزدیک به ۳۰۰۰ واحد مرغداری توســط 
بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 
استانها در بازه زمانی ۲۰ روزه گذشته، ۵۷۳ 
واحد تولید کننده مرغ که مبادرت به احتکار 
یا عرضه خارج از شــبکه مرغ کرده بودند، 
شناســایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش 
بیش از یک هــزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، به 

تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 
معاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفات 
سازمان حمایت با اشــاره به اقدامات انجام 
شده این سازمان در بازرسی از مرغداری ها، 
کشتارگاه ها و عمده فروشان و خرده فروشان 
مرغ اظهار کرد: با توجه به وضعیت نابسامان 
بازار مــرغ در ماههای اخیر بازرســان این 
سازمان و ســازمان صمت استانها همگام با 
سیاســتگذاری دولت برای صیانت بیشتر از 
حقوق مصــرف کنندگان، کمک به برقراری 
ثبات و رفع التهاب و ناامن ســازی فضا برای 
ســودجویان، با بهره گیری از تمام ظرفیت و 
امکانات موجود نســبت به تشدید نظارت ها 
و بازرســی ها از این مراکز در سراسر کشور 

اقدام کردند. 
احمدی با بیان این مطلــب افزود: از تعداد 
کل این بازرســی ها که در طــی بازه زمانی 
۲۰ روزه )۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین 
۱۴۰۰( انجام شــد، ۵۷۳ واحد متخلف که 
اقدام به احتکار و عرضه خارج از شبکه مرغ 
با سن باالی ۷ هفته کرده بودند، شناسایی و 

به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 
معاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفات 
سازمان حمایت در ادامه تصریح کرد: ارزش 
ریالی پرونده های تخلف این واحدها بالغ بر 
یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بوده است که 
جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی 

به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شد. 
احمــدی در ادامــه بــا تذکر بــه برخی از 
واحدهای مرغداری کــه در این برهه قصد 
احتــکار و عرضه خارج از شــبکه محصول 
خود را دارند، گفت: بازرســان این سازمان 
بــا جدیت و مطابق قانون بــا آن ها برخورد 

خواهند کرد. 
معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت، از عموم شــهروندان تقاضا کرد در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم 
از احتکار، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، 
عدم صدور فاکتــور، تقلب، امتناع از فروش 
کاال، عدم درج قیمت، فروش اجباری کاال و 
خدمات مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعالم کنند.

از امروز صاحبان خانه 
باید اطالعات ملک خود را ثبت کنند 

جزئیات مالیات ستانی 
از خانه های خالی 

از امروز )۱۹ فروردیــن( باید تمامی مالکان 
خانــه اطالعات مربــوط به امــالک خود را 
در ســامانه امالک و اســکان ثبت کنند که 
وضعیت ســکونت آن ها از نظر خالی یا دارای 
سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. 
در ایــن زمینه صاحبخانه ها باید با شــرایط، 
شمولیت، معافیت و چگونگی محاسبه مالیات 

بر خانه های خالی آشنا شوند. 
به گزارش ایســنا، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی واقع 
در شــهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار 
نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان 
به عنوان »واحد خالی« شناســایی شوند، از 
سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات 

بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: 
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )۱.۵( 

برابر مالیات متعلقه
در این راســتا، وزارت راه و شهرســازی برای 
شناســایی واحدهای خاالی ســامانه امالک 
و اســکان که اطالعات واحدهای مســکونی 
کشــور در آن درج می شــود را از بهمن ماه 
۱۳۹۸ رونمایــی و مردادمــاه ۱۳۹۹ اجرایی 
کرد و به این سامانه وظیفه دیگری هم عالوه 
بر شناســایی خانه های خالی محول شد که 
شناســایی محل سکونت خانوار است و طبق 
قانون هر خانواری می تواند یک اقامتگاه دائمی 
در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در 
شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که 
این موارد مشمول مالیات نمی شوند اما مازاد 
بر آن اگر هر واحدی داشــته باشد مشمول 

مالیات می شود. 
همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشــتری 
داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات 

نخواهد شد. 
از آنجا که در سال گذشته سامانه های مرتبط 
برای اخذ مالیات از خانه های خالی آماده شد، 
طبق اعالم رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 
نخستین مالیات از خانه های خالی در مرداد 
امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن 

دریافت خواهد شد. 
طبــق آخرین آمار تاکنــون ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی برای اخذ مالیات خانه های خالی به 
سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس 
قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات های 
مستقیم اســت، همه خانوارها اعم از شهری، 
روستایی، مالک و مســتاجر، مکلف هستند 
اطالعات ســکونتی خود را در سامانه امالک 

و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند. 
در این زمینه، بر اســاس اعــالم وزارت راه و 
شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنجشنبه 
)۱۹ فروردین ۱۴۰۰( نسبت به ثبت امالک 
تحت تملک خود در سامانه امالک و اسکان 

به نشانی amlak. mrud. ir اقدام کنند. 
بنابراین، از فردا تمامی مالکان باید اطالعات 
مربوط به امالک خود را در ســامانه امالک و 
اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آن ها 
از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال 
مالیات مشخص شود؛ در این بین الزم است 
تا با جزئیات اخــذ مالیات از خانه های خالی 

آشنا شوید. 
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، هر واحد 
مسکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
که به اســتناد ســامانه ملی امالک و اسکان 
کشــور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش 
از ۱۲۰روز ســاکن یا کاربر نداشته باشد، به 
عنوان خانه خالی شناســایی شده و مشمول 

مالیات می شود. 
همچنین، مالک دو واحد مســکونی در شهر 
محل ســکونت خود، مالک بیش از دو واحد 
مســکونی و اگر یک یا چنــد واحد بیش از 
۱۲۰روز خالی باشــد، جز مشموالن این نوع 
مالیات هســتند اما مالک دو واحد مسکونی؛ 
یکی در شــهر محل سکونت و یکی در شهر 
یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند. 
عالوه برایــن، خانه های واقع در شــهرهای 
کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روســتاها 
 مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه 

ثبت شوند. 
از ســوی دیگر، میزان مالیات برای خانه های 
خالی اشخاص حقیقی در سال های اول، دوم 
و ســوم به ترتیب ۶.۱۲ و ۱۸ برابر اســت و 
جرائم مالیاتی برای خانه های خالی اشخاص 
حقوقی و دستگاه های دولتی دو برابر مالیات 
اشخاص حقیقی است به گونه ای مالیات این 
افراد در ســال های اول، دوم و سوم به تربیت 
معــادل ۱۲.۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد 

محاسبه می شود. 
برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات 
خانه های خالی بحث را با یک مثال به پایان 
می بریم، بــه این صورت که اگــر یک واحد 
مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره 
ماهانــه ۲ میلیون تومان بیش از ۴ ماه خالی 
بماند، در ســال اول مشــمول ۳۳ میلیون و 

۶۰۰هزار تومان جریمه می شود. 

یک میلیون و 
249هزار واحد 

شاخص کل بورس تهران
انتهای  در  تهران  بورس  کل  شــاخص 
فروردین   18 چهارشــنبه  معامــالت 
1400 با افــت 10 هزار و 889 واحدی به 
یک میلیــون و 249 هزار و 89۶ واحد 
رسید. همچنین شــاخص کل هم وزن 
نیز 125۶واحد افت کرد و به 437 هزار 
و 115واحد رسید. نمادهای فوالد، فملی، 
شســتا، فارس، کدما، شــپنا و تاپیکو 
بیشــترین تاثیر منفی را بر شــاخص 

داشتند. 

خبر تلگرامی
D قیمت محصوالت تراکتورســازی 
ایران 30 درصد افزایــش یافت و بر 
این اســاس قیمت جدید هر دستگاه 
از محصوالت این شــرکت به حدود 

282میلیون تومان رسید. / فارس

D با وجود درخواست وزیر بهداشت 
مبنــی بر توقف پروازهــای ترکیه و 
بسته شدن مرز هوایی ترکیه به دلیل 
کشور،  این  در  کرونا  شــدید  شیوع 
رئیس جمهوری،  روحانــی  حســن 
پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر باز ماندن 
مرز هوایی با ترکیه را پذیرفت. / فارس

10

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خبر صدور اطالعیه ای از سوی این معاونت پیرامون لزوم تعطیلی دوهفته ای کشور را تکذیب 
کرد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، هیچ گونه اطالعیه ای پیرامون لزوم تعطیلی دو 
هفته ای کشــور و همچنین احتمال افزایش تعداد فوتی ها تا ۶00 نفر از سوی معاونت بهداشت صادر نشده است. براساس این 
اطالعیه، تمامی اخبار و توصیه ها در مورد بیماری کووید 19 توسط معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله 

با کرونا اعالم می شود.

اطالعیه تعطیلی دو هفته ای کشور تکذیب شد |

را  برخی مشــاغل داوطلبانه فعالیت خود 
متوقف کردند و برخی نیز تذکر گرفته اند 
که حداکثر تا پایان روز چهار شــنبه فعالیت 

خود را متوقف کنند

مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای منتخب

صندوق بین المللی پول خبر داد

پایان رکود اقتصادی ایران
گلدمن ساکس: 

بازگشت نفت ایران بازارها را شوکه نخواهد کرد
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<بوف کور چگونه اثریست؟
بوف کور معروف ترین اثر، فشــرده ترین لوح داستان نویسی و نماینده 
مکتب فکری و ادبی صادق هدایت است که نویسنده ِخود را تسخیر و 
به استحاله رسانده و برای خواننده هم حاصلی جز یک سرگیجه دائم 
در یک خلسه سردرگمی عجیب نیست. بطوریکه اگر هزار بار بخوانی 
ذره ای از سنگینی آن کاسته نشده و هیچ دری به رویت گشوده نخواهد 

شد. این نظر خیلی هاست. اما آیا به واقع چنین است؟
خیلی ها هم بوف کور را اثری مایوس کننده و منحوس که آخر هم سر 
خالق را خورد، دانســته اند! کمی بعد از انتحار هدایت، خودکشی دو 
دانشجو که در اتاقشان بوف کور یافت شد این ظن یعنی منحوسیت و 
تاثیر مرگبار بوف کور را چند برابر کرد تا جاییکه بعضی پدر و مادرها 
اجازه نمی دادند فرزندانشــان این کتاب را بخوانند! جالب آنکه چیزی 
را تحریم کرده بودند که اکثرا خودشــان هــم نخوانده بودند! ولی به 
نظر عده ای نه چندان زیاد بوف کور نه تنها چنین نیســت بلکه اثری 

امیدبخش است. اما به راستی حقیقت چیست؟
برای شــناخت ماهیت، مفهوم و ارزش واقعی یک اثر، باید ابتدا خود 
صاحب اثر را خوب آنالیز کرد و سپس ژانری را که او در آن خلق نموده 

و بعد زمان و زمانه ای که اثر در آن خلق شده است.
بــوف کور پیچیده ترین، مالیخولیایی ترین، عمیق ترین، چندوجهی 
ترین، سوررئالیزمی ترین و فلسفی ترین اثر هدایت است و آنقدر کمیت 
و کیفیت این ویژگی ها در آن باالســت و درک آن آنقدر صعب که از 
ســختی به نوعی اغماض و ابهام رسیده. در حالیکه در ژانر خود یعنی 
سوررئالیزم اصال اثر مبهمی نیســت هرچند اثری مهم است. اما این 
تناقض حاصل از چیست؟ یعنی چرا بوف کور برای اکثر خوانندگان به 
ویژه ایرانی ها هنوز هم اثری مبهم و پیچیده است درحالیکه در ژانر خود 

اثری کامال قابل درک است؟
پاســخ این سوال شاید این باشد که مشکل اصلی درک و حتی دلیل 
اصلی برتری بوف کور، قلم نویسنده)هرچند نمی شود از استادی بی نظیر 
هدایت در خلق ساختمان بسیار منسجم این داستان گذشت( و خود 
اثر نیست بلکه ناآشنایی خواننده و مردم با این ژانر خاص است و حال 
آنکه هدایت بعلت اینکه آغازگر سوررئالیزم در ایران و بوف کور بسامد و 
سردمدار این حرکت است، نوعا تاوان داده. کمااینکه بوف کور در بدترین 
حالتش بیشــتر معماگونه است تا مبهم که آنهم با آشنایی خواننده با 
مکتب سوررئالیزم و چند مبحث کلی نظیر همزاد، جفت، سایه و تصویر 

که کلیدواژه های درک این اثر هستند، چیز الینحلی نیست.
به هر روی چه بوف کور را اثری مبهم، غامض، معماگونه، مالیخولیایی، 
اثیری و حتی منحوس بدانیم و چه آن را اثری خوش ســاخت و قابل 
فهم در ژانر خود ببینیم باید در هر دو حالت بپذیریم که اثری بســیار 
بــزرگ در ادبیات ایران و حتی جهان بــوده و هیچ چیز از بزرگی آن 
نمی کاهد. بزرگی که حتی در ترجمه های زبانهای مختلف که به بیش 
از 15 زبان می رسد، باز حفظ شده و نام نویسنده خود را بعنوان یکی از 
بزرگترین نویسندگان قرن مثبوت ساخته. یکی از زیباترین تعابیر درین 
مورد متعلق به هانری ماســه است که گفته هدایت به خوبی موفق به 
لمس و درک فراز و فرود های درخشندگی دنیای رازآمیزی شده بود که 

احساس ما آن را نمی توان دریابد.

<سوررئالیزم و بوف کور
رئالیــزم )رئالیســم( به معنی واقعیت گرایی اســت کــه در قرن 19 
دوشادوش ناتورالیسم)طبیعتگرایی( پیش رفت. سوررئالیسم به معنی 
فرا واقعیتگرایی مکتبی برخواسته از رئالیزم بود که با عبور از آن و نگرش 
به ماورای واقعیت به یک واقعیت برتر رسید. در سوررئالیسم بدون انکار 
واقعیت بیرون)رئالیزم/ناترونالیزم( ذهن بشر بعنوان محور کار از طریق 
سفر ذهنی به واقعیت بیرون می رسد. در واقع سوررئالیسم همان هنر 
و ادبیات ذهنیت می باشــد و هدایت در بوف کور که ادبیات ذهنیت 
اســت با یک کنکاش کامل واقعیت درونــی و بیرونی را به یک نقطه 
وصل و اتحاد می رساند به طوریکه در آخر کتاب اصال نمی توان گفت 
کدام یک درونی است و کدامیک بیرونی. این اثر در ضمن، مکاشفه ای 
در تاریخ فرهنگی ایران هم هســت که با بکاربری اسطوره شناسی به 
جهان مدرنیته هم می رسد. در ســوررئالیزم روشها و نتایج روانکاوانه 
فروید پایه و اساس بوده. در واقع در مکتب سوررئالیزم نویسنده برای 
خلق قهرمانهای داستان از روشهای روانکاوی استفاده می کند. هدایت 
نخستین قصه نویس ایرانیست که داستانهایش را بر اساس تحلیل های 
روانکاوی خلق نمود و هیچکس تا حال این کار را با این کیفیت نکرده 

و بوف کور اوج این تحلیلها و کیفیتهاست.
 4 سال اقامت اول او در پاریس مقارن با اوج فعالیتهای سوررئالیستهای 
روانگرا و روانکاو و همچنین اوج نفوذ فروید در اروپا و طبعا تاثیر پذیری 

زیاد هدایت که تازه قدم در جاده نوشتن گذاشته بود.

<تاریخ نگارش، ویرایش بوف کور و تاثیرپذیریش از هند
خیلی ها معتقدند که بوف کور یک داســتان خرق الساعه نیست بلکه 
یک رمان سوررئالیستی ظریف است که هدایت سالها روی ظرافتش 
کار کرده وگرنه چه علتی داشــته به گفته خودش زمان تحصیل آن 
را در پاریس بنویســد و تا ســال 1315 منتشر نکند؟ کما اینکه یک 
نویسنده نمی تواند شاهکارش را در زمانی که هنوز نو قلم است و قلمش 
به پختگی نرسیده خلق کند. از آن گذشته بحث سایه، جفت و همزاد 
که هدایت خود آنها را کلید درک بوف کور دانســته و داســتان را بر 
اساس آن ساخته، نمی توانسته در زمان اقامت اولش در پاریس نوشته 
شده باشد بلکه باید بعدها بدان افزوده شده و اینکه قسمت اعظم بوف 
کور مربوط به فرهنگ هندوستان است که باز هدایت نمی توانسته در 
سفر اول پاریس به آنها رسیده باشد و اینها این شائبه را قوت می بخشد 
که یا کل بوف کور را در هند نوشــته یا اینکه قسمتهای زیادی را در 
هند به آن افزوده. چون بخشی از شالوده کتاب مربوط به فرهنگ این 
کشورست. در واقع بوف کور باید بین سالهای 1311 تا 1314 نوشته و 
در 1315 بعد از یک ویرایش کلی منتشر شده باشد. هدایت به فرهنگ 
هند عالقمند و یکی از دالیل سفرش به هند همین می تواند باشد. شما 
تاثیرات این عالقه را در بوف کور به وضوح مشــاهده می کنید. شاید 
همین تاثیر موجب شده بگویند بوف کور را یا در هند نوشته یا الاقل 

ویرایش کلی در هند شده.
<ساختار و برجستگی های داستان

در ادبیات ایران بوف کور نخســتین کتابی اســت که چندین ارزش 
درونگرایانه را در خلق یک داستان بکار برده و نخستین کتابی که درآن 
تیپ سازی شده و باز نخستین کتابی است که جنبه تعلیمی و آموزشی 

ندارد و درگیر باید و نبایدهای اخالقی داستانی نیست.
 بوف کور دارای دو بخش و یک پیشگفتار و یک میان گفتار و یک پس گفتار
 است که بنا به خاصیت سوررئالیستی فرم، محتوا، زمان و مکان بسیار 
در هم تنیده شده که البته سفر در حال، آینده و گذشته بجز بوف کور 
در»سه قطره خون« و »مردی که نفسش را کشت« و بعضی آثار دیگر 
هدایت نیز به کرات دیده شــده ولی اینقدر انتزاعی نیست. در نهایت 
زمان)نه تاریخ نگارش( قســمت اولش معاصر با حضور دختر اثیری و 
قســمت دومش در قرون وسطی زمان زن لکاته و زمانی که شهر ری 
یکی از بزرگترین شــهرهای جهان بوده. هرچند که هدایت باز در آن 
زمان از چیزهایی نام برده که نمی توانسته متعلق به آن دوره باشد. در 
واقع او یک حرکت فانتزی از زمان حال و واقعی در بســتر رویا داشته 
به قرون وسطی و قسمت دوم که گذشته قهرمان داستان است. راوی 

یا همان قهرمان داستان سعی دارد بگوید بخش اول بوف کور مربوط 
به دنیای قدیم بوده و قسمت دوم به دنیای جدید. در حالیکه در معنا 
کامال برعکس اســت. اما باز ما با جابجایــی عناصر جدید در قدیم و 
برعکس مواجع هستیم. مثال در بخش دوم واحد پول درهم است که 
نشــانه جریان داســتان در دوران عمر خطاب و یا بعد آن بود ولی در 
همین جا ناگهان او در میدان محمدیه تهران سر در می آورد! یا تریاک 
که نمی توانسته در آن دوران بوده باشد. این همان درهم تنیدگی زمان 
و مکان است و از ویژگی ها سوررئالیزم. پاسخ هدایت هم به منتقدین که 

این اشکاالت در بوف کور را به او گوشزد می کردند همین بود.
راوی داستان نه تنها در خواب و بیداری، تاریکی و روشنایی تجربه های 
خود را شــرح می دهد بلکه حتی برای شناساندن خود به سایه اش به 
دنیای وهم و خیال که در آن زمان و مکان شکســته و در هم آمیخته 
و بدون مرز می شوند می رود. نه تنها این سفر موجب می شود که افراد 
مختلف در مکانها و زمانهای گوناگون در کنار هم قرار بگیرند و حتی 
قصه ها و داستانهای مختلف مربوط به زمانها و مکانهای مختلف بصورت 

همسطح باشند. بوف کور دقیقا چنین ساختاری دارد.

<بوف کور، راوی زندگی هدایت؟
هدایت در تمام داســتانهایش حضوری کامــل دارد و با قهرمانهایش 
تفکیک ناپذیرســت )گویی مرگ نویسنده برای او مفهومی نداشته(و 
بــه همین علت خیلی ها بوف کور را آینــه ای تمام قد از زندگی خود 
هدایت دانســته اند. اما بسیاری هم با قبول تاثیر قلم هر نویسنده ای 
از زندگی شــخصیش و اینکه هدایت بارها در داســتانهایش کدهایی 
از زندگی خویش به خواننده معروض داشــته، بــوف کور را ترجمان 
واقعیتهای زندگی او نمی دانند.) زنده به گور، شــاید کامالترین اثر او 
راجع به تصویرسازی از تمام حاالت شخصی و زندگیش باشد.( هدایت 
خود بوف کور را اثری کامال دقیق، حســاب شده و فنی می داند البته 
به تلخی آن هم باور دارد ولی می گوید: »زهر تلخ آن را قطره قطره در 
جاهای مختلف روی صفحات ریخته ام که تراکم آن موجب مرگ نشود. 
به هیچ وجه قهرمان بوف کور، شــخصیت من نیست و زندگیش هم 
زندگی من نیست. من آنرا را در پاریس نوشتم و در هند چاپ کردم.«

<حضور مستمر مرگ 
هدایت در بوف کور مثل»زنده به گور« بیشترین پرداخت به مرگ را داشته. 
منتهی در زنده به گور از دست خودش شاکی است ولی در بوف کور از 
دست سایرین. در اولی بخاطر اینکه بعد از اولین خودکشی نافرجامش در 
پاریس نوشته، مرگ را زشت و حاصل بیماری و گریز از زندگی معرفی نموده 
که آنهم باز ناز می کند و به سراغ آدم نمی آید ولی در بوف کور مرگ، یک 
مرگ راحت، دلخواه شاعرانه سوررئالیستی است که خودش به سراغ آدمی 
آمده. البته در هر دو تلخی زندگی منتهی به مرگ یک جور است. قهرمان 
هر دو از بی همزبانی و تنهایی مایوس و سرخورده است. در هر دو قهرمان 
 داستان بیمار و تنهایی بزرگترین عامل بیماری اوست و او از بی همزبانی در 

رنج است.
قهرمان بوف کور چون مادری هندی داشــته لذا طبق اعتقاد بعضی 
هندوها مادرش شــرابی مسموم به زهر مار برای وا می گذارد و ترکش 
می کند. در واقع برای او مرگ)آرامش همیشگی( را به ارمغان می آورد 
و این آغاز عجین شدنش با مرگ است. این شراب سمی نماد رسیدن 
به مرگ سریع و همان انتحار و در واقع حضور مرگ است. او به مرده 
زیستی رسیده. یعنی سالها زندگی کردن با مرده خود. به همین علت 
آخر کتاب می گوید حجم سنگینی را روی خودم احساس می کنم)حتی 
تصاویری از تجزیه جســد خود نیز می دهد( البته این نوع مردن خود 
میل به جاودانگی و انکار مرگ نیز هست. در عین هراس از مرگ شوق 
به مرگ هم در بوف کور جاریست. در واقع تمام تشبیهات جمالت آخر 
بوف کور نشانه مرگ قهرمان داستان و آن وزن سنگین مرده هم جنازه 
همزاد اوست که یک عمر با مرده خود زندگی کرده. او مقارن با آرزوی 
مرگ از آن ترس هم دارد و این همان مبحث نیســتی ِ جاودانه است. 
تمام فضای تاریک اتاق و تاریکی های زندگی او آیت حضور مرگست و 
در واقع مرگ عمدا خود را در تاریکی های زندگی استتار نموده و تمام 
تاریکی ها و سایه ها استعاره از مرگ است. حتی اتاق او دقیقا از لحاظ 
تنگی و تاریکی تداعی گر گور و کنایه از زنده به گور شدن اوست. علت 
کشتن لکاته شاید این باشد که وقتی می فهمد مردن خودش قطعیست 

لذا زنش را نیز می کشد.

<استحاله در بوف کور
در بوف کور ما شــاهد استحاله گسترده شخصیتها هستیم. گویی هر 
چند نفر، چند نفر در واقع یک نفرند و در آخر همه یکی می شوند. مثال 
عمو، پدر، پیرمرد زیر درخت، پیرمرد خنزرپنزر، گاریچی، گورکن و در 
آخر خود قهرمان داستان همگی یک نفرند. یا نقاشی زن روی قلمدان 
و زن اثیــری که نزد او می آید هــر دو یک نفرند. لکاته و مادر در واقع 
یکی هستند. راوی داستان ابتدا به پیرمرد خنزرپنزری استحاله می یابد 
و این در حالیست که قبلش دختر اثیری که شاید تجلی کمال باشد 
به زن لکاته بدل شده و قهرمان بوف کور وقتی می بیند نه می تواند به 
کمال زندگی برسد و نه به عشق کامل، خودکشی می کند یا خود مرگ 
به ســراغش می آید. اوج استحاله زمانیست که سایه خود را به شکل 
جغد روی دیوار می بیند)استحاله قهرمان داستان به خود بوف کور( و 
پایان داستان که خود را شبیه پیرمرد خنزرپنزری و تمام شخصیتهای 
داستان می بیند. در واقع قهرمان داستان آخر کار می فهمد که سایه و 
تصویر تمام شخصیتهای داستان با او یکی و گویا از خود او برخواسته و 

شاید علت مرگش هم پی بردن به این حقیقت دهشتناک باشد.

<نماد و کدها در بوف کور
در بوف کور زیباترین تعابیر شاعرانه در کنار استعارات ظریف ادبی در 
متن خود را چیده شده و کتاب مملو است از الیه های عمیق فلسفی 

و عرفانی. همچین نمادها نیز همه جا هستند. مثال به عدد 2 که نماد 
تزویج است بســیار اصرار شده. برادران 2 قلو، 2 پنجره،2 گوسفند، 2 
اسب، 2 قطره خون، 2 زنبور، 2 کلوچه، 2 جهان جدید و قدیم، 2 روز، 
2 ماه، 2 درهم و... پیرمرد گورکن و گاریچی، مادر و لکاته، عمه و دایه، 

دختر اثیری و لکاته، لکاته و برادرش، پیرمرد خنزرپنزر و قصاب 
علت آوردن درخت َسرو شاید این است که در اساطیر ایرانی ِسرو نماد 
حیات اســت و نیلوفر در فرهنگ هند نماد زایش که شاید منظورش 
تقابل فرهنگی باشد. چون نیلوفر روبروی سرو نشان داده می شود. رود 
ســورِن که همیشه بین دو جنس مخالف در بوف کور واقع شده نماد 

موانع ایست که نمی گذارد بین آنها وصال شکل بگیرد.
مادر راوی)قهرمان داستان(و لکاته)همسرش( هر دو استعاره ای از مار 
هستند چراکه شوهرشان را گزیده اند بعد اینکه دور آنها می پیچید و 
حتی از بوس یا گازشان لب همسرشان شکری شده دقیقا مثل نیش 
مار. راوی مثل مادرش که با زهر مار پدر یا عمویش را کشته با شراب 
سمی دختر اثیری را می کشد.علت تاکید بر چشم و حتی در کف دست 
گرفتن آن توسط راوی شاید استعاره از مفهوم باور کور بودن جغد است 
و هم اینکه چشمان همیشه حقیقت را می گویند. راوی می خواهد این 
چشم را باز بعنوان عالم کامیابی نزد خود نگهدارد. )ضمنا طبق نظریه 

فروید چشم هم از اندام تحریک کننده جنسی است(
هدایــت در بوف کور از مقاله »جفت و همزاد« اثر »اتو رنک« و کتاب 
»شاخســار طالیی« راجع به سایه ها و تصویر اثر»جمیز فریزر« تاثیر 
زیادی گرفته و حتی این مقوله ها را اساس ساخت داستانش قرار داده 
بر پایه سوررئالیزم.)دسترسی به این دو منبع نمی توانسته در سفر اولش 
به پاریس ممکن بوده باشد و این خود باز دلیلی بر اینکه بوف کور بعد 
از ســفر اول به پاریس نوشته شــده( ولی نحوه درست و بجای آن در 
قالب یک داســتان سوررئالیستی موجب برجستگی نام هدایت نه در 
ایران که در جهان گردیده. در واقع هدایت نتایج افکار این دو نویسنده 
و نظایر آنها را در ادبیات داستانی پیاده کرده. او این جریانات را در کنار 
اسطوره شناسی و نماد گرایی باالیی بکار برده و شروع داستان تعمدا از 
روز سیزده بدر و اسم کتاب و استحاله در بوف کور)سایه ام روی دیوار 
شبیه جغد شده بود...( همه و همه بخاطر این است که بر نحسی کار 

و روایت بیفزاید.

<پرواز بوف کور به سمت مدرنیته
منظور از تاریخ فرهنگی، تاریخ تحول اندیشه ها و باورهای مردم است که 
شیوه زندگی و ارتباط آنها با جهان را مشخص می کند. ابتدا اسطوره ها، 
انسان را زندگی می کردند ولی بعد آمدن به مدرنیته این جریان برعکس 
شد. یعنی دیگر انسان خود اسطوره ها را انتخاب و آنها را زندگی می کرد. 
اولین جنبش بزرگ فرهنگی در یونان رخ داد بعد رنســانس آمد و باز 
تاریخ را به حرکت درآورد و بعد از رنساس مدرنیته آغاز شد. مدرنیته 
دنیای خود را با انسانهای عاقل و انتخاب گر آغاز کرد. بوف کور که در 
میان مدرنیته غرب و عقب ماندگی شرق)ایران( خلق شده سعی داشت 

به مدرنیته برسد.

<نقدها
خیلی ها بوف کور را آمیزه ای از آثار نویسندگانی چون »نوالیس، وولف، 
ریلکه،آیروینگ، نروال، گی دوموپاسان، آلن پو، کافکا« و حتی بعضی 
آثار سینمایی دانسته اند. »روژه لِسکو« فرانسوی وقتی بوف کور را در 
تهران خواند تصمیم به ترجمه اش در فرانســه گرفت و همین موجب 
اشتهار هدایت شد. شــاید »جالل آل احمد« نخستین کسی بود که 
چند ماه بعد از مرگ هدایت، رسما اعالم کرد که چند خط از بوف کور، 

برگرفته از دفتر خاطرات ریلکه اتریشی است! 
»عنایت دستغیبی«از اقتباس و تقلید آشکار هدایت از اثر»آیروینگ« 
این گونه نوشــته: »اکنون می دیدم که فصل اول بوف کور که در واقع 
هســته اصلی کتاب و لب مطلب است، عینا از داستان کوتاه ماجرای 
دانشــجوی آلمانی اقتباس شــده. هیچ شــکی نبود. زیبایی اثیری و 
خیره کننده یک زن خیالی که قهرمان داستان، نادیده عاشقش شده 
است و سپس ناگهان او را در شبی بارانی با لباس مشکی و موهای بلند 
مشکی )هدایت در روی سکوی خانه و آیروینگ در روی پله های منتهی 
به گیوتین( می بیند. زن بدون مقاومت به خانه مرد می رود و تا مرد به 
خود بیاید زن جســد شده. حتی در این صحنه عینا بعضی جمالت و 

فضا سازی ها تقلید شده است.«
»مصطفی فرزانه«، همدم روزهای واپســین هدایت،»هورال«اثر»گی 
دوموپاسان« را یکی از نزدیک ترین آثار به بوف کور دانسته است. وی 
در این باره نوشته که در»هورال« نیز، نویسنده یادداشت های روزانه، با 
نگاه همزادش طرف است: »وانمود می کردم که دارم چیز می نویسم تا 
او )همزادش، هورال( را گول بزنم. زیرا او هم مرا می پایید و ناگهان حس 
کردم سرش را نزدیک آورده و نوشته هایم را می خواند.«)دقیقا شبیه 

همین عبارات از زبان راوی بوف گور راجع به سایه اش آمده(
در نهایت خود»بیژن جاللی« شاعر که خواهرزاده هدایت بوده هم به 
این جریانات اذعان نموده با برشمردن شباهت های غیر قابل انکار میان 
بوف کور هدایت و »اورلیای دونرال« و چند اثر از چند نویسنده دیگر 

بعنوان فردی از خانواده هدایت بر درستی این نقدها مهر تایید زد.
 البته کار به اینجا ختم نشد و باز کشف شد جمالت آغازین بوف کور که 
نوعا بسیار مورد توجه بوده؛ »در زندگی زخمهایی هست که روح را در 
انزوا، مثل خوره می خورد و می تراشد...« از کتاب خیزابهای »ویرجینیا 
وولف« است! خارجی هایی هم نظیر»آندره بروتن« و»آندره روسو«به 
شباهت بوف کور با آخرین اثر»نروال«به نام »اورلیا« که آن را کمی از 
قبل از خودکشی نوشته اشاره کرده اند. اینها جدا از تاثیر از سینمای 
صامت و اکسپرسیونیســتی در بوف کور است. چون بعضی جاهایش 

دقیقا شبیه بعضی قسمتها در فیلمهایی از این دست است.
در بوف کور شاهد شباهت این اثر با جریانات اساطیری گذشته هستیم. 
مثال در صحنه کشــتن لکاته یا مثله کردن دختر اثیری دقیقا شبیه 
 صحنه تکه تکه شــدن»تیامات«)مادر جهان( به دســت»مردوک«
)خدای بابِل( و برای به خدایی رســیدن مردوک اســت. در واقع بعد 
از کشــتن لکاته قهرمان داستان هم به خدایی)خدای مرگ( می رسد. 
یا لکاته)مادر( مثــل مار به او)پدر یا عمو( می پیچد و بخاطر بوســه 
مثل نیش مارش لب او)پدر یا عمو( هم شــکری شده و این دقیقا در 

تندیس»آیون«، خدای زمان دیده می شود.
البته حاالت روانی که بر راوی داســتان می گذرد بعد از کشتن دختر 
اثیری تا آخر داســتان، آدم را یاد جنایت و مکافات داستایوفســکی 
می انــدازد. همچنیــن شــباهت زیادی بیــن ارتباط و سرنوشــت 
 متقابل راوی و مادرش، پدر و عمویش با داســتان هملت شکســپیر 

وجود دارد.
بخاطر همین اقتباسها گروهی هدایت را به کپی کردن یا حتی سرقت 
ادبــی متهم کرده و گروهی که مهربانترند بوف کور را یک اثر خالقانه 
نمی دانند.اما در نهایت آنچه مبرز است این است که هدایت در بعضی 
قســمتهای بوف کور اقتباس کرده و متاسفانه گاها این اقتباس را به 
حد کپی کردن تنزل داده ولی قسمت اعظم بوف کور نتیجه خالقیت 
اوست. البته  ای کاش کمی پایبندی و حساسیت بیشتری به استقالل 
قلمش داشت و اینگونه با چند اقتباس بعضا ناشیانه حیثیت یک شاهکار 
ادبی را به مخاطره نمی افکند. اما این کتاب با تمام نقدهای وارد به آن 
هرچه که هســت یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبیات جهان است و 
این حقیقتی  اســت آشکار که نمی توان با هیچ سوزن اغماضی آن را 

درز گرفت.

بوف کور بر شانه هدایت

نگاهی تحلیلی بر برجسته ترین اثر صادق هدایت
 گزارش

بوف کور پیچیده تریــن، مالیخولیایی ترین، عمیق 
تریــن، چندوجهــی تریــن، ســورئالیزمی ترین و 
فلســفی ترین اثر هدایت اســت و آنقدر کمیت و 
کیفیت ایــن ویژگی ها دران باالســت و درک آن 
آنقدر صعب که از ســختی به نوعی اغماض و ابهام 
رسیده. در حالیکه در ژانر خود یعنی سورئالیزم اصال 

اثر مبهمی نیست هرچند اثری مهم است

خراسان: محاکمه نتانیاهو و خطر ماجراجویی جدید 
اسرائیل سوم فروردین ماه چهارمین انتخابات 
پارلمانی خود را در دو ســال گذشــته برگزار 
که  تکــراری  کرد؛ 
عمق  نشــان دهنده 
و  سیاســی  چالش 
بحــران برآمــده از 
اختالفات اجتماعی ســاکنان ســرزمین های 
 اشــغالی اســت. رژیم صهیونیســتی حدود

 3۰ ماه اســت که درگیر تشکیل دولت است. 
کابینــه نتانیاهو در تمام ایــن مدت یا موقت 
بوده یا برآمــده از دولت وحدت ملی با گانتز، 
 ژنرالــی مخالــف نتانیاهــو و جریان راســت

 اسرائیل. 
همان گونه که پیش بینی می شــد رئیس این 
رژیم بعد از مشــورت با احــزاب راه یافته به 
پارلمان، نتانیاهو را مامور کرد تا دولت تشکیل 
دهد. او باید بتواند عالوه بر 3۰ کرســی حزب 
خودش، با 31 کرسی دیگر هم ائتالف کند تا 
بتواند دولت تشکیل دهد. کاری که فعال کمی 
بعید به نظر می رسد؛ البته این حالت به معنی 
شکست نتانیاهو نیست چون اگر او بعد از 2۷ 
روز نتواند ائتالف تشکیل دهد، مخالفانش بعد 
از او فرصت خواهند داشت برای ائتالف سازی 
اقدام کننــد. اگر آن ها موفق شــوند آن گاه 
نتانیاهو شکســت خواهد خورد اما اگر آن ها 
هم ماننــد نتانیاهو موفق نشــوند ائتالفی از 
اکثریت را شــکل دهند، به ســمت انتخابات 
دیگری خواهند رفت و تا انتخابات بعدی، باز 
نتانیاهو در راس قدرت خواهد بود. به تعبیری 
 نخســت وزیر مســتقر باید دو بار شکســت
بخورد تا قدرت را واگذار کند. یکی تشــکیل 
نشــدن ائتالف از ســوی خــودش و دیگری 

موفقیت رقیبانش در ائتالف سازی. 
بــرای  نتانیاهــو  گذشــته  ماه هــای   در 
بهره گیری های انتخاباتی، بسیاری از کنش ها 
و تصمیمات منطقه ای اش را بدون هماهنگی 
با گانتز که شــریک او در کابینه است، انجام 
داده اســت. بســیاری از تحلیلگران اسرائیل 
معتقدند سیاســت داخلــی و خارجی آن ها 
 دو ســال اســت گروگان فضــای انتخاباتی

 است. 
پیش بینی می شــود در هفته هــای پیش رو، 
نتانیاهو برای نشان دادن قدرت سیاسی خود 
دست به ماجراجویی هایی در منطقه و نوارغزه 
هم بزند. موضوعی که در یک ســال گذشته 

بسیار شاهد بودیم. 
حمــالت مســتقیم و ادامه دار به ســوریه و 
ماجراجویــی در غزه و حتــی آب های آزاد و 
تعرض به نفت کش ها و... بخشی از تالش های 
نتانیاهو برای نجات از ســقوطش در ماه های 
اخیر است. در صورتی که این بار هم انتخابات 
به بن بست برسد و فعال محتمل ترین سناریو 
پیش رو هم هســت، این ماجراجویی ها قطعا 

تشدید هم خواهد شد. 
نتانیاهو در حالی دیروز مامور تشــکیل کابینه 
شــد که روز قبل ترش، در دادگاه فسادش از 
کودتــا علیه خودش خبــر داده بود. برگزاری 
چهار انتخابات در دو سال و ناکامی جریان های 
چپ یا راست در ائتالف سازی در کنار برگزاری 
دو جلسه دادگاه و معارفه نتانیاهو برای فساد 
و ماموریت به تالش برای تشــکیل کابینه به 
فاصله یک روز، همگی عمق اختالفات در این 
رژیم را نشان می دهد. اختالفاتی که می تواند 
فرصت خوبی برای مقاومت به منظور مقابله با 
معامله قرن و روند تطبیع یا همان عادی سازی 
روابط اعراب و اسرائیل باشد؛ به شرط آن که 
محور مقاومت از مشکالت خود در حوزه های 

اقتصادی و امنیتی رها شود.

ابتکار: بازی شعاری با بی ربطی تحریم و اقتصاد
گــزاره ای که احتماالً طیــف اصولگرا و حتی 
مســتقل در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
14۰۰ بیــــــش از 
همــه بــر آن تاکید 
این  کــرد  خواهــد 
مشکالت  که  اســت 
آنچه  برخالف  کشور 
تا کنون القا شــده، ربطی بــه تحریم و روابط 
تجاری خارجی نداشــته و کلید آن در داخل 
است. هر چند نمی توان نقش مدیریت چه در 
زمــان تحریم و چه در زمان غیر از آن نادیده 
گرفت اما به به واقــع در این گزاره مغلطه ای 
وجود دارد که تنها برای اقناع افکار عمومی به 
طور موقت کاربرد خواهد داشت. بسته شدن 
شــریان ها ورود و خروج ارز و البته ســختی 
تامیــن مایحتاج تولید از طریــق واردات که 
منجر کــه کاهش تولید و کمبــود عرضه در 
برابر تقاضا و به تبع آن باال رفتن تورم می شود 
را نمی توان نادیــده گرفت و با یک جمله که 
مشــکالت به داخل ربط دارد؛ صورت مسئله 

را پاک کرد. 
وجود پدیده داللی های غیر متعارف و خالف 
قاعــده اقتصــادی و یا فســاد در بخش های 
مختلف اقتصادی حتما جــزو عوامل اثرگذار 
در نابســامانی اقتصادی است اما تجربه نشان 
داده است که اتفاقا همین پدیده نیز در زمان 
تحریم شدت بیشتری می گیرد چرا که اساساً 
در زمان تحریم شــفافیت نقش کمرنگ تری 

ایفا می کند. 
این نوشتار قصد آن را ندارد تا مدیریت فعلی 
در اقتصاد تایید و همه مشــکالت را محصول 
تحریم بداند بلکه تحریم در کنار سایر عوامل 

حتمــاً نقش مهمی در وضعیــت بد اقتصادی 
دارد. در دنیا نیز نمی توان کشوری را پیدا کرد 
کــه همه احتیاجات خــود را در داخل تامین 
کند کما اینکه ژاپن به عنوان یک اقتصاد پویا 
نه تنها یکــی از بزرگترین صادرکنندگان که 
یکی از بزرگترین واردکنندگان کاال در جهان 

نیز به حساب می آید. 
بنابرایــن حتی بــه فرض وجــود قوی ترین 
مدیرهــای اقتصادی در امور اجرایی و ســایر 
نهادهای تصمیم ساز باز هم مسدود بودن نقل 
و انتقاالت مالی چه برای صادرات و چه برای 
واردات نقــش مهمی ایفا می کنــد. گو اینکه 
 اگــر یک تیم فوتبال بهتریــن مربی جهان را 
در اختیار داشــته باشــد و تــوان جایگزینی 
بازیکنان بازنشســته و ناکارآمد را با بازیکنان 
کلیدی در تیم خود نداشــته باشــد احتمال 
 موفقیت او در بلند مدت نزدیک به صفر خواهد 

بود.
 ناگفتــه پیداســت که رنج مردم از شــرایط 
اقتصادی و سرخوردگی شــان بــه طور قطع 
دستاویز شــعارهای انتخاباتی نامزدها خواهد 
بود اما ای کاش این شعارها برآمده از منطقی 
باشــد که مشکالت را نه بخشــی، جناحی و 
برآمده  زنجیــره وار  مصلحتی که مجموعه ای 
از عوامل متعــدد ببیند و نامزدهــا به مردم 
 وعده معجــزه با مدیریت کارآمدشــان را در 
کوتاه مــدت ندهنــد. بارها از لــزوم اصالح 
ساختارها و تفکر اقتصادی صحبت به میان آمده 
است اما این اصالح زمانی نتیجه بخش خواهد 
 بود که ســایر عوامل دست انداز مشکل ایجاد

 نکند. 
هرچنــد کــه در همیــن دوره تحریــم نیز 
دولت دوازدهــم هیچ عزمی بــرای تغییرات 
در ســاختارهای اقتصادی را نداشــت تا میوه 
آن را در زمــان نبــود تحریم هــا چیــد، اما 
رئیــس جمهوری بعــدی قطعاً بــا مجموعه 
 مشــکالتی روبرو خواهد بود که نه به یک باره
 و نه با برداشــتن یکــی از موانع بتواند آن را 
برطرف کند. در نهایــت اینکه نادیده گرفتن 
آدرس  اقتصــادی  در مشــکالت  تحریم هــا 
 غلطــی اســت که مبنــای علمــی و تجربی

 ندارد. 

وطن امروز: مرغ سحر در شام آخر دولت
شــما که زبان گرگ های دنیا را بلدید، الاقل 
کمی منطق الطیر یاد بگیرید شــاید مشــکل 
مذاکره  بــا  مرغ 
تا  شــود!  حــل 
بدن  زبــان  محو 
دیپلماســی شــدیم، اقتصاد ما چغر و بدبدن 
شــد. اگر یک ارزن همت داشته باشیم، دیگر 
مشکالت مزرعه اقتصاد را گردن آن مترسک 
کاکل طــال نمی اندازیم که جــو را جای خود 
کاشته اســت. کدخدا، برای حل مشکل بازار 
مرغ ما تخم دو زرده نمی گذارد. سوء مدیریت 
مرغی نــه به تحریم ربط دارد و نه به قحطی؛ 
نتیجه تحریِم خودباوری و قحطی تدبیر است. 
آقایان باعرضــه! مدیریت عرضــه و تقاضای 
ماکیــان را درســت کنید، مدیریــت آدمیان 
پیشــکش! با جادوی اقتصــاد آزاد، مرغ ها را 
لیبرال کرده اید تا از قفس قیمت رها شــوند. 
دستگاه محاسباتی مرغ پخته را چنان مختل 
کرده اید که ســفره مردم را دام بال می بیند تا 
هم غم فراقش اشک مان را درآورد و هم تصور 
مزه اش بزاق مان را. آن بسته های کتف وبال را 
بلندپرواز کرده اید تا همه برای مشاهده مانور 
هوایی آن ها صف بکشــند. مرغ، همان دشمن 
فرضی اســت که در جنگ اقتصادی داریم از 
آن شکســت می خوریم. وقتی با کنج نشینی 
نمی توان کنجاله را مدیریت کرد، طبیعی است 
با بست نشینی نتوان اقتصاد مقاومتی را بسط 
داد. مدیریت مانیتوری، تصویری مینیاتوری از 
مرغ خلق می کند تا تابلوی »مرغ دولتی« برای 
عزت مردم گران تمام شــود. وقتی توانمندی 
ملی را در حد خودکفایــی در تولید لولهنگ 
و آبگوشــت بزپاش می دانیم، طبیعی اســت 
 که در تهیه ســور و ســات جوج هم درمانده 
شــویم. قرارگاه فرماندهی طیور، برج مراقبت 
قلعه مرغی نیست که ناظر افت وخیز طیاره ها 
باشــد. مدیریت کف میدانی، قیمت مرغ را به 
قرارگاه می رســاند. ســفره دل مــردم که باز 
می شود، از مرغی می گویند که از سفره آن ها 
بار سفر بســته. عزت مرغ های امروز ثمره به 
خاک و خون کشــیده شــدن و زنده به گور 
شــدن جوجه های دیروز است. زمانی گوشت 
ســفید قوت الیموت بود ولی امروز قیمت آن 
روزگار مردم را ســیاه کرده است. مرغ آزاد ما 
را بــه مرگ گرفته تا به تب مرغ دولتی راضی 
شــویم. آقایان متخصص گفتاردرمانی! وقتی 
مرغ هــای زبان بســته در بازار قشــقرق به پا 
می کنند، برای اینکه زخم مردم را نمک ســود 
نکنید، بهتر اســت زبان به کام بگیرید. مدعی 
بودید عــزت ملی را به ایرانیان بازمی گردانید، 
نــه به پرندگان! می خواســتید پاســپورت را 
مایــه افتخار کنیــد اما امــروز کارت ملی را 
مانــع ازدحام کرده اید. صف مرغ در آســتانه 
انتخابــات، صــف رأی را جمــع می کند، تا 
حماســه های قبلی دیگر تَکرار نشود! بگذارید 
در شام آخر دولت، سفره مردم آبرومند باشد، 
شکوهمندی پیشــکش. صبح انتخاب نزدیک 
است. یادمان باشد »مرغ سحر« برای مان آب 
 و نان نمی شــود. در ایــن دام و دانه ها گرفتار 

نشویم.

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.

11

مهران اکبری قاضی چاکی



پنجشنبه  19 فروردین 1400    شماره  5985

بسیج:باهمهظرفیتخودبرایمقابلهباکروناآمادهایم
دونالــد ترامپ با کاهش بیش از یــک میلیارد دالر از 
ارزش دارایی هایش در لیســت ســاالنه میلیاردرهای 

نشریه فوربس آمریکا ۲۹۸ پله سقوط کرد. 
به گزارش عصرایران، نشریه فوربس میزان ثروت ترامپ 

در سال ۲۰۲۱ را حدود ۲.۴ میلیارد دالر تخمین زده است. 
بنا به گزارش فوربس، ارزش دارایی های ترامپ در ژانویه سال ۲۰۱۷ 
یعنی زمانی که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید 
شــد حدود ۳.۵ میلیارد دالر بود در حالــی که ارزش دارایی های 

او در ژانویه ۲۰۲۱ یعنی زمان ترک کاخ ســفید با 
حــدود ۱.۱ میلیارد دالر کاهش به ۲.۴میلیارد دالر 

رسیده است. 
کاهش ارزش دارایی های ترامپ در حالی است که به 
نظر می رسد پاندمی کرونا طی بیش از ۱ سال گذشته ضربه جدی 
به کســب و کار ترامپ وارد کرده اســت. در طی دوره همه گیری 
ســاختمان های اداری، هتل های برنــد و مراکز تفریحی و تجاری 
ترامپ با کاهش شــدید درآمد مواجه شدند و از ارزش سابقشان 

کاسته شد. از سوی دیگر به گمان برخی ناظران، ترامپ در دوران 
ریاست جمهوری با توجه به مشغله کاری به خوبی فرصت حفظ و 

توسعه دارایی های خود را نداشته است. 
ســرمایه ترامپ بیشــتر در بخش امالک و مســتغالت و هتل و 
کازینو متمرکز اســت و با توجه به بحــران همه گیری کرونا طی 
یک ســال گذشــته و تعطیلی ها و اعمــال محدودیت ها به نظر 
 می رسد کسب و کار ترامپ طی ۱ سال گذشته روزهای سختی را 

گذرانده باشد.

سقوط ۳۰۰ پله ای ترامپ در لیست میلیاردرها

سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی نامه ای به نمکی وزیر بهداشت از اعالم 
آمادگی این سازمان در جهت مشارکت در تشدید طرح شهید سلیمانی و طرح های الزم دیگر 
و کمک به متولیان عرصه درمان همزمان با موج چهارم کرونا در کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، 
سردار سلیمانی در این نامه اعالم کرده است که سازمان بسیج با همه ظرفیت خود در خدمت 
ملت عزیز ایران اسالمی در مواجهه با ویروس کرونا است.

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

جلســه دیــدار مدیــران کل مدیریــت بحران 
اســتان های کشــور با معاون اول رئیس جمهور 

برگزار شد. 
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه 
بــا تأکید بر اینکه مدیریت بحــران و حوادث در 
لحظات اول حادثه بســیار مهــم و تعیین کننده 
اســت، گفت: باید در زمان بروز حوادث و بالیای 
طبیعی، بــه طور دقیق ســطح حادثــه، نحوه 
مدیریت و اقدامات الزم مشخص باشد و وظایف و 
مسئولیت های هر دستگاه نیز باید به طور روشن 

از قبل تعیین شده باشد. 
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به تجربه های 
موفق کشورمان در مدیریت بحران های مختلف 
و رســیدگی به حادثــه دیدگان نظیــر زلزله و 
سیل خاطرنشــان کرد: جفای بزرگی که در حق 
جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد این است 
که عده ای خواســته یا ناخواســته در زمان بروز 
حوادث، اقدامات انجام شــده را نادیده می گیرند 
و برخــی نقاط ضعف و کاســتی ها را برجســته 

می کنند. 
جهانگیری اضافه کرد: در حادثه زلزله کرمانشاه 
۱۳۰ هزار واحد مســکونی ظرف مدت کوتاهی 
بهسازی و بازســازی شــد و پس از آواربرداری 
ســریع، هشــت هزار مجروح تا ظهر روز بعد از 
وقوع زلزله از محل حادثه به مراکز درمانی منتقل 
شده بودند اما با وجود این اقدامات مهم، عده ای 
به دنبال برجســته کردن برخــی ضعف ها نظیر 
ورود آب به داخل چادرهای اســکان موقت و یا 
طوالنی شدن زمان حضور برخی حادثه دیدگان 

در کانکس بودند. 
معاون اول رئیس جمهــور همچنین با یادآوری 

سیل ســال ۱۳۹۸ که حدود ۲۵ استان 
کشــور را درگیر کــرد، گفــت: اقدامات 
مهمی در راستای کمک به سیل زدگان و 
بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده 
به انجام رســید و مجموعــه این اقدامات 
نشــان داد که جمهوری اســالمی ایران 
قادر اســت بحران های بزرگ را به خوبی 

مدیریت کند. 
جهانگیــری ادامه داد: الزم اســت پس از 
وقوع هر حادثــه، گزارش جامعی از نحوه 
مدیریــت و اقدامات انجام شــده تدوین 
شود و ضمن مشــخص شدن نقاط قوت 
و ضعفهــا، ایــن گزارش هــا و تجربیات 
 برای موارد مشــابه مورد توجه و استفاده 
قرار گیرد. با توجه به اینکه تعداد حوادث 
و میزان بزرگی آن ها مشــخص نیســت 
الزم است سازمان مدیریت بحران کشور 

برای حــوادث و بالیای بزرگتر نیز برنامه ریزی و 
پیش بینی های الزم را انجام دهد. 

معــاون اول رئیس جمهــور با اشــاره به اینکه 
سازمان مدیریت بحران کشور دستگاهی اجرایی 
نیســت بلکه مرکزی برای ایجاد هماهنگی میان 
دستگاه ها در زمان وقوع بحران ها و حوادث است، 
تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران کشور باید با 
برنامه ریزی دقیق، در زمان بروز حوادث و بالیای 
طبیعی، دستگاه های مختلف را پای کار بیاورد و 
وظایف و مســئولیت های هر یک از دستگاه ها را 

طی دستورالعمل هایی شفاف تعیین کند. 
جهانگیری با اشــاره به حضور مستمر مقامات و 
مسئولین کشور در شــهرها و استان های محل 
وقوع حــوادث و بالیای طبیعی افــزود: حضور 

مسئولین کشور اقدامی با ارزش و پراهمیت برای 
تســکین آالم افراد حادثه دیده است اما سازمان 
مدیریت بحران کشــور الزم است چارچوب ها و 
دســتورالعمل های روشــنی برای نحوه مدیریت 
حــوادث و حتی نحــوه حضور مــردم عالقمند 
به کمک و وعده های مســئولین داشــته باشند 
به نحوی که این دســتورالعمل ها و سیاســت ها 

غیرقابل تغییر باشند. 
معــاون اول رئیس جمهــور در ادامه به اهمیت 
پیشگیری در مدیریت بحران ها اشاره و خاطرنشان 
کرد: الزم است سازمان مدیریت بحران کشور با 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های 
ذیربط پیش بینی های الزم را برای پیشــگیری از 

بروز خسارت در حوادث مختلف انجام دهد. 

جهانگیری با تأکید بــر اینکه کارکنان و 
نیروهای سازمان مدیریت بحران کشور و 
ســتادهای استانی این سازمان، نیروهایی 
پرتالش و خستگی ناپذیر هستند، اظهار 
داشــت: نباید اجازه دهیم برخی حرف ها 
و ســخنان ما را آزرده خاطر کند. گاهی 
حرف هایی می شــنویم که اگر وظیفه ای 
در قبال کشور نداشــتیم، ممکن بود کار 
را رهــا کنیم اما صبــر، تحمل و بردباری 
از ویژگی هــای اصلی نیروهای ســازمان 
مدیریت بحران کشور است و باید در نظر 
داشته باشیم که ما آبرو و اعتبار خود را از 
مردم و نظام کســب کرده ایم و باید در راه 

همین مردم و کشور خرج کنیم. 
معــاون اول رئیــس جمهور با اشــاره به 
اقدامــات دولت برای پیشــگیری از بروز 
خســارت در حوادث مختلف گفت: دولت 
در راســتای مقاوم ســازی واحدهای مســکونی 
روستایی اقدامات مهمی انجام داده و بیش از دو 
میلیون واحد مســکونی روستایی طی سال های 
اخیر مقاوم سازی شده و بقیه واحدها نیز در دست 

مقاوم سازی قرار دارد. 
جهانگیری با یادآوری اینکــه خانم دهیاری که 
در یکی از روســتاها در یکی از استان های کشور 
با تدبیر شخصی خود برخی واحدهای مسکونی 
آن روســتا را بیمه کرده بود، گفت: در زمان بروز 
حادثه در آن منطقه ساکنان واحدهای مسکونی 
که بیمه شــده بودند دغدغه کمتری نســبت به 
سایرین داشتند و خوشبختانه امروز صندوق بیمه 
حوادث در کشــور فعال شده و باید از مردمی که 
در مناطق در معرض خطر ساکن هستند، دعوت 

کنیم تا خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. 
معــاون اول رئیــس جمهور با تأکیــد بر اینکه 
همه دستگاه ها مکلف هســتند با سیاست های 
سازمان مدیریت بحران کشــور همراهی کنند، 
گفت: ســازمان مدیریت بحران کشور باید عالوه 
بر فعالیت ها و وظایف جاری با استفاده از تجربه 
کشــورهای موفق و ظرفیت دانشگاه های کشور، 
آینده نگری و پیش بینی های الزم را برای بهبود 

عملکرد در مدیریت بحران ها داشته باشد. 
جهانگیری همچنین از ســازمان مدیریت بحران 
کشــور خواست دســتورالعمل ها و سازوکارهای 
قانون مدیریت بحران کشــور را هر چه سریعتر 
نهایی و ابالغ کند زیرا اگر این آیین نامه ها تا پایان 
این دولت تصویب نشود، در دولت آینده به دلیل 
مشغله های فراوان آغاز به کار دولت جدید، تأخیر 
در تصویب این آیین نامه ها را شاهد خواهیم بود. 
معاون اول رئیس جمهــور افزود: ظرفیت قانون 
بودجه ساالنه کشور ظرفیت مناسبی برای تأمین 
اعتبار جهت استفاده در مدیریت بحران ها است و 
تعیین ۶ درصد از اعتبارات بودجه برای مدیریت 
بحران های کشــور در کنار تسهیالت بانکی عدد 
بزرگی اســت که می تواند ظرفیت مناسبی برای 

پیشگیری و مدیریت حوادث باشد. 
جهانگیری در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به اهمیت استان تهران و وجود ۱۸ درصد 
از جمعیــت کشــور در این اســتان گفت: الزم 
اســت برای موضوع مدیریت بحران استان تهران 
جلسه ای جداگانه برگزار شــود و برنامه ریزی و 
راهکارهای الزم را مورد بررســی قرار دهیم تا در 
صورت بروز حادثه وظایف و تکلیف هر دستگاه به 

صورت شفاف مشخص باشد. 

جهانگیری: 

برخیحرفهاممکنبودباعثشودکاررارهاکنیم
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نباید اجازه دهیم برخی حرف ها و ســخنان 
مــا را آزرده خاطر کنــد. گاهی حرف هایی 
می شــنویم که اگر وظیفه ای در قبال کشور 

نداشتیم، ممکن بود کار را رها کنیم

فریدون عباسی نماینده مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی 
اتمی در گفتگو با عصر ایران با اشاره به آغاز مذاکرات غیررسمی 
ایران و آمریکا در وین، گفت: ما با رعایت اصل حکمت و عزت 
موافق مذاکره هســتم، مذاکره ای که تیم فعلی انجام می دهد 
چون بر مبنای مبانی نظری و دیدگاه فلســفی خاص است لذا 
راحت می شود نتیجه آن را پیش بینی کرد. رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی اظهار داشــت: ما در سال ۹۲ 
پیش بینــی می کردیم و می گفتیم که ایــن مذاکرات به امضا 
برجام می انجامد و همین اتفاق هم افتاد و برجام بی فرجام امضا 

شد و بعد از آن اینستکس هم جواب نداد. 
وی بیان کرد: اگر دقــت کنیم می بینیم وعده دادند درختی 
می کارند که ســه چهارسال بعد میوه بدهد. این درخت میوه 
داد ولی میوه اش برای مردم، بد طعم و زهرآگین بود، میوه اش 

سختی برای مردم بود. 
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: در حــال حاضر نیز همان آدم هایی که این روش 
غلــط را قبال طی کرده اند برای مذاکره به وین رفته اند. آیا با 
گذشتۀ این مذاکرات انتظار داریم از دل این مذاکرات نتیجه 
مثبتی عاید کشــور شــود، آقایان رفته اند و دوباره آمریکا را 

در یک اتــاق می گذراند و 
بازی درمــی آورند تا افکار 
عمومــی داخل کشــور را 
اینها  چون  می دهند  فریب 
به دنبال این نیســتند که 
از موضع قدرت مســئله را 

حل کنند. 
وی ادامــه داد: تیمــی که 
به  رفته است  برای مذاکره 
نظریه تنش زدایی معتقدند 
کــه تنش زدایــی هــم با 
شکســت مواجه شده است 
وبــه همین دلیــل به این 
مذاکرات خوش بین نیستم. 

عباســی در پاســخ به این ســوال که چرا مجلس یازدهم از 
ابتدا با سیاســت های برجامی دولت مخالف بوده است، گفت: 
دولت و در رأس آن آقــای رئیس جمهور و معاون وی آقای 
جهانگیــری و برخــی از افراد نزدیک بــه اینها برای مجلس 
ذره ای ارزش قائل نیستند. یکی از دالیل این گفته عدم حضور 

رئیس جمهــور در مجلس 
اســت. یعنی حتــی برای 
مهم  وزرا  از  یکــی  معرفی 
کابینــه کــه وزارت صمت 
اســت در مجلــس حضور 
نیافت، برای تبریک ســال 
نو به نمایندگان در مجلس 
بهانه اش هم  نیافت،  حضور 
برای عدم حضور در مجلس 

کرونا است. 
عباســی تاکیــد کــرد: ما 
الگویــی تحت عنوان رابطه 
مجلس با وزارت نیرو داریم 
کــه وزیر نیرو می تواند این الگو را درس بدهند. اگر مشــکل 
رئیس جمهور حل مسائل کشور است بر اساس این الگو مثل 
وزارت نیرو با مجلس بنشــیند حرف بزننــد. ما با این الگو با 
وزارت نیرو هم افزایی داشته ایم و توانسته ایم مشکالت حوزه 

آب و برق را با حضور بخش خصوصی حل کنیم. 
وی ادامه داد: مجلِس قبل در ســال ۹۴ اجازه اجرا برجام را 

به دولت داد در واقع مجلس مصوبه ای در این رابطه نداشــت 
بلکه اجازه داد که دولت با شــرایطی برجــام را اجرایی کند 
شــرایط مجلس و شــورای عالی امنیت ملی مشخص است، 
۲۸شــرط هم رهبری مشــخص کردند دولت بسیاری از آن 
شــرط ها را انجام نداده است و یکجانبه می خواهد عمل کند 
و هــر تصمیمی می گیرد را اجرایی می کنــد و به رای مردم 

عالقمند نیست. 
رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: رئیس دولت اظهار کرده 
است که منتقدان سواد ندارند و باید به جهنم بروند ما چطور 
می توانیم به ایــن فرد اعتماد کنیم که ادامه راه را درســت 
برود. االن مخالف اجرای برجام نیستیم چون اجرا آن مصوبه 
مجلس دارد ولی خــوب دولت از اجرای برجام چه نتیجه ای 
گرفت؟ نه فرصت صد روزه اش جواب داد، نه سیب و گالبی و 

نه اینستکسش جواب داده است. 
وی تاکید کرد: ما می گوییم بس اســت و بهتر اســت دولت 
مصوبه مجلس در بحث لغــو تحریم ها را اجرایی کند که در 
اجرا ایــن هم اختالل می کند. یعنی در آئین نامه اجرایی آن 
اختالل می کند و آن را درست نمی نویسد. در جواب دادن به 

مجلس جواب نمی دهد و اطالعات به موقع نمی دهد. 

همان آدم هایی که روش غلط برجام را قبال 
طی کرده اند برای مذاکره به وین رفته اند. 
آیا با گذشتۀ این مذاکرات انتظار داریم از 
دل این مذاکرات نتیجه مثبتی عاید کشــور 
شود، آقایان رفته اند و دوباره آمریکا را در 
یک اتــاق می گذراند و بازی درمی آورند تا 
افکار عمومی داخل کشور را فریب می دهند 
چون اینها به دنبال این نیستند که از موضع 

قدرت مسئله را حل کنند

چرا روزنامۀ نیویورک تایمز بیش از ۱۳۰ میلیون نفر خواننده و ۵ 
میلیون نفر مشترک دارد؟ یک علت در میان علل مختلف به نظر 
مهم تر است: چون خبرنگارانی که برای نیویورک تایمز می نویسند 
»شبکۀ داخلی و جهانی« دارند. فقط این نیست که خبرنگاران 
نیویورک تایمز، اطالعات )Database( دارند، کما اینکه بسیاری 
 )Networking( دیگر به آن ها دسترسی دارند، بلکه به شبکه ای

از افراد، مرتبط هستند که Data را تفسیر می کنند. 
یکبار یک خبرنگار نیویورک تایمز به این نویســنده گفت: به 
فاصلۀ ۴۸ ساعت وارد هر کشوری بشوم می توانم با ده نفر اول 
سیاسی و فکری آن کشور مصاحبه و مالقات کنم. سپس جوهر 
این مصا حبه ها را استخراج می کنم و با Data مخلوط می کنم و 
ده ها میلیون نفر آن مطلب را می خوانند و در تصمیم گیری های 
خود استفاده می کنند. بنابراین، خبرنگاری که شبکه ای ندارد و 
میان ذهن خود و برداشت خود با ده ها ذهن دیگر ارتباط برقرار 

نمی کند سخنانش در حد تحریریه باقی می ماند. 
خبرنــگاران را می توانیم بــه گروه های دیگــر تعمیم دهیم: 
کارآفرینان، سیاســت مداران، نویسندگان، اســاتید دانشگاه، 
دانشــجویان و گروه های حرفه ای دیگر. اگر تولید کننده ای با 
هــم قطاران داخلی و خارجی خود تبــادل اطالعات و تحلیل 
نکند، طبعاً در محیِط محدودتری تصمیم ســازی خواهد کرد. 
اگر نویســنده و یک دانشــگاهی صرفاً در خلــوِت ذهن خود، 
نظریه بنویســد بدون آنکه َمّحک بیــرون از ذهن بخورد، در 
دایره ای با شعاع محدود قرار خواهد گرفت و کارآمدی نخواهد 
داشت. شعاِع دایرۀ تعامل و معاشرت، سرنوشت افراد، بنگاه ها، 
سیستم ها و حکومت ها را تعیین می کند. کسانی که کتاب های 
جدید نمی خوانند، سفر نمی کنند، مشاهده نمی کنند، دیالوگ 
ندارند و با طیفی از شبکه ها در تعامل نیستند، چگونه می توانند 
کارآفرینان، نویسندگان، سیاســت مداران و خبرنگاران نوآور و 

خالقی باشند؟ 
دلیل شکســِت برجام این بوده و هســت که کشور در شبکه 
نیست. برجام نتیجۀ تعجیل دو رئیس جمهور بدون شبکه سازی 
بود. یک رئیس جمهور آمریکا نمی تواند از معاهدۀ نفتا )قرارداد 

تجــاری آمریکا با کانادا و مکزیک( خارج شــود چون ۸۹ نفر 
در ســنای آمریکا آنرا تایید کرده اند. چرا سنگاپور با جمعیِت 
پنج ملیونی می تواند میلیاردها دالر ســرمایه جذب کند چون 
در شــبکه است. چرا کرۀ جنوبی ملیون ها دالر برای البی خرج 
می کند چون می خواهد در شــبکه باشد. چرا معموال در اروپا، 
دانشــجویان لیسانس، یک سال از چهار سال دوران تحصیل را 

در کشور دیگری درس می خوانند؟ 
چــرا بنگاه های اقتصــادی دائماً افراد مختلف را به جلســات 
هیئت مدیــره و حتــی کارمندان خود دعــوت می کنند تا در 
»معرض« سخنان و تفاسیر جدید قرار گیرند؟ چرا یک استاد 
دانشگاه باید در یک شبکۀ جهانی باشد تا بتواند نوآور باشد؟ چرا 
یک نمایندۀ مجلس بایــد در طول یک روز با نمایندگان ده ها 
کشور در تماس باشد تا در جریان تحوالت منطقه ای و جهانی 
باشد؟ چرا افراد امنیتی و نظامی باید با هم قطاران خود حداقل 
در ۳۰-۲۰ کشور تماس دائمی داشته باشند تا Data را دقیق 
تجزیه و تحلیل کنند و گرفتار بســته شدن زود هنگام تحلیل 

نشوند )Cognitive Closure(؟ 
تصمیم سازی نیازمند شبکه سازی اســت. تصمیم سازی های 
مهم تر، شــبکه های وســیع تر و پیچیده ترمی طلبد. بودِن در 
شبکه ها حتی پی آمدهای مثبِت اخالقی دارد زیرا افراد متوجه 
می شوند از آن ها باهوش تر و مطلع تر و دقیق تر هم وجود دارد 
و از دایرۀ بسته ی خودخواهی، خودمحوری، خود حق پنداری و 
خود بزرگ پنداری خارج می شوند. ذهِن آدمی خیلی سریع به 
محیطی که در آن زندگی می کند دل می بندد. خالقیت و رشد 
در سایۀ شنیدِن حرف های جدید و معاشرت با افراد نوآور است. 
وقتی دایرۀ معاشرت و شبکۀ تعامل محدود شد، هم اشتباه زیاد 

می شود و هم فکر و رفتار فسیل و مستهلک می شوند. 
پی آمد های ایزوله بودن جامعه ما از جهان، خود را ۱۰-۵ سال 
آینده نشان خواهد داد: وقتی یک دانشجو، نویسنده، دانشگاهی، 
صنعت گر، پزشک، سیاســت مدار، کشاورز و کارآفرین سا ل ها 
صرفاً در مدارها و شــبکه های محدود فکر کرده، تعامل کرده 
و تصمیــم گرفته اســت، نوآوری او به حداقل خواهد رســید. 
شــبکه های اجتماعــی )Social Media( جایگزینی برای 
دیدن، شــنیدن، صحبت کردن وشــنیدِن انتقاد نیستند. اگر 
اهمیِت اقتصاد بین الملل را دقیق و از طریق تعامل و شبکه های 
جهانی متوجه بودیم به احتمال زیاد در اقتصاد همسایۀ نزدیک 
خود در ۲۵۰ کیلومتری سرمایه گذاری می کردیم تا اینکه وقت 
و منابــع مالی مان را ۱۳۹۰۰ کیلومتر آن طرف دنیا با بولیوی، 

کوبا، و ونزوئال، که ســه کشــور ورشکسته سیاسی و اقتصادی 
هستند و به فقر و فساد معروف هستند، صرف می کردیم. فقط 
طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۵، جمعیتی بالغ بر ۹۰۰/۰۰۰ نفر از 

ونزوئال به ۱۷ کشور پناهنده شدند. 
این در حالی ست که ونزوئال دومین کشور جهان در تعداد آواره 
بعد از سوریه است )۳/۷۰۰/۰۰۰ نفر( و کوبا از نظر آزادی های 
اقتصادی رتبۀ ۱۷۸ و بولیوی رتبۀ ۱۷۵ را داراســت. پرســش 
بنیادی این است که کدام پروســۀ فکری و تصمیم سازی و با 
اتکا به کدام Fact ها، زمینه سرمایه گذاری و وقت گذاشتن و 
هزینه کردن برای این کشــورهای آن سوی دنیا را فراهم شده 
است؟ اگر کشور و دستگاه دیپلماسی در شبکه های منتهی به 
اقتصاِد کره جنوبی، اندونزی، سنگاپور، مالزی و هند قرار داشت 
و دستاوردهای خارق العاده آن ها را طی فقط دو دهه ی گذشته 
مشــاهده کرده بود، زمان و انرژی کمتری برای کوبا و بولیوی 

می گذاشت. 
تحقیقاِت مقایسه ای این نویسنده پیرامون کشورهای در حال 
توســعۀ خاورمیا نه ای و غیر خاورمیا نه ای، حوزه علت یابی را 
به »عوامل روانشناختی« سوق داده است. بعضی از این عوامل 

عبارت اند از: 
= عالقه شدید به نمایش، دیده شدن، تایید شدن و قهرمان شدن؛

= ترس، احساس نا امنی؛ 
= عالقه به مناسبات مرید و مرادی

= تمایل شدید به کنترل و اطاعت دیگران. 
کانون این چهار نارســایی را شــاید بتوان در »ضعف یا فقدان 
اعتماد به نفس« جستجو کرد. فرد، بنگاه، سیستم یا کشوری 
که اعتماد به نفس دارد به ندرت نیاز به نمایش، قهرمان شدن، 
کنترل دیگران و مرید جمع کردن دارد. فرد و سیســتمی که 
اعتمــاد به نفس دارد، واکنش )Reacting( نشــان نمی دهد 
بلکه پاسخ )Responding( می دهد. دریایی از تفاوت فکری، 
روحی و روانی میان واکنش و پاســخ وجود دارد، بحثی که در 
Dialectical Behavioral Therapy جایگاه ویژه ای دارد. 
وقتی فرد یا سیســتمی می خواهد فقط خودش نمایش دهد، 
خودش محور باشد، کنترل کند، مرید جمع کند، این معنی را به 
همراه دارد که از هر گونه تعامل و رقابت هراس دارد. کسانی که 
اعتماِد به نفس دارند و نیازی به اثبات خود ندارند، افراد ضعیف 
و مطیع دور خود جمع نمی کنند کمااینکه شرکت مرسدس بنز 
خیلی به تبلیغ و آگهی نیاز ندارد. چگونه می شود که نمایش، 
کنترل، احساس ناامنی و ترس جای زحمت، کوشش، رقابت، 

مدنیت و نظم رفتاری را می گیرد؟ آیا علت آن به نوِع تربیت، به 
ساختارهای بسیار قدیمی و تاریخی انباشته شدۀ استبداد، دولت 
ساالری و تحقیر در سطوح مختلِف اجتماعی بر می گردد؟ چه 
باعث می شود دو راننده بعد از یک تصادف به فاصله یک دقیقه 
زشت ترین الفاظ را نسبت به یکدیگر استفاده کنند؟ چرا ناگهان 
این رفتارها اتفاق می افتــد؟ )Impulsivity(. آیا عصبانیت، 
عدم کنترل کالم، به شــدت واکنشی بودن، بی ثباتی احساسی 
)Affective Instability(، بــه شــدت حالت عوض کردن 

)Mood Swings( ریشه در نارسایی های آموزشی دارد؟ 
تعامل، یادگیری، آرامش و شــبکه ای بودن، نیازمند اعتماد به 
نفس اســت. اگر خوانندۀ محترم فرصــِت بازدید از زندان های 
قرون وســطای میداِن سن مارکو که هم اکنون به صورت موزه 
در شــهر ونیز ایتا لیا را داشته می داند که این زندان ها، حدوِد 
یک متر ارتفاع دارند. زندانی حق ایســتادن نداشت و سیستم 
آزار، بســیار گسترده و محاسبه شده بود. اما امروز پس از چند 
قرن کار، زحمت، کوشش، صنعتی شدن، رقابت و کسب اعتماد 
بــه نفس، فرهنگ و ادبیات ایتالیــا از تخریب، جنگ، قحطی، 
لشکرکشی و نابودی به تفاهم، گفت وگو، گفتمان، هم گرایی و 
عضویت درشــبکه ای بی نظیر در تاریخ بشر به نام اتحادیه اروپا 

تغییر یافته است. 
وقتی ۲۷ رئیــس دولت باید با هم تصمیم بگیرند این خود به 
خود انصاف، دقت، نســبت خود به دیگران، متوجه رتبه شدن، 
 Fact ســطح رقابت و توانایی، مدنیت در گفت وگو، یادگیری و
محور بودن را به همراه می آورد. در شبکه بودن، فرد و سیستم 

را متوجه متر، مقیاس، رتبه و درجه می کند. 
مطالعه ی مقایســه ای برخی از مصاحبه ها در کشور به وضوح 
نشــان می دهد که ۸۰-۷۰ درصد مصاحبه در مورد خود فرد 
اســت تا خودی نشــان دهد. مصاحبه ظاهراً در مورد کشور و 
موضوعات کشوری است، اما باطِن مصاحبه در مورد فرد است 
کــه به راحتی می توان ضعف ها، نارســایی های روحی، فقداِن 

اعتماد به نفس و فقداِن اعتماد از جایگاه افراد را متوجه شد. 
عضویت و مشارکت در شبکه های داخلی و بین المللی تابِع یک 
تصمیم پایدار برای پیشــرفت اســت. به میزانی که یک فرد یا 
کشور وسعِت معاشــرت خود را با شبکه ها گسترش دهد، هم 
می آموزد، هم سیســتم بنا می کند، هم آسیب پذیری ها را کم 
می کند، هم از قواعِد بیشتری مطلع می شود، هم با دقت عمل 
می کند، هم رشد می کند، هم رقابت را یاد می گیرد و هم به یک 

فضیلت مجهز می شود: بهداشت روانی.

شبکه سازی 
و آیندۀ ایران

دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر توسعه

یادداشت

عــزت اهلل ضرغامــی، مدت هاســت که در 
صدد رئیس جمهور شــدن اســت و کسی 
چه می داند، شاید هم بشود! در مملکتی که 
فردی مانند احمدی نــژاد بدون هیچ صبغه 
و ســابقه خاصی ناگهان رئیس جمهور شود، 
فردی مانند ضرغامی که عاقل تر و ریشه دار تر 
هم هست، چرا به پاستور نرود؟ اصِل اساسِی 

اصولگرا بودن را هم که دارد! 
اما ســخن من با آقای ضرغامی و نظایرشان 
این است که چرا حضرات وقتی محتاج رأی 
مردم می شوند، فیل کالم شان یاد هندوستان 

مردم می افتد؟ 
این بخــش از مصاحبه ایشــان را که اتفاقاً 
خبرگــزاری فارس هم آن را منتشــر کرده 

است، بخوانید: 
»تابلوی من »زیر میز زدن« اســت. زدن زیر 
میز ساختارها و روابط ناکارآمد. ببینید؛ من 
چندتا شعار دارم؛ یکی فرصت زندگی است. 
هرچه هم جلــو می رویم دارم این را تئوریزه 
می کنم. آقــا! به حضرت عبــاس )ع( مردم 
می خواهند مقداری زندگی کنند. می خواهند 
مــزه این انقالب را یک خرده بچشــند. پا را 
باید از گردن برخی برداشــت، بگذاریم نفس 

بکشند. «
به همان حضرت عباس )ع(، راست می گوید 
ایــن آقــای ضرغامــی. مــردم می خواهند 
»زندگــی« کنند یا حتی به تعبیر ایشــان، 

»مقداری زندگی« کنند. 
باز هم خدا را شــکر کــه اصولگرایی مانند 
ضرغامی از این که مردم زندگی نمی کنند، پا 
روی گردن شان است و نفس هم نمی توانند 
بکشــند ســخن می گویــد و خبرگــزاری 
اصولگرایــی هم مانند فارس آن را منتشــر 
می کنــد و اال اگــر یک غیر خــودی از این 
حرف های براندازانه )!( مــی زد، معلوم نبود 
فریادهای وااسالما تا کجا به آسمان می رفت؟ 
ممنون آقای ضرغامی و سپاس، خبرگزاری 

فارس! 
در مقام مقایســه، من شــخصاً ضرغامی را 
از بســیاری کاندیداهای مطــرح اصولگرا و 
اصالح طلب معقول تر می دانــم، با این حال 
اگر از آقای ضرغامی بپرســم که قبل از این 
چقدر به فکر نَفِس مردم بودند، پرسش بدی 
مطرح کرده ام؟ ایشــان که همین دیروز از 
مرز بازرگان وارد ایران نشــده است! جناب 
ضرغامی که ســال ها رئیــس بزرگ ترین و 
فراگیرترین رسانه ایران بودند، همان زمان در 
سطح سازمان تحت ریاست خود، چرا پا را از 
گلوی مردم برنداشــت تا نفسی بکشند و به 

قول خودشان کمی زندگی کنند؟! 
کارنامه ایشــان در صدا و ســیما پیش روی 
ماســت و حق داریم بپرســیم که چقدر در 
آن ســال هــا، رواداری، چندصدایی و مردم 
محــوری در رادیو و تلویزیون ایران »ارزش« 
بــود؟! چند نفر از مخالفان سیاســِی جریان 
فکرِی ضرغامی توانستند در صدا و سیمایی 
که متعلق به همه مردم ایران است، تریبون 

داشته باشند؟ 
آیــا آن زمان که نیازی بــه رأی مردم نبود، 
سیاســت های صدا و ســیمای ضرغامی در 
راستای زندگی و نَفس مردم بود یا جایی بود 
برای تقویت جناح حاکم و تضعیف رقبا و این 

وسط، مردم هم هیچ ما هیچ نگاه؟! 
چقدر در صدا و سیمای ضرغامی، مردم خود 
را دیدند و صدای خود را شنیدند و احساس 

کردند که یک رسانه واقعاً »ملی« دارند؟! 
قضاوتی نمی کنم و به مردم می ســپارم ولی 
فکر می کنم همان انــدازه که برای »صدا و 
سیمای ضرغامی« نفس و زندگی مردم مهم 
بود، احتمــاالً برای »دولــت ضرغامی« نیز 

همان اندازه اهمیت خواهد داشت. 
مردمی بودن در خارج از قدرت و هنگام نیاز 
بــه رأی مردم، البته مختص جناب ضرغامی 
نیست؛ پدیده ای است بسیار آشنا، از دورترین 
روســتاهای ایران که انتخابات شورای روستا 
برگزار می کنند تا پایتختی که پاستور را در 

خود جای داده است. 
احمدی نــژاد را یادمان هســت کــه قبل از 
رئیس جمهور شــدن، سخن از نوکری مردم 
می گفت و در ریاست جمهوری اش منتقدین 
و مخالفانش را منکوب می کرد و االن دوباره 
مردمی شده مثل مرحوم هاشمی رفسنجانی 
کــه در دهه آخر عمر خود که از مدار قدرت 
خارج بــود، به اندازه کل عمــرش از مردم، 

دموکراسی و حقوق مخالفان گفت. 
صد رحمت به افراد انگشــت شماری مانند 
سعید جلیلی و ســید محمد خاتمی که در 
زمان قدرت )دبیری شورای عالی امنیت ملی 
و ریاست جمهوری( همان گونه سخن گفتند 
و موضــع گرفتند که وقتی خــارج از قدرت 

بودند یا نیاز به رأی مردم داشتند. 
اگر ضرغامی راســت می گویــد که تابلواش، 
»زیــر میز زدن« اســت، اول زیر همین میز 
»مردمی شــدْن هنگام نیاز به رأی« بزند تا 

بعد...! /عصرایران

از نوکری احمدی نژاد
تا »زیر میز زدن« ضرغامی

جعفر محمدی

یادداشت

فریدون عباسی نماینده مجلس: 
آقایان رفته اند وین تا افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند


