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2نامه به رئیس قوه قضائیه برای برخورد با رئیس ستاد مقابله با کرونا

3

حلقه مفقوده در غالب اظهارات مسئوالن 
در مورد کرونا،بحث خرید واکســن و 
واکسیناسیون است.به نظر می رسد فشار 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز موجب 
نشــده به قول معروف، کک مســئوالن 
بگزد!آنان بــه بهانه تحریم و نبود پول به 
اندازه مکفی نه مواخذه می شــوند و نه 
به رسانه و فردی پاسخگو هستند.جالب 
 آنکه مجری و ناظــر نیز در این موضوع 
به خصوص یکصدا و یکدل)!(  هستند.
یعنی گویا نفع هر دو گروه سکوت و عبور 

از این مسئله مهم است.
فی المثل اگر دقت کرده باشید در مورد 
سوء مدیریت آشکار ستاد ملی مقابله با 
کرونا در تعطیالت عید و شــروع پیک 
چهارم این ویروس،ناظران شروع به نقد 
و اســتفاده از ابــزار نظارتی کردند مثل 
نامه رئیس کمیســیون بهداشت مجلس 
به دســتگاه قضا برای برخورد با رئیس 
ســتاد، ولی در مورد خریــد و واردات 
 واکسن همه مسئوالن هم جهت و هم نظر
 هســتند.از همیــن رو هم هســت که 
انتظارات و انتقادات جامعه تاثیری ندارد.
البته اگر مجلــس مردمی بود و دولت از 
مردم جدا نمی شد چه بســا این روزها 
بودند و  منعکس کننده صدای مردم  آنان 
واکسیناسیون صورت  برای  واقعی  جهد 

می گرفت.
به یقیــن نمی توان گفت اما باید پذیرفت 
که بهرحــال بســیاری از ذی نفعان که 
دارای رانت های عجیب و غریبی هستند 
و اتفاقا سر وسری با مسئوالن دارند این 
روزها خیال خود و خانواده شــان بابت 
واکسیناســیون آسوده است!آنان همزمان 
با شروع واکسیناسیون در غرب و جهان، 
اول رهسپار آنجا شــدند و بهترین نوع 

واکسن را تزریق کردند.
زدن شهاب  واکســن  اینجاست  عرضم 
حسینی درآمریکا تنها یک پروپاگاندا بود 
تا اصل ماجرا گم شود وگرنه بسیاری از 
کسانی که ما و شما آنان را نمی شناسیم 
اما بهرحال »وصل« هستند پیشتر از بازیگر 
چهره سینما در آمریکاو اروپا شر کرونا 
را از ســر خود کم کردند.مگر می شود 
شخصی که 6ماه از سال در ایران نیست و 
فرزندانش در غرب تحصیل می کنند برای 

واکسن زدن در فرنگ خجالت بکشد؟!
نتیجه آنکــه همه ما مردم گویا محکومیم 
به تزریق واکســن داخلی.حال اینکه این 
واکســن چه زمانی آماده شود اهلل اعلم.
عده ای می گویند از ابتدای تیرماه و عده ای 
سیاســت ها  بهرحال  ماه.ولی  مهر  دیگر 
به شکلی تدوین شــده و اجرا می شود 
که مردم عادی مثل من وشــما به همان 
واکسن ایرانی رضایت دهیم.یعنی آن ابتدا 
که واکسن کشف شد و مسئوالن گفتند 
سریع وارد می کنیم پیش خودمان می گفتیم 
واکسن می زنیم ولی فقط از فالن برند.ولی 
حاال وقتی این بی تفاوتی مسئوالن را که 
می بینیم پیش خود به این نتیجه می رسیم 
که هرچــه می دهید بدهیــد فقط نامش 

واکسن باشد!

از »واردات سریع واکسن «
چه خبر؟

سید علیرضاکریمی
 سردبیر

سرمقاله

بــازهمکرونــاوضعیتکشــوررابهحالــتفوقالعادهای
درآوردآنقــدرکهروزبهروزبرآمــارمبتالیانومرگو
میرناشیازآنافزودهمیشود.قطعاًاالنتازهشروعماجرا
استودرروزهایآیندهشــرایطبدتریراتجربهخواهیم
کردبهایندلیلکهمسافرتهاییکهمردمدرنوروزرفتند
ومهمانیهاییکهدراینایــامبرگزارکردندتاچندهفته
دیگرنتیجهخودرانشانخواهدداد.یعنیافزایشابتالبه
بیماریراخواهیمداشتوسپسمرگومیرناشیازآنرا.
جایشــکرشباقیاستکهمسئوالندرروزسیزدهبهدر
بامحدودیتهاییکهدرنظرگرفتندشرایطرابدترنکردند
اماایکاشبرایسفرهاینوروزیهمتدابیریمیاندیشیدند.
مردمخستهشــدندومیزانمراعاتکردنشانپایینآمده
اســتاماهمانطورکهمیدانیدکروناشوخیبردارنیستو
مادرچندروزآیندهبــاافزایشآمارمرگومیرمبتالیان
روبــهروخواهیمبود.همانطورکهقابلپیشبینیبوددولت
بعدازاینافزایــشآمار،تازهتصمیماتیرابرایجلوگیری
ازگسترشکروناهمچونموجهایقبلیاینبیماریگرفته
استکهتعطیلیبرخیازمشاغلیکیازآنهاست.ازسوی
دیگربهدلیلمشکالتیازجملهواکسینهشدنقطرهچکانی
مردموباتوجهبهاینکهمســئلهکروناطوالنیشــدهاست
وازآنجاکهباعدمهمکاریمردمروبروهســتیممیبینیم
کهباهرتعطیلی،مردمراهیســفرمیشوندواینفاجعه
رابــهبارمیآورند.امیدایناســتکهدرطولدویاســه
ماهآیندهبتوانیمشــرایطراجوریکنترلکنیمتاواکسن
داخلیکرونابهدستمانبرسدتابهیکمیزانقابلتوجهی
ازواکسینهشدنمردمبرسیمتادرپاییزامسالدرخصوص
اینبیماریاینچنینبهمشــکلبرنخوریم.اگربخواهیم

خوشبینباشیم؛

تازه اول ماجراست 
شرایط بدتر هم خواهد شد

بابک قرائی مقدم
پزشک

یادداشت- 1

اختالالت اضطرابی: 
گروهیازاختالالتروانیهســتندکهداراینشانههاییاز
اضطرابوترسهســتند،اختالالتاضطرابیازشایعترین
اختاللهادردوراننوجوانیشــناختهمیشــود.نوجوانان
مبتالبهایناختاللنگرانییاتــرسبیشازاندازهدرباره
آیندهویاترسواکنشــیبهیکرویــدادکنونیراتجربه
میکنندکهدرزندگیروزمرهآنهااختاللایجادمیکند.
واکنشهــایاضطرابیداراینشــانههایفیزیکیهمچون
تپشقلــبولرزهمراهباترسهایبیمــورد،کابوسهای

شبانه،ترسدائموبیشازحدونگرانیهستند.
اختالالت افسردگی: 

جزءاختاللهایخلقیمحســوبمیشــود.بهطورکلی
افســردگیممکناستبههرشکلدیدهشودوشیوهدید
فــردازخود،دیگرانوجهانراتعریفمیکند.ایناختالل
هــمدرنوجوانــیوهمدرکودکیممکناســترخدهد.
دراینحالتفرداحســاسافسردگیمیکندوعالقهایبه
انجامهیــچگونهفعالیتیندارد.برخیازنوجوانانمبتالبه
افسردگیممکناستبرایزندگیخودارزشقائلنباشند
ودرایناختالالتتغییراتیدراحساســات،افکار،جسمو
انگیزهفردبهوجودمیآید؛تغییراتاحساسیمثلاحساس
گناهوخجالتبیشازحد،کجخلقی،حساســیتفراوان،

غم،تنفروخشم.
افکار:وجودافکارمنفینســبتبهخــوددیگرانوجامعه،

بدبینی
جسم:تغییردراشتهاوالگویخواب،خستگیمفرط

انگیــزه:عدمعالقــهبهفعالیتهایروزمــرهویاتفریحی،
افتتحصیلی

اختالل دوقطبی: 
ایناختاللاغلبشــاملتغییراتخلقــیبینحالتهای
سرخوشــییاشــیداییودورههایافســردگیاســتدر
طــیدورههایشــیدایینوجوانممکناســترفتارهای
غیرطبیعینشــاطزدگی،تحریکپذیری،خودبزرگبینی
وخوشبینیافراطیراتجربهکندوطیدورهافســردگی
بیماردیدمنفینســبتبهخــودوزندگی،عدماعتمادبه
نفــس،اختالالتخوابوخوردن،خســتگیوبیحالیرا

تجربهکند.
اختالل بیش فعالی/عدم توجه: 

معموالًفردتواناییدقتوتوجهبرروییکموضوعخاص
رانداشــتهویادگیریدراوکنداستوفردازفعالیتبدنی
غیرمعمولبســیارباالبرخورداراستهمچنینایناختالل
بافقدانتوجه،فعالیتبیشازحد،رفتارهایتکانشــیویا
ترکیبیازاینمواردهمراهاســت.بهطورکلیویژگیاین
اختاللالگویبیشفعالی،تکانشگرییابیتوجهیاستکه
درعملکردطبیعیفرداختاللایجادمیکندودردویاچند
محیطاعمازخانه،مدرســهو...ظاهرمیشودایناختالل
میتواندبررویعملکرداجتماعی،شغلیویاتحصیلیفرد
تاثیرمنفیبگذارد.درحالحاضراعتقادبرایناســتکه

ایناختاللدرپنجدرصدازنوجوانانرخمیدهد.

برخی از شایع ترین 
مشکالت روانی نوجوانان

نگین عرب چمعالی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

یادداشت- 3

گرمشــدنفضایانتخابــاتنیازمندتجمعمــردمدرقالب
کمپینهایانتخاباتیوســخنرانینامزدهایاحتمالیبهروال
دورههایقبلاستکهمتاســفانهشرایطفعلیحاکمبرکل
جهاناجازهچنینفعالیتهاییرانمیدهدوبهتبعآنشــور
وشــوقالزمدرجامعهایجادنمیگردد،امامســائلسیاسی
واقتصــادینقشعمدهواصلیرادارنــد.درچنددورهقبل
انتخاباتدراشکالمختلفآنباعارضهایبهنامکرونامواجه
نبودیمولیدرسطحفضایمجازیشاهدفعالیتهایبیشماری
بودیم.بنابراینبایدگفتهرچنــدبحثوجودبیماریکرونا
میتوانددرعدمشکلگیریفضایگرمانتخاباتنقشداشته

باشدولیمهموتاثیرگذارنیست.
دردولتهایدومدورههایگذشتهمسائلمعیشتی،اقتصادی،
تورمو...درســالآخردولتهــاعمدتااتفاقمیافتادوتالش
نامزدهابرایامیدبخشیبهجامعهتاحدودیگرهگشاترمیشد،
ولیدردولتدوازدهمازهمانســالاولبهدالیلمتعددی
چوندستکاریبیسابقهقیمتبنزین،نوساناتخارجازعرف
ارز،خــروجآمریکاازبرجام،ناتوانیاروپادرحفظبرجام،عدم
مدیریتقویومنسجمسببمشکالتعدیدهاقتصادیووارد
شــدنمفهومابرتورمبهادبیاتسیاسیایرانشد.اینسطح
ازگرانی،بیکاریوابرتورمموجبشکلگیرییاسونامیدی
بیسابقهطبقاتمختلفجامعهگشتوحتیچندینبارکشور

رابهسمتناآرامی،اعتراضوتظاهراتکشاند.
درحــالحاضربازگردانــدناعتمادبهمردمجزدرمســائل
محسوسوقابللمسبرایمردمامکانپذیرنخواهدبود،چرا
کهمردماینبارنهدریکســالآخربلکهطیچهارســال
گذشتهبامشکالتعدیدهاقتصادیدستوپنجهنرممیکنند
ومتاسفانهنامزدهایمطرحدرفضایجامعهفاقدآنجذابیتو

قدرتالزمبرایبازگرداندناعتمادبهجامعههستند.

فضای سرد 
انتخاباتی

رحمت مهدوی
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ادامه در صفحه 3

حتــیاگربپذیریــم»اثباتشــیءنفیماعــدانمیکند«
بازهمدلیلنمیشــودرویتأکیدمؤکــدبرخیوبعضیبر
»برنامهمحور«بودننامزدهایانتخاباتریاستجمهوریبه

دیدهیابهاموتردیدننگریم.
بانیمنگاهیبهدولتهایپنجمتادوازدهم-هاشمیتاروحانی
-بهآسانیمیتواندریافتهررئیسجمهوریکهبرسرکار
آمده،بیشوپیشازآنکهنگرانآیندهباشدرویکاستیهای
گذشتهحسابویژهبازکردهاست؛هاشمیرفسنجانیباشعار
ســازندگیآمدکهاینخودنوعیبرنامهمحوریاستیعنی
دولتیکهآمدهتاخرابیهایجنگهشتسالهراسامانبخشد.
دولتخاتمیباشعارآزادیهایمدنیپایبرعرصهنهادواین
یعنیبرنامهیخاتمی،توجهبــهآزادیهایمدنیبودکهدر

سایهیسازندگیوسدسازیهامغفولماندهبود.
ایجادشــکافهایطبقاتیوآغازنوعیاشرافیتدرجامعهی
مدیران،احمدینژادرابرآنداشتتاباشعارعدالتمحوری،
برنامههایخودراصرفرســیدگیبهدهکهایکمتردیده
شــده،کندوبهنوعی،معجونیُگمشــدهبهنامعدالترادر
دسترسهمگانقراردهد.باپایاندوراناحمدینژاد،روحانی
دریافتنگاهیکجانبهنگرانهازیکسمتانگارههایسیاسی،
جامعهرادچارحساسیتهاییکردهاستکهالزمهیرفِعآن
اعتدالومیانهرویاستفلذادولتهاییازدهمودوازدهمبا
شعاراعتدالوبابرنامهیبازگرداندنعقالنیتوتدبیربهجامعه

آغازبهکارکرد.
مروردوبارهایالزماســتتاتوضیحدادهشودکهتأکیدمؤکد
بربرنامهمحورینامزدهایریاســتجمهوری۱۴۰۰بهچه
دلیلابهامبرانگیزاســت.هاشمیبرنامهاشسازندگیبود،در
اینمسیرهمهیپتانسیلهاوتوانمندیهاراصرفاًدرخدمت
همینبرنامهآورددرکناراینمســئلهبهطورطبیعیممکن
استدرسیاستخارجه،آموزشوپرورش،حوزهیبهداشتو
درمانو...کاستیهاییبهوجودآمدهباشد.خاتمیباتأکیدبر
آزادیهایمدنیبهطورطبیعیبخشهاییازجامعهراازیاد
میبردواحمدینژادبامردمیکردنحکمرانی،مدیریترابه
چالشمیکشــدواماروحانیبایکبرنامهرویکارآمدوآن
فیصلهدادنبهموضوعهســتهایبوددراینمسیریکدولت
بایکبرنامهآنهمدرحوزهیسیاستخارجهبهطورکامال
طبیعیبهاقتصاد،تولید،معیشت،بازارو...نمیتواندتوجهکافی
نشاندهدمضافاًاینکهشکستدربرجامیکدولتپاکباخته
ومستأصلرارودررویمنتقدینقراردادوچونحرفیبرای

دفاعنداشتبهگونهایعجیبزیرپالهشد.
چهاردولت-هاشمی،خاتمی،احمدینژادوروحانی-باچهار
برنامهپیشروینامزدهایانتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰
اســتنامزدیکهقطعابرگبرندهاشناکامیهایمعیشتی
دولتروحانیاســت؛تورم،گرانی،ارز،سکه،بورس،تولیدو

اشتغال.
اینروزهاحسنروحانیوتیمدیپلماسیاومیکوشندآخرین
تالشهــایخودرامعطوفبهنتیجهبخشکردنبرنامههای
هســتهایایرانکنندتادرمقامدفاعبتوانندازخودوهشت
سالیکهدرپاستوربودندکارنامهیقابلقبولیارائهدهند...
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ادامه در صفحه 7

در عصر انفجار اطالعات؛ 
اولین اشتباه می تواند آخرین اشتباه برای کاندیداهای ریاست جمهوری باشد

 اگرچه هزارمیلیاردتن فسفات سوریه شد، هزار میلیون تن اما بازهم 
افکار عمومی قانع نشد زیرا، حرفی که مبنای علمی و منطقی نداشته 
باشد را نه می پذیرند و نه از آن به آسانی می گذرند، مردم این زمانه 
را می گویم؛ مردمی که به دلیل دسترسی به انواع و اقسام نرم افزارها، 

به آسانی مچ آدم ها را می گیرند و رها نمی کنند تا بخوابانند! 

فسفات گیت
رستم قاسمی

برخورد با قشم ایر کالب هاوس بر روی چه طبقه ای موثر است؟
8 3

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 

می پذیرد
09128197782

ایرالین ها کماکان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند  آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان رسانه بررسی کرد

 بخش های ویژه 
بیمارستان ها 
مملو از بیماران کرونا 

آمریکا:  چین 
ابرقدرت جهانی 
تا 20۴0
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5 مولفه مهم بر بازار ارز در سال 1400

کیم جونگ اون یک وزیر دیگر را اعدام کرد

آفتاب یزد گزارش می دهد

 به دلیل عدم  پیشرفت رضایت بخش   وزارت آموزش
2

آفتاب یزد در گفتگوی تحلیلی- تفصیلی با علی بیگدلی بررسی کرد

آیا جامعه سیاسی آمریکا 
»زن ستیز« است؟ 

در چشم اندازی که از ایاالت متحده  آمریکا وجود دارد هیچ زنی رئیس جمهور نخواهد شد!
صفحه 4

صفحه 7



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

سیاسی یکشنبه  ۲۲ فروردین ۱۴۰۰    شماره  5987 2
1434- باجه های بــدون کارمند! در برخی 
شعب بانک ها چند باجه وجود دارد، اما همه 
آن ها فعال نیستند. به عنوان نمونه پنجشنبه 
نوزدهم فروردین به بانک ملت واقع در تهران، 
خیابان هفده شهریور، چهارراه شمس، نبش 
خیابان ابن سینا کد  1/6817 مراجعه کردیم 
فقط دو باجه فعال بودند و این مســئله باعث 
شــد دو ساعت وقت مشتریان هدر رود. یکی 
از مشتریان گفت من بیشتر روزها که به این 
شعبه مراجعه می کنم همین مشکل وجود 
دارد. کمبود بانک ملت در این محل هم مزید بر 

علت است. فرخی پور 
1017- روزهای گذشته پیامکی دریافت کردم 
مبنی بر این که برای صرفه جویی در مصرف 
هزینه ها به شماره های ناشناس و خارج از کشور 
یا آنهایی که تک زنگ می زنند قطع می کنند، 
پاسخ ندهید و تماس نگیرید! بارها این اتفاق 
برای من و برخی از دوستان افتاده بیشتر تلفن 
هایی که تک زنگ می زنند و قطع می کنند 
مربوط به شــرکت های تبلیغاتی است. برای 
این که خودشــان هزینه ای پرداخت نکنند، 
مشترکان را مجبور به این کار می کنند. خواه 
ناخواه وقتی با تلفن همراهت تماس می گیرند، 
کنجاو می شوید که طرف کی هست شاید کار 
ضروری داشــته باشد یا تماس گیرنده وقتی 
تماس گرفته حواس ما نبوده و متوجه نشدیم. 
مزاحمت های این چنینی باید از سوی اپراتورها 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
1819- آیا همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی مانند لشکری و کشوری انجام 

شده است؟
1311- مشــترک آب و فاضالب به شــماره 
اشــتراک ... منطقه چهار شهر تهران هستم. 
افت فشار آب سال هاست موجب مشکالت 
فراوانی برای ساکنان واحدهای طبقات باالیی 
ساختمان مسکونی ما شــده است. پارسال 
مأمــوران آب و فاضالب به محل مراجعه و به 
جای رفع مشــکل ایراداتی گرفتند و رفتند. 
آقایان! ایرادگرفتن کاری ندارد، رفع ایراد مشکل 
است، لطفا رفع ایراد بفرمایید. ناچارا ما رفیتم 
سراغ متخصص تاسیسات که او آمد و گفت 
مشکل را باید شرکت آب و فاضالب رفع کند. 
نه آب و فاضالب مشــکل را رفع می کند و نه 
متخصص تاسیسات و نه ما خودمان می توانیم 
دست به کار شویم. تکلیف ما چیست؟ افت 
فشار آب هیچ ارتباطی با تاسیسات ساختمان 
ندارد. به هرحال این مشکل سالهاست ادامه 
دارد و مسئوالن شرکت آب و فاضالب ناحیه 
چهار زیر بار نمی رود. آیا باید از کره ماه برای 

مشکل خود کارشناس استخدام کنیم؟ 
1925- اتالف وقت و کاغذبازی! برای افتتاح 
حســاب به هر بانکی که مراجعه می شــود، 
تعدادی برگه  به مشتریان می دهند تا آن ها 
را مطالعه و تکمیل و زیر تمامی برگه ها را امضا 
 کنند. در حالی که برای صرفه جویی بیشتر
 در مصرف کاغذ و وقت مردم می توانند تمامی 
این موارد را به طور خالصه و بدون حاشــیه 
بنویسند و امضا بگیرند. این همه کاغذبازی و 

اتالف وقت برای چیست؟ علی از تهران
1811- آقای شهردار تهران! باور کنید جمعه ها 
هم به دلیل آلودگی صوتی از سوی سمساری 
ها و میوه فروشان دوره  گرد استراحت و آرامش 
نداریم. تکیلف کارمندان و کارگران که فقط 
جمعه ها فرصت استراحت دارند، با این آوازهای 

نتراشیده گوشخراش چیست؟ عرفان از تهران
2319- اکبر: خوشــبختانه در ســال جدید 
روزنامه آفتاب یزد افزایش قیمت نداشت. به دور 
از شورچشمی، امیدواریم این روال تا آخر سال 

به خوبی و خرمی ادامه داشته باشد.
 1947- چرا فقط یک نسخه روزنامه به دکه های 
 میدان شــهدا و خیابــان پیــروزی، ابتدای 
خیابان شکوفه و مقابل ایستگاه مترو ابن سینا 
توزیع می کنند؟ بهتر نیست سهمیه آن ها را 
افزایش دهید تا بیشتر به چشم آید. زود تمام 
می شود و عالقمندان نمی توانند از مطالعه آن 

بهره مند شوند. حسین صناعتی از تهران
0916- راه اندازی ســایت برای بیمه شدگان 
تامین اجتماعی کار درخور توجهی است که 
این سازمان انجام داده و بیمه شدگان به راحتی 

می توانند از سوابق بیمه شان مطلع شوند.
2217- حدود چهار ماه پیش یکی از دوستان 
که در یکی از سازمان های دولتی کار می کند با 
رفاقتی که بین ما وجود دارد، گفت قصد سفر و 
مأموریت به کشور امارات دارد و سهمیه ای هم 
دارند و می تواند دو نفر )خبرنگار و ورزشکار( را 
به همراه خود و با هزینه سازمان ببرند. از جمله 
من و یکی دیگر از دوستان مشترک هم دعوت 
به سفر شدیم. با گذشت این مدت و با این که 
گذرنامه تهیه و در اختیار ایشان گذاشتیم، هنوز 
 برنامه سفر ما به دالیلی جور نشده و گذرنامه ها 
 هم نزد دوســت ما است. نمی دانم علت لغو 
یا تأخیر در این ســفر کاری ایشــان و سیر و 
سیاحت ما چیست؟ برای رسیدگی به موضوع 
شخصاً به ســفارت ایاالت متحده عربی واقع 
در شهرک قدس مراجعه کردم، گفتند مدت 
هاست به علت شیوع کرونا، سایت بسته است و 
تازه باز شده که احتماالً به دلیل شیوع کرونا که 
اکنون تهران در وضع قرمز قرار دارد، ارتباطی 
به پروازهای خارجی دارد یا نه بی اطالعم. علی 
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روی خط آفتاب 

رئیس جمهور با برشــمردن دالیل ورود کشور به موج چهارم 
کرونــا اولین علت آن را شــیوع ویروس انگلیســی از طریق 

مرزهای عراق دانست.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما تاکنون 
ســه موج شیوع را پشت سر گذاشته ایم، گفت: تمام تالش ما 
از اسفندماه سال گذشته این بود که وارد موج چهارم نشویم، 
اما امروز این اتفاق متاسفانه رخ داده است. اگر بخواهیم عوامل 
این موج چهارم را بشماریم اولین علت شیوع ویروس انگلیسی 

از مرزهای عراق است.
وی افزود: مسئله دوم تجمع و ترددهای فراوان مردم پیش از 
عید در محل کسب وکارها بوده است. و عامل سوم خود مراسم 
عید نوروز اســت که هرچند کار خوبی از جهت ملی و دینی 
است اما این دیدوبازدیدهای فراوانی که افراد در منزل یکدیگر 
به خاطر صرف پذیرایی ماسک را کنار می زدند و همین عامل 

ابتال می شد.
روحانی با اشــاره به مراسم مختلف در ماه شعبان اظهار کرد: 
عامل دیگری در این زمینه برگزار عروســی یا مراســم دیگر 
خانوادگی در این ماه بوده است که افراد یکدیگر را هم دعوت 
کرده اند. همچنین ســفر مردم به شهرهای قرمز و نارنجی که 
آن را ممنوع کــرده بودیم، یکی دیگــر از عوامل ایجاد موج 

چهارم است.

رئیس جمهــوری با اشــاره به اینکه 
افــرادی مبتال بودنــد و در عین حال 
به دیدوبازدید عید و مســافرت رفتند، 
تاکید کرد: این تخلف بســیار بزرگی 
است. این فرد نباید از خانه خارج شود. 
بایــد با اینگونه موارد برخورد شــدید 
شود. متاسفانه بعضی جاها گزارش ها 
می گویــد که چنین مــواردی رعایت 

نشده اســت. همچنین کســانی که باید مصوبات ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا را اجرا کنند نیز الزم است در این زمینه 

جدیت بیشتری به خرج دهند.
وی تصریح کرد: جلوگیری از شــیوع کرونا یک جمله بیشتر 
نیست. اگر پروتکل های بهداشتی باالی 90 درصد رعایت شد 
که جامعه حفظ سالمت خواهد کرد اما اگر این میزان کاهش 
یابــد عوارض آن دامن همه مــردم جامعه را می گیرد و امروز 
رعایت پروتکل ها به 56 درصد رســیده است که معلوم است 

چه نتیجه ای در بر خواهد داشت.
روحانــی با تاکید بر اینکه همه کســانی که مکلف به اجرای 
مصوبات ســتاد در نهادها و ارگان های مختلف هســتند، باید 
بــا تمام توان به صحنه بیایند، گفت: اگــر برای مناطق قرمز 

و نارنجی مقرراتی را مشخص کردیم 
و ایــن مقــررات روی کاغــذ بماند و 
دســتورالعمل ها اجرا نشود، خاصیتی 

ندارد.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اگر 
مراعات پروتکل ها به 50 و 60 درصد 
رســید خطر در کمین اســت، یادآور 
شد: حتی اگر ویروس انگلیسی نباشد 
یا اینکه عید هم نباشد، ما باید پروتکل ها را کامل رعایت کنیم. 
امروز آمار و ارقام به ما نشان داد که پروتکل ها به طور متوسط 

56 درصد مراعات می شود.
وی یادآور شد: در مبارزه با کرونا همه دنیا باید دست به دست 
هم دهند تا نقطه ای اطمینان بخش حاصل شود و یکی از این 
نقطه های اطمینان واکسن اســت. اگر واکسن به اندازه کافی 
تولید شــود و به اندازه کافی واکسیناسیون انجام شود، شاید 
در روند کنترل آن تاثیر داشته باشد. واکسن بی تردید هم در 
ابتال و هم در مرگ و میر تاثیرگذار است بنابراین با همه توان 
و قدرت باید واکســن خارجی تا روزی که واکســن داخلی به 

بازار بیاید وارد کنیم.
روحانی با بیان اینکه واکسن داخلی هم که به بازار آمد باید با 

همه توان برای حمایت از آن کمک کنیم، تصریح کرد: شاید 
واکسن داخلی کافی باشد و نیاز به وارد کردن نباشد اما امروز 
بایــد همه توان خود را برای تهیه واکســن به کار بگیریم که 

مردم از این نعمت االن استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه در مبارزه 
با کرونا همه باید یکصدا باشیم، اظهار کرد: روزها و هفته های 
ســختی در پیش رو داریم بنابراین نباید چندصدایی در این 
زمینه باشد. اینکه ما برای ستاد ملی کرونا یک سخنگو انتخاب 
کردیــم برای جلوگیری از چندصدایی اســت. اگر بنا باشــد 
هرکسی در تلویزیون مصاحبه کند و هر حرف و بیانی به کار 
بگیرد که نمی شود.وی گفت: اگر می گوییم از امروز تا 10 روز 
همه محدودیت ها با شدت اعمال شود، می فهمیم اعمال کردن 
در این خستگی جامعه کار سختی است اما چاره دومی وجود 
ندارد و به عبارتی راه دومی پیش روی ما نیســت و باید همه 
پروتکل ها را مراعات کنیم.رئیس جمهوری افزود: ممکن است 
کسی بگوید خوب بود شما مرزها، فرودگاه ها یا همه بخش ها 
را آنچنان محکم می گرفتید که ویروس انگلیســی وارد نشود؛ 
آیا کسی توانست این کار را بکند؟ همه کشورهای اروپایی که 
مرزها و پروازهای خود را بســتند آیا مصون ماندند؟ اصال این 
داستان، داستانی است که می توان برای آن تاخیر ایجاد کرد. 
اما اینکــه بگوییم 100 درصد مرز را جوری می بندیم که این 

ویروس وارد نشود امکان پذیر نیست.

فضای سرد انتخاباتی
ادامه از صفحه اول:

قطعا با ثبت نام چهره ها و تایید نهایی آن ها از ســوی شــورای 
نگهبان، پخش برنامه های تلویزیونی، مناظرات و... این فضای فعلی 
وجود نخواهد داشــت ولی نکته ای که باید توجه کرد این است 
که متاسفانه نامزدهای فعلی مطرح شده در جامعه آن توان الزم  

را برای گفتگو با جامعه  ندارند و برای همین اســت وارد فضای 
انتخابات از شش ماه قبل نشدند. آن ها فاقد جذابیت و کاریزمای 
الزم برای گفتگو با عموم مردم هستند. عدم سخنان جدید، عدم 
دیدگاههای تازه، برنامه های عینی و مشخص و... از عوامل دیگری 
است که مردم به این چهره ها فعال رو نیاوردند. اگر آن ها از چندین 
ماه قبل وارد فضای انتخابات می شدند عمال در آستانه انتخابات 
حرفهایشان تکراری و فاقد جذابیت می شد وبرای اینکه به اصطالح 

دستشان خالی نباشد وارد فضای انتخابات نشدند. حتی اگر رفتار 
سیاسی برخی از نامزدهای احتمالی همچون آقای فتاح را که اتفاقا 
از دوره قبل مطرح بودند زیر ذره بین قرار دهیم مالحظه می کنیم 
با وجود اینکه تا حدودی بخشهایی از جامعه منتظر ورودشان به 
عرصه انتخابات بودند ولی به دلیل اینکه بیش از یک سال پیش 
تالش نمودند در انتخابات ریاســت جمهوری فعلی میدان داری 
نمایند با انجام دو مصاحبه سرنوشــت خودشان را تغییر دادند؛ 

مصاحبه هایی که نا بجا و نا بهنگام بود و به ضرر این چهره سیاسی 
ختم شد. 

در انتخابات فعلی ما بیشتر شــاهد چهره های سیاسی داریم تا 
شخصیت سیاسی و این چهره ها به دلیل برخوردار نبودن ویژگی ها 
یک فرد سیاستمدار یا شخصیت سیاسی نمی تواند تنور انتخابات را 
از چندین ماه قبل داغ نماید چرا که اشاره شد فاقد قدرت، کاریزما، 

برنامه، ایده و حرف جدید هستند.

 تمام عوامل بروز موج چهارم کرونا از نگاه روحانی

آفتاب یزد- گروه سیاســی: پنجشنبه شب جمعی از فعاالن اقتصادی در فضای 
اجتماعی رایج شــده این روزها یعنی »کالب هــاوس« گردهم آمدند تا در بحثی با 
عنوان »چشم انداز بازار ارز در سال 1400 نرخ ارز به کدام سو می رود؟« به واکاوی و 
تحلیل این موضوع بپردازند که البته بیان جزییات عنوان شده در این نشست موضوع 
مدنظر روزنامه »آفتاب یزد« در این گزارش نیســت و به هیچ یک از آن اظهارات نیز 

پرداخته نشده است.
اما در واقع بازار ارز در ســال 1400 به کدام ســو خواهد رفت؟ قیمت ارز در ســال 
انتخابات ریاســت جمهوری و در ســالی که گمانه های مختلفی درباره احیای برجام 

مطرح است، تحت تاثیر کدام متغیرها قرار خواهد گرفت!؟
کارشناسان بر این باور هستند که انتخابات ریاست جمهوری، بودجه سال 1400، روند 
پیشرفت مذاکرات برجام، وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور 5 عامل اصلی 
اثرگذار در تعیین نرخ ارز در سال جاری است. اگرچه پیش بینی ها از بازار ارز 2 ارزیابی 

کامال متفاوت را نشان می دهد.
برخی کارشناســان صحبت از ادامه و تکرار شوک ارزی 99 در سال 1400 می کنند 
و برخی دیگر نگاه خوشبینانه تری دارند و معتقدند احتماال نرخ ارز افزایش محدودی 
خواهد داشــت، اما به دلیل مالحظات مختلف خبری از شوک ارزی 2-3 سال اخیر 

نخواهد بود و وضعیت کلی حاکم بر بازار باثبات تر پیش خواهد رفت.
قیمت دالر در سال 99 روند خود را با نرخ 14 هزار تومان آغاز کرد و بعد از گذشت 
یک سال و بعد پایان تعطیالت این نرخ در کانال 24 هزار تومان و رو به پایین قرار دارد. 
به عبارتی از ابتدای سال 99 دالر حدود 61 درصد بازدهی داشته و بعد از بورس، سکه 

و طال بیشترین بازده را در میان بازارهای مختلف داشته است.
اما وضعیت در سال 1400چگونه رقم خواهد خورد؟ کدام یک از 2 قطب پیش بینی 
در خصوص آینده دالر در ســال 1400 محقق خواهد شــد؟ آیا کفه ترازو به سمت 
ثبات بازار سنگینی خواهد کرد یا اینکه باید در انتظار موج دیگری از شوک ارزی بود.
در ســال آینده 5 مولفه مهم و اساســی بر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود و ســمت و 
سوی نرخ ارز را تعیین می کند. انتخابات ریاست جمهوری، بودجه سال آینده، نتیجه 
مذاکرات برجام، وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور 5 عاملی اصلی اثرگذار 
در تعیین نرخ ارز است. در عین حال پیش بینی ها از بازار ارز 2 ارزیابی کامال متفاوت 

را نشان می دهد.
رضا اردستانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار »آفتاب یزد« می گوید: نخستین 
و نزدیک ترین فاکتور تاثیرگذار بر نرخ ارز، برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در خرداد ماه امســال اســت. بررســی  روند نرخ ارز در سال های انتخابات 
ریاست جمهوری طی دوره های اخیر بیانگر نتایج جالب توجهی است که می تواند در 
سال 1400 هم به نوعی دیگر تکرار شود. در سال های 1384 و 1388 که سال های 
انتخابات بوده اســت رشد نرخ دالر در حد 3 درصد بوده است. در سال 92 این روند 
 معکوس شــده و قیمت دالر حتی ارزان هم شــده بود. اما در سال 1396 دالر رشد

 30 درصدی را تجربه کرد.
وی می افزاید: پیش بینی ها حاکی از آن اســت کــه احتماال به مانند دوره های قبلی 
انتخابات در ســال جاری شاهد شوک ارزی نباشیم، اما مانند سال 1392 هم قیمت 

کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر می رسد که الگویی مثل سال 1396 در سال 1400 
هم برای ارز اتفاق بیفتد و دالر شاهد رشد محدود باشد. در مجموع به نظر می رسد در 

سال انتخابات و استقرار دولت جدید، شاهد فشار ارزی زیادی نباشیم.
اردســتانی با بیان اینکه عامل دوم که به عنوان یک پارامتر اقتصادی می تواند بسیار 
اثرگذار باشد، وضعیت بودجه و نرخ تسعیر ارز است. )نرخ تسعیر عبارت است از نرخی 
که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می گیرد( اظهار می کند: دولت 
برای ســال جاری نرخ تسعیر ارز را 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفت، اما مجلس 

این نرخ را به 17 هزار و 500 تومان افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
که بودجه امسال را بودجه ای تورم زا خوانده بود خاطرنشان می کند: در همان مقطع 
وی نسبت به نرخ جدید تسعیر ارز که از سوی مجلس تعیین شده هشدار داد و آن را 

سیگنالی منفی به بازار دانست.
وی با اســتناد به اینکه پیش بینی ها حاکی از آن است که احتماال به مانند دوره های 
قبلی انتخابات در ســال جاری شاهد شــوک ارزی نباشیم، تصریح می کند: به نظر 
می رســد که الگویی مثل سال 1396 در سال جاری هم برای ارز اتفاق بیفتد و دالر 
شاهد رشد محدودی باشد. در مجموع به نظر می رسد در سال انتخابات شاهد فشار 

ارزی زیادی نباشیم.
اردستانی با بیان اینکه ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات 
نفت موجب تراز شــدن دخل  وخرج بودجه شود تصریح می کند: اما براساس تجربه 
کشــور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده 

گرفت.
این کارشناس اظهار می دارد: از این رو نگرانی منتقدان این تصمیم مجلس مبنی بر 
تعیین نرخ 17 هزار و 500 تومان به عنوان نرخ تســعیر ارز، به سمت افزایش مجدد 
قیمت ارز و کاالهای اساســی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور توان مقابله با 

آن را ندارد.
وی با بیان اینکه تعیین این نرخ از ســوی مجلس می تواند یک تصمیم تورم زا باشد 

تصریح می کند: در تبیین دلیل این افراد می توان گفت بودجه 1400 به خودی خود 
بودجه ای تورم زا اســت و تصمیم مذکور می تواند عاملی مضاعف برای افزایش تورم 

باشد.
اردستانی با بیان اینکه سومین فاکتور اثرگذار در نرخ ارز وضعیت فروش نفت در سال 
1400 است. تصریح می کند: دولت پیش بینی کرده است که در سال جاری می تواند 
به طور روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد که به اعتقاد کارشناسان تا 

حد زیادی خوشبینانه است.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه طبق آماری کــه به تازگی وزیر اقتصاد آن را 
اعالم کرده، برآوردها بر این است که در حال حاضر فروش نفت ایران به فروش روزانه 
180 هزار بشــکه رسیده است یادآور می شــود: این در حالی است که قبل از شروع 
به کار دولت دوم حســن روحانی در سال 1396، ایران روزانه 2 میلیون و 200 هزار 
بشکه نفت می فروخته است. اعدادی که حاکی از افول شدید درآمدهای نفتی ایران 

در سال های اخیر دارد.
وی بــا بیان اینکه طبق پیش بینی بلومبــرگ و پس از امضای توافقنامه بین ایران و 
چین به احتمال قوی فروش نفت ایران به چین به یک میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید می گوید: بنابراین فروش نفت ایران به احتمال فراوان بهبود خواهد یافت، اما به 
وضعیت قبل از سال 1396 باز نخواهد گشت. بر این اساس به نظر نمی رسد نرخ ارز 

تحت تاثیر فروش نفت شاهد شوک سنگینی باشد.
اردستانی با بیان اینکه عامل چهارم تاثیرگذار به درآمدهای ارزی کشور در سال 1400 
برمی گردد، خاطرنشان می کند: در خصوص درآمدهای ارزی به نظر می رسد همچنان 
نمی  توان روی دارایی های بلوکه شده در برخی کشورها مثل کره جنوبی حساب کرد، 

چرا که آمریکا کماکان اجازه آزاد شدن این دارایی ها را نمی دهد.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه بخش دیگــر درآمدهای ارزی نیز به صادرات 
غیرنفتی کشــور برمی گردد، می گوید: شوربختانه این بخش در سال 99 تحت تاثیر 
تحریم ها و شــوک کرونا دچار افول شد که امید است هرچه سریعتر با رفع و رجوع 
مسائل سیاسی مانند برجام این موضوع بهبود یابد. به ویژه که اگر قرار باشد با همان 
وضعیت ســال گذشته مسائل پیش برود، بر اساس آخرین آمارهای موجود صادرات 
 غیرنفتی در 11 ماهه ســال گذشــته در مقایسه با مدت مشــابه سال 98 به میزان
 19 درصد کاهش داشــت و در عین حال میزان صادرات نسبت به میزان واردات 3 
میلیارد دالر کمتر ثبت شد. وی در خصوص پنجمین عامل تاثیرگذار نیز به مسئله 
احیای مذاکرات برجامی و احتمال رفع تحریمهای وضع شده آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران اشاره می کند که در صورت وقوع می تواند شوک مثبت و سازنده ای به 
لحاظ روانی در بازار ایجاد کند و در بدبینانه ترین شکل موجب کاهش نسبی قیمت 
دالر تا مرز 20 هزار تومان و حتی 15 هزار تومان شود که آثار خاص خود را در بازار 

ایران طی چند ماه پس از این اتفاق خواهد داشت.

آفتاب یزد گزارش می دهد

5 مولفه مهم بر بازار ارز در سال 1400
=کارشناســان بر این باور هســتند که انتخابات ریاست جمهوری، 
بودجه سال 1400، روند پیشرفت مذاکرات برجام، وضعیت فروش 
نفت و درآمدهای ارزی کشور 5 عاملی اصلی اثرگذار در تعیین نرخ 

ارز در سال جاری است

=از ابتدای ســال ۹۹  دالر  حدود ۶1 درصد بازدهی داشته و بعد 
از بورس، سکه و طال بیشــترین بازده را در میان بازارهای مختلف 

داشته است

 رئیــس جمهور با برشــمردن 

دالیــل ورود کشــور بــه موج 
اولین علت آن را  چهارم کرونا 
شیوع ویروس انگلیسی از طریق 

مرزهای عراق دانست 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد با مسئوالنی شد 
که با قصور خود باعث تشدید بیماری کرونا در کشور شدند.به گزارش مهر، حسینعلی شهریاری نوشت:

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه سالم علیکم؛
احتراماً، همانگونه که مستحضرید بیماری کرونا در سطح جهان همچنان بی محابا می تازد و تاکنون درمان خاصی 
برای آن پیش بینی نگردیده و تنها پیشگیری از سرایت آن می تواند این روند را کند و کم اثر نماید. این در حالی 
اســت که ورود و چرخش ویروس جهــش یافته خطرناک 
جدید در کشــور اوضاع را پیچیده تر و شــکننده تر نمود.
در این میان و ناباورانه راهکار شــناخته شده فاصله گذاری 
اجتماعی و از شاخص ترین مصادیق آن محدودیت های سفر 
در ایام نوروز ۱۴۰۰ نادیده گرفته شد به گونه ای که می توان 
این حادثه خطرناک را به نبود اراده در کســانی دانست که 
وظیفه جلوگیری یا به حداقل رسانیدن مسافرت های نوروزی 
را داشــتند اما آن را اعمال ننمودند.این در حالی است که 
وزارت بهداشــت و جامعه علمی پیش از تعطیالت به کرات 
هشــدارهای الزم را دادند و انتظار ایــن بود که با توجه به 
موج های قبلی و سفرهای برون شهری نوروز ۱۴۰۰، که با یک 
سال آگاهی بخشــی در ذهن مردم به عنوان یک امر ناشایست و ضدسالمت نقش بسته بود، به یکباره به امری 
مباح مبدل نشــود تا تجربه ها تکرار نشود و شاهد فاجعه ای که امروز با آن در مراکز درمانی مواجهیم نباشیم اما 
این ســوال در ذهن مردم ایجاد شده که چرا چنین شــد و در این میان مقصر کیست؟مرجع و صاحب صالحیت 
در این خصوص »ســتاد ملی کرونا« است که ریاست آن با رئیس جمهور محترم است. سونامی نوروز، کاماًل قابل 
پیش بینی و پیشگیری بود. قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسالمی بخش دیات در این خصوص روشن است 
و به نظر می رســد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد می داند. ساده انگاری و در کنار آن چشم پوشی از ادای 
تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرت های نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است.این کمیسیون همگام با جامعه 
پزشکی و دست اندرکاران حوزه های اجتماعی و سالمت که با وقوع نشانه های خستگی مردم از یک سال تحمل 
محدودیت ها، بهاری مصیبت بار را گوشزد می کرد، از جنابعالی به عنوان حافظ عمومی مصرانه استدعا دارد در قبال 
این عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که می توانستند با تدبیر خود و از موضع اقتدار ناشی از ریاست ستاد اوضاع 
رو به بهبود کرونا را تداوم بخشند ولی نبخشیدند و کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری مواجه نمودند، 

اقدام بایسته قضائی را معمول فرمایید.

نامه به رئیس قوه قضائیه برای برخورد با رئیس ستاد مقابله با کرونا |
مصطفی داننده:  رئیس جمهور روحانی گفته اســت: »اولین عامل موج چهارم کرونا ورود کرونای انگلیسی به کشور 
از عراق اســت. عامل دوم، تردد و تجمع فراوان در شب عید است.عامل سوم، مراسم عید نوروز است.عامل چهارم، 
عروســی هایی بود که در ماه رجب و شعبان برگزار شد.عامل پنجم، سفرها بدون رعایت پروتکل ها بود.«جا دارد در 
همین نوشتار از رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا، معذرت خواهی کنیم که مرز عراق را به صورت کامل نبستیم. اینکه 
اجازه دادیم رفت و آمد انجام شود. از یک، یک اعضای ستاد ملی کرونا عذر می خواهیم که شب عید، هیچ محدودیتی 
اعمال نکرده و با متخلفین برخورد نکردیم. اگر ما با آنهایی که تخلف کردند برخورد می کردیم، شرمنده شما نمی شدیم. 
اگر کمی بازارها را مدیریت می کردیم شاهد این همه شلوغی نبودیم.شرمندگی به روی ما ماند که مثل سال گذشته 
القا نکردیم که دید و بازدیدهای عید هم می تواند عامل شیوع ویروس کرونا باشد. می دانی آقای رئیس جمهور تقصیر 
ماست و این را به خوبی می دانیم.به نکته خوبی اشاره کردید جناب روحانی! عروسی ها در ماه شعبان یک عامل مهم 
است. نباید اجازه می دادیم تاالرها مشغول به کار شوند. اگر به تاالرهای پذیرایی مشوق های اقتصادی می دادیم تا آنها 
با خیال راحت در تاالرهای شان را می بستند این اتفاق نمی افتاد. باالخر آنها بیش از یک سال است که کار نکرده اند و 
ما باید هوای آنها را می داشــتیم.می دانم، از سفرها حرف نزنید که عرق شرم روی پیشانی مان می نشیند. قبول دارم 
اگر راه ها را بسته بودیم و اجازه نمی دادیم که مردم با خیال راحت از این شهر به شهر دیگر بروند. اگر جاده چالوس را 
بسته بودیم و اجازه نمی دادیم دود جوجه کباب مازندران را بردارد، احتماال االن این استان قرمز جگری نبود. واقعا اگر 
طرح ترافیک را لغو می کردیم چه مشکلی پیش می آمد. اعضای ستاد ملی کرونا مثل دانه های بالل در مترو کنار هم 
می ایستند و هر لحظه ممکن است که کرونا بگیرند. دست هایمان جلوی شما باالست. بله، مقصر ما مردم هستیم. از خدا 
که پنهان نیست از شما چه پنهان عامل مشکالت اقتصادی و تحریم هم ما هستیم. اگر کارمان را درست انجام می دادیم، 
االن برای خرید یک پراید احتیاج نبود ۱۰۰ میلیون تومان پول بدهیم و یا قیمت یک خانه در جنوبی ترین نقاط تهران به 
باالی یک میلیارد تومان برسد. واقعیت را نگاه می کنی، دل آدمی برای دولت مردان، مجلسی آدم ها و مسئوالن کشور 
می سوزد که تاوان اشتباهات ما را می دهند. مثال ما چرا به مسئوالن اطالعات غلط می دهیم که همه جا تعطیل است و 
بعد یکی دیگر می آید می گوید نه فقط این مشاغل تعطیل هستند و بعد آن یکی هر دوی اینها را رد می کند و می گوید 
فالن بسته است و بهمان باز. در پایان بهتر است جدا از تمام کنایه های باال یک نکته را به دولت و شخص رئیس جمهور 
یادآوری کنیم.  می دانیم دست دولت در مصرف بودجه بسته است اما آیا نمی شد در اقدامی انقالبی الیحه چند سطری 
اختصاص یک سوم بودجه دستگاه های غیر مولد و شبه فرهنگی کمک بگیر رو به جبران خسارت کرونا به مجلس 
انقالبی می دادید؟  اگر تصویب می کردند که فبها و خسارت تاالرها و باشگاه ها و آژانس های مسافرتی را می پرداختید و 
اگر تصویب نمی کردند یا شورای نگهبان تایید نمی کرد تکلیف از شما ساقط بود و مردم می دانستند پول واردات واکسن 
یا جبران خسارت اقتصادی کجاها هزینه می شود.البته بازهم می گویم که می دانیم شما بی گناه هستید و تقصیر ما 

گناه دارهاست./عصرایران

| ما را ببخش آقای روحانی!



 
یک ویروس شــناس ایرانی گفت: اســتفاده از ماســک دوالیه 
۹۱ درصــد از انتقال ویروس کرونا در محیط بســته جلوگیری 
می کند.مهرداد روانشاد در گفتگو با ایرنا افزود: دستگاه تنفسی 
انســان قادر به تولید ذرات معلق در اندازه های مختلف اســت، 
برخی از این ذرات به جهت وزن ســبک ساعت ها در هوا معلق 
می مانند، اما بعضی از قطرات ســنگین با گذشت زمان رسوب 
کرده و بر سطوح می نشــینند.وی توضیح داد: به عنوان مثال، 
ویروس آنفلوآنزا جزو قطرات ریز معلق در هوا محسوب می شود 

که در یک محیط بسته تا دو ساعت هم ماندگاری 
داشته و می تواند اشخاص را آلوده کند اما ویروس 
کرونا به جهت وزن ســبک بیش از ۱۵ دقیقه در 
هوا معلق نخواهد ماند.ویــروس جهش یافته کرونا 
هــم که با ســرعت، عفونت و بیمــاری در بدن را 

آغاز می کند، از لحاظ ماندگاری همچون ویروس اصلی اســت.
میزان ماندگاری این ویروس بر ســطح پوســت و مو هشــت 
ساعت اســت و با اشعه آفتاب و ایجاد گرما همچون استفاده از 

سشــوار از بین خواهد رفت.ویروس کرونا با قطرات 
تنفســی منتقل می شــود و در هوا )بــه دلیل وزن 
ســبک( ماندگار نخواهد بود، امــا یک فرد آلوده به 
کرونا در محیط بســته که جریان هوا برقرار نیست، 
به احتمــال زیاد بیماری را منتقــل خواهد کرد.به 
عنوان مثال، در یک تاکســی که جریان هوا به جهت باال بودن 
 شیشه ها انجام نمی شود، حضور مسافر آلوده به کرونا، ویروس را 

منتقل می کند.

اجتماعی یکشنبه  22 فروردین 1400    شماره  5987 aftab.yz@gmail.comماسکدوالیه۹۱درصدازانتقالکروناجلوگیریمیکند

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

 جهان 
=تعداد مبتالیان: 1۳5 میلیون و ۳15 هزار 

و ۳78 نفر
=تعداد فوتی ها: دو میلیون و 928 هزار 

و 78۶ نفر
=تعداد بهبود یافتــگان: 108 میلیون و 

882 هزار و 298 نفر

ایران
=تعداد مبتالیان: دو میلیون و 49 هزار و 

78 نفر
=تعداد فوتی ها: ۶4 هزار و 2۳2 نفر

=تعداد مبتالیان دیروز: 19 هزار و ۶۶۶ نفر
=تعداد فوتی های دیروز: 19۳ نفر

اجرایطرحبرخورد
بافروشندگانسیار

درحاشیهجادههایتهران
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
از برخورد با خودروهایی کــه برای فروش میوه، 
کاال و... در حاشــیه جاده ها توقف کنند، خبر داد.
ســرهنگ نوراله خادم، در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به خودروها و به خصوص وانت بارهایی که 
با توقف در حاشــیه راه ها اقــدام به فروش میوه، 
کاال و... می کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که در 
جاده های بین شهری و محورهای مواصالتی منجر 
به بروز تصادف و نیز اخالل در ترافیک می شــود، 
توقف خودروها و به خصوص وانت بارهای فروشنده 
اقالم مختلف در حاشــیه جاده هاست.وی با بیان 
اینکه متاسفانه دیده شده که وانت بارهای فروش 
میوه و... اقدام به توقف در حاشــیه جاده کرده و 
نفراتی را هم چند متر جلوتر با یک دست نوشته 
به حالت ایســتاده در حاشیه جاده نگه می دارند، 
گفت: این اقدام هم احتمال تصادف با عابر پیاده 
را افزایــش می دهد و هم به دلیل تغییر مســیر 
ناگهانی خودروها منجر به افزایش احتمال تصادف 
و نیز اخالل در ترافیک می شود. از این رو پلیس با 
خودروهایی که با توقف در حاشــیه جاده ها اقدام 
به فروش اجناس و اقالم مختلف کنند برابر قانون 
برخورد خواهد کرد.رئیس پلیس راه پایتخت با بیان 
اینکه اجرای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ به طور 
ویژه در دســتورکار ماموران پلیس راه قرار گرفته 
اســت، گفت: درخواســت ما از رانندگان نیز این 
است که با مشاهده چنین مواردی از تغییر ناگهانی 
مسیر، کاهش سرعت و... پرهیز کنند چرا که رفتار 
آنان ریسک تصادف را باال می برد.خادم با تاکید بر 
اینکه وانت بارها و فروشندگان می توانند در محلی 
امن و مجاز اقدام بــه توقف و فروش محصوالت 
خود کنند، گفت: حاشیه جاده محل مناسبی برای 
خرید و فروش نیست و خطرات بسیار باالیی هم 
برای فروشنده و هم برای دیگر شهروندان دارد.وی 
درباره اینکه آیا این طرح در معابر داخلی پایتخت 
نیز اجرا می شود یا خیر گفت: پلیس راه مسئولیت 
جاده های بین شهری را برعهده دارد و از این رو این 
طرح نیز در جاده ها و معابر برون شهری پایتخت 

اجرا خواهد شد.

کرونا خبر

 خبر 

آفتاب یزد_ یگانه شوق الشــعرا: با گشــت و گذاری ســاده در 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی با اپلیکیشن جدیدی به نام 
»کالب هاوس« )Club House( برخورد می کنید که در این پلتفرم 
افــراد می توانند به طور زنده با یکدیگر صحبت کنند و نظرات خود 
را به اشــتراک بگذارند. در این اپلیکیشن بر خالف سایر شبکه های 
اجتماعی تنها می توانید از صوت برای برقراری ارتباط استفاده کنید. 
به نظر می رسد که این اپلیکیشن بخش اصلی وظیفه خود یعنی جنبه 
»اجتماعی« شبکه های اجتماعی را پررنگ کرده است. البته باید دید 
افرادی که در ســایر شبکه های اجتماعی به تبلیغات می پردازند و یا 
محتوای بی معنا تولید می کنند چگونه سعی خواهند کرد که از قالب 
صوت در راستای اهداف خود استفاده نمایند. این اپلیکیشن نیاز به 
دعوتنامه یا قرار گرفتن در لیست انتظار دارد. از اواخر اسفندماه سال 
گذشته به دلیل اظهار نظرات برخی از مسئولین در این پلتفرم این 
اپلیکیشــن، محبوبیت به نسبت فراوانی در جامعه ایرانی پیدا کرده 
است. این پلتفرم که تا امروز بیش از ۳ میلیون کاربر از سراسر جهان 
دارد، بسیار مورد استقبال فعاالن فضای مجازی قرار گرفته و تا کنون 
 ده ها هــزار نفر از کاربران اینترنت در ایران به آن پیوســته اند و اما 
باز هم بحث فیلترینگ این اپلیکیشن مطرح شده است. ضمن اشاره 
به این نکته که فعالین حوزه های سیاسی و جریانات فکری مختلف، 
در آستانه انتخابات پیش رو، استفاده از این فضا را غنیمت شمرده اند 
ما در این گزارش از کارشناســان درباره مخاطبین اصلی این پلتفرم 
 و میزان تاثیرگــذاری آن در جامعه ای مانند ایران ســوال کرده ایم 
 و از آن ها پرســیدیم آیــا فیلترینگ از مخاطبان ایــن پلتفرم کم 

خواهد کرد یا نه؟ 
< محبوبیت تنها در نه ماه

کالب هاوس در آوریل ســال ۲۰۲۰ راه اندازی شد درست در زمانی 
که شــیوع کرونا روز به روز افزایش می یافت و افراد بیشتری دورکار 
یا در قرنطینه قرار می گرفتند. این شــبکه یــک ماه بعد در ماه مه  
توانســت با ۱۰ میلیون دالر سرمایه اولیه و خرید ۲ میلیون دالری 
سهام موجود از شرکت خطرپذیر اندریسن هورویتس محبوبیت قابل 
توجهی پیدا کند و براساس اطالعاتی که در بخش ویکی پدیای این 
شبکه اجتماعی دیده می شود، از دسامبر سال ۲۰۲۰، این برنامه۶۰۰ 
هزار کاربر ثبت شده داشت که فقط با دعوتنامه برای کاربران سیستم 
عامل ios در دسترس بود. البته همچنان هم اپلیکیشن این شبکه 
اجتماعی در اختیار کاربران سیســتم عامل ios قرار دارد و به گفته 
صاحبان این شبکه اجتماعی بزودی نسخه اندروید آن هم روانه بازار 
می شود. هرچند که همین حاال هم برخی کاربران اندروید با استفاده 
از نسخه غیر اصل، امکان اســتفاده از کالب هاوس را دارند. حضور 
افراد شاخص دنیای سیاست، تکنولوژی و سرگرمی توانست در عرض 
۹ ماه کالب هاوس را به یک یونیکورن یا همان تک شاخ تبدیل کند. 
در اوایل ســال ۲۰۲۱، این اپ بیش از ۵ میلیون دانلود از اپل استور 
داشته و ارزش آن نزدیک به یک میلیارد دالر رسیده است. در حال 
حاضر تنها از طریق دعوتنامه افراد می توانند عضو کالب هاوس شوند، 
اتفاقی که پیش از این نیز درمورد شبکه اجتماعی ای مانند فیس بوک 
یا حتی جی میل شــاهد آن بودیم. در واقع چیزی که کالب هاوس 
را از دیگر شبکه های اجتماعی متفاوت می کند، این است که بدون 
متن، عکس و ویدئو توانسته تنها از طریق صوت، میلیون ها کاربر را 

شیفته خود کند.
<فضایی کامال عقالنی وتبیینی برای اقلیت

در این خصوص محمد لســانی کارشناس رسانه به آفتاب یزد گفت: 
»در نمودار شیوع نوآوری ها یک اقلیت متقدم وجود دارد، اکثریتی که 
در موج دوم وارد می شوند و در آخر یک اقلیت متأخر وارد می شوند 
که در دســته سوم قرار می گیرند. اقلیت متقدم در شیوع نوآوری ها 
عموما جوانان، نخبگان، دانشجویان، مروجان اجتماعی، خبرنگاران و 
نمایندگان رسانه ها هستند که جزو طبقه پیشرو و پیشروان توسعه 
گفتمانی قرار می گیرند و کالب هاوس به این گروه ها نیاز دارد. اصوال 
مخاطب اصلی این پلتفرم از نظر من در ایران خبرنگاران هســتند و 
کالب هاوس در خبرهای دست اول به جایگاهی فراتر از توییتر دست 
پیدا کرده است. بیش از این که بشود از کالب هاوس استفاده تبلیغی 
صورت بگیرد، می شود در حوزه تبینِی این پلتفرم سرمایه گذاری کرد؛ 
به واســطه اینکه این پلتفرم به شدت ظرفیت اقناع و استدالل دارد 
و به شــدت پروپاگاندا را محدود می کند و کسانی که بخواهند وارد 

حوزه پروپاگاندا، ترور شخصیتی و نفرت پراکنی شوند عموما در این 
فضا طرد می شوند و در محیط کالب هاوس رفتار منطقی و بهنجار 
پذیرفته شده است. کســی که حرفی داشته باشد و بتواند از حرف 
حق خود دفاع کنــد و بتواند تأیید مخاطبان خود را بگیرد، در این 
فضا برنده است. به همین دلیل می توان گفت کالب هاوس رویکرد 
تبلیغاتی ندارد و کامال عقالنی و تبیینی است و جای گفت و شنود 
کسانی اســت که اهل منطق و فکر هستند. به نظر می رسد کالب 
هــاوس از طریق تأثیر بر نخبگان و خبرنــگاران به صورت ثانویه بر 
اجتمــاع تأثیر بگذارد و تاثیر اولیه و عام نــدارد زیرا عالوه بر اینکه 
دامنه مخاطبان این پلتفرم حداکثری نیســت، اصال مهیج و جذاب 
هم نیســت و به هیچ عنوان جذابیت را حداقل در نســخه هایی که 
االن در دسترس همگان قرار دارد نمی توان مشاهده کرد، زیرا شامل 
گفتگوهایی است که بعد از چند ساعت به راحتی می تواند مخاطب 
عام را خســته کند. اما کسانی که دغدغه دارند و اهل فکر و مسئله 
محوری هستند از این نرم افزار استفاده می کنند. به نظر من در ادامه 
با نسخه های تکمیلی که کالب هاوس ارائه می دهد تا حدی جذابیت 
را ایجاد خواهد کرد. به خصوص اینکه االن کســانی که تشکیل روم 
می دهند عموما تنوع ندارند و بیشــتر سیاســی هستند. همچنین 
بازی های کالمی و تجربه های ایرانیان خارج از کشور هم در این فضا 
وجود دارد. به این معنا کالب هاوس نه تنوع دارد و نه جذابیت اما به 
نظر من اگر این پلتفرم بتواند دسته بندی هایی را ارائه کند می تواند تا 
۶ ماه دیگر مخاطبین زیادی را برای خود ایجاد کند. البته فیلترینگ 
باعث به هم خوردن توازن این برنامه در ایران خواهد شد. باید بگویم 
 در تلگرام به واســطه شیوع گســترده ای که پیدا کرده بود راه های

 دور زدن فیلتــر در آنجا زیاد بود اما در کالب هاوس اگر فیلترینگ 
رخ دهد تقریبا تا ۵۰ درصد ورودی آن در کشور کم خواهد شد.«

< ارتباطی بدون فریب و جانبداری و در مسیر روشنگری
در ادامه حسن معظمی کارشناس رسانه نیز در این باره به ما گفت: 
»االن در فضــای جامعه ما در کالب هاوس اقبال با سیاســیون در 
حوزه دیپلماســی است. برخی از مســئولین در این پلتفرم ارتباط 
برقرار کرده اند و از مناظر مختلف مباحث مورد عالقه مردم را مطرح 
کرده اند و نوعی کنش و واکنش در این فضا به وجود آمده است. اما 
کالب هاوس می تواند به نوعی یک تریبون آزاد برای بیان مطالبات 
اجتماعی در حوزه های مختلف باشــد. اما این امر نیاز به آن دارد که 
زمــان بگذرد و فرهنگ و آداب اســتفاده از این پلتفرم در جامعه ما 
جاری شود. با توجه به اینکه در جامعه ما رسانه موثر و فراگیری وجود 

ندارد و بسیاری از رسانه های موجود جانبداری سیاسی دارند که برای 
عموم مردم جامعه اعتبار خاصی ندارند، بنابراین، این پلتفرم می تواند 
امکانی باشد برای جریان فکری ای که می تواند یک ارتباط منطقی، 
درست، بدون واسطه و بدون فریب را ایجاد کند و در ادامه در جامعه 
انتشار پیدا کند. اما در حوزه انتخابات، تجربه ثابت کرده است چون 
مقطعی اســت و یکسری شعارها از طرف یکســری جریانات بدون 
هیچ پشــتوانه ای داده می شود و به نوعی جنبه پوپولیستی دارد من 
فکر نمی کنم که این اپلیکیشن بتواند در این حوزه تاثیرگذار باشد. 
االن فضای جامعه به سمت روشنگری عیان رفته است پس بنابراین 
نمی شــود با مالحظه کاری و وعده دادن به سمت جذب مخاطب و 
خرید رأی حرکــت کرد. این پلتفرم با کارکردی که دارد طبیعتا بر 
بخشی از جامعه تاثیر عمیقی خواهد گذاشت اما فعال قابلیت جذب 
مخاطب زیاد را ندارد زیرا برای مردم ملموس نیست و جذب مخاطب 
عام برای این پلتفرم نیاز به زمان دارد زیرا کارکردهای خودش را در 
زمان نشان می دهد. اگر این پلتفرم فیلتر شود مخاطب نسبت به آن 

حساس تر و مشتاق تر خواهد بود.«
< در دنیای واقعی منشأ اثر نخواهد بود

همچنین در ادامه لعیا محبوبی، دانشــجوی دکتری رشــته علوم 
ارتباطات اجتماعی دانشــگاه عالمــه طباطبایی در این خصوص به 
آفتــاب یزد گفت: »از آنجایی که پلتفــرم کالب هاوس، کارش را با 
دارندگان گوشــی های اپل شــروع کرد به نحوی می شود گفت که 
طبقه ای که دارنده این گوشی ها هستند اولین وارد شونده ها به این 
فضا بودند در نتیجه آغاز کار این پلتفرم با طبقه ای است که می توانیم 
بگوییم طبقه متوســط رو به باال محسوب می شوند و بعد از آن هم 
طبق شیوه ای که این پلتفرم دارد، دارنده این گوشی ها دوستان خود 
را به این پلتفــرم دعوت کردند و بعد از آن دارندگان گوشــی های 
اندروید هم توانسته اند وارد این فضا شوند. بنابراین ورود به این فضا 
برای همه مردم جامعه امکان نداشت و از ابتدا یک طبقه بندی خاصی 
در ســاختا کالب هوس وجود داشت. در حال حاضر می توان گفت 
فعال قشــر پایین وارد این فضا نشــده اند و افراد متوســط رو به باال 
با توجه به دغدغه هایی که دارند وارد این فضا شــده اند. خود کالب 
هاوس به عنوان یک رسانه شــنیداری با ویژگی اجتماعی که دارد 
باعث جذب افراد شده است و یک جاذبه جدیدی برای آن ها نسبت 
به بقیه پلتفرم ها ایجاد شده است. در حال حاضر یکی از نکات مثبتی 
که می توان برای آن برشمرد این است که برای افراد امکان رسیدگی 
همزمان به دیگر کارها را در عین اســتفاده از این فضا ایجاد می کند 
و محدودیتی برای مخاطــب در این زمینه وجود ندارد. البته عالوه 
بر اینکه این ویژگی یک مزیت اســت یکی از معایب هم محســوب 
می شــود زیرا دقت مخاطب را بر روی مطالب دریافتی کم می کند.
کســانی که در حال حاضر در حال فعالیت در این پلتفرم می باشند 
کسانی اند که صاحب یک عقیده و تیپ فکری هستند و تمایل دارند 
آن را با بقیه به اشتراک بگذارند. اما مسئله این است که مانند بقیه 
رسانه ها قدرت اقناعی آن نه آنقدری است که باور کسی را تغییر دهد 
و نه آنقدری اســت که بتواند روالی را ایجاد کند که در دنیای واقعی 
منشأ اثر شــود و تغییرات زیادی را ایجاد کند. من بر اساس تجربه 
زیسته و شــخصی خود می گویم همه به دنبال آن هستند که بقیه 
را با عقیده خود همــراه کنند. من فکر می کنم کالب هاوس طبقه 
پایین را فعال به خود جذب نکرده اســت ضمن اینکه این جاذبه را 
هم فعال برای این طبقه ندارد. درست است که این مزیت را دارد که 
مســئولین در روم ها وارد می شوند اما محدودیتی که دارد این است 
کــه قابلیت ضبط صدا وجود ندارد و حتی اگر این اتفاق بیافتد فرد 
ممکن است مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد و این باعث می شود که 
گفته های افراد به صورت تقطیع شده مورد استفاده قرار بگیرد و در 
نتیجه باعث می شود که با حضور در کالب هاوس متضرر شوند. این 
نوع محدودیت ها از اثرگذاری کامل این پلتفرم بر جامعه جلوگیری 
می کند. من معتقدم هنوز هم تلویزیون در انتخابات و بحث مشارکت 
مردم عامه به خصوص اقشار پایین تر تاثیرگذار است. از گذشته ثابت 
شده است فیلترینگ چندان سد محکمی در برابر فعالین این فضاها 
نیســت زیرا راه های دور زدن فیلترینگ برای مردم مدت هاست که 
هموار شــده است.کالب هاوس تحول عظیمی ایجاد نخواهد کرد و 
خود نامزدهای انتخاباتی شــاید از این پلتفرم استفاده کنند ولی در 
مجموع تصور من این است که اثرگذاری این پلتفرم باال نیست و تنها 

قشر محدودی را در برمی گیرد.«

کانون سردفتران و دفتریاران اعالم کرد فعالیت دفاتر اسناد رسمی به دلیل قرار گرفتن در موج  
چهارم کرونا و قرمز شدن بسیاری از شهرهای کشور زوج و فرد شد.به گزارش تسنیم؛.بنابر اعالم 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و به دنبال پیگیری کانون سردفتران و دفتریاران از سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور در خصوص نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی در شهرهای این کانون اعالم کرد؛ دفاتر 

اسناد رسمی در شهرهای قرمز تا اطالع ثانوی به صورت زوج و فرد فعال خواهند بود.

 آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان رسانه بررسی کرد

درتصادفاتوبوسدرکنگوکالب هاوس بر روی چه طبقه ای موثر است؟
دههاتنزنده

درآتشسوختند
یک مقام دولتی جمهوری دموکراتیک کنگو 
اعــالم کرد: بر اثر واژگونی و آتش گرفتن یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری در غرب این کشور، 
دســت کم ۴۰ نفر زنده در آتش سوختند.به 
گزارش ایسنا، ویلی ایتشونداال، فرماندار استان 
کویلو کنگو به خبرگــزاری رویترز گفت که 
این حادثه حوالی روســتای کیواوا در شــرق 
کینشاسا، پایتخت این کشور روی داده است.

ایتشونداال گفت که در این حادثه تقریبا هیچ 
چیز ســالم نمانده است. وی همچنین تأکید 
کرده که از ۳۱ نفــر بازمانده این تصادف نیز 
۹ نفر جراحت های ســخت دارند.ویدئوهایی 
که از این رویداد تلخ در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده، نشان می دهد که این خودرو روی 
پهلو خوابیده و شاســی و اسکلت آن در حال 
سوختن است.به گزارش یورونیوز، برخی منابع 
شــمار قربانیان این حادثه را ۴۶ نفر گزارش 

کرده اند. 
 

کشفبیشاز۱۳۹کیلوتریاک
درشهرستانقدس

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از کشف 
۱۳۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک 
در یک عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد 
مخدر مالرد و قدس خبر داد.به گزارش ایسنا 
سردار کیوان ظهیری اظهارکرد: در پی کشف 
مــواد مخدر از یک قاچاقچی در شهرســتان 
مــالرد، در بازجویی فنی و تخصصی از متهم 
مشخص شد، نامبرده در اوزان سنگین اقدام به 
خرید و فروش مواد مخدر می کند. لذا رسیدگی 
به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان مــالرد قرار گرفت.
وی افزود: پس از شناســایی مخفیگاه متهم، 
مامــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر مالرد به 
صورت مشترک با ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان قدس در دو اکیپ عملیاتی 
به محل مورد نظر در شهرســتان قدس اعزام 
شدند و در بازرسی از محل، مقدار ۱۳۹ کیلو 
و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف 
شــد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده 
انتظامی غرب استان تهران در پایان با تاکید 
بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد 
قاطع پلیس با قاچاقچیان موادمخدر از عموم 
شــهروندان خواســت در صورت اطالع از هر 
گونه فعالیتی در این راستا، مراتب را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.
 

توضیحپلیسدربارهویدیوی
کامیونشیردرتهران

به دنبال انتشــار ویدیویــی از یک خودروی 
حمل شــیر در فضای مجازی، رئیس پلیس 
فتــای تهران بــزرگ توضیحاتــی را در این 
خصوص ارائه و از دستگیری سه تن در رابطه 
با این موضوع خبر داد.سرهنگ داود معظمی 
گــودرزی در گفت وگو با ایســنا، دراین باره 
گفت: پس از انتشــار ویدویی از یک خودروی 
حمل لبنیــات در فضای مجــازی که در آن 
افرادی مشــغول ترکیب آب با محتویات شیر 
داخل ظروف بودند، رســیدگی به موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت و 
در جریان آن ســاعاتی بعد سرنخ هایی از این 
افراد به دست آمد.وی با بیان اینکه در جریان 
تحقیقات اولیه مشخص شد هر ۳ نفر از عوامل 
توزیع شیر در سطح شهر تهران بودند، گفت: 
این افراد با حکم قضائی بازداشت و در جریان 
اظهارات خود مدعی شدند که تمام بطری های 
شیر محصوالت مرجوعی و تاریخ گذشته بوده 
و آنان قصد داشته اند با اضافه کردن اب به آنها 
و افزایش تعداد بطری ها از شرکت تولید این 
محصوالت سوءاســتفاده کنند و قصدی برای 

فروش آن به مردم نداشتند. 
 

سقوطجوان۲۶ساله
ازدیوارهبیستون

رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر از 
پرواز ســه ساعته بالگرد این ســازمان بر فراز 
بیستون برای نجات یک جوان ۲۶ ساله خبر 
داد.به گزارش برنا؛ رئیس سازمان امدادونجات 
 هالل احمر گفت: ساعت ۱۰ صبح  روز جمعه

۲۰ فروردین مــاه، گزارش حادثه ای مبنی بر 
سقوط یک جوان ۲۶ ساله در دیواره بیستون 
اعالم شد که بالفاصله تیم های واکنش سریع، 
امدادهوایی و پایگاه کوهستان بیستون به محل 
حادثه اعزام شــدند.او افزود: با توجه به صعب 
العبور بودن محل حادثــه، بالگرد امدادی به 
پرواز درآمد و نهایتا پس از سه ساعت عملیات 
هوایی و ۶ ســاعت تالش نیروهــای امدادی 
کوهستان و اعضای تیم واکنش سریع استان 
به صورت زمینی در کوه بیستون، آنها موفق 
شدند به مصدوم دسترسی پیدا کنند.رئیس 
ســازمان امداد و نجات هــالل احمر تصریح 
کرد: نیروهای امدادی هالل احمر پس از انجام 
اقدامات پیش بیمارستانی توانستند مصدوم را 
به پد بالگرد بیمارســتان امام رضا)ع( منتقل 
کرده و در پایان مصدوم، توســط اورژانس به 

بیمارستان طالقانی انتقال داده شد.

 حوادث

 فعالیت "دفاتر اسناد رسمی" زوج و فرد شد!

=محمد لسانی: کالب هاوس رویکرد تبلیغاتی ندارد و 
کامال عقالنی و تبیینی است و جای گفت و شنود کسانی 

است که اهل منطق و فکر هستند 

=حسن معظمی: در حوزه انتخابات، تجربه ثابت کرده 
اســت چون مقطعی است و یکسری شــعارها از طرف 
یکســری جریانات بدون هیچ پشتوانه ای داده می شود و 
به نوعی جنبه پوپولیســتی دارد من فکر نمی کنم که این 

اپلیکیشن بتواند در این حوزه تاثیرگذار باشد 

=لعیا محبوبی: مانند بقیه رسانه ها قدرت اقناعی آن نه 
آنقدری اســت که باور کسی را تغییر دهد و نه آنقدری 
اســت که بتواند روالی را ایجاد کند که در دنیای واقعی 

منشأ اثر شود و تغییرات زیادی را ایجاد کند 

عضو کمیته علمی ســتاد ملــی مقابله با کرونا با اشــاره به آمار رو 
 به رشــد بیماری کرونا در کشــور، گفت: درحالی که اکنون  تخت
 برای بستری بیماران جدید مبتال به کرونا به سختی پیدا می شود، 
پیش بینی ما افزایش بســیار بیشتر مبتالیان به بیماری است.دکتر 
مســعود مردانی در گفت وگو با ایســنا، گفت: متاســفانه در حال 
حاضــر در اوج پیک چهارم کرونا قــرار داریم و موارد جدید ابتال به 
بیماری روز به روز در حال افزایش اســت و این در حالی اســت که 
تخت های بیمارستانی به مبتالیان کرونا اختصاص دارد و بخش های 
مراقبت های ویژه کامال مملو و پر هستند تا جایی که جا برای بستری 
بیمار جدید به ســختی پیدا می شود. یکی از موضوعاتی که پرسنل 
بیمارستانی را کالفه کرده است نداشتن جای کافی برای بستری و 
کار طاقت فرســایی است که به دنبال گسترش شیوع بیماری انجام 
می دهند. وی افزود: البته خرسندیم که اکثر داروهایی که برای این 
بیماران استفاده می کنیم تولید داخلی هستند و عزیزان در صنعت 
داروسازی هم تالش زیادی برای تهیه دارو می کنند و از این منظر ما 
دچار مشکل نشدیم؛ این درحالی است که برخی کشورهای همسایه 
ما هنوز هم از دسترسی به داروهای اصلی کرونا محروم هستند ولی 
ما خوشبختانه داروهای ایرانی خوبی داریم که خوب جواب داده است 
و در حد نیاز مردم تامین می شود.افزایش آمار در حالی رخ داده است 

که ما پیش بینی می کنیم آمار مرگ و میر از این هم خیلی بیشــتر 
 شــود.کرونای بریتانیایی قواعدی که قبال با آن آشــنا شده بودیم را 
به هم ریخته است. با ویروسی جهش یافته طرف هستیم که سرایت 
 پذیری بسیار باالیی دارد. عمده بیمارانی که به ما مراجعه می کنند
 با ابتالی خانوادگی هســتند. متاســفانه نوع جهش یافته کرونا به 
سرعت در ریه های فرد بیمار می نشیند و درگیری ریوی و نارسایی 
تنفسی ایجاد می کند که می تواند منجر به مرگ و میر شود. از طرف 

دیگر عوارض ناشــایعی همچون عوارض قلبی، آنسفالیت و... که ما 
قبال کمتر شاهد آن بودیم اکنون در بیماران نمود بیشتری پیدا کرده 
است.وی افزود: در نوع ووهان ویروس کرونا همه می گفتیم کودکان 
یا به بیماری مبتال نمی شوند یا حالت خفیف آن را تجربه می کنند 
اما اکنون کودکان و نوجوانان هم مبتال می شــوند و گاهی اوقات در 
عالئم و ابتال تفاوت چندانی با بزرگســاالن ندارند.به نظر می رســد 
گونه غالب ویروس در کشور به طرف گسترش شیوع نوع انگلیسی 
می رود و شیوع موارد بیماری با این ویروس از اکثر استان های کشور 
گزارش شده است ولی برای اینکه بگوییم دقیقا گونه غالب ویروس 
در شرایط فعلی نوع جهش یافته انگلیسی است منوط به اعالم نتایج 
آزمایش هایی باشــد که به آزمایشگاه فرستادیم.وی درباره مباحثی 
که پیرامون تعطیلی پایتخت مطرح می شــود، اظهار کرد: نمی توان 
گفت وضعیت پایتخت از قرمز به سمت سیاه شدن پیش می رود اما 
عملی شدن موضوع تعطیلی و محدودیت ها در کنترل بار بیماری در 
تهران بسیار موثر است، تقاضای ما تعطیلی ۱۰ روزه مناطق قرمز و 
نارنجی بوده است.عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
پیش بینی از شــرایط کرونا در کشــور طی روزهای آتی، گفت: اگر 
تعطیلی و محدودیت ها به خوبی اجرا شــود و مردم همکاری الزم را 

داشته باشند امیدواریم همه چیز به زودی ختم به خیر شود. 

به دنبــال طرح برخــی ابهامــات در چگونگی متناسب ســازی 
مستمری بازنشســتگان در فروردین سال جاری، سازمان تأمین 

اجتماعی اطالعیه ای را صادر کرد.
به گــزارش ایســنا، در متن ایــن اطالعیه آمده اســت: نظر به 
انعکاس نقطه نظرات مســتمری بگیران ســازمان از سوی مدیران 
کل اســتانها و کانون های بازنشســتگان سراســر کشور مبنی بر 

وجود پاره ای اشــکاالت و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری 
فروردیــن  ۱۴۰۰ برخی از غیرحداقل بگیــران، با وصول نظرات و 
بررســی کارشناســی به عمل آمده؛ وجود بعضی ایــرادات نرم 
 افزاری در محاسبات مســتمری متناسب سازی شده در خصوص 
متوســط بگیران)غیرحداقل بگیران( مالحظه شــد که مستلزم 

اصالح فنی و نرم افزاری است.

در ادامه این اطالعیه آمده است: بر این اساس مقرر شد به منظور 
جلوگیــری از توقف در پرداخت مســتمری ها، پرداخت برمبنای 
محاسبات فعلی اســتمرار یابد و همزمان نسبت به بررسی و رفع 
ایــرادات نرم افزاری و اعمال اصالحات و صدور احکام جدید برای 
مستمری بگیران فوق تا پایان اردیبهشت سال جاری، اقدام الزم 

انجام شود.

بخشهایویژهبیمارستانهامملوازبیمارانکرونا

صدوراحکامجدیدبازنشستگانتأمیناجتماعیبهاردیبهشتموکولشد

برخیازشایعترین
مشکالتروانینوجوانان

ادامه از صفحه اول:
اختالالت رفتاری: 

این اختالل در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال 
تشــخیص داده می شود که مرتباً از هنجارهای 
اجتماعی و حقوق دیگران تجاوز می کند در این 
اختالل رفتار نوجوان به روش تکانشی و مخرب 
مشخص می شــود که حقوق دیگران و قوانین 
 جامعه را نقض می کنند مثل: انواع خرابکاری ها،
ســرقت ها، حمله ها، آتش ســوزی ها و حیله و 

دروغ
اختالالت تغذیه و خوردن: 

نوعــی اختالل در نحوه غذا خوردن اســت که 
از حالت معمول خارج شــده اســت و از طریق 
نگرانی شدید نسبت به وزن و الگوهای نامنظم 
خوردن تشخیص داده می شود که تاثیر منفی بر 
روی سالمت جسم و روان میگذارد و مهم این 
است که به موقع و توسط یک متخصص درمان 
شود به طور کلی اختالالت تغذیه و خوردن انواع 
مختلفی را شامل می شود که دو مورد از اختالل 
بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی مهمترین 

آن در نوجوانان به شمار میرود. 
اختالل بی اشــتهایی عصبی: در این حالت 
مصــرف غذای فرد با وجود گرســنگی محدود 
می شــود که این روند معموال با آغــاز و زیاده 
روی در یک رژیم غذایی شــروع می شود که به 
دنبال آن کاهش وزن و وزن بسیار پایین را که 
 میتواند مخاطرات مرگبــاری را به وجود آورده
 در پی دارد. افــرادی که این اختالل را تجربه 
می کنند از اضافه وزن می هراســند و از ظاهر و 
رفتار خود راضی نیســتند. اختالل بی اشتهایی 
عصبی حــدود یک درصد دختران و پســران 

نوجوان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
اختالل پرخوری عصبی: فرد در این اختالل 
ابتدا مقدار زیادی غذا میخورد وسپس با ایجاد 
استفراغ عمدی، مصرف ملین ها و یا ورزشهای 
می کوشــد از افزایش وزن خود جلوگیری کند. 
متاسفانه اختالل پرخوری عصبی حدود یک تا۳ 

درصد جمعیت نوجوان را درگیر کرده است.



آفتاب یزد - رضا بردســتانی: با اینکه تاریخ آمریکا به زحمت از ۴۰۰ ســال گذران 
کرده و هنوز در زمره جوان ترین کشورهای جهان محسوب می گردد، اما در همین مدت 
کوتاه زنان در تاریخ ایاالت متحده آمریکا دارای جایگاه ویژه و درخشانی شده اند. در زمره 
شخصیتهای مهم زنان در تاریخ آمریکا، اغلب از زنان رئیس جمهور )همانند میشل اوباما 
و هیالری کلینتون وجیل بایدن و ایولنور روزولت غیره( بسیار نام برده می شود. اما زنان 
به نوبه خود نیز دارای سابقه پربار و فراوانی در تاریخ آمریکا هستند. طبق اسناد موجود، 
نخســتین زن اروپایی تبار که در آمریکا زاده شده ویرجینیا دیر )Virginia Dare( نام 

داشت که در ۱۵۸۷ متولد شد. 
در هنرهای زیبا، هنریتا جانســتون )Henrietta Johnston( متولد ۱۶۷۴ از شــهر 
چارلستون نخستین نقاش حرفه ای در تاریخ آمریکا شناخته شده است. در سال ۱۷۹۲ سوزان 
The Bird Catcher در نخستین نمایش باله بنام )Suzanne Vaillande( ویالند 
ظاهــر شــد. همو نخســتین کوریوگــراف زن در تاریخ آمریکا شــد؛ ولی نخســتین 
 زن شــاعر در تاریخ آمریکا نیز ان بردســتریت است که اشــعار خود را در کتابی به نام 
 The Tenth Muse Lately Sprung Up in America در سال ۱۶۵۰ به چاپ رسانید.

)Alice Guy Blaché( در فیلم سازی، نخستین کارگردان زن در تاریخ آمریکا آلیس بالشه 
است که در سال ۱۸۹۶ فیلم The Cabbage Fairy را ساخت. 

< نخستین ناشر زن در تاریخ آمریکا کاترین گودارد نام داشت
نخستین سمفونی ارکستر ساخت یک زن در آمریکا )و شاید در جهان( متعلق به ایمی 
بیچ )Amy Marcy Cheney Beach( معروف به H. H. A. Beach از نیوهمپشر 
است. او در سال ۱۸۹۷ سمفونی Gaelic Symphony را نوشت. لیکن در سال ۱۹۱۴ 
بود که برای اولین بار یک ارکســتر توسط یک زن رهبری شــد. نام او ماری داونپورت 
 انگبرگ )Mary Davenport Engberg( است و اهل ایالت واشینگتن بود. ماری کیز 
)Mary Kies( در تاریخ زنان آمریکا نخستین اختراع را در ۵ ماه مه سال ۱۸۰۹ )برای یک 
 )Sarah E. Goode( به ثبت رسانید. در سال ۱۸۸۵ سارا ای. گود )روش نوین در بافندگی 
به عنوان یک زن سیاهپوست، برای اولین بار نیز اختراعی )تخت کشویی( را رسماً در اداره 
ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسانید. او در شیکاگو صاحب یک فروشگاه مبلمان فروشی 
)Katherine Goddard( بود. نخســتین ناشــر زن در تاریخ آمریکا کاترین گودارد 
نام داشــت که در ســال ۱۷۷۵ خبرنامــه Providence Gazette را چاپ می کرد. 
چاپخانه او در ســال ۱۷۷۷ در منتشر ســاختن اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا 
نقش مهمی را ایفا کرد. او ســپس در ۱۷۸۹ در شــهر بالتیمور نخســتین کتابفروشی 
)بــا صاحب زن( را در آمریکا تأســیس کــرد. در همین زمان، یعنی در ســال ۱۷۶۷، 
 چاپخانه رســمی مســتعمره مریلند متعلق به یک زن به نــام آن کاترین هوف گرین 
)Anne Catherine Hoof Green( بود. الیزابت بلکول، از بزرگان جنبش زنان آمریکا 
است. او نخستین زن در آمریکاست که دارای مدرک پزشکی از یک دانشگاه است. او پس 
از دکترای خود در ۱۸۴۹، نخســتین دانشکده پرستاری در آمریکا را در ۱۸۵۷ تأسیس 
 )Rebecca Lee Crumpler( کرد. هفت ســال بعد در سال ۱۸۶۴، ربکا لی کرامپلر 
نخستین زن سیاهپوست گردید که دکترای طب دریافت کرد؛ و دو سال بعد، یعنی در 
۱۸۶۶ لوسی هابز )Lucy Hobbs( نخستین دندانپزشک زن آمریکا گردید. او دکترای 

خود را از Ohio College of Dental Surgery دریافت کرد. 
ماریا میچل نیز نه تنها نخستین عضو زن آکادمی علوم و هنر آمریکا گردید، بلکه به عنوان 
نخســتین استاد دانشگاه زن در رشــته نجوم، در کالج واسر نیز منصوب شد. الن سوالو 
ریچاردز، نخستین زن فارغ التحصیل از ام ای تی است. او در سال ۱۸۷۳ در رشته شیمی 
تحصیالت عالیه خود را به پایان رسانید و نخستین شیمیدان حرفه ای زن در تاریخ آمریکا 
گردید. نخستین زنی که موفق به کسب دکترای ریاضیات در آمریکا شد وینیفرد ادگرتون 
)Winifred Edgerton( نام داشــت که در ســال ۱۸۸۵ دکترای خود را از دانشگاه 
کلمبیا دریافت کرد. نخستین فرمانده زن ایستگاه فضایی بین المللی یک آمریکاییست 
 به نام پگی ویتســون. ســالی راید )Sally Ride(، نخســتین زن فضانــورد آمریکایی 

در تاریخ است. 

< ویکتوریا وودهال نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
ویکتوریا وودهال نخستین زنی است که برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال۱۸۷۲ 
 )Belva Ann Lockwood( نام نویسی کرد. در سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۸ نیز بلوا ان الکوود
کاندیدای ریاســت جمهوری گردید. همچنین ژانت رنکیــن )Jeannette Rankin( در 
۱۹۱۷ نخســتین زن آمریکایی است که به عنوان نماینده یک ایالت )ایالت مونتانا( پای به 
 کنگره ایاالت متحده آمریکا گذاشــت. نخستین فرماندار یک ایالت در آمریکا نلی راس 
)Nellie Tayloe Ross( بود که در ســال ۱۹۲۴ در وایومینگ به قدرت رسید. یک 
سال بعد مریم فرگوســن )Miriam A. Ferguson( فرماندار تگزاس شد. نخستین 
شــهردار زن در آمریکا سوزانا ســالتر بود )Susanna M. Salter( که در سال ۱۸۸۷ 
شــهردار یکی از شــهرهای ایالت کانزاس گردید. نخستین سناتور زن در کنگره آمریکا 
ربکا التیمر فلتون )Rebecca Latimer Felton( از ایالت جرجیا و سال ۱۹۲۲ بود. 
اما او موقتاً این پســت را داشت؛ لذا اولین سناتور منتخب در سنای آمریکا را باید هتی 
 کاراوی )Hattie Caraway( از ایالت آرکنسا دانست که از ۱۹۳۱ به مدت ۱۴ سال در 
این مقام خدمت کرد. در حیطه وکالت و دادگستری، نخستین وکالی رسمی زن آمریکا 
 از آن دو زن بنام هــای آرابــال منســفیلد )Arabella Mansfield( از آیووا و آدا کپلی 
)Ada H. Kepley( از ایلینوی می باشــد که در ســال ۱۸۶۹ کار خود را جداگانه آغاز 
کردند. در این بین، نانســی پلوسی نخستین زن در تاریخ آمریکاست که به مقام رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا دســت یافت. هیالری کلینتون، مادلیــن آلبرایت، و کاندالیزا 
رایسوسوزان رایس از دیگر نامداران تاریخ زنان در سیاست آمریکا هستند. در کابینه وزیران 
باراک اوباما نیز، هیلدا سولیس، کاتلین سیبیلیوس و جنت ناپالیتانو را نیز می توان نام برد. 
همچنین کاماال هریس به عنوان اولین زن معاون رئیس جمهور و جنت یلن به عنوان اولین 
زن در مقام وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکا و دب هالند به عنوان اولین زن در مقام 
 )Lettie Pate Whitehead Evans( وزیر کشور تاریخ آمریکا نام برد. لتی وایتهد اوانز
نخستین زن در تاریخ آمریکاست که رئیس یک شرکت بزرگ آمریکایی شد. او در ۱۹۳۴ به 
ریاست board of directors شرکت کوکاکوال رسید. در ۲۳ اکتبر ۱۹۳۴ ژانت پیکارد 
)Jeannette Piccard( برای اولین بار با یک بالن به ارتفاع ۵۷٬۵۷۹ پا رسید و نخستین 
 )Francesca S. Cabrini( زنی اســت که وارد استراتسفر گردید. فرانچســکا کابرینی
متولد ۱۸۵۰ نخســتین زن آمریکایی است که )در ۱۹۴۶( توسط کلیسای کاتولیک )و 
توسط پیوس دوازدهم( یک قدیسه )saint( شناخته گردید. نخستین رئیس زن نیروی 
هوایی ایاالت متحده آمریکا زنی است بنام شــیال ویدنال )Sheila Widnall( که در 
 ۱۹۹۳ توسط بیل کلینتون منصوب شد. آن دانوودی نیز نخستین ژنرال ۴- ستاره ارتش 

آمریکا است. 

< از هیالری کلینتون تا کاماال هریس
از روزی که هیالری کلینتون برای پوشیدن ردای چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایاالت 
متحده ی آمریکا، عزم و حزم کرد تا روزی که بلوایی به پا شــد بر سر معاون اول بایدن 
شــدِن کامال هریس، همیشه یک سؤال ذهنم را مشغول کرده و آن این که؛ چرا آمریکا 
رئیس جمهور زن ندارد به تعبیری درســت تر، چرا هیچ زنی نتوانسته اند از بند و زنجیر 
ساختارهای زن ســتیزانه ی آمریکایی خود را آزاد و به قله ی قدرت در ایاالت متحده ی 
آمریکا برساند؟ این سؤال اگرچه پیش زمینه ی مطالعاتی نیاز داشت اما جست و جو در 
تاریخ سیاسی آمریکا نشــان داد جمهوری خواهان بسی فراتر از آن چه به تصور گنجد، 
زن ســتیزانه رفتار می کنند اما در مداقه ای ریزبینانه تر به این واقعیت تلخ رسیدیم که 

دموکرات ها نیز دست کمی از جمهوری خواهان ندارند! 

آن چه در ادامه می آید حاصل چندین گفت و شــنود با »علی بیگدلی« استاد دانشگاه 
و روزنامه نگار کاربلد و تحلیلگر مســائل سیاســی اســت. حال این گفتگو این که؛ در 
چشم اندازی که از ایاالت متحده سراغ داریم، هیچ زنی رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد! 

 در ستون معاونین رئیس جمهور ۴۹ اسم وجود دارد که فقط یک اسم خانم 
و آن هم کاماال هریس دیده می شود. در سال ۲۰۱۶ در ایاالت متحده آمریکا 
هیاهو به پا شــده بود که هیالری کلینتون نخســتین رئیس جمهور زن در این 
کشور خواهد بود که این اتفاق به هر طریق رخ نداد. اگر چه در انتخابات اخیر، 
آقای بایدن معاونش را زن انتخاب کرده و در کابینه اش نیز تعداد زیادی خانم 
حضور دارند اما همچنان احساس می شود یک نظام مرد ساالرانه نظام سیاسی 

آمریکا را پیش می برد. آیا با این قضیه موافق هستید؟ 
برای پاسخ به این پرسش الزم است در مقدمه ای نسبتاً طوالنی، برخی مسائل سیاسی - 
تاریخی مرور شود. جان الک و روسو از نخستین فالسفه سیاسی بودند که اعالم کردند 
انسان ها آزاد و برابر زاده شدند و از حقوق طبیعی برخوردار هستند و هیچ قانون دیگری 
از جمله قوانین الهی و بشــری نمی تواند حقوق طبیعی افراد را مثل آزادی، برابری، حق 
مالکیت و حق انتخاب شــغل را نقض کند. هر قانونی که ناقض حقوق طبیعی انسان ها 
باشد وجاحت قانونی خود را از دست می دهد. بنابراین اولین حکومت مشروطه جهان در 
سال ۱۶۸۸ تحت عنوان انقالب شکوهمند به همت جان الک تاسیس شد ک یک سال 

بعد آن جان الک فوت کرد ولی هیچ گاه به برابری حقوق زن و مرد اهمیت داده نشد. 
جامعه انگلستان به طور کلی یک جامعه سنتی و طبقاتی است و دین و دولت در جامعه 
انگلســتان در هم آمیخته شده است. مصداق آن این است که پادشاه انگلستان همیشه 
رئیس کلیسای کاتولیست یا رئیس کلیسای کانتربری بوده و االن هم است. انگلیس قبل 
از توجه به آزادی و مســاوات مردمش بیشتر به دنبال سرافرازی و افتخارآفرینی بریتانیا 
بود مخصوصا در قرن ۱۶ و ۱۷ این تفکر بسیار باال گرفت. یعنی زمانی که خانم الیزابت 
اول امپراطور انگلستان بود و سال ۱۶۰۳ هم فوت کرد و برای کشورش افتخارات بزرگی 
آفرید از جمله اینکه نیروی دریایی شکســت ناپذیر فیلیپ دوم را شکست داد. بعد از او 
ملکه ویکتوریا بود که او هم در سال ۱۹۰۱ درگذشت و بنیان های امپریالیستی کشورش 
را پــی ریزی کرد ولی با اینکه اینها زن بودند اما هیچ صحبتــی درباره حقوق زنان در 
انگلســتان مطرح نشد فقط در زمان ملکه ویکتوریا بود که زنان خدمات اجتماعی مثل 
خدمت کردن در رستوران ها و بارها و کافه ها را عهده دار شدند ولی از هیچ حقوق مدنی 
برخوردار نبودند. بعد از جنگ جهانی اول به دلیل کمبود نیروی مردانه، انگلیس در سال 
۱۹۲۸ به زنانش حق رای داد و فعالیت های اجتماعی هم تقریبا هم سنگ مردان شروع 
شد اما قبل از انگلستان نخستین کشورها نیوزلند، استرالیا و احتماال ایرلند بود که زنان 

صاحب حق رای شدند. 
اما در آمریکا جنگ های مذهبی بین آنگلیکان هــای طرفدار دربار و توریتن های هوادار 
پارلمان بود. جنگی بین دو حزب TORY که اشــراف درباری و حزب WIJ که طبقه 
 TORY متوســط شهری را تشــکیل و طرفدار پارلمان بودند وجود داشت. افراد حزب
توریتن بودند و بسیار نسبت به مذهبشان متعصب بودند و غالبا پروتستان بودند که بیشتر 
در اســکاتلند زندگی می کنند و همراه با یهودیانی که در آمر یکا و به شدت تحت فشار 
حکومت لندن بودند تصمیم گرفتند که به آمریکا مهاجرت کنند بنابراین اولین مهاجرت 
رسمی توسط یک کشتی به نام کشــتی may flower در سال ۱۶۲۰ با ۱۰۲ مسافر 
عازم آمریکا و بندر بستون شد. پادشاه انگلستان پاکت مهر و موم شده را به کاپیتان داده 
و به او ســفارش می کند تا رسیدن به مقصد پاکت را باز نکند وقتی به آمریکا می رسند 
پادشاه هفت نفر را با ذکر نام به عنوان شورای رهبری انتخاب می کند و بین مهاجران یک 
کنوانسیونی امضا می شود که همه از این شورای ۷ نفره تبعیت کنند و دو توصیه به این 

شورا می کند: یک اینکه نخستین حکومت تان را با مشارکت کلیسا و دولت تشکیل دهید 
یعنی دین و دولت در هم آمیخته باشد. دوم اینکه رعایت آزادی و مساوات را کنید. در این 
سفر حتی یک زن حضور نداشت. در سفرهای بعدی خانواده هایشان حضور داشتند که 
توسط سرخ پوستان کشته می شد. سپس زنان به مدت طوالنی از مهاجرت به آمریکا منع 
شدند. در جنگ های استقالل طلبانه در تاریخ آمریکا یک زن سراغ نداریم. سه کنگره در 
فیالدلفیا برای پیش نویس اعالمیه استقالل ۱۷۷۶تشکیل شد و در تدوین قاون اساسی 
۱۷۸۸ هم یک زن در مجموعه نمایندگان دیده نمی شــد. قانون اساسی آمریکا ملزم به 
یک اعالمیه ای به نام حقوق شهروندی است که بر اساس نظریه جان الک و روسو برای 
همه شــهروندان حق آزادی و مساوات را در نظر گرفته بدون آنکه ذکر نامی از زن شود 
ولی ســنا و کنگره در آن زمان به این نتیجه رســیدند که فعال موضوع آزادی و مساوات 
مطرح نیست بلکه باید به دنبال ایجاد اتحاد میان ۱۳ ایالت بود تا نیمه های قرن ۱۹ هیچ 
اقدامی برای اعطای حق رای زنان و ورود زنان به فعالیت های سیاسی و اجتماعی صورت 
نگرفت. اعطای حق رای به زنان و سیاهپوستان دو معضل بسیار مهم سیاسی-اجتماعی 
آمریکا بود و بسیاری از گروه های متعصب سفید پوست آمریکایی مثل حزب تی - پارتی 
که شــالوده ای از حزب جمهوری خواه است و همین طور کواترها که به شدت با اعطای 
هر نوع امتیازی به سیاهپوستان و زنان مخالف بودند و این مخالفت هنوز هم ادامه دارد 
و چیزی نیست که از بین رفته باش. بنابراین چون آمریکا بر پایه تمایالت مذهبی شکل 
گرفته هنوز این تمایالت در بسیاری از دولتمردان آمریکا دیده می شود. نخستین انجمن 
حمایت از اعطای حق رای به زنان در سال۱۸۴۸ در یک شهر کوچکی در آمریکا تشکیل 
شد و از کنگره درخواست کردند به آن ها حق رای داده شود و کنگره هم توجه نکرد. بعد 
از جنگ های داخلی یعنی جنگ های ۱۷۶۱ تا ۱۸۶۶ در زمان لینکلن که جمهوری خواه 
بود یک بار دیگر مسئله واگذاری حق رای به مردان سیاهپوست و زنان آمریکایی مطرح 
شــد. مردان سیاهپوست در سال ۱۸۴۹ با یک الحاقیه شماره ۱۵ قانون اساسی صاحب 
حق رای شدند. این مسئله بیشتر سبب نارضایتی زنان و گروه های افراطی و تندرو شد. 
بنابراین مسئله اعطای حقوق سیاســی و اجتماعی به زنان مجددا مورد بی توجهی قرار 
گرفت. بعد از جنگ جهانی اول ویلســون از حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتی خود 
برای دور دوم با تظاهرات زنان مواجه شد و مجبور شد که در سال ۱۹۱۹ الحاقیه دیگری 
که شــماره ۱۹ نام گرفت به قانون اساسی ملحق کند که به زنان حق رای داده شود. با 
توجه به اینکه دموکرات ها اصوال طرفدار زنان هســتند ویلســون مورد خشم طرفداران 
حزب جمهوری خواه قرار گرفت و اجازه ندادند او رئیس جمهور شود و هاروینگ از حزب 
جمهوری خواه به ریاســت جمهوری رســید و جالب بود که در همین دوره یعنی سال 
۱۹۱۹ و ۲۰ تعداد زیادی از زنان آمریکایی و حتی سیاهپوستان در خیابان های نیویورک 
و واشنگتن در مخالفت با اعطای حق رای به زنان دست به تظاهرت گسترده ای زدند در 
قانون اساسی آمریکا هیچ اصلی به طور مستقل به حقوق اجتماعی و سیاسی زنان اشاره ای 
نداراد برای اینکه اساس سیاسی نظام آمریکا متکی بر اصل مساوات است نه مساوات به 
معنای سوسیالیستی آن بلکه مساوات به معنای اینکه انسان ها صرف نظر از نژاد و ملیت 
و مذهب شــان در برابر قانون یکسان هستند. در آمریکا مسئله رسیدن به خوشبختی و 
سعادت بسیار اهمیت دارد و دولت باید شرایط رسیدن به خوشبختی را فراهم کند مردم 
خودشان دنبال خوشــبختی روند نه اینکه مثل کشور ما بگویند راه خوشبختی تنها از 
این مســیر است. به همین دلیل آمریکایی ها بر اساس دو شعاری که داشتند یک اینکه 
آمریکا را مردان مهاجر ســفید پوست ســاختند و دوم اینکه آمریکا سرزمین فرصت ها 
اســت به همین دلیل به زنان اجازه نمی دادند وارد عرصه های سیاســی شوند در سال 
۱۹۸۰ یعنی دوره ریگان حضور زنان در مقامات نسبتا عالیه آغاز می شود و ریگان اولین 
رئیس جمهور از حزب جمهوری خواهد است که دارای تمایالت نومحافظانه افراطی است. 
بعضی ها جنبش فمنیستی را با این مسئله یکی می دانند در صورتی که این طور نیست 
جنبش فمنیســتی مبارزه علیه نوع جنسیت است در حالی که زنان آمریکایی هیچ گاه 
به دنبال این نبودند که حق و حقوقشــان با مردان آمریکایی برابر شود به دنبال حقوق 
سیاســی اجتماعی بودند و اگر نه شاید اولین کسی که در دنیا رفتار فمنیستی از خود 
نشــان داد لوئی چهاردهم بود که با اینکه پادشاه خورشید وش بود در مقابل زنان زانوی 
خود را می شکســت و کالهش را از سر خود برمیداشت. بعد از او شخصیت های دیگری 
طرفدار منافع زنان بودند و نگاهشان بیشتر نگاه فمنسیتی بود. در آمریکا خانم آلبرایت 
اولین زنی بود که به پست وزارت خارجه رسید. ایشان قبال سفیر آمریکا در سازمان ملل 
بود. او اصالتا یهودی است ولی بعدا در آمریکا تغییر دین داد و عضو کلیسای اپیسکوپال 
شد. ایشان با تغییر مذهب منشا جنبش یهودیان و مسیحیان شد و جریان جدیدی به 
وجود آمد به نام مسیحیان یهودی یا یهودیان مسیحی که االن قدرتمند و البی های بسیار 
قدرتمندی دارند. همین ها بودند که ترامپ را به پیروزی رساندند. خانم آلبرایت از سال 
۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۰ وزیر امور خارجه بود بعد از خانم آلبرایت آقای کالین پاول بود که 
اولین سیاهپوســت بود که وزیر امور خارجه شد. خانم کاندولیزارایس هم به وزارت امور 
خارجه رسید و اولین زن سیاهپوستی بود که در کابینه بوش پسر به قدرت رسید. سومین 
زن هم خانم کلینتون بود که در کابینه اوباما سمت وزیر امور خارجه را داشت. خانم نیکی 
هیلی هم سفیر ترامپ در سازمان ملل بود. خانم دیگری هم به نام جینا هاسپل در زمان 
ترامپ رئیس CIA بود. بنابراین ترامپ هم ناچار بود به خانم ها در مقامات ارشد سیاسی 
توجه کند ولی نه در حدی که خانم کاماال هریس آمد و معاون رئیس جمهور شد. عموما 
جمهوری خواهان ضد زن هستند اما دموکرات ها تمایل بیشتری به زنان دارند. آقای بایدن 
هم تالش کرده کادر کاخ سفید را از جنگی از ملیت ها، سیاهپوستان و حتی سرخپوستان 

درست کند که بتواند برای دوره بعد رای بیشتری به دست آورد. 

 اولین مســئله ای که این ســوال را در ذهن می آورد که چرا مقامات عالی 
دولت آمریکا زن نیســتند نگاه آمریکا در دنیا این گونه احســاس می شود که 
آمریکایی ها بســیار مدافع حقوق زنان در جهان هستند اما وقتی مثال ۶۴ وزیر 
امــور خارجه در آمریکا روی کار می آیند تازه نوبت به آلبرایت می رســد که 
وزیر امور خارجه شــود. ۴۵ رئیس جمهور ســر کار می آید تا معاون اول زن 
شــود دو مســئله وجود دارد؛ یک اینکه آمریکایی ها هر زمان صحبت حضور 
زنان می شود پروپاگاندای رســانه ای عجیب راه می اندازند. به نوعی که تصور 
می شــود تنها مدافع حقوق زنان در جهان آمریکایی ها هستند اما وقتی به بطن 
ماجرا می رویم مشاهده می کنیم به قدری زن ستیزند حتی درباره خانم هیالری 
کلینتون بهترین زمانی بود که آمریکا صاحب رئیس جمهور زن شــود اما خود 
حزب دموکرات هم آنچنان که باید پشــت خانم کلینتون نایســتاد. به نظرم 

حمایت هایی که از بایدن شد از خانم کلینتون نشد.
در قانون اساســی آمریکا اعالمیه ای ضمیمه آن اســت که از حقوق شهروندی حمایت 
می کند. در قانون اساسی آمریکا چیزی به نام حقوق بشر نداریم. در قانون اساسی فرانسه 
الحاقیه ای ضمیمه آن است با این عنوان که این اعالمیه از حقوق بشر و حقوق شهروندی 
دفاع می کند. این اصطالح در قانون اساسی آمریکا وجود ندارد. یعنی مثال اتفاقاتی که در 
آفریقا می افتد که فردی را شکنجه کنند می گویند به ما ربطی ندارد رفتاری که بارها از 
ترامپ شــاهد بودیم. به همین دلیل اگر می بینیم بیشتر اوقات دموکرات ها سراغ حقوق 
بشر می روند از آن به عنوان ابزار دیپلماتیک و ابزار فشار در روابط شان استفاده می کنند 
و اگر نه در قانون اساسی آمریکا چنین چیزی نداریم این امر خود ساخته ای است که در 
آمریکا به وجود آمده است و این گونه است که ما فکر می کنیم آن ها مدافع حقوق زنان 
به ویژه در روابط بین المللی هســتند ولی در جامعه خود زنان از این مسئله محرومند یا 
خیلی بهره مند نمی شوند. بایدن ۴۶ امین رئیس جمهور آمریکا است دلیل اینکه معاون 
خود را زن انتخاب کرده چون همسر هریس از مقامات برجسته و تاثیرگذار یهودی است 

و در صدد به دست آوردن رای یهودیان بوده است. 

< حق رأی برای زنان در ایاالت متحده در ســطوح محلی 
و ایالت ها طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم به تدریج 
کسب می شــد. تالش برای کســب این حق در سال ۱۹۲۰ 
با تصویب اصالحیه نوزدهم قانون اساســی ایاالت متحده 
خاتمه یافت. این اصالحیه بیــان می دارد که: »حق رای برای 
شــهروندان ایاالت متحده نباید توسط ایاالت متحده یا هر 
یک از ایاالت بر اساس جنســیت مردود یا محدود شود.« 
کنوانسیون ســنکا فالز در ۱۸۴۸ درخواست اعطای حق رأی 
به زنان در ایاالت متحده آمریکا را تنظیم کرد. پس از جنگ 
داخلی آمریکا )۱۸۶۵-۱۸۶۱( حرکت همگانی برای این نهضت 
برجسته تر شد. در سال ۱۸۶۹ پیشــنهاد اصالحیه پانزدهم 
قانون اساســی ایاالت متحده که به مردان سیاه پوست حق 
رای اعطا می کرد، موجب کشمکش ها و مشاجره هایی شد. 
تعدادی از فعالین کسب حق رای برای زنان نظیر سوزان ب. 
آنتونی و الیزابت کیدی استانتون از امضای اصالحیه خودداری 
کردند زیرا که این اصالحیه به زنان حق رأی نمی داد. برخی 
دیگر از فعالین نظیر لوســی استون و جولیا ورد هو استدالل 
می کردند که اگر به مردان سیاه پوست حق رأی داده شود، 
زنان نیز به هدف خود نزدیک تر خواهند شــد. این اختالف 
موجب ظهور دو سازمان شد، اتحادیه ملی حق رأی زنان، که 
برای کسب حق رای زنان در سطح فدرال و همچنین حقوق 
مالکیت برای زنــان ازدواج کرده فعالیت می کرد و اتحادیه 
حق رأی زنان آمریکایی که تالش می کرد حق رای برای زنان 

را از طریق قانون گذاری ایالتی کسب کند

< بایدن ۴۶ امین رئیس جمهور آمریکا اســت دلیل اینکه 
معاون خــود را زن انتخاب کرده چون همســر هریس از 
مقامات برجســته و تاثیرگذار یهودی است و در صدد به 
دست آوردن رای یهودیان بوده است. بنابراین یک ترکیب 
سیاسی به وجود آورده که ترکیب خیرخواهانه ای نبوده که 
سپهر قدرت را تشکیل داده بلکه کامال جنبه سیاسی دارد. 
دموکرات ها نســبت به جمهوری خواهان سیاست مداری 
را بهتر بلدند و نگاهشــان بیشتر به بیرون آمریکا است در 
حالی که جمهوری خواهان بیشتر نگاهشان معطوف به درون 
است. جمهوری خواهان سیاســت یک جانبه گرایی را دنبال 
می کنند اما جمهوری خواهان سیاســت چند جانبه گرایی را 
برای منافع ملی آمریکا به کار می برند. بنابراین آوردن خانم 
کاماال هریس یک شــگرد سیاسی بوده است نه حمایت از 

حقوق زنان

< تفکــر فضای عمومی آمریکا پذیــرش رئیس جمهور زن 
را نــدارد. آمریکا مدافع حقوق زنــان در زمینه ای اجتماعی 
اســت و نه در عرصه های سیاســی مخصوصا این تفکر در 

جمهوری خواهان بیشتر است

آفتاب یزد در گفتگوی تحلیلی- تفصیلی با علی بیگدلی بررسی کرد

آیا جامعه سیاسی آمریکا »زن ستیز« است؟ 
در چشم اندازی که از ایاالت متحده  آمریکا وجود دارد هیچ زنی رئیس جمهور نخواهد شد!
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۱۰۳۱- فروش مرغ قطعه بندی ممنوع 
اســت اما فروش قطعه بندی شــرکتی 
ندارد؟ چقدر هم شــرکتی ها  اشــکال 

گران تر است. )۱/۱۷(
۱۰۲۱- بــا این آمارهــای افزایش ابتال 
متاســفانه ما به پیک چهارم رســیدیم. 
اما زیاد هم دنبال یــک مقصر نگردیم. 
مجموعــه عوامــل مختلفــی در ایــن 

افزایش ها دخیل است. )۱/۱۷(
۰۹۲۱- صــدا و ســیما در تحلیل های 
خود آنقدر مذاکرات برجامی را زیرسوال 
نبرد. غربی ها کوتاهی های زیادی کردند 
بدعهدی داشتند اما رسانه ملی هم آنقدر 

بر غرب ستیزی تکیه نکند. )۱/۱۷(
۰۹۱۴- تمام عقالی جهان و کارشناسان 
خبره معتقدند احیای برجام برای تمام 

جهان سودمند است. )۱/۱۷(
۰۸۴۵- باید در مذاکرات برجامی تا حد 
امکان از حق خود بــرای رفع تحریم ها 

دفاع کنیم. )۱/۱۷(
۰۸۱۰- واقعــا این وضع بازار مرغ تاکی 
قرار است ادامه یابد؟ واسطه ها و دالل ها 
کی دست از ســر این بازار برمی دارند؟ 
مســئوالن کی نظارت درست خواهند 

داشت؟ )۱/۱۷(
۱۱۵۹- پیشنهاد می شــود خودروهای 
سواری که اقدام به جابه جایی مسافران 
می کنند، برای باالبردن امنیت بیشــتر 
مسافران؛ تمامی مسافربرهای شخصی را 
ملزم به تکمیل پرونده در کالنتری های 
محل ســکونت رانندگان یا توسط راهور 
کنند. بــه دلیل این کــه برخی اوقات 
اتفاق ناگــواری رخ داده اســت. با این 
کار هــم ضریب امنیت باال می رود و هم 
این که مســافربرهای شخصی مجبورند 
کرایه های مصوب را رعایت و از مسافران 

دریافت کنند. اکبر از تهران
۱۷۲۰- تــورم و بحــران گرانی ها برای 
عــده ای خــاص، ســودهای نجومی و 
افســانه ای به بــار آورد و برای بیشــتر 
طبقات جامعه محرومیت و فقر. )۱/۱۷(

۱۷۱۰- اگر شرایط آنقدر وخیم است که 
پیشنهاد تعطیلی تهران را می دهند چرا 
قبل آن محدودیت های بیشــتر در نظر 
نگرفتند که کار به اینجا بکشد؟ )۱/۱۷(

۱۷۰۲- تحریم هــا و موضــوع کرونا ۲ 
بحران بزرگ برای کشــور و مردم بود. 
امیدواریــم هر دو این ۲ بحران بزرگ از 

سر مردم کم شود. )۱/۱۷(
۱۶۴۵- باید دید آیا اتحادیه اروپا توانایی 
این را دارد که توافق هسته ای را به یک 

مسیر درست هدایت کند؟ )۱/۱۷(
۱۶۳۱- ایــن همه وعده بــرای کنترل 
و جلوگیــری از گرانی ها شــنیدیم اما 
 نتیجه وعده ها را بــا این گرانی ها خوب 

دیدیم. )۱/۱۷(
۱۶۱۰- واکسیناسیون مردم چه زمانی 
صورت می گیرد؟ واکسن هایی که مجوز 
اضطراری گرفتند باید به دســت مردم 

برسد. )۱/۱۷(
۱۶۰۱- مســئوالن مراقب باشــند پای 
چینی ها به بازار قطعه ســازان باز شــود 
بســیاری از قطعه ســازان ورشکســت 

می شوند. )۱/۱۷(
۱۵۴۸- شنیدم آقای محمد غرضی هم 
برای انتخابات اعالم کاندیداتوری کردند. 
واقعــا فکــر نمی کردم ایشــان حوصله 
شــرکت بــرای رقابت هــای انتخاباتی 
 داشــته باشند. واقعا اینها چه حوصله ای 

دارند؟ )۱/۱۷(
۱۵۴۵- رئیس جدید فدراســیون فوتبال 
نیامــده باعث شــده چــه جابه جایی ها 
و انتصاب هــای عجیــب و غریبــی رخ 
 بدهد. آیا این بــه معنی نوعی پارتی بازی 

نیست؟ )۱/۱۷(
۱۵۲۱- اگر قرار بود با التهاب ساختگی در 
بازار برخورد شود تا حاال برخورد شده بود. 
مسئوالن وعده های نخ نما ندهند. )۱/۱۷(

۱۵۱۲- شاید بتوان بخش هایی از ادارات 
را به خاطر شــرایط کرونا دورکاری کرد 
اما مــردم چه کار کنند برای خرید مرغ 
در ایــن صف ها گرفتار شــدند همه که 
نمی  توانند اینترنتی خرید کنند. )۱/۱۷(

آقای احمدی نژاد  ۱۵۰۱- من نمی دانم 
چــرا آنقدر عالقمند اســت به انتخابات 
بیایــد؟ آیا نمی داند در زمــان دولت او 

چقدر مورد انتقاد قرار گرفت؟ )۱/۱۷(
۱۴۲۰- امیدواریــم هرچــه ســریع تر 
باالخره تکلیف تصویب لوایح اف ای تی اف 
مشخص شــود. این یک پیمان جهانی 
است که بیشتر کشورهای دنیا عضو آن 

هستند. )۱/۱۷(
۱۴۰۲- اگر وضــع از لحاظ کرونایی به 
همین شکل باشــد باید برای انتخابات 
آتی هم یک فکر اساسی بکنند. )۱/۱۷(
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محمدحسین فرحبخش، تهیه کننده ســینما که در اکران نوروز 
۱۴۰۰ فیلم ســینمایی »تکخال« را به عنوان تهیه کننده بر پرده 
سینماها داشت، با تأکید بر اینکه نباید در مواجهه با بحران سینماها 
بالفاصله تعطیل شوند، گفت: متاسفانه به محض اینکه سینماها باز 
می شود و تا می آید جان بگیرد، دوباره بسته می شود، همین مسئله 
سبب می شود فیلم ها کمتر مورد استقبال قرار بگیرند. او ادامه داد: 
مدتی پیش با تغییر گروه مشاغل سینمایی، سینماها باز شد، اما تا 
مردم آمدند و به سینماها اعتماد کردند، دوباره با قرمز شدن شرایط 

در سالن های سینمایی بسته شد، همین مسئله سبب 
ضربه مضاعف به سینما شده است. این موارد سبب 
 شــده که اکران نوروزی در ســال ۱۴۰۰ هرچند با 
 باز شدن سالن های سینمایی همراه شد، اما چندان موفق 
نبود. این تهیه کننده سینما تاکید کرد: معتقدم که 

نباید در ســالن های سینما به دلیل شیوع ویروس کرونا و یا قرمز 
شدن وضعیت شهرها بسته شــود، این روزها مردم در خیابان ها 
حضور دارند و همین حضور در خیابان ها خود به گسترش کرونا 

کمک می کند، اما حضور در سالن های سینمایی هیچ 
تاثیری در این زمینه ندارند. به گزارش مهر، او افزود: به 
سینما رفتن یک امر انتخابی است و این مردم هستند 
که می توانند انتخاب کنند به سینما بروند یا خیر، به 
 همین دلیل سینماها در هر شرایطی باید باز باشند 
تا مردم خود تصمیم بگیرند، البته این را هم باید بگویم که رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی در سالن های سینما سبب شده است 

تا سینماها تبدیل به بهداشتی ترین مکان های شهرشوند. 

 سالن های سینما نباید بسته شوند

فرهاد آییش شاید تنها بازیگری است که تاکنون سه بار نقش دکتر 
محمــد مصدق را بازی کرده اســت. او اولین بار بــا بازی در نمایش 
»راپورت های شــبانه دکتر مصدق«، کار اصغر خلیلی در نقش دکتر 
محمد مصدق روی صحنه رفت و بعد از آن هم همین نقش را در فیلم 
»تختی« ساخته بهرام توکلی ایفا کرد. آییش به تازگی در فیلم »خائن 
کشی« تازه ترین کار مسعود کیمیایی نیز در نقش این سیاستمدار، 
مقابل دوربین قرار گرفته است. همین موضوع سبب شد تا ایسنا گپ 

و گفتی با او داشته باشد.
بازی در نقش مردی مانند محمد مصدق ساده نیست. سیاستمداری 
که برای عده ای رنگی از اســطوره دارد و از سوی دیگر نزدیکی دوره 
حیات او به دوره زندگی ما ســبب می شود تا کار بازیگر دشوارتر هم 
شود زیرا هنوز این شخصیت در خاطره بخشی از مردم ما زنده و حاضر 
است. آییش اما درباره دشواری بازی در نقش مصدق می گوید: بازی 
در چنین نقشــی، مسئولیت بزرگی بر دوش بازیگر می گذارد. او باید 
تالش کند به محبوبیت و دوره تاریخی آن شخصیت وفادر باشد و به او 

خیانت نکند. این احساس مسئولیت در ناخودآگاه من است.
این بازیگــر، بزرگترین چالش خود را برای بــازی در نقش مصدق، 
نزدیکی به این مرد و شناختن او می داند و اضافه می کند: همیشه برای 
بازی در نقش افراد واقعی نگرانی داشته ام چون همواره می کوشم نقش 
را در خودم پیدا کنم و ممکن اســت نتوانم بسیاری از شخصیت های 
تاریخی را در خود بیابم. او که اولین بار با بازی در نمایش »راپورت های 
شبانه دکتر مصدق« در نقش این سیاستمدار روی صحنه رفته است، 
یادآوری می کند: برای بازی در آن نمایش به مدت دو سه ماه در دنیای 
مصدق غرق شدم و تالش کردم او را از جنبه های مختلف روانشناسی 
هم بشناســم نه اینکه فقط بر زندگی سیاسی اش تمرکز کنم. تالش 
کردم به کمک شنیده هایم، با تحلیل تصمیمات سیاسی اش، دیدن 
عکس ها و فیلم های اندکی که از او بر جای مانده و همینطور با شنیدن 
سخنرانی هایش به او نزدیک شوم. آییش ادامه می دهد: هر بار که قرار 
است این نقش را بازی کنم تمام مدت عکس های او را بر دیوار اتاقم 
نصب می کنم، در لپ تاپم تصاویر او را به صورت اسالید تماشا می کنم. 
حتی عکس هایش را بر دیوار پشت صحنه تئاترمان، نصب کرده بودم. 
اما چرا فرهاد آییش برای بســیاری از کارگردان ها اولین گزینه بازی 
در نقش مصدق اســت، خود او معتقد اســت ایــن موضوع به دلیل 
شباهت های ظاهری است: از چند زاویه دوربین، خیلی شبیه ایشان 
هستم. البته اگر قرار باشد از رو به رو فیلم بگیرند، به گریم بیشتری نیاز 
پیدا می کنیم. از گریمی که در فیلم آقای کیمیایی داشتم، راضی بودم 
و حس خیلی خوبی از آن گرفتم. این بازیگر تاکید می کند: می توانم 
ادعا کنم بســیاری از ظرافت های شــخصیت مصدق را می شناسم؛ 
آرمان گرایی هایش، عصبانیتش و... می دانم چه زمانی برآشفته می شده 

یا بیماری اش چرا عود می کرده. این چهره هنری که جزو دوستداران 
جدی مصدق است، درباره این عالقه می گوید: او بهترین و بزرگترین 
سیاستمدار گذشته ما بوده که شکســت و ناکامی اش برای همه ما 

دردناک است.
یکی از مشــکالت ما نبود اسناد و مدارک کافی درباره شخصیت ها و 
وقایع تاریخی اســت و همین موضوع شاید کار را برای بازیگری که 
قرار است نقش یک شــخصیت تاریخی را بازی کند، دشوارتر کند. 
آییش در این باره توضیح می دهد: درباره مصدق اسناد سیاسی زیادی 
وجود دارد. تمام سخنرانی دادگاهش یا سخنرانی اش  در الهه را از بر 
هستم، می دانم چه ظرافت هایی در صحبت هایش بوده است. تک تک 
واژگانش را از حفظ هســتم. او ادامه می دهد: ویدیوهای خیلی کمی 
از مصدق وجود دارد. فیلم کوتاهــی از او باقی مانده که در آمریکا با 
رئیس جمهوری این کشور دیدار دارد و از ظاهرش پیداست که دچار 
کمردرد بوده است. حتی همین فیلم کوتاه هم به شناخت زبان بدن 
این شخصیت خیلی کمک می کند ولی متاسفانه چون فیلم های خیلی 
کمی داریم، بیشتر بر عکس ها تکیه کرده  و تالش کردم شخصیت او را 
کشف کنم. آییش درباره یکی دیگر از چالش های خود برای بازی در 
این نقش توضیح می دهد: در تئاتر خیلی نتوانستم به صدای او نزدیک 
شوم ولی در فیلم آقای کیمیایی توانستم نزدیکی بیشتری ایجاد کنم. 
نمی خواستم صداسازی کنم بلکه دوست داشتم خود کاراکتر به صدای 
درست خویش دست پیدا کند. او اضافه می کند: نوع سخنرانی و گفتار 
مصدق را خوب می شــناختم که حالت انشا داشت. جمالت او بسیار 
طوالنی بود در حالیکه سیاستمداران جهان امروز آموخته اند مفاهیم 
مورد نظر خود را در جمالتی کوتاه و با مکث ارائه دهند و با باز کردن 

مفاهیم می کوشــند ارتباط بهتری با مردم برقرار کنند ولی مصدق 
شیوه خود را داشــت اما جمالت طوالنی او گاهی کار را برای بازیگر 
دشوار می کند. به همین دلیل فکر می کنم برخالف روشنفکران، مردم 
عادی لزوما از سخنرانی هایش تاثیر نمی گرفتند بلکه بیشتر تحت تاثیر 
شخصیت، عملکرد و تصمیم های سیاسی او بودند و البته تاثیر بسزای 

او بر روشنفکران زمان خودش انکار نشدنی است.
شاید یکی از کمبودهای ما در پرداختن به شخصیت هایی مانند محمد 
مصدق این است که بیشــتر بر تصویر بیرونی آنان تمرکز می کنیم 
و کمتر به وجوه انسانی شــان، درونیات، دردهــا و تنهایی های آنان 
می پردازیم و حال آنکه مثال برخی معتقدند مصدق در آخرین دادگاه 
خود خسته و خواب آلود بوده ولی کمتر کسی با این نگاه به او نزدیک 

شده و به این گونه حس و حال های او پرداخته است.
آییش هم نزدیک شدن به جهان انسانی این شخصیت ها را بسیار بجا 
می داند و در این زمینه می گوید: در نمایش »راپورت های شــبانه...« 
سعی کردیم به رابطه مصدق و دخترش بپردازیم که البته برایم چالش 
زیادی داشت اما درباره اینکه گفته می شود مصدق در جلسه دادگاهش 
خســته بود و خوابش می آمده، باید بگویم او همیشه قدری مریض 
احوال بود. شاید از جمله افرادی بود که با فکر می توانند خود را بیمار 
کنند و با تمرکز بیشتر بر بیماری می توانند بیماری خود را به صورت 
تصاعدی باال ببرند. این گونه افراد ممکن اســت به طور ناخودآگاه بر 
بیماری شان کنترل داشته باشند به همین دلیل بسیاری از دشمنان 
مصدق معتقدند او خود را به بیماری می زده در حالیکه واقعا مریض 
می شده اســت. فرهاد آییش در پایان با تشریح حس و حال مصدق 
در آخرین جلســه دادگاهش می گوید: مصدق اصال بــه آن دادگاه 
باوری نداشــت و آن را غیرقانونی می دید. تنها دلیل حضورش در آن 
دادگاه اجبار به دفاع بود و امید داشــت که شاید این دفاعیه در تاریخ 
بماند. می دانســت حاضران در دادگاه چه خواهند گفت. می دانست 
 حرف هایشــان چقدر بیهوده اســت و به همیــن دلیل حوصله اش
 سر می رفت. می گفت وقتی قوانین بین المللی در این دادگاه رعایت 
نمی شود، وای بر ما که می خواهیم در چنین دادگاهی محاکمه شویم. 
اگر می خواست می توانست بیدار بماند ولی ترجیح می داد خوابش ببرد 
و گاهی هم با صحبت کردن و خندیدن با وکیلش، پاسخی متقابل به 

دادگاهی می داد که به او بی احترامی می کرد. 

 شاهنامه خوانی
 گرفتن شاه هاماوران كاوس را 

غمــی بــد دل شــاه هامــاوران      
ز هر گونــه چاره جســت اندران 
چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه      
فرســتاده آمــد به نزدیک شــاه 
که گر شاه بیند که مهمان خویش      
بیایــد خرامان به ایــوان خویش 
شــود شــهر هامــاوران ارجمند      
چــو بیننــد رخشــنده گاه بلند
بدین گونه با او همی چاره جست      
نهان بنــد او بود رایش درســت 

مگر شــهر و دختــر بماند بدوی      
نباشــدش بر ســر یکی باژجوی 
پــدر       رای  ســودابه  بدانســت 
کــه با ســور پرخاش دارد بســر
بکاوس کی گفت کین رای نیست      
ترا خــود بهاماوران جای نیســت 

آورنــد       بچنــگ  بی بهانــه  تــرا 
نبایــد که با ســور جنــگ آورند
ز بهر منســت این همه گفتگوی      
تــرا زین شــدن انده آیــد بروی 

ز ســودابه گفتــار بــاور نکــرد      
نیامدش زیشــان کســی را بمرد
بشــد با دلیــران و کنــد آوران      
هامــاوران  شــاه  بمهمانــی ء 
یکی شــهر بد شاه را شــاهه نام      
همه از در جشــن و ســور و خرام 
بدان شهر بودش سرای و نشست      
همه شهر سرتاســر آذین ببست 
چو در شاهه شــد شاه گردن فراز      
همه شــهر بردند پیشــش نماز
همه گوهــر و زعفــران ریختند      
بدینــار و عنبــر بــر آمیختنــد
بشــهر انــدر آوای رود و ســرود      
بهم بر کشــیدند چون تــار و پود
چــو دیدش ســپهدار هامــاوران      
پیــاده شــدش پیش بــا مهتران 
ز ایــوان ســاالر تــا پیــش در      
همــه در و یاقــوت باریــد و زر
بزّریــن طبقهــا فــرو ریختنــد      
بسر مشــک و عنبر همی بیختند
بکاخ انــدرون تخــت زّرین نهاد      
نشســت از بر تخت کاوس شــاد

همی بود یک هفته با می بدست      
خوش و خّرم آمدش جای نشست 
شــب و روز بر پیش چون کهتران      
میان بســته بد شــاه هامــاوران 
ببســته همه لشــکرش را میان      
پرســتنده بــر پیــش ایرانیــان 
بدین گونه تا یک سر ایمن شدند      
ز چــون و چــرا و نهیــب و گزند

 کوتاه از هنر 

 پیام دهکردی كرونا گرفت 
پیــام دهکــردی به کرونــا مبتال شــد. این 
 بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که مشغول
 نقــش آفرینی در یک مجموعه تلویزیونی بود، 
درباره ابتالی خود به ویروس کرونا گفت: مشغول 
فیلمبرداری یک مجموعه تلویزیونی بودیم و چند 
روز قبل تست کامل برای کرونا را دادم و مشخص 
شد که به این ویروس مبتال شده ام. در حال حاضر 
داروها را مصرف و روند درمان را طی می کنم. به 
گزارش مهر، وی تأکید کرد: ما بازیگران به دلیل 
داشتن گریم نمی توانیم از ماسک استفاده کنیم 
و به همین دلیل بی دفاع هستیم و کارمان جزو 
مشاغل سخت است. در عین حال نمی توانیم کار 
 هم نکنیم زیرا زندگی مان را از این طریق تأمین 

می کنیم.
  

»خان و دیگران« منتشر شد 
رمان »خان و دیگران« که از آثار برجای مانده 
از عبدالحســین نوشین نویســنده و هنرمند 
نام آشنای ایرانی است، به همراه مقاله ای بلند 
درباره تعلیقات به کار گرفته شده توسط وی و 
نقدی بر آثار وی به قلم سید مسعود هاشمی 
و حسین کریمی در ۲۳۷ صفحه از سوی نشر 

سیب سرخ روانه بازار کتاب شد./ایلنا 

عظیمى نژاد »احضار« نواخت
با انجــام تصویربرداری ســریال »احضار« به 
کارگردانــی علیرضا افخمــی و تهیه کنندگی 
محمودرضا تخشــید در تهران همچنان ادامه 
دارد تــا در ماه مبارک رمضــان این محصول 
جدید مرکز ســیمافیلم روی آنتن شبکه یک 
برود. آریا عظیمی نژاد نیز موسیقی این سریال 
را که به دلیل ژانر ماورایــی از فضای ویژه ای 
برخوردار خواهد بود، می سازد. به گزارش پانا، 
در خالصه داســتان این مجموعه آمده است: 
 مائده و زهره دختر عمه و دختر دایی یکدیگر 

هستند....
 

»دعوت« در »رمضان« 
برنامه »دعــوت« بــه تهیه کنندگی مجتبی 
کشــاورز، همانند سال های گذشته ویژه برنامه 
افطار شــبکه یک سیماســت که با آغاز ماه 
مبارک رمضان ۱۴۰۰ و با حضور حجت االسالم 
محمد برمایی به عنوان کارشناس خانواده روی 
آنتن می رود. به گزارش موج، »دعوت« امسال 
با حفظ رســالت ذاتی خود یعنی پرداختن به 
مبحــث مهم خانواده و بــا رویکرد اصلی نگاه 
ویژه به خاندان و بزرگ خاندان ایرانی، هر روز 
حوالی ســاعت ۱۹:۱۵ روانه آنتن شبکه یک 

سیما خواهد شد.

 فرهنگی

=همیشــه برای بازی در نقش افــراد واقعی نگرانی 
داشته ام چون همواره می کوشم نقش را در خودم پیدا 
کنم و ممکن اســت نتوانم بســیاری از شخصیت های 

تاریخی را در خود بیابم

=در تئاتر خیلی نتوانستم به صدای مصدق نزدیک شوم 
ولی در فیلم آقای کیمیایی توانستم نزدیکی بیشتری ایجاد 
کنم. نمی خواستم صداسازی کنم بلکه دوست داشتم خود 

کاراکتر به صدای درست خویش دست پیدا کند

فرهاد آییش: 
 

تالش کردم شخصیت  مصدق را کشف کنم
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پاسخ جدول شماره5986

 افقی 

 عمودی 

  1 - دوســتدار مطالعــه - قره قروت 
2 - مقدار مجاز مصرف دارو - ممکن و 
شدنی - چهره نما – حرف گزینش 3 - 
البیرنت - فیلمی مستند از حبیب احمد 
زاده - پاراگراف 4 - الشخور – کتابی از " 
آن ماری سلینکو " درباره زندگی ناپلئون 
- عمق و ژرفا 5 - پناهگاه - نام مردانه 
فرنگی - مرکز کشــور چک 6 - کار تا 
نصفه انجام شده - اندام تنفسی - حرف 
ندا 7 - صوت تحسین ادبی - فیزیکدان 
آلمانی که واحد مقاومت الکتریکی به نام 
اوست - فانوس دریایی - درخت کوچک 
8 - کنایه از راحت طلب - باران پشت 
ســر هم 9 - ضمیر مخاطب - مروارید 
های درشت - دارای ابهام - کجاست ? 
10 - بله روسی - نهر - تابلویی از پابلو 
پیکاســو 11 - میوه نو رسیده - درس 
انگلیسی - ساقه زیر زمینی 12 - قلعه 
و حصار - مارکی بر خــودرو - جواب 
هوی 13 - باقیمانده توانایی - کتابی از 
هوشنگ مرادی کرمانی - گریه بلند 14 
- هنوز التین - برادر شیرازی - فرزند 
نوجوان – ساز شاکی 15 - برداشتن ، بلند 

کردن - سال اسب

 1 - مترسک - چو ایران .... تن من مباد - 
مایل و کج 2 - کنایه از آسمان پر ستاره 
- دستگاهی برای اندازه گیری فشار بخار و 
گازها 3 - نوعی سرما خوردگی - لنگه - هر 
برگ کاغذ 4 - مقابل زیاد - سوغات قم - 
سود حرام - آب شرعی 5 - گروه ورزشی 
- کشورآمریکای جنوبی - چالک وسط 
شکم 6 - سیاه - ناله ای از سر ناامیدی و 
اندوه - محتوی نامه 7 - بسیار خشمگین 
و بد اخالق ! - در حال لرزیدن 8 - سوغات 
کرمان - مایعی که برای بار دوم یا بیشتر از 
تفاله چیزی به دست می آورند 9 - شون .... 
بازیگر نقش جیمز باند - حکومت 10 - نام 
دخترانه - فوتبال آمریکایی - مارکی بر 
کامیون 11 - حشره چسبنده - گروهی از 
گیاهان علفی چند ساله از خانواده آفتاب 
گردان - بهتر از بودن 12 - عدد حرکت - بر 
بند کفش می زنند - ژاندارم قدیم - نیم 
تنه 13 -  اژدر مار - آغوش - برنج فروش 
 14 - مردمــان پس از ما - درفش معروف
 15 - هدایــت کننده - اثری از زیگموند 

فروید روانشناس اتریشی - جاده آهنی

 مهران مهام: 
اصغر فرهادی پایه گذار سریال های كمدی  

در ماه رمضان بود
مهران مهام که سابقه تهیه سریال های کمدی از جمله طنزهای موفق 
رضا عطاران را در کارنامه دارد، با یادآوری سریال های طنزی که پیشتر 
در ایام رمضان مخاطبان را با خــود همراه می کردند، از دالیل اصلی 
کمرنگ شدن ساخت سریالهای طنز ماه رمضانی گفت. مهام در پاسخ 
به این پرسش که در شرایطی که تجربه نشان داده سریال های کمدی 
در مناسبتی مانند رمضان از مخاطب قابل قبولی برخوردار می شوند و 
مدتی است که شاهد پخش سریال طنز قابل توجهی در این مناسبت 
نیستیم، چرا سریال طنز »بوتیمار« پس از جا ماندن از آنتن نوروزی 
برای پخش در رمضان هم انتخاب نشد؟ اظهار کرد: یکی از دالیِل نبوِد 
کار طنز در تلویزیون به این برمی گردد که غالبا کمدی سازهای ما از 
تلویزیون رفته اند. واقعیت این است، فضایی که شبکه نمایش خانگی به 
وجود آورده، اغلب کمدی سازها را به سمت خود جذب کرده است. او 
همچنین اظهار کرد: تلویزیون یک بودجه ای دارد که مجلس مشخص 
می کند و اعداد و ارقام مشخصی دارد و طبق آن سریال کمدی می سازد. 
برای سریال هایی مثل »پایتخت«، »نون.خ« و برخی سریال هایی که 
قبال ساختیم، هزینه می کنند ولی با ارقامی که در بیرون از تلویزیون 
می دهند، مشخص است که کسی نمی ماند. سریال ما هم اگر برای ایام 
رمضان روی آنتن نمی رود، به این دلیل اســت که کار ما ۲۰ قسمت 
است و با توجه به اینکه مناسبت رمضان ۳۰ روز است، پخش نمی شود. 
تهیه کننده ســریال های »متهم گریخت«، »خانه به دوش«، »ترش و 
شــیرین«، »من یک مستأجرم«، »زن بابا« و »دردسرهای عظیم«، با 
ابراز تاســف از نبوِد کار کمدی در رمضان امسال، همچون سال های 
گذشــته یادآور شــد: پایه گذار کارهای کمدی و طنز در ایام رمضان 
آقای اصغر فرهادی بودند. آقای فرهادی »یادداشــت های کودکی« و 
»پشت کنکوری ها« را در شبکه پنج شروع کردند و بعد از آن فضا در 
تلویزیون شکست و مشخص شد که باید برای ماه رمضان کار کمدی 
ساخت. بعد از آن هم پشِت سر کار را ما گرفتیم و سال ها برای تلویزیون 
در ایام رمضان کار کمدی ســاختیم، ولی وضعیــت حاال به گونه ای  
 اســت که در این مسیر سیر می کنیم و کاری هم نمی شود انجام داد 
و اینکه کمدین، نویسنده کمدی و کارگردان کمدی ساز در تلویزیون 
کم داریم. او در بخش دیگری از این گفتگو درباره زمان پخش سریال 
»بوتیمار« که در ابتدا از گزینه های نوروزی بود، اظهار کرد: فکر می کنم 
این مجموعه بعد از ماه رمضان به روی آنتن برود و ظاهرا اینگونه است؛ 
البته هنوز تاریخ دقیق تعیین نشده است. این تهیه کننده با اشاره به 
اینکه »بوتیمار« از گزینه هــای پخش نوروزی بود، اما برای پخش در 
نوروز انتخاب قطعی نشده بود، در این زمینه توضیح داد: روزی که تولید 
ســریال »بوتیمار« آغاز شد، به ما اعالم کردند که از گزینه های نوروز 
هســتیم. کار آقای منصور سهراب پور )تهیه کننده چوب خط( هم از 
گزینه های نوروزی بود. اما خب در نهایت تصمیم، پخش سریال دیگری 
بود. به گزارش برنا، مهام تاکید کرد: شــاید از قبل هم قرار بوده است 
که »گاندو ۲« پخش شود اما تشخیص بر این بوده است که درباره آن 
اطالع رسانی نکنند اما اینکه چرا یکباره این سریال برای نوروز انتخاب 

شد، من مسئول توضیح دادن درباره آن نیستم.

»ابراهیموویچ« بازیگر شد 
گروه بازیگران قســمت پنجم الیواکشن »اســتریکس و اوبلیکس« که یک 
مجموعه محبوب کودکان است، اعالم شد. قرار است فیلمبرداری این پروژه 
بهار امسال آغاز شــود. گروه بازیگران این فیلم شامل »گیوم کنه« در نقش 
استریکس، »ژیل للوش« در نقش اوبلیکس )اولین بار است که ژرار دوپاردیو 
نقش اوبلیکس را در این فرنشایز فرانسوی برعهده ندارد.(، »وینسنت کسل« 
در نقش سزار، »ماریون کوتیار« در نقش کلئوپاترا و »جاناتان کوهن« در نقش 
فینالتزیس است. به گزارش صبا، از دیگر بازیگران این فیلم می توان به زالتان 
ابراهیموویچ ســتاره فوتبال تیم ملی سوئد و باشگاه آث میالن اشاره کرد که 

اولین فیلم سینمایی خود را تجربه می کند. 

مفقودی 
برگ سبز ســواری هاچ بک MT کوئیک مدل: 1398 به شماره شاسی: 
NAS841100K1008337 به شــماره موتور: M15/8753127 و شماره 

پالک:  20   ایران 632  ل 12 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرجان شــاکری به شماره شناسنامه 
0012628522 در مقطع کارشناســی رشــته مهندسی صنایع صادره از 
دانشــگاه علوم و فنون مازندران مفقود گردیده اســت. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به نشانی تهران-پاسداران-میدان هروی- خیابان 

وفامنش-کوچه اردیبهشت-پالک1 ارسال نماید.

مفقودی 
شناســنامه مالکیت )برگه سبز( اتومبیل تیبا 2 مدل 97 سفید به شماره 
انتظامی 38 ایران 542 ی 26 و شماره موتور M15/8677930  و شماره 
شاسی NAS821100J1193595 به نام بیتا خوشنود قدیم مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی 
 ،CDI 125 برگ سبز، سند کارخانه و کارت سوخت موتورسیکلت جترو تیپ
رنگ نقره ای به مدل 1388 به شماره موتور NCW125*HA060407* و 
شماره تنه NCW***125T8918723 متعلق به آقای مجتبی احمدی  
بیداخویدی به شماره ملی: 4433306606 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  



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

زندگی  یکشنبه  ۲۲ فروردین ۱۴۰۰    شماره  5987

 lدکتر رهسپار: سندروم پیرو رابین به گونه ای است که فک 
پایین نوزاد رشد نکرده و زبان راه هوایی را می بندد و می تواند با 
مشکل شکاف کام نرم و سخت نیز همراه باشد بنابراین نوزاد در 
بدو تولد نمی تواند تنفس داشته باشد و بلع مناسبی داشته باشد 

حتما باید اقدامات الزم برای نجات جان آن انجام گیرد

lنوزادانی که با این ش��رایط متولد می ش��وند بالفاصله باید توس��ط فوق 
تخصص بیهوش��ی نوزادان یا متخصص بیهوش��ی مورد بیهوشی قرار گیرند 
و ج��راح ده��ان فک و ص��ورت با قرار گذاش��تن دس��تگاه ای تحت عنوان 
دیس��تراکتور بر روی استخوان فک پایین اقدامات الزم را انجام تا به مرور 

فک پایین جلو آمده و بزرگ شود

l دکترکبیری: سندرم پیررابین نیز یک بیماری مادرزادی است 
که کودک هنگام به دنیا آمدن دچار فک عقب و کوچک اس��ت 
که باعث می شود وی نتواند به خوبی نفس بکشد و در صورتی که 
به حالت طاق باز خوابانده شود دچار قطع و انسداد تنفس می شود 

که حتی در برخی موارد می تواند موجب مرگ نوزاد گردد

l در قدیم که بیماری سندرم پیر رابین به دلیل عدم آشنایی کافی و نبود 
تکنیک های الزم باعث از دس��ت رفتن جان ن��وزادان می گردید اما اکنون با 
بهره گیری از تکنیک های جدید می توان جان این نوزادان را نجات داد و با انجام 

عمل جراحی آنها مانند دیگر نوزادان می توانند زندگی طبیعی داشته باشند

lدکتر عباس��ی: در نوزادان مبتال به سندرم پیررابین مهمترین 
نکت��ه رش��د کم فک پایین اس��ت که به دالی��ل مختلفی مانند 
ژنتیکی و قرار گیری نامناسب سر و بدن در رحم مادر که موجب 

کاهش رشد فک پایین شده، اتفاق می افتد
l در روزها و هفته های اول تولد نوزاد مبتال به سندرم پیر رابین نمی توان 
عمل جراحی مناسب را به دلیل کم بودن وزن نوزاد انجام داد لذا تدابیری 
اندیشده می ش��ود تا بتوان با روش های غیر جراحی مشکالت تنفسی و بلع 

غذا را کاهش داد تا وزن کودک به حدمناسب برای انجام عمل برسد 

 l دکت��ر پرهیز: یکی از راه های تش��خیص ن��وزادان مبتال به 
بیماری س��ندرم پیررابین این اس��ت که اگر آنها را روی شکم 
بگذاریم باز هم مشکل تنفس��ی آنها حل نمی شود زیرا ساختار 
آناتومی داخل آنها به طور کلی مختل اس��ت و در نوزادان دیگر 

ک��ه فقط فک کوچک تری دارند وقتی آنها را بر روی ش��کم قرار می دهیم 
مشکل تنفسی آنها برطرف می شود و بهتر می توانند نفس بکشند و این یک 

راه تشخیصی اولیه برای این بیماران است
l نوزادان مبتال به سندرم پیررابین باید به صورت مکرر توسط متخصص 
جراح��ی ده��ان و فک و صورت چکاپ ه��ای دوره ای را انجام دهند تا اگر 
مش��کل یا اختاللی دارند، برطرف گردد زیرا شکاف لب و کام نیز در این 
نوزادان نیاز به درمان چند مرحله دارد که باید در زمان مشخص هر مرحله 

از آن انجام شود 

آفتاب یزد – گروه زندگی: بیماری های مادرزادی همچون بیماری س��ندرم پیررابین 
)عدم رشد فک پایین( از جمله بیماری هایی است که سبب آسیب در نوزادان می شود: 
س��ندرم پیر رابین، ) ب��ه انگلیس��ی: Pierr Robin Syndrome ( ترکیبی از چند 
ناهنجاری دهانی است. سندرم پیر رابین، فرم های مختلفی از خفیف تا شدید دارد. هر 
چه این بیماری شدتش بیشتر باشد، عالئم آن هم شدیدتر خواهد بود و حتی در برخی 
موارد می تواند در صورت عدم تشخیص مناسب منجربه مرگ نوزاد شود لذا با توجه به 
اهمی��ت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر بهزاد رهس��پار، متخصص جراحی دهان، 
فک و صورت، رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت، دکتر امیر کبیری، متخصص 
جراحی دهان، فک و صورت،دکتر محسن عباسی، دکتر سید علیرضا پرهیز، متخصص 

جراحی دهان، فک و صورت گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر رهسپار در اینباره می گوید: بیماری پیررابین توسط فردی به نام پیررابین 
کش��ف شده اس��ت. طبق آمار به دست آمده تقریبا از هر ۱۰ هزار تولد تقریباً یک نوزاد 
مبتال به سندروم پیرا رابین می شود و شیوع این بیماری تقریباً میان نوزادان دختر و پسر 

یکسان بوده و تفاوت چندانی ندارد.
وی اظهار کرد: س��ندروم پیرو رابین به گونه ای اس��ت که فک پایین نوزاد رشد نکرده و 

زبان راه هوایی را می بندد و می تواند با مش��کل شکاف کام نرم و سخت نیز همراه باشد 
بنابراین نوزاد در بدو تولد نمی تواند تنفس داشته باشد و بلع مناسبی داشته باشد حتماً 

باید اقدامات الزم برای نجات جان آن انجام گیرد.
ای��ن متخصص جراح��ی دهان، فک و صورت بیان کرد س��ندرم پیررابی��ن از بدو تولد 
می تواند نوزاد را دچار مشکل کند و حتما در دو هفته اول پس از تولد باید جراحی فک 
 صورت گیرد تا زبان به جلو آید و راه تنفس باز ش��ود در غیر این صورت نمی تواند زنده

 بماند.
وی توضیح داد: نوزادانی که با این ش��رایط متولد می ش��وند بالفاصله باید توس��ط فوق 
تخصص بیهوشی نوزادان یا متخصص بیهوشی مورد بیهوشی قرار گیرند و جراح دهان 
فک و صورت با قرار گذاشتن دستگاه ای تحت عنوان دیستراکتور بر روی استخوان فک 

پایین اقدامات الزم را انجام تا به مرور فک پایین جلو آمده و بزرگ شود.
دکتر رهس��پاراضافه کرد: در این روش نوین جراحی، با ایجاد برش اس��تخوانی دستگاه 
مولینا دیسترکش��ن در فک نوزاد تعبیه می ش��ود، نوزاد بعد از انجام جراحی در بخش 
مراقبت های ویژه نوزادان بستری شده و هرروز پیچ های این دستگاه در هر دو طرف فک 

حدود یک میلی متر باز می شود.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت افزود:با این روش در مدت یک هفته فک نوزاد 
حدود ۱۴ میلی متر به جلو هدایت می شود و کمبود رشد اولیه فک جبران می شود. این 
دستگاه بعد از حدود دو ماه که استخوان فک نوزاد استحکام الزم را به دست آورد از فک 

او جدا می شود و می تواند به زندگی معمولی خویش ادامه دهد.
سندرم وی بیان کرد: در زمان های گذشته در صورت ابتال به بیماری سندرم پیررابین، 
والدی��ن از نجات جان کودک نا امید می ش��دند اما خوش��بختانه ب��ا انجام تکنیک ها و 

روش های جدید می توان جان این کودکان را نجات داد. 
دکتر رهس��پارتوضیح داد: نوزادان مبتال به این س��تدرم در همان بدو تولد کامال عالیم 
واضحی دارند مانند نفس تنگی، س��یاه ش��دن صورت و... زیرا به دلیل مش��کالت فکی، 
دچار کمبود اکسیژن می شوند و باید مراقبت های ویژه ای از همان بدو تولد از آنها شود 
و به طریقی خوابانده شوند و به طریقی تغذیه شوند که دچار وقفه تنفسی نشوند و جان 
آنها به خطر نیفتد.این متخصص جراحی دهان، فک و صورت بیان کرد: قبل از تولد نیز 
بیماری س��ندرم پیر رابین از طریق انجام سونوگرافی قابل تشخیص است ونوزادانی که 
قبل از تولد این بیماری در آنها تش��خیص داده می شوند باید به مراکز خدمات عالی به 
دلیل احتمال مشکل تنفسی ارجاع داده شوند و متخصص نوزادان یا متخصص بیهوشی 
باید در دسترس باشد تا در تالش های احیا در اتاق زایمان کمک کند. ممکن است لوله 

گذاشته شود تا به تنفس کودک کمک کند. 
دکتر رهسپار اظهار کرد: جهت نجات جان کودکان مبتال به بیماری سندرم پیررابین در 
روش های قدیمی زبان را به چانه بخیه می کردند ولی این مسئله قدرت بلع نوزاد را دچار 
مشکل می کرد و آب دهان وارد ریه می شد و مشکالت تنفسی نوزادان را تهدید می کرد 

که با روش های نوین می توان کمک موثری به این بیماران انجام داد.
رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت متذکر شد: نباید این نوزادان به هیچ عنوان 
تحت عمل جراحی باز کردن نای )تراکستومی( قرار گیرند زیرا برای آنها عوارض شدیدی 
به همراه خواهد داش��ت.وی مطرح کرد: در صورت عدم درمان نوزادان مبتال به بیماری 
پیررابین، به دلیل اینکه اکس��یژن کمی به ارگان های بدن می رسد باعث بروز اختالالت 
مختلفی از جمله در مغز، قلب و... می ش��ود که می تواند مشکالت بسیاری را برای افراد 
در پی داش��ته باشد.دکتر رهسپار عنوان کرد: جراحی نوزادان مبتال به سندرم پیررابین 
از جمله جراحی پر ریس��ک اس��ت زیرا اعضاء بدن نوزاد است و ساختارآن به طور کامل 
تش��کیل نش��ده و برخی مشکالت دیگر بدین خاطر نیاز به انجام یک کار تیمی است تا 
بتوان این مشکالت این نوزادان را برطرف کرد.این متخصص جراحی دهان، فک و صورت 
مطرح کرد:دستگاه دیستراکتور در ابتدا برای درمان مشکالت ارتوپدی استفاده می شد اما 
با پیشرفت انجام شده برای درمان مشکالت فک نیز مانند بیماری سندرم پیر رابین برای 
نجات جان نوزادان اس��تفاده می شود.وی تصریح کرد: حمالت نوزادان مبتال به سندرم 
پیررابین زمانی به وجود می آید که کودک را به پش��ت بخوابانند، یا این که بخواهند به 
کودک غذا بدهند. غذا دادن به این کودکان مشکل می باشد، چون زبان مانند یک مانع 
حفره حلق را مس��دود می کند. همچنین به دلیل تحریک دائمی اعصاب حلقی کودک 
دائما حالت اس��تفراغ دارد.دکتر رهسپار گفت:مراکز جامعی همچون بیمارستان نمازی 
شیراز از جمله بیمارستان هایی است که ساالنه تعداد زیادی از این بیماران را تحت درمان 
قرار می دهد و خوشبختانه در حال حاضر در کشور جراحی های دهان، فک و صورت به 
خوبی انجام می گیرد و کمبودی در زمینه علم و دانش نداریم البته از نظر تکنولوژی های 
وارداتی اکنون کمی در مضیقه هستیم که امیدواریم با همکاری های صورت گرفته این 

مشکل نیز رفع شود.
n سندرم یک مشکل مادرزادی است

در ادامه نیز دکتر کبیری در ادمه خاطرنش��ان کرد: به طور کلی س��ندرم یک مش��کل 

مادرزادی است که وقتی کودک به دنیا می آید در وی مشاهده می شود.وی مطرح کرد: 
س��ندرم پیررابین نیز یک بیماری مادرزادی است که کودک هنگام به دنیا آمدن دچار 
فک عقب و کوچک است که باعث می شود وی نتواند به خوبی نفس بکشد و در صورتی 
که به حالت طاق باز خوابانده شود دچار قطع و انسداد تنفس می شود که حتی در برخی 

موارد می تواند موجب مرگ نوزاد گردد.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت بیان کرد: نوزادان مبتال به بیماری س��ندرم 
پیررابین در همان بدو تولد عالیم داشتن کمبود اکسیژن خون در آنها مشاهده می شود 

که نیازمند یک کار تیمی است تا بتوان جان نوزاد را نجات داد.
وی عنوان کرد: در قدیم که بیماری سندرم پیر رابین به دلیل عدم آشنایی کافی و نبود 
تکنیک های الزم باعث از دس��ت رفتن جان نوزادان می گردید اما اکنون با بهره گیری از 
تکنیک ه��ای جدید می توان جان این ن��وزادان را نجات داد و با انجام عمل جراحی آنها 

مانند دیگر نوزادان می توانند زندگی طبیعی داشته باشند.
دکتر کبیری می گوید: انجام عمل بر روی نوزادان به دلیل کوچک بودن اجزاء و ساختمان 

آناتومی ظریف با عوارض بسیاری همراه است.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت بیان کرد: برای درمان بیماری س��ندرم پیر 
رابین در هنگام عمل جراحی از دس��تگاهی به نام دیستراکتور استفاده می شود که  در 

افزایش طول استخوان فک موثر است. 
وی افزود: در هنگام عمل جراحی در این نوزادان، دستگاه مولینا دیسترکشن در داخل 
فک به وس��یله برش هایی تعبیه می شود که به دلیل داشتن آناتومی ظریف وقابل رشد 

نوزادان در بزرگ شدن فک آنها مانند دیگر اعضاء بدن که رشد می کنند، موثر است.
دکت��ر کبیری ابراز ک��رد: با افزایش طول تدریجی فک پایین نوزادان مبتال به س��ندرم 

پیررابین، مشکالت تنفسی و بلع غذا و... در آنها بهبود می یابد.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت افزود: این عمل را در همان بدو تولد نمی توان 

بر روی نوزاد انجام داد زیرا وزن نوزاد کم است بدین خاطر با ایجاد سوراخ در ناحیه گلو 
و راه های دیگر امکان تنفس و شیرخوردن را برای نوزاد فراهم آورده می شود تا در زمان 
مناسب عمل جراحی جهت گسترش فک صورت گیرد. وی گفت:  معموال این سندرم 
به طور بالینی پس از تولد تش��خیص داده می ش��ود. نوزاد معموال دچار مش��کل تنفس 
بخصوص در هنگام خوابیدن است و جراحان فک و صورت به وسیله یک کار تیمی در 

ایران می توانند جان نوزاد را نجات دهند.
n عالیم این سندرم در بدو تولد قابل تشخیص است 

در ادامه نیز دکتر عباس��ی در اینباره خاطرنش��ان کرد: س��ندرم پیررابین، یک بیماری 
مادرزادی است.  سندرم به طور کلی چند اختالل است به دالیل مختلف و عالیم مختلف 
در نوزادان مشاهده می شود.وی ابراز کرد: در نوزادان مبتال به سندرم پیررابین مهمترین 
نکته رشد کم فک پایین است که به دالیل مختلفی مانند ژنتیکی و قرار گیری نامناسب 

سر و بدن در رحم مادر که موجب کاهش رشد فک پایین شده، اتفاق می افتد.
ای��ن متخصص جراحی دهان، فک و صورت اظهار کرد: در هنگامی که به دلیل ابتال به 
این بیماری فک نوزاد عقب و کوچک است در هنگام دراز کشیدن نوزاد، زبان در ته حلق 

گیرکرده و مسیر تنفسی نوزاد سریع بسته می شود .
وی اب��راز ک��رد: عالیم ابتال به بیماری س��ندرم پیررابین در ن��وزادان در همان بدو تولد 
مش��خص است و به دلیل مشکل تنفسی رنگشان سیاه و کبود می شود و اگر تشخیص 

مناسب و اقدامات درمانی مناسب صورت نگیرد احتمال مرگ نوزاد وجود دارد.
دکتر عباس��ی می گوید: در برخی از کودکان مبتال به بیماری س��ندرم پیررابین، شکاف 
کام نیز وجود دارد زیرا رش��د فک کم است لذا نوزادان مبتال هم در تنفس و هم در بلع 
غذا دچار مش��کل هستند.این متخصص جراحی دهان، فک و صورت افزود: این نوزادان 
با توجه به اینکه عالیم بیماری ش��ان کامال مش��خص اس��ت در همان بدو تولد تحت 
 مراقبت های ویژه توس��ط یک تیم پزش��کی قرار می گیرند و احتمال اینکه مشکل آنها
 از طری��ق انجام عمل جراحی بر طرف ش��ود، وجود دارد.وی تصریح ک��رد: در روزها و 
هفته های اول تولد نوزاد مبتال به سندرم پیر رابین نمی توان عمل جراحی مناسب را به 
دلیل کم بودن وزن نوزاد انجام داد لذا تدابیری اندیشده می شود تا بتوان با روش های غیر 
جراحی مشکالت تنفسی و بلع غذا را کاهش داد تا وزن کودک به حدمناسب برای انجام 
عمل برسد. دکترعباسی می گوید: از جمله آموزش هایی که به والدین داده می شود قبل از 
انجام عمل این است که این نوزادان نباید به حالت افقی قرار گیزند زیرا باعث قطع تنفس 
کودک می شود و در برخی مواقع نیز زبان بچه ها به ناحیه چانه می دوزند تا زبان هنگام 
تنفس و شیرخوردن به سمت عقب نرود و کودک بتواند وزن گیری و تنفس الزم را داشته 
باش��د را داشته باشد.این متخصص جراحی دهان، فک و صورت اضافه کرد: انجام عمل 
گسترش فک در نوزادان مبتال به سندرم پیررابین پس از وزن گیری الزم انجام می گیرد. 
در این نوزادان پس از بیهوشی دستگاهی به نام دستگاه مولینا دیسترکشن در داخل فک 
وی کار گذاش��ته می شود که باعث تصحیح رش��د فک پایین در این نوزادان می شود.در 
اغلب موارد پس از 3 الی ۴ ماه رشد فک نوزاد به حد طبیعی می رسد و پزشک دستگاه را 
بر می دارد.وی بیان کرد: در ایران انجام عمل تصحیح فک برای نوزادان مبتال به بیماری 

سندرم پیررابین توسط جراحان دهان و فک و صورت انجام می شود. 
دکترعباس��ی عنوان کرد: تشخیص به موقع بیماری سندرم پیررابین از اهمیت بسیاری 

برخوردار است زیرا در صورت عدم تشخیص به موقع احتمال مرگ نوزاد وجود دارد.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت ادامه داد: در گذش��ته به دلیل نبود راه های 

درمانی و تکنیک های مناسب تعداد زیادی از این نوزادان جان خود را از دست می دادند 
اما خوشبختانه با روش ها و تکنیک های جدید این نوزادان می توانند مانند نوزادان دیگر 
زندگی طبیعی را  بدون مش��کل طی کنند.وی گفت: طبیعتا به دنیا آمدن نوزاد مبتال 
به بیماری س��ندرم پیر رابین در ابتدا برای والدین میتواند نگران کننده باش��د زیرا نوزاد 
در حالت دراز کش��یده به دلیل کمبود اکسیژن، سیاه و کبود می شود و تغذیه آنها باید 
در ش��رایط خاص و استفاده از سرشیشه های مخصوص باشند اما باید بدانیم با اقدامات 
درمانی و جراحی مناسب، این بیماری قابل درمان است و این کودک در سن دو سالگی 

با کودک های دیگرفرقی نخواهد داشت.
n اکثرا مبتالیان به این سندرم دارای شکاف کام هستند 

 درادامه نیز دکتر پرهیز در اینباره می گوید: سندرم پیررابین یک اختالل مادرزادی است 
که در بدو تولد به وجود می آید. این بیماری مجموعه ای از یکسری از اختالالت وعالیم 

است که باعث می شود ما اسم آن را سندرم پیررابین بگذاریم.
وی ادامه داد:در صورت ابتال نوزاد به این بیماری فک پایین نوزاد کوچک است زیرا رشد 
کافی ندارد و زبان به سمت عقب و ته حلق قرار گرفته که این باعث می شود که راه هوایی 

بیمار بسته شود لذا بیمار نمی تواند راحت نفس بکشد.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت بیان کرد: اکثرا مبتالیان به بیماران سندرم 
پیررابین دارای ش��کاف کام نیز هستند و این بیماری هم در دخترها و هم در پسرها به 

میزان یکسان مشاهده می شود .
وی اظه��ار کرد: با توجه به تحقیقات انجام ش��ده تا کنون علت اصلی بیماری س��ندرم 
پیررابین  مش��خص نشده اس��ت اما یکس��ری تئوری هایی در مورد این بیماری مطرح 
می شود که یکی از مهمترین آن بروز اختالل  ژنتیکی است و دیگر اینکه به دلیل بروز 
اختالالت داخل رحم مادر بخصوص در قرارگیری حالت سربچه می تواند این بیماری در 

نوزاد مشاهده گردد. 
دکتر پرهیز اظهار کرد: گاهی نیزاختالل در ستون فقرات و چرخش سر به سمت داخل 
و بروز محدودیت و فشار در ناحیه چانه توسط قفسه سینه جنین باعث می شود که این 
اختالل در نوزاد به وجود بیاید که زبان به سقف دهان گیر می کند و می تواند شکاف کام 

را نیز در این ناحیه ایجاد نماید.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت تصریح کرد: نوزادان مبتال به سندرم پیررابین 
عالوه بر اینکه ناحیه فک پایین آنهاکوچک است و شکاف کام و لب و یکسری اختالالت 

درونی مانند مستعد ابتال به عفونت های متعدد را نیز می توانند داشته باشند .
وی عنوان کرد: در مورد درمان نوزادان مبتال به بیماری س��ندرم پیررابین باید به چند 
نکته توجه کرد که یکی از مهمترین آنها این اس��ت که این بیماران در بدو تولد دارای 
دومشکل اساسی هستند؛ یکی تنفس است که باید اقدامات الزم انجام شود و راه هوایی 
آنها باز شود که ممکن است با را های مختلفی گذاشتن لوله داخل تراشه و غیره مشکل 

تنفسی آنها برطرف شود.
دکتر پرهیز ادامه داد: دیگر اینکه نوزادان مش��کل در ناحیه زبان و س��قف دهان دارند 
 که قاعدتا مشکل در غذاخوردن  را برایشان ایجاد می کند زیرا این نوزادان نمی توانند با

 لب هایش��ان س��ینه مادر را بمکند و شیر بخورند لذا شیر وارد ریه یا حلق آنها می شود 
بنابراین یک لوله از بینی این بچه ها رد می شود و داخل مری و معده قرار می گیرد و از 

این طریق تغذیه این نوزادان انجام می شود.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت عنوان کرد: یکی از راه های تشخیص نوزادان 
مبتال به بیماری س��ندرم پیررابین این اس��ت که اگر آنها را برروی شکم بگذاریم باز هم 
مشکل تنفسی آنها حل نمی شود زیرا ساختار آناتومی داخل آنها به طور کلی مختل است 
و در نوزادان دیگر که فقط فک کوچک تری دارند وقتی آنها را بر روی شکم قرار می دهیم 
مشکل تنفسی آنها برطرف می شود و بهتر می توانند نفس بکشند و این یک راه تشخیصی 
اولیه برای این بیماران است.وی اضافه کرد: پس از آن که در اقدامات اولیه مشکل تنفس 
و تغذیه نوزاد مبتال به سندرم پیررابین توسط پزشک هنگام بدو تولد برطرف شد،موضوع 
مهم دیگر رش��د فک پایین اس��ت که توسط جراح دس��تگاهی در فک پایین نوزاد قرار 
می گیرد تا مش��کل برطرف ش��ود.دکتر پرهیز ادامه داد: اکنون انجام جراحی برای رشد 
فک نوزادان مبتال به بیماری س��ندرم پیررابین را در همان ابتدا تولد می توان انجام داد 
اما در گذش��ته محدودیت س��نی وجود داشت که حال این جراحی به کمک تکنیک ها 
خیلی سریعتر با عوارض کمتر این جراحی انجام می شود.این متخصص افزود: با یکسری 
از دستگاه های خاص می توان فک نوزادان مبتال به سندرم پیررابین را بزرگ تر کرد بدین 
صورت که این دس��تگاه توس��ط جراح داخل فک نوزاد قرار می گیرد تا رشد فکی نوزاد 

را تامین کنند و اندازه آن را به حد نرمال برس��انند.وی اظهار کرد: پس از انجام جراحی 
ش��اهد مقداری رشد در ناحیه فک نوزاد مبتال به سندرم پیررابین خواهیم بود و پس از 
آن در 8 الی9 ماهگی می توان شکاف لب و کام  آنها را توسط جراحی ترمیم کرد و این 
مشکل نوزاد را نیز برطرف کرد  و در این هنگام نوزاد می تواند به زندگی طبیعی خویش 
برگردد.دکتر پرهیز ابراز کرد: نوزادان مبتال به سندرم پیررابین باید به صورت مکرر توسط 
متخصص جراحی دهان و فک و صورت چکاپ های دوره ای را انجام دهند تا اگر مشکل 
یا اختاللی دارند، برطرف گردد. شکاف لب و کام نیز در این نوزادان نیاز به درمان چند 
مرحله دارد که باید در زمان مشخص هر مرحله از آن انجام شود.این متخصص جراحی 
دهان، فک و صورت در پایان گفت: خوشبختانه بیماری سندرم پیررابین در داخل کشور 
قابل درمان است و مراکز مختلفی در ایران وجود دارند و یکی از این مراکز که سریع این 
اختالالت را درمان می کند بیمارستان شهید نمازی شیراز است که توسط اساتید مجرب 
در آنجا انجام می شود و نتایج بسیار خوبی را نیز در این چند سال گذشته داشته اند لذا 
امیدواریم که خانواده هایی که نوزاد آنها دچار این مش��کل است به این مراکز مراجعه و 

مشکل شان برطرف شود.

فوق تخصص قرنیه چش��م درباره تف��اوت بین عمل های جراحی 
لیزیک و الزک گفت: این دو عمل تفاوت زیادی با هم ندارند. در 
برخ��ی مواقع ترجیحا عمل الزک و در برخی مواقع عمل لیزیک 
انجام می شود. محمد جعفر قائم پناه در گفت وگو با فارس افزود: 
بیمارانی که قرنیه ای نازک تر دارند و احتمال عوارض بیشتری در 
آنها وجود دارد بهتر است عمل الزک انجام شود ولی بیمارانی که 
آس��تیگمات باال دارند الزاما بای��د لیزیک انجام دهند. در مجموع 
بر اساس مطالعاتی که در سطح بین الملل انجام شده نتیجه این 
دو عمل تقریبا یکس��ان است.قائم پناه با اش��اره به اینکه یکی از 
شایع ترین بیماری های چش��می عیوب انکساری - نزدیک بینی 
و دوربینی- بیماران اس��ت گفت: در این بیماری چش��م ضعیف 
می ش��ود و برای بهترش��دن دید باید از عینک استفاده شود. اما 

کیفیت دید به وسیله عینک پایین تر 
اس��ت و اغلب افراد دنبال دید بهتر 
هس��تند ضمن اینکه وابستگی هم 
به عینک نخواهند داشت در نتیجه 
اف��راد می توانند از اعم��ال جراحی 
لیزیک و الزیک اس��تفاده کنند.وی 
انجام این اعمال جراحی را منوط به 
شرایطی دانست و اظهار داشت: سن 

افراد ترجیحا باید باالی ۱8 سال باشد البته در برخی موارد استثنا 
می توان این اعمال را برای افراد زیر ۱8 سال انجام داد. در شش ماه 

گذشته نمره چشم فرد نباید تغییر 
محسوسی کرده باشد. چنانچه نمره 
چش��م افراد مدام در ح��ال تغییر 
باش��د نمی تواند از ای��ن جراحی ها 
استفاده کند چرا که ضعیفی چشم 
می تواند پس از عمل جراحی تداوم 
پیدا کند.فوق تخصص قرنیه چشم 
تاکید کرد: بیمارانی که آستیگمات 
باالی ۴ و کس��انی که قوز قرنیه دارند بهتر اس��ت مورد این نوع 
اعم��ال جراحی قرار نگیرند.وی درباره اف��رادی که پس از اعمال 

جراحی الزک و الزیک دچار تاری دید می ش��وند گفت: از 2 تا 6 
ماه باید صبر کرد تا فرآیند بهبودی قرنیه کامل شود. در روزهای 
اول دید بهتر می شود و روند بهبودی بیشتر بر اساس نمره چشم 
و پاسخ بیمار و داروهایی که مصرف می کند، متغیر خواهد بود.قائم 
پناه بر غربالگری پیش از عمل تاکید کرد و گفت: اگر پیش از عمل 
به افرادی که مستعد قوز قرنیه هستند توجه نشود می تواند موجب 
تش��دید قوز قرنیه ی آنها گردد اگرچه در مواقعی هم می توان با 
تمهیدات الزم و برای افرادی که مش��کوک به قوز قرنیه و یا قوز 
قرنیه خفیف هس��تند اعمال جراحی الزک و لیزیک را انجام داد.

وی در انتهای این گفتگو بر معاینه چشم کودکان، قبل از ورود به 
مدرسه تاکید کرد و گفت: در صورت نیاز برای کودکان باید عینک 

تهیه شود تا مانع از تنبلی چشم در آنها شد.

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

سندرم پیررابین چیست؟

 تفاوت اعمال جراحی الزک و لیزیک چیست؟

 گرفتگی صدا بیش از
 ۱۴ روز را جدی بگیرید

یک ف��وق تخصص حنجره، به مناس��بت روز 
جهانی ص��دا )2۷ فروردین برابر با ۱6 اکتبر(، 
گفت: ص��دا و توانایی صحبت ک��ردن یکی از 
ابزارهای مهم ارتباطی است.دکتر پیمان دبیر 
مق��دم، در گفتگو با مهر افزود: همه افراد همه 
روزه ب��ه نحوی به صدای خ��ود نیاز دارند و تا 
زمانی که این توانایی دستخوش اختالل نشود 
و مشکلی پیش نیاید معموالً مراقبت خاصی از 
صدا انجام نمی دهند.دکتر دبیر مقدم با عنوان 
این مطلب که صدا توسط حنجره و به صورت 
دقیق تر تارهای صوتی تولید می ش��ود، ادامه 
داد: حنجره که به عن��وان ارگان تولید صوت 
ش��ناخته می شود و در قس��مت جلوی گردن 
قرار می گیرد در واقع فقط در تولید صدا نقش 
ن��دارد و در زمینه بلع غذا و کنترل تنفس هم 
دخالت می کند.وی گفت: هنگامی که حنجره 
دچار مش��کل می ش��ود معموالً اولین عالمت 
گرفتگی صدا اس��ت. در حقیقت توانایی تولید 
صدای حنج��ره ظریف ترین و حس��اس ترین 
عملک��رد آن اس��ت و با هر گونه آس��یب هر 
چند جزئی ممکن اس��ت دچار اختالل شود و 
به صورت تغییر ص��دا و گرفتگی صدا خود را 
نشان دهد.دکتر دبیر مقدم با عنوان این مطلب 
که علت گرفتگی صدا از یک عفونت ویروسی 
ساده مانند سرماخوردگی تا بیماری های جدی 
مانند سرطان حنجره متفاوت است، افزود: برای 
گرفتگی صدا علت های مختلفی وجود دارد.این 
فوق تخصص حنجره از کالیفرنیا، به شایع ترین 
علل گرفتگی صدا اشاره کرد و گفت: الرنژیت 
حاد که به دنبال عفونت های ویروسی یا فشار 
زیاد و ناگهانی به حنج��ره )مانند فریاد زدن( 
اتفاق می افتد.وی ادامه داد: اس��تفاده نادرست 
از حنجره مانن��د صحبت زیاد و طوالنی، بلند 
صحبت کردن و فریاد زدن، صحبت با فش��ار 
زیاد و همراه با استرس باال و یا در محیط های 
ش��لوغ و پر س��ر و صدا که در آن فرد مجبور 
است بلندتر از معمول صحبت کند. این عوامل 
در درازمدت موجب تغییر بافتی تارهای صوتی 
و آسیب آن می ش��ود.دکتر دبیر مقدم گفت: 
تماس با مواد محرک مانند سیگار و دخانیات، 
الکل، تریاک و ترکیبات آن، تماس ش��غلی با 
مواد آس��یب رس��ان مانند ذرات چوب، نیکل 
و آزبس��ت و آلودگ��ی هوا، می توانن��د از دیگر 
علل ش��ایع گرفتگی صدا باشند.وی به آلرژی، 
ریفالکس و برگشت محتویات معده به داخل 
گلو و حنجره به عنوان دیگر علل گرفتگی صدا 
اشاره کرد و افزود: آسیب وارد شده به حنجره 
که موجب گرفتگی صدا ش��ده است، ممکن 
اس��ت در حد تورم تارهای صوتی و برگش��ت 
پذیر باشد ولی احتمال مشکالت جدی مانند 
تومورها و س��رطان حنجره را هم باید در نظر 
داش��ت.این متخصص گ��وش و حلق و بینی، 
تاکید کرد: س��رطان حنجره معموالً در س��ن 
باالی ۵۰ سال اتفاق می افتد و احتمال آن در 
افرادی که س��یگار و دخانیات، الکل و تریاک 
استفاده می کنند، بیشتر است.دکتر دبیر مقدم 
گفت: ش��ایع ترین عالمت سرطان حنجره هم 
گرفتگی صدا اس��ت. پزشک با معاینه تارهای 
صوتی علت گرفتگی صدا را مشخص می کند.
وی به عالئم دیگر آسیب حنجره اشاره کرد و 
افزود: گلو درد مزمن، احساس گیر کردن جسم 
خارجی در گلو، بلع دش��وار و دردناک و تنگی 
نفس، از دیگر عالئم آسیب حنجره هستند که 
در صورت وجود این عالئم نیز بررسی حنجره 
توس��ط پزشک ضروری است.دکتر دبیر مقدم 
در پایان اظهار داشت: به گرفتگی صدا بایستی 
به عنوان یک عالمت مهم و جدی دقت کرد و 
اگر بیش از 2 هفته طول کشید حتماً به پزشک 

مراجعه کرد تا حنجره بررسی شود.

بیماری ای که در طوالنی مدت 
باعث سرطان می شود

یک متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و 
کبد گفت: رفالکس معده زمانی اتفاق می افتد 
که دریچه  بین معده و مری شل شده باشد. در 
چنین شراطی اسید معده به راحتی وارده مری 
شده و فرد با احساس سوزش در پشت قفسه 
س��ینه مواجه خواهد ش��د. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان،ایرج خس��رونیا افزود: زمانی 
که فردی دچار رفالکس معده می شود ماده ای 
ت��رش مزه وارد گل��وی او می ش��ود که باعث 
تحریک مخاط مری و حنجره خواهد شد.وی 
 تصریح کرد: احس��اس سوزش در پشت قفسه 
 س��ینه، حال��ت ته��وع، اس��تفراغ، گل��ودرد، 
گوش درد، سوء هاضمه و احساس درد در باالی 
ش��کم از جمله عالئم رفالکس معده هستند.
خسرونیا گفت: پرخوری، مصرف غذا های چرب 
و کافئین، چاقی و اضافه وزن دراز کش��یدن و 
خم ش��دن بعد از مصرف غ��ذا از جمله دالیل 
بروز رفالکس معده محس��وب می ش��وند.این 
فوق تخصص گوارش و کبد بیان کرد: مصرف 
غذا های س��بک در وعده ش��ام، کاهش وزن، 
داش��تن یک رژیم غذایی مناس��ب و پرهیز از 
پرخوری بهترین راهکار برای جلوگیری از ابتال 
به رفالکس معده است.او گفت: به افراد مبتال به 
رفالکس معده توصیه می شود تا هنگام خواب 
از دو بالشت استفاده کنند، زیرا این کار از ورود 
ترش��حات معده به م��ری جلوگیری می کند.
خسرونیا در پایان یادآوری کرد: در برخی موارد 
برای بیمار دارو های شیمیایی تجویز می شود 
 تا اس��ید مع��ده را خنثی کند، ام��ا در صورت
  عدم درمان فرد باید آندوسکوپی مری، معده و
 اثنی عشر انجام دهد، زیرا اگر رفالکس ادامه 
پی��دا کند باع��ث تحریک مخاط ش��ده و در 

طوالنی مدت باعث سرطان مری خواهد شد.

 توصیه 
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کاخ سفید: گفتگویی با مادورو در کار نخواهد بود
یک مقام ارشد کاخ سفید تاکید کرد، جو بایدن در قبال کوبا سیاست یکسانی با باراک اوباما 

 نداشته و در دولت او گفتگویی با نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال وجود نخواهد داشت. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، خوآن گونزالس، دستیار جو بایدن، در مصاحبه ای 
با سی. ان. ان اظهار کرد، فرآیند نزدیکی به دولت کوبا تدریجی خواهد بود و آن ها انتظار ندارند 

که سیاست باراک اوباما رئیس جمهور اسبق در قبال این کشور جزیره ای از سر گرفته شود.

aftab.yz@gmail.com

کیم جونگ اون یکــی از وزرای خود را پس از آن اعدام کرد که 
وزارتخانــه این وزیر اقدام به برقــراری تماس ویدیویی به میزان 
کافی نکرده و کارمندانش از میزان کار شــکایت کرده بودند. به 
گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه میرور، حکم اعدام وزیر آموزش 
کره شمالی از ســوی کیم جونگ اون، رهبری این کشور در پی 
 تحقیقات درباره اینکه چرا وزارتخانه مذکور پیشرفت رضایت بخشی 
نداشــته، صادر شده است. روزنامه رســمی کره شمالی نوشت، 
گزارش مربوط به یافته های مرتبــط با وزارت آموزش عالی کره 

شمالی نشان می دهد که این وزارتخانه به قدر کافی 
و به صورت مناسب قانون آموزش از راه دور را محقق 

نکرده است. 
در گــزارش این روزنامه همچنین آمده اســت، این 
تحقیق از ســوی اداره سازمان و ارشاد به این دلیل 

انجام شــده که این وزارتخانه از پیشرفت در زمینه آموزش از راه 
دور موفق نبوده و سیاســت های دولت را مــورد انتقاد قرار داده 
است. اتهامات وارده همچنین شامل مواردی می شوند که در آن 

برخی از اعضای وزارتخانه مذکور در نشست هایشان 
درباره کار شــکایت داشته و برخی دیگر هم فقدان 
منابع اختصاص یافته از ســوی دولت را زیر ســوال 
برده اند. در پی اعدام وزیر آموزش عالی، کمیســیون 
جدید به ریاست »ری گوک چول«، رئیس دانشگاه 
کیم ایل ســونگ در کره شمالی بار دیگر آغاز به کار کرده است. 
یکی از منابع تایید کرد، در میان اقدامات جدید، آن ها قرار است 

تماس های ویدئویی را به صورت منظم انجام دهند. 

کیم جونگ اون یک وزیر دیگر را اعدام کرد
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: اگرچه هزارمیلیاردتن فسفات سوریه 
شد هزار میلیون تن اما بازهم افکار عمومی قانع نشد زیرا، حرفی که 
مبنای علمی و منطقی نداشــته باشد را نه می پذیرند و نه از آن به 
آســانی می گذرند، مردم این زمانه را می گویم؛ مردمی که به دلیل 
دسترسی به انواع و اقسام نرم افزارها، به آسانی مچ آدم ها را می گیرند 

و رها نمی کنند تا بخوابانند! 
برنامه ی »دست خط« یکی از همان دست برنامه ها است که در آن 
میهمان برنامه - رســتم قاسمی یکی از نامزدهای احتمالی ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ - اسیر دادن اطالعات غلط و بدون بررسی به افکار 
عمومی شد و تاوان ســختی خواهد داد حتی اگر آن را یک اشتباه 
سهوی قلمداد کند. او گفت: »هر هزینه ای در سوریه کردیم مابه ازای 
آن را می گیریم. قرارداد ما با ســوریه بســیار خوب اســت؛ سوریه 
معدن های فســفات دارد و قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تن فسفات به 
ما بدهد.« فقط چند ثانیه کافی بود تا این پرسش در فضای مجازی 
دست به دست شود: »هزارمیلیاردتن فسفات را سوریه قرار است از 

کره ی ماه بیاورد؟!« 
حرفی که رســتم قاســمی زد، واکنشــی که کاربرها نشان دادند، 
اصالحی که صورت پذیرفت و افکار عمومی ای که قانع نشــد را در 

هفت بند به بوته ی نقد و بررسی گذاشته ایم: 
بند نخســت - در پانزدهمین سالگرد زلزله ی بم - دی ماه ۱۳۹۷ - 
پیرزنی در کوچه پس کوچه های بم به من - با اشاره به تلفن همراه 
خود - گفت: آن سال اگر این تلفن ها بود کمتر می مردند، کمتر رنج 
می کشیدیم. آن روز شاید متوجه اصل موضوع نشدم اما در موضوع 
زلزله ی کرمانشاه فهمیدم تلفن همراه و شبکه های مجازی در مواقع 
بحران چیزی در حد معجزه است در هنگامه ی انتخابات اما زلزله ای 

ویران کننده. 
بند دوم - راهی که رســتم قاسمی در ابتدای آن است سعید محمد 

تا انتها پیمود! به زعم تحلیلگران مسائل سیاسی، عجله برای حضور 
در آوردگاه انتخاباتی و آشنا نبودن به بازی های سیاسی در کنارعدم 
برخورداری از تیمی قوی در عرصه ی رسانه و فضای مجازی علی رغم 
تمامی بمباران های اطالعاتی )!( باعث شــد »ســعید محمد« وارد 
نشــده، راهی درِب خروج شــده و خیلی زود از گردونه ی رقابت ها 

بیرون برود. 
بند سوم - علی مطهری، شــاید پشیمان ترین فردی باشد که تا به 
امروز در »کالب هاوس« حضور داشته زیرا با حرف هایی که زد حتی 
اگر از فیلتر شورای نگهبان عبور کند از فیلتر مردمی که حرف های 

او را شنیده و آنالیز کرده اند هرگز عبور نخواهد کرد! 
بند چهارم - این روزها دستیابی به رزومه ی افراد، پیشینه ی شغلی، 
توانمندی ها و آنالیز ادعاها و شعارها به قدری آسان است که انسان 
را به وحشت می اندازد. عصر ارتباطات و انفجار اطالعات و دهکده ی 
جهانی به قدری ملموس اســت که اگر کســی نخواسته باشد آن را 
جدی بگیرد به سختی تنبیه خواهد شد. این روزها با مدرک جعلی 

نماینده مجلس یا وزیر یا مدیرکل شــدن نوعی جنون و حلق آویز 
کردن خود اســت زیــرا در صدمی از ثانیه، اصــل موضوع به تعداد 

میلیون ها دست به دست خواهد شد. 
بند پنجم - اشتباه دوم رستم قاسمی از اشتباه نخست وی سهمگین تر 
بود یعنی بعِد آن اشتباه نیز فضای مجازی و سیطره ی افکار عمومی بر 
آنالیز ادعا را جدی نگرفت و فکر کرد هزار میلیارد بشود هزارمیلیون 
غائله به اصطالح می خوابد در حالی که باید اندکی بررســی می کرد، 
فسفات را، ســوریه را، قراردادها را، ذخائر فسفات جهان را، سومالی 
و شــیلی را، سوریه و روسیه و صربســتان را و اگر چنین کرده بود 
چنان نیز نمی گفت و اصل موضوع را با یک عذرخواهی هوشمندانه و 

اندیشمندانه درز می گرفت نه با یک دستکاری عجوالنه! 
بندششم - رستم قاسمی برای ریاست جمهوری و پاستور آمده باشد یا 
شهرداری و بهشت در هر دو صورت باید اطالعات خود را به روز کند، 
منظورم اطالعات در مورد فضای مجازی نیست در مورد جامعه شناسی 
رفتاری ایرانیانی است که به هر جان کندنی شده شبکه های مجازی را 

حتی با صرف هزینه های گزاف حفظ کرده اند. 
بند هفتم - مرور ســه انتخابــات ۸۸ - ۹۲ و ۹۶ به ما می گوید کار 
نامزدها در ۱۴۰۰ به قدری سخت است که برخی اگر بدانند، قبل از 
آمــدن خواهند رفت اما تا همین جای ماجرا باید گفت با کاریکاتور 
و گاندو و فســفات هزارمیلیاردتنی و شعارهای بی پشتوانه نمی توان 
رئیس جمهور شد نمی توان چون اقناع افکار عمومی به قدری در این 
فضای ارتباطی و اطالعاتی ســخت شده که برخی اگر تفکرات خود 
را به روزرســانی نکنند با سخت ترین شکست تمامی دوران زندگی 
خود رو در رو خواهند شد. برای رئیس جمهور شدن حتی در اختیار 
داشتن تمامی شــبکه های صدا و سیما نیز کافی نیست چون افکار 
عمومی اگر قانع نشود همه ی دار و ندار رسانه را به تاراج می دهد صدا 

و سیما که بخش کوچکی است!

در عصر انفجار اطالعات؛ اولین اشتباه می تواند آخرین اشتباه برای کاندیداهای ریاست جمهوری باشد

فسفات گیِت رستم قاسمی

وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای با »واشنگتن پست« اظهار کرد، 
جو بایدن، رئیس جمهور این کشور معتقد است این که آمریکا به عنوان 
یک رهبر جهانی عمل کند »به نفع جهان اســت.« به گزارش ایسنا، 
به نقل از بیزینس اینسایدر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
گفت: چیزی که او پی در پی می بیند این است که زمانی که ما رهبری 
نکنیم کشور دیگری و به احتمال زیاد چین، برای اینکه به جای ما به 
کرســی بنشیند، تالش خواهد کرد و این می تواند برای منافع آمریکا 

زیانبار باشد یا اینکه هیچ جایگزینی ظاهر نشده و این منجر به »آشوب 
و قانون جنگل« می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور سابق آمریکا رویکرد کامال متفاوتی در قبال امور خارجی داشت 
و سیاست »اول آمریکا« را دنبال می کرد. بلینکن در خالصه ای که از 
سیاست خارجی بایدن به واشنگتن پست مطرح کرد، تصویری از یک 
رئیس جمهور با یک جهان بینی به طرزی قاطع سنتی، اما همچنین 
عملگرا ارائه کرد. بایدن معتقد است که آمریکا باید در زمینه رهبری 

جهانی در صدر قرار بگیرد که این شــامل به چالش کشیدن چین و 
روسیه می شود اما همچنین همکاری و سازش را نیز از جوانب ضروری 
یک سیاست خارجی موثر در نظر می گیرد. بلینکن به واشنگتن پست 
 اظهار کرد: رئیس جمهور آمریکا درباره دو چیز دیدگاهی روشن دارد. 
او باید روسیه را در ازای هرگونه اقدام »بی مالحظه یا خصمانه ای« که 
اتخاذ می کند پاســخگو کند در حالی که همزمان پذیرای حوزه هایی 

باشد که در آن همکاری با روسیه در چارچوب منفعت دوجانبه است.

آیا جامعه ی سیاسی آمریکا 
»زن ستیز« است؟ 

ادامه از صفحه 4:
بنابرایــن یــک ترکیب سیاســی به وجــود آورده کــه ترکیب 
خیرخواهانه ای نبوده که ســپهر قدرت را تشکیل داده بلکه کامال 
جنبه سیاســی دارد. دموکرات ها نســبت بــه جمهوری خواهان 
سیاســت مداری را بهتر بلدند و نگاهشــان بیشتر به بیرون آمریکا 
اســت در حالی که جمهوری خواهان بیشتر نگاهشان معطوف به 
درون اســت. جمهوری خواهان سیاست یک جانبه گرایی را دنبال 
می کنند اما جمهوری خواهان سیاســت چند جانبه گرایی را برای 
منافع ملی آمریکا به کار می برند. بنابراین آوردن خانم کاماال هریس 
یک شــگرد سیاسی بوده است نه حمایت از حقوق زنان. بیشترین 
جایــی که زنان حقوق برابری با مردان دارند به نظر بنده فرانســه 
است. یکی از دالیلی که خانم کلینتون نتوانست رئیس جمهور شود 
رفتارهایــی بود که اوباما در کودتای لیبی انجام داد و همچنین در 
ســوریه و عراق ناموفق عمل کرد. اینها نقطه ضعف هایی بود که نه 
در شخص کلینتون که در حزب دموکرات در دوران آقای اوباما بود. 
اوباما در سخنرانی در استرالیا اعالم کرد ما خاورمیانه را رها کردیم 

و نگاهمان معطوف به شرق است. 

 اگر کمی از ایاالت متحده آمریکا فاصله گیریم در این 
سوی کره زمین روسیه هم شــرایط مشابهی دارد یعنی در 
راس هرم قدرت شــوروی هم هیچ زنی را نمی بینیم. بدون 
مقایسه و شبیه سازی چین هم همین حالت را دارد. این سه 
قدرت بزرگ دنیا هیچ وقت روی خوش به اینکه صندلی اول 
قدرت خود را به یک زن بسپارند نشان ندادند. اما آلمان را 
شاهدیم که یک تجربه بسیار موفق با خانم مرکل پشت سر 
گذاشــت. نیوزلند هم خوب اداره می شود. برخی کشورهای 
اروپایی دارند کم و بیش به زنان اعتماد می کنند. نظر شــما 

در این رابطه چیست؟ 

مارکس تفکرات فمنیســتی داشــت شــاید به دلیل اینکه نیروی 
بیشتری دور خود جمع کند نظری نسبت به زنان داشت و معتقد 
بود که سوسیالیســم زنان را به همه حقوق اجتماعی و سیاســی 
می رساند اما دلیل ندارد که قانون وضع کنیم و شیوه سیاسی جدید 
در پیش گیریم بلکه زنان در نظام سوسیالیســتی خود به خود به 
حقوق سیاســی و اجتماعی شان می رسند. مارکسیست ها خانم رزا 
لوگزامبورگ را در آلمان مطرح می کنند زن شایســته ای بود برای 
اینکــه آلمان را مارکسیســت کنند و لنین هم بــه او امیدوار بود. 
بارها اعالم کرده بود تنها نقطه امیدواری ما آلمان است که دومین 
کشورسوسیالیستی دنیا آن هم به رهبری رزا لوگزامبورگ شود که 

در یک برخورد خیابانی کشته شد. 

 خانم لوگزامبورگ جهانی تر اســت یعنی در یک منطقه 
نمی توان او را حبس کرد. موافقید؟ 

بله تفکراتش گلوبالی اســت. نمونه برجسته ای است که یک زن هم 
می تواند به این ســمت و ســو حرکت کند البته چون در آلمان بود 
که اگر خانم رزا مثال در شوروی بود هیچ وقت به این حد و حدود و 
شهرت جهانی نمی رسید. بنابراین سوسیالیست ها خیلی پایبند اعطای 
آزادی و حقوق زنان در مقامات ارشد سیاسی نیستند. مخصوصا اینکه 
بخواهند قانون تصویب کنند این چنین نیســت. در روسیه و چین 
حضــور زنان را کمتر می بینیم و یکی از تفاوت های عمده بین نظام 

دموکراتیک و نظام های غیر دموکراتیک همین مسئله است. 

 فکــر می کنید ایاالت متحده آمریــکا باالخره صاحب 
رئیس جمهور زن خواهد شد؟ 

منطق نوشتاری منعی ندارد ولی منطق اجتماعی و سیاسی موانعی 
را بــه وجود می آورد. در مصاحبه ای خبرنگار از خانم کاماال هریس 
پرسید آیا خود را برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری 
دور بعد آماده می کنید؟ به هیچ وجه این خانم به ریاست جمهوری 
نخواهد رسید. چون ایشان ترکیب قومیتی دارد. در روسای جمهور 
آمریکا رئیس جمهور یهودی نداشتیم. مقاله ای در سال ۶۰-۵۹ در 
روزنامه اطالعات نوشتم که آمریکا از یدک کشیدن اسرائیل به تنگ 

آمده است. یعنی فضای عمومی آمریکا فضای یهودی است. فضای 
سیاستمداران به خاطر البی های قدرتمند یهودی که از آن حمایت 
می کنند با فضای عمومی و رای دهندگان متفاوت اســت. لذا خانم 
هریس دو مشکل دارد اگر مانند خانم کلینتون بود احتمال ریاست 
جمهوری وجود داشت. وقتی از خانم هریس درباره ریاست جمهوری 
سوال می شود با خنده می گوید هنوز به آن فکر نکردم به هیچ وجه 
امکان ندارد این خانم به ریاست جمهوری رسد. تنوع نژادی که در 
او است و اینکه همسرش یهودی است امکان رئیس جمهوری به او 
نمی دهد. اما پیش بینی می کنم خانم هایی مثل کلینتون برایشان این 
امکان فراهم است. تفکر فضای عمومی آمریکا پذیرش رئیس جمهور 
زن را ندارد. آمریکا مدافع حقوق زنان در زمینه های اجتماعی است 
و نه در عرصه های سیاسی مخصوصا این تفکر در جمهوری خواهان 

بیشتر است. 

 کدام یک از روسای جمهور آمریکا بیشتر به یهودی ها 
تمایل داشتند؟ 

جمهوری خواهان این گونه هستند. در آمریکا دو جور یهودی داریم 
یهودی هایی که عضو البی ها و طرفدار جمهوری خواهان هســتند. 
گروه دیگر که مرکزشان بیشتر در فلوریدا است و معموال یهودیان 
نظامی یا مقامات متوسط سیاسی هستند که ایام بازنشستگی خود 
را طی می کنند. اگر جمهوری خواهان از یهودی ها حمایت می کنند 
به این دلیل است که به دنبال ایجاد ناآرامی و اغتشاش در خاورمیانه 
هستند تا به منابع نفتی دسترســی پیدا کنند. بنابراین بخشی از 
یهودیان ضد جمهوری خواه هستند چون معتقدند از یهودیان برای 
ایجاد اغتشاش استفاده می شود تا بتوانند اسلحه بفروشند و از طرفی 
هم بتوانند به منابع نفتی دسترســی پیدا کنند. جالب است خانم 
هریس که همسرش یهودی اســت بیشتر به سمت آن ها متمایل 
است. سخنرانی جنجالی که انجام داد و گفت دولت آمریکا موظف 
اســت که در تمام موارد از اسرائیل دفاع کند و هیچ عامل و مانعی 
نمی تواند ما را از این مســئله دور کنــد. اما اوباما ارتباط چندانی با 
یهودی ها نداشــت. نکته ی پایانی این که جمعیت کم و قدرت زیاد 

یهودی ها شائبه برانگیز است

بر اســاس گزارش جدید جامعــه اطالعاتی 
آمریــکا، چین در آینده نزدیــک از آمریکا در 
اقتصــاد جلو زده و بزرگتریــن اقتصاد جهان 
می شود و در مسیر کســب نقش یک قدرت 
جهانــی در طی دو دهه آینده قــرار دارد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از نیوزویک، دفتر مدیر 
اطالعات ملــی آمریکا گــزارش جدید ۱۴۴ 
صفحه ای تحــت عنوان »روندهــای جهانی 
۲۰۴۰: جهانی با رقابت بیشتر« منتشر کرده 
کــه در آن به پیش بینــی روندهای آینده که 
منجر به تغییر شــکل جامعــه بین المللی در 
زمان حدودا ۲۰ ســال دیگر میشوند پرداخته 
اســت. از جمله فاکتورهای این گزارش برای 
ســنجش چگونگی تغییرات در جهان، روابط 
میــان دو قدرت اصلی آن یعنی واشــنگتن و 

پکن بوده است. 

در ایــن گزارش بیان شــد: »آمریکا به همراه 
همپیمانان قدیمی اش و چین، بیشترین میزان 
نفوذ را بر پویایی جهانی خواهند داشــت و از 
چشم اندازهای رقیب با یکدیگر برای سیستم 
و حکمرانــی بین المللی که بازتــاب منافع و 
ایدئولوژی های اساسی آن ها هستند، حمایت 
خواهند کرد.« این گــزارش پیش بینی کرد، 
رقابت بیــن دو ابرقدرت بر اکثر دامنه ها تاثیر 
خواهد گذاشــت، که منجر به از هم گسستن 
ائتالفهــای موجود و ســازمانهای بین المللی 
حافظ نظم بین المللی و در برخی موارد تغییر 
شــکل آن ها در عرض چند دهه خواهد شد. 
از جمله اساسی ترین تغییرات پیش بینی شده 
در این گزارش برای نظم جهانی، انتقال توازن 
اقتصادی از غرب به شرق و رشد هر چه بیشتر 

اقتصادهای آسیایی است.

نخست وزیر پیشــین اردن اتفاقاتی را که در 
مذاکرات کشــورش با داعش برای آزادسازی 
معاذ الکساســبه، خلبان این کشور که پس از 
ســقوط هواپیمایش در رقه در ســال ۲۰۱۴ 
به اسارت این گروه تروریســتی درآمده بود، 
فاش کرد. به گزارش ایســنا، فایــز الطراونه، 
نخست وزیر پیشــین اردن در گفت وگویی با 
شبکه ماهواره ای العربیه فاش کرد: داعش قبول 
نکرد الکساسبه با دو زندانی به نام های ساجده 
الریشاوی و زیاد الکربولی که در اردن به دلیل 
پرونده های تروریستی متهم بودند، تبادل شود 
و امــان هم پس از آنکه داعش الکساســبه را 
در ســال ۲۰۱۵ آتش زد، این دو تروریست را 
اعدام کرد. همچنین الطراونه در این مصاحبه 
از موضع گیری اردن نســبت به درگیری هایی 
که از سال ۲۰۱۱ در ســوریه جریان دارند و 

نگرانی های کشــورش در ابتدای امر از تبدیل 
شمال سوریه به کانونی تروریستی در مرزهای 
اردن ســخن گفت. نخست وزیر پیشین اردن 
در ادامه گفت: ملک عبداهلل دوم )پادشاه اردن( 
خالــد الکرکی، رئیس دفتر وقــت خود را به 
دمشق اعزام کرد تا بشار اسد )رئیس جمهوری 
سوریه( را به لزوم عرض تسلیت بابت قربانیانی 
که اوایل درگیری ها در درعا کشــته شــدند، 
توصیه کند اما اسد به این توصیه عمل نکرد و 
روابط میان دو طرف قطع شــدند. الطراونه در 
پاسخ به سوالی درباره حمایت اردن از »ارتش 
آزاد« )مخالفان مسلح سوری( در درعا گفت: از 
آن ها حمایت کردیم چون از رسیدن تندروها 
بــه مرزهایمان نگــران بودیم امــا از »ارتش 
 آزاد« برای اینکه با حاکمیت ســوریه بجنگد، 

حمایت نکردیم.

سیاسی

گروکشِی 
معیشتی - انتخاباتی

ادامه از صفحه اول:
... تالش هایــی که قطعا به مــذاق عده ای در 
داخل کشور خوش نخواهد آمد و نیامده اما یک 
یادداشت در روزنامه ی جوان با عنوان: »شانس 
نامزدها در برنامه معیشــتی مستقل از برجام 
است« مســیر پیش روی دولت سیزدهم را تا 

حدودی روشن می سازد. 
در مخلص کالم این یادداشت می خوانیم: »هر 
نامزدی قطعاً می داند که بدون برنامه ای معقول 
درباره گرانی که مردم آن را باور کنند، توفیقی در 
انتخابات نخواهد داشت و این برنامه قطعاً نباید 
به معجزه برجام و بازگشت امریکا گره زده شود، 
زیرا این وعده هشت سال بر زمین مانده است و 
باوراندن یک شبه آن به مردم حتی اگر در همین 
روزها امریکا به برجام بازگردد و گشایش هایی 

حداقلی را شاهد باشیم، مشکل است.« 
نام این کار اگر »گروکشی معیشتی - انتخاباتی« 
نباشد پس چیســت؟ نگارنده ی مطلب فوق 
می کوشد تا مسیر برجام و ناکامی های اقتصادی 
دولــت را از هم جدا کند مســئله ای که دولت 
حســن روحانی دقیقاً عکــس آن را پیموده و 
می کوشــد تمامی ناکامی های اقتصادی دولت 
خــود را به گردن بدعهــدی آمریکایی ها و به 
سرانجام نرسیدن برجام بیاندازد. در بخشی از این 
یادداشت می خوانیم: »تحمل فشار حداکثری 
برای بســیاری از ناظران وقایــع ایران باورپذیر 
نبود. مدال افتخار آن هم فقط بر ســینه مردم 
می نشیند. با این حال گرانی و بی ارزش شدن پول 
ملی، چیزی نیست که این مدال آوران مطالبه ای 
از دولت آینده برای غلبه بر آن نداشــته باشند. 
در واقع گرانــی، آن هم »گرانی های بی بهانه« 
موضوعی نیست که بدون پاسخ و راه حل برای 
آن بتوان وارد عرصه انتخابات شد. حامیان دولت 
می دانند با این گرانی ها شانسی برای باقی ماندن 
در قدرت ندارند. گرانی ها البته دغدغه کسانی 
هم که به »مشارکت باال« می اندیشند، هست. به 
همین خاطر باید دید اکنون که بسیاری از داخل 
همین دولــت می خواهند وارد عرصه انتخابات 
شوند، آن هم در روزگاری که گرانی مسئله ای 
بر سر راه رئیس جمهور آینده است، چه برنامه ای 
برای گرانی و بازگشت قدرت خرید مردم دارند؟« 
بازتکرار چندین و چندبــاره ی واژه ی »گرانی« 
می تواند بخشــی از شعار انتخاباتی نامزد مورد 
عالقه ی یک طیف آشنا به ذهن باشد همان هایی 
که از دقیقه ی یک تا بــه همین االن از برجام 
رویگردان بودند و آن را به توپ بستند و البد االن 
و در این ایام که دولت می کوشد پیکر نیمه جان 
برجام را نجات دهد تالش خواهند کرد گرانی ها 

و برجام را در دو سرفصل جداگانه معنا کنند. 
این جداسازی را نگارنده، اساساً پنهان نکرده به 
وضوح می نویسد: »اکنون وقایع و اخبار کشور 
غیراز »گرانی بی بهانه و بی نظارت«، دو ضلع دیگر 
هم دارد که با ضلع گرانی، فشار مضاعفی به مردم 
وارد آورده اســت. ضلع دوم »معطل و مشروط 
کردن کشور به نتیجه مذاکره با غرب« و ضلع 
ســوم »تالش مجدد ناکامان در مدیریت برای 
انتخابات« است. اما وظیفه دولت آینده شکستن 
این مثلث فشار است و باید هر نامزدی مشخصاً 
برنامه خود را برای این مهم به صورت مکتوب و 
با معرفی افراد شاخص اقتصادی خود به اطالع 
مردم برساند. « و این یعنی یک طیف سیاسی 
ابایی ندارد تا دولت را ابتدا از بُعد برجامی تخطئه 
کند و اگر حسن روحانی و تیم دیپلماتیک وی 
توانستند در دقیقه ی ۹۰ برجام را نجات دهند 
آن گاه گرانی ها وعدم نظارت ها و شکست های 

اقتصادی را در مسیری جداگانه بررسی کنند! 
در این یادداشت آن چه نمود دارد چهار مسئله 

است: 
- شعار انتخاباتی مورد قبول جامعه »مبارزه با 
گرانی« ها اســت فارغ از این که برجام بماند یا 

نماند! 
- اســم رمز حمله به دولت بــه عنوان عامل 
گرانی ها، »گره زدن معیشــت مردم به برجام« 
اســت با این تأکید که دولت عمالً می دانسته 
برجام بی نتیجه است و عمدا معیشت مردم را 

به برجام گره زده است. 
- حد مطلوب مبارزات انتخاباتی، ناکام نشــان 
دادن دولت حتی در مســئله ی برجام اســت 
هرچند برای عمیق تر نشان دادن گودال ناکامی ها 

همچنان گرانی ها در صدر خواهد نشست. 
- در هــر صورت دولــت روحانی بازنده ی یک 
گروکشی معیشتی - انتخاباتی خواهد بود زیرا 
به فرض پیروزی های احتمالی برجامی دولت، 
گرانی ها عمالً تا نیمه ی دوم سال ۱۴۰۰ سامان 
نخواهد گرفت و موانع بســیاری بر سر این راه 

می تواند تراشیده شود. 
این که این گروکشی تا چه اندازه می تواند موفق 
باشد به آینده و تصمیم مردم بستگی دارد اما در 
این که این گروکشی مردم را تا سرحد جنون 
آزار خواهــد داد و عصبانــی خواهد کرد هیچ 
تردیدی وجود ندارد خاصه آن که بدانیم برخی 
از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری۱۴۰۰ 
همان هایی هســتند که در ریاست جمهوری 
۹۶ توســط روحانی و جهانگیری از گردونه ی 
رقابت ها خارج شــدند و این یعنی بوی بهبود 
ز اوضاع جهان حداقل تا مرداد۱۴۰۰ به مشام 

نخواهد رسید!
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۱۳۴۱- در صــف مــرغ ایســتادن ها و 
گرفتار این همه مشکل و گرانی ها شدن 
در شأن مردم ما نیست. حق مردم ما این 

نیست. )۱/۱۷(
۱۳۱۰- ســریال جذاب »نون.خ« تمام 
شــد اما امیدواریم دوباره شــاهد سری 

جدید این مجموعه باشیم. )۱/۱۷( 
۱۳۰۱- اگــر در انتخابات رونق آنچنانی 
وجود نداشته باشــد این به گردن همه 
جناح های چپ و راســت اســت. کسی 
نمی تواند طرف دیگــر را مقصر قلمداد 

کند. )۱/۱۷(
۱۲۵۱- آقــای مردانی بــه مردم توصیه 
کرده بودند هر واکسنی دم دستتان هست 
بزنید. اما ما هیچ واکســنی دم دستمان 

نیست. تکلیف ما چیست؟ )۱/۱۷(
۱۲۴۱- کارشناسان دقیقا مشخص کنند 
تصویب FATF به صالح کشور است یا به 
ضرر؟ این باید دقیق مشخص شود. )۱/۱۷(

۱۲۲۱- مدتهاست از لحاظ کرونایی یک 
وضعیت باثبات و پایداری نداریم. کاش 
الاقل مردم مجبور نبودند در این شرایط 

تو صف مرغ بروند. )۱/۱۷(
۱۲۱۰- این یک مرتبه چند برابر کردن 
قیمت ها مردم را بیچاره کرده. چرا یک 
قانون مشخص یک درصد معینی برای 
میزان افزایش قیمت ها وجود ندارد یا به 

آن عمل نمی شود؟ )۱/۱۷(
۱۲۰۱- بایــد پــروژه واکسیناســیون 
حداکثــری در جامعه هرچه ســریع تر 
 اجرایــی شــود. شــرایط هیــچ خوب 

نیست. )۱/۱۷(
۱۱۵۱- ما مــردم منتظر وعده روزهای 
خوشــی هســتیم که دولت برای سال 

۱۴۰۰ به مردم داد. )۱/۱۷(
۱۱۴۱- آقای جهانگیری! اگر مردم قدرت 
خرید نداشته باشند این به اندازه قحطی 

یک فاجعه برای مردم است. )۱/۱۷(
۱۱۱۰- بنده خدا وزیر بهداشــت چقدر 
توصیــه کرد التماس کرد به مســافرت 
نروید اما برخی مردم بی توجهی کردند، 

حاال آمار ابتال افزایشی است. )۱/۱۷(
۱۱۰۱- آن عده معدودی هم که واکسن 
زده اند آیا عارضه ای داشــته اند یا خیر؟ 

اطالع رسانی کنید. )۱/۱۷(
۱۰۳۱- نمی تــوان تصور کرد کســانی 
در جامعه باشــند که میل به مشارکت 
حداقلی برای انتخابات داشته باشند. این 

تفکر اساسا غلط است. )۱/۱۷(
۰۸۱۲- آمریکایی ها که ادعا کردند ایران 
پیشنهاد سازنده بدهد ما بارها پیشنهاد 
سازنده برای احیای برجام دادیم حاال آنها 
باید به وعده های خود عمل کنند. )۱/۱۷(
۲۲۵۹- شــکی نیست که مردم و رئیس 
جمهوری وظایفــی برعهــده دارند. در 
گذشته بســیاری از هموطنان با حضور 
گســترده در هر انتخاباتی حضور یافته 
و اتحــاد، همدلی و یکپارچگی شــان را 
اعالم کرده اند. اما این بار برخی ها بر این 
عقیده اند به دلیل این که روحانی رئیس 
جمهوری کشور ما نتوانست به وعدهایی 
که داده اند جامه عمل بپوشاند از حضور 
پــای صندوق هــای رأی در ایــن دوره 
خودداری خواهند کــرد. فراخوانی مردم 
به بهانه های گوناگون به نظر نمی رســد 
بتواند تأثیرگذار باشد. عده خاصی هم که 
حضور خواهند یافت، به علت تعهداتی که 
دارند، این کار را انجام می دهند. متأسفانه 
مردم دلسرد شده اند. روزهای گذشته در 
مطبوعات سخنانی از آیت اهلل جنتی چاپ 
شد که درباره گرانی، مشکالت اقتصادی 
و رفع آنها حکایت داشــت و در قسمتی 
از سخنانش گفته بود که باید به این گونه 
مسائل رسیدگی شود تا مردم در انتخابات 
شرکت کنند! از گفتگو با برخی ها به این 
نتیجه رسیده ام که این دوره انتخابات با 

قبلی ها تفاوت دارد.
برخی هــا  مــا  مملکــت  در   -۰۷۱۶
وعده هایی می دهند، اما یا قادر نیســتند 
به وعده های شــان عمل کنند یا این که 

نمی خواهند مردم راحت زندگی کنند.
۱۰۱۵- گرانی مصالح ســاختمانی باعث 
شده در ساخت و ساز و بازسازی خانه های 
قدیمی وقفه ای طوالنی ایجاد شود. وقتی 
قیمت یک پاکت سیمان و میلگرد به طرز 
وحشــتناکی افزایش یافته مردم چگونه 
می تواننــد از عهده هزینه های ســنگین 

برآیند.
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427

جامعه اطالعاتی آمریکا: 

چین ابرقدرت جهانی تا ۲۰۴۰
افشاگری های نخست وزیر پیشین اردن: 

از ارتش آزاد سوریه حمایت کردیم! 

بایدن معتقد است بدون رهبری آمریکا جهان دچار »قانون جنگل« می شود! 
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سنگ اندازان دیروز به دنبال غنیمت هستند
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با بیان اینکه کشور 
امارات اخیرا اقدام به راه اندازی آزمایشی نیروگاه اتمی 
براکه کرده است، گفت: در مورد وضعیت ایمنی و امنیت 
این نیروگاه سوال های جدی مطرح شده است و امارات 

باید در این خصوص پاسخگو باشد. به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا 
جاللی با بیان اینکه آژانس انرژی اتمی به عنوان مرجع بین المللی 
در مباحث هسته ای بر ضرورت وجود ساختارهای پدافند غیرعامل 
در زمینه پرتوی تاکید دارد، افزود: امروز ۷ اســتان ایران هسته ای 

شده اند و صنعت هسته ای در بسیاری از بخش های 
کشور همچون بخش بهداشت و درمان مورد استفاده 
است و لذا توســعه مباحث ایمنی، امنیت و دفاع و 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای بهره برداری امن از 
این فناوری از دســتورکارهای قرارگاه پدافند پرتوی است. جاللی 
با اشاره به اینکه ســازمان پدافند غیرعامل در سال های گذشته 
برگزاری رزمایش ها و تمرین ها بــرای مقابله با حوادث احتمالی 
پرتوی در مقیاس های مختلف را برگزار کرده است و همچنان این 

رزمایش ها در دستور کار است، گفت: خوشبختانه در بخش های 
توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان نیز اقدامات خوبی صورت 
گرفته اســت و در تالش هستیم تا قطب درمان مصدومیت های 
پرتوی در کشــور را راه اندازی کنیم. وی با اشاره به اینکه یکی از 
مسائل مهم در بحث حوادث و پیامدهای پرتوی نیاز به ساماندهی 
و تعیین تکلیف نظام ارجاع درمانی است، تصریح کرد: از همین رو 
نیاز بود تا تشکیالتی به عنوان قطب درمانی در نظر گرفته شود و 

این موضوع را دنبال کند. 

سردارجاللی:۷استانایران،هستهایشدهاند

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: »دولت، در بمباران  تحریم و  تحریف سه ساله، تنها ماند و مخالفانش  جنگ 
اقتصادی را به  فرصت طالیی برای بازاریابی سیاسی بدل کردند. اما ملت، با آن نجابت و 
تاب آوری تاریخی خود بر  فشار حداکثری پیروز شد و اینک که نشانه های گشایش نمایان 
شده، سنگ اندازان دیروز، شتابزده به دنبال غنیمت اند.«

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

مکث

نگاه

قالیباف: 
امروزمسئلهمرغ
باروحوروانمردم

بازیمیکند!
رئیس مجلس با بیان این که در دوران دفاع 
مقدس، رزمندگان و بســیجیان در صبح روز 
عملیات، فرماندهان خود را در پشت خاکریزها 
کنــار خود می دیدند که ایــن یکی از عوامل 
موفقیت در دوران دفــاع مقدس بود، گفت: 
اکنون ســوال این است که مردمی که امروز 
در عرصه اقتصادی طعم فقر را می چشند، آیا 

مسئوالن را در کنار خودشان می بینند؟ 
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در بیست 
و پنجمیــن همایش سراســری فرماندهان، 
معاونان، روســا و مدیران ناجا که در ســتاد 
فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: 
امروزه در کشور با چالش هایی روبرو هستیم، 

اما فرصت های بزرگی نیز وجود دارد. 
قالیباف گفت: در حوزه مســائل سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی، جامعه رشد قابل توجهی 
کرده، اما بخش اقتصادی نتوانسته پا به پای 
این ســه حوزه پیش رود، که دالیل مختلفی 
مثل تحریم ها، سوء مدیریت و... دارد که در 
این مدت اخیر بحران کرونا هم به آن اضافه 
شده است، اما ریشه اصلی این امر، ناکارآمدی 
و دوری از مردم باوری و دوری از اندیشه های 
ناب انقالب است؛ باید یادآور شد اندیشه های 
انقالب ریشه در خداباوری و ایمان داشتن به 

سنت های الهی است. 
رئیسه قوه مقننه کشور بیان کرد: بر این اساس 
امروز دشمنان برای تضعیف نظام سیاسی از 
حوزه اقتصاد وارد می شوند و آن را تحت فشار 
قرار می دهند، لــذا گاهی دوقطبی فقر و غنا 
در کشور مهمترین از دوقطبی جنگ و صلح 

شده است. 
وی با اشــاره به برخی دیگــر از چالش هایی 
کــه مردم با آن مواجه هســتند، گفت: نظام 
بروکراســی اداری و اجرایــی حاکم، اســب 
سرکشی شده که گاهی سوار آن هیچ تسلطی 
بــر آن ندارد و وی را با خود می برد که ضعف 

بزرگی است. 
قالیبــاف با تاکید بــر این که بدون شــک 
مهمترین وظیفــه در گام دوم انقالب، تالش 
بــرای کاهش فاصله میان بایدها و واقعیت ها 
اســت، اضافه کرد: به عنوان نمونه هم اکنون 
معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و شاهد 
معضالت اقتصادی در کشور هستیم تاجایی 
که مســئله تامین و توزیع مرغ به سادگی با 
روح و روان مردم بازی می کند که این مسائل 
به دلیــل ضعف مدیریت اســت و نه ضعف 

نداشتن و کمبود منابع. 
رئیس قوه مقننه کشــورمان تصریح کرد: به 
عبارتی امروزه ابرقدرت هــای دنیا در مقابل 
اراده ملت زانو می زننــد، اما در طرفی دیگر 
مردم رنج می کشــند و در صــف مرغ برای 
برآوردن انتظارات حداقلی شان حضور دارند، 
لذا باید فاصله بیــن بایدها و واقعیت ها را به 

حداقل ممکن برسانیم. 
قالیباف درخصوص اهمیت رابطه بین کارگزاران 
و مدیران بین مردم تصریح کرد: شهید بهشتی 
همیشــه می گفت که برخی از موضوعات در 
فرهنگ اســالمی مانند عدالت، قطعی است، 
لذا در رابطه بین کارگزاران در نظام اسالمی و 
مردم، هرگز نباید حجابی باشد؛ حق مردم است 
بدون هیچ مانع، آجودان و رئیس دفتر بتوانند 
با مدیران خود صحبت کنند که اگر این مورد 
برطرف نشود سبب ایجاد فاصله میان باورها و 

واقعیت ها می شود. 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: 
در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و بسیجیان 
در صبــح روز عملیات، فرماندهــان قرارگاه، 
لشگر و گردان خود را در پشت خاکریزها کنار 
خود می دیدند که این مهم عامل موفقیت در 
دوران دفاع مقدس بوده اســت؛ اکنون سوال 
این اســت که مردمی که امــروز در عرصه 
اقتصادی طعم فقر را می چشند، آیا مسئوالن 

را در کنار خودشان می بینند؟ 
وی اظهار کرد: دشمن خبیث نیز متاسفانه هر 
روز تــالش می کند، تهمت دروغ را به جامعه 
تزریــق کند، لذا باید توجــه جدید به رابطه 
کارگزاران نظام و مردم داشــت؛ در این بین 
گروه های مختلف خواســته های متعددی را 
مطالبه می کنند که گاهی با یکدیگر متضاد 
اســت و اگر پاسخ دقیق، به موقع و سریع به 
خواسته ها داده نشود، هر روز با مسائل مختلفی 
مواجهیم؛ به عنوان مثــال در حوزه افزایش 
حقوق ها، در تامین اجتماعی برای برخی کف 
حقوق زیر ۲ میلیون تومان پیش بینی و برخی 
دیگر ۶ میلیون تومان دیده شــده و افزایش 
حقوق ها نیز هیچ تناســبی ندارند و منصفانه 
نیست، بنابراین در حوزه جامعه شناسی باید 
مــواردی مانند عدالت، مبارزه با فقر، تبعیض 

و... مورد توجه قرار گیرد. 
رئیس مجلس شــورای اســالمی، روزمرگی 
را از دیگر مشــکالت جامعه دانست و افزود: 
روزمرگــی با تــار و پود انقالب اســالمی و 
اقدام جهادی ســازگاری ندارد، لذا همیشــه 
باید شــاهد حرکت، جوشــش و پویایی در 
سیستم نظام باشیم وعدم تحقق این موضوع 
 ســبب ناکارآمــدی نظــام اداری و اجرایی 

کشور می شود. 

علیزاده طباطبایی: 
کسانیکهمیگویند

رئیسجمهوراختیاراتندارد
اشتباهمیکنند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: همه کسانی 
که می گویند رئیس جمهور اختیارات ندارد اشتباه 
می کنند؛ زیرا بیشــترین و باالترین اختیارات، 
برنامه و بودجه اســت و بودجه دســت رئیس 
جمهور است. سید محمود علیزاده طباطبایی 
در گفت وگو با ایسنا درباره ویژگی های داوطلبان 
کاندیداتوری ریاست جمهوری به لحاظ حقوقی 
گفت: مهمترین ویژگی نامزدهای انتخابات عالوه 
بر تقوای شخصی، پاکدستی و کارآمدی است. 
وی ادامه داد: کســی که می خواهــد وارد این 
صحنه شود باید شانس رای آوری داشته باشد، 
مردم او را قبول داشــته باشند، وجهه مردمی 
داشته و از او شناخت داشته باشند. در عرض دو 
ماه نمی شود انسانی را آورد و به مردم شناساند؛ 
مردمی که ۱۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی 
دارند، خیلی راحت کسی را نمی پذیرند. ضمن 
اینکه باید توانمندی شــخصی داشــته باشد. 
این وکیل دادگســتری افزود: همه کسانی که 
می گویند رئیس جمهور اختیارات ندارد اشتباه 
می کنند؛ زیرا بیشــترین و باالترین اختیارات، 
برنامه و بودجه اســت و بودجه دســت رئیس 
جمهور اســت. رئیس جمهور با داشتن اختیار 
برنامه و بودجه اختیار همه چیز و همه قوا را دارد. 
نیروهای مسلح و قوه قضائیه و مجلس و... بدون 
حمایت رئیس جمهور نمی توانند کارشان را انجام 
دهند. وی افزود: بنظرم اگر رئیس جمهور سه 
خصوصیت اعم از محبوبیت عمومی، هماهنگی 
با رهبری و مدیریت و کارآمدی و پاکدستی را 
داشته باشد، بتواند مملکت را در این وضعیت 

بحرانی اداره کند. 

بی بی سی در گزارشی به نحوه زندگی خانوادگی و کاری زنان ژاپنی 
پرداخته و از عوامل نقش آفرینی کمرنگ و در جا زدن بیشتر آن ها در 

کار و عرصه سیاست می گوید. 
به گزارش عصر ایران، یک روز پس از آنکه »یوشــیرو موری« رئیس 
 ســابق المپیک توکیو با اظهارات جنســیتی در صــدر اخبار جهان 
قرار گرفت، »موموکو نوجو« ۲۳ســاله خواســتار اقــدام و حرکتی 

دسته جمعی علیه او شد. 
»موری« رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک تابستانی توکیو در 
یکی از جلســاتش اعالم کرد: »زنان زیاد حــرف می زنند«. او گفت: 
»زنان وقت جلسات را می گیرند زیرا در بیان دقیق نظرات خود مشکل 

دارند«. اما کمی بعد استعفا داد. 
»نوجو« در آن زمان با همفکری ده ها زن دیگر درخواستی را ارائه کرد 

که بیش از ۱۰۰ هزار زن در طول ۲ روز آن را امضا کردند. 
این زن جوان در این باره گفت: به عنوان یک زن باید کاری می کردم. 
»من احساس کردم به چنین کاری نیاز داشتیم، تا کنون ما به عنوان 

بخشی از جامعه صحبت هایی شبیه نظرات موری را پذیرفته ایم«. 
»ریســا کامیو« یکی از اعضای شورای »ســتاگیا« از مناطق توکیو 
می گوید موری مانند نوک یک کوه یخ بود. موری در این میان یکی از 
مهره های بازی بود که ضربه خورد و اوت شد و اینک نوبت مهره های 

دیگر بازی است. 
اما اوضاع پس انتخاب جانشــین موری بدتر شد. او مردی ۸۰ساله را 
به عنوان جانشین خود انتخاب کرد اما زنان جوان خواستار شفافیت 
بیشــتر در روند انتخاب رئیس بازی های المپیک تابستانی شدند و 
در نهایت »ســیکو هاشیموتو« وزیر سابق المپیک در دولت »شینزو 
آبه« )نخســت وزیر سابق ژاپن( به عنوان زنی جوان به سمت رئیس 

بازی های المپیک انتخاب شد. 
ایــن حرکت یک پیروزی برای زنان ژاپن تلقی شــد اما »نوجو« که 
)No Youth No Japan( »گروهی به نام »نه به جوانان نه به ژاپن 
را تشــکیل داده می گوید اســتعفای موری راه حل مشکل نابرابری 
جنســیتی در ژاپن نیســت. او گفت: »کمپانی هایی که به موری و 
حرف های او انتقاد داشتند معموال کمتر از یک درصد اعضای هیئت 

مدیره را از زنان انتخاب می کنند و این موضوع باید تغییر کند«. 
»ریسا کامیو« یکی از اعضای شورای »ستاگیا« از مناطق توکیو با این 
نظر موافق است. او می گوید موری مانند نوک یک کوه یخ بود. موری 
در این میان یکی از مهره های بازی بود که ضربه خورد و اوت شــد و 

اینک نوبت مهره های دیگر بازی است. 
موضوع برابری جنسیتی همچنان به شکلی نادرست در ژاپن خبرساز 
می شــود. برای مثال چند روز پس از استعفای »موری« حزب حاکم 
بــا اظهار نظر جدید در باره زنان بار دیگر به صدر اخبار رفت. اعضای 
حزب اعالم کرد که زنان می توانند در جلســات مردانه هیئت مدیره 

شرکت کنند اما حق صحبت نخواهند داشت. 
این حوادث برجســته علی رغم سیاست های تبلیغاتی گسترده برای 
ارتقای حضور و نمایندگی زنان در جامعه ژاپن اتفاق می افتد. مقامات 
ژاپنی در طرحی بلندپروازانه در ســال ۲۰۱۵ اعالم کردند ۳۰ درصد 
از جایگاه های راهبری و مدیریتی را تا ســال ۲۰۲۰ به زنان خواهند 
ســپرد. اما اظهارات جنجالی نابرابری جنسیتی در ژاپن همچنان رخ 
می دهد و رتبه برابری جنسیتی در این کشور مرتب سقوط می کند. 
گزارش »مجمع جهانی اقتصاد« فاصله جنسیتی در ژاپن را »بیشترین 

حد در میان اقتصادهای پیشرفته می داند«. 
»نوجو« و چند جوان دیگر اقداماتی را برای کاهش نابرابری جنسیتی 
در جهان انجام داده اند. اما اکثر مردم بر این باورند که تغییر اساســی 
در طوالنی مدت رخ می دهد و زمانبر اســت. چه چیزی پشــت این 
نگرش هاست و چرا ژاپن پیشرفت بهتری در زمینه برابری جنسیتی 

ندارد؟ 
یکی از عوامل کلیدی، روشی است که همچنان بر نقش های سنتی 
و جنســیتی حاکم است و شــدیدا حرکت زنان به سمت مدیریت و 

رهبری را کاهش می دهد. 
»هیروکــی کومازاکی« بنیانگذار و مدیر عامل شــرکت غیر دولتی 
»فلورانس« که حامی و مشاور والدین شاغل به شمار می آید در این 
باره گفت: به صورت تاریخی پس از جنگ جهانی دوم الگوی شــوهر 
سخت کوش وقف شده برای شرکت )کمپانی( و مادر سخت کوش در 

خانه تشویق شد. 
تشویق این الگو به هنجارهایی منجر شد که در آن مردان ساعت هایی 
طوالنــی کار می کردند و کارهای خانه و بچــه داری عمدتا بر عهده 
زنان قرار می گرفت. آخرین نظرســنجی ملی دولت ژاپن در ســال 
۲۰۲۰ نشــان داد که هنوز مادران ۳.۶ برابر بیشتر از پدران کارهای 
خانه را انجام می دهند. براســاس هنجارهای تاریخی، فرهنگ کاری 
مقاوم در برابر تغییر و تعصبات در برابر اســتخدام بســیاری از زنان 
صاحب فرزند پیشــرفت کاری زنان را متوقف کرده یا باعث می شود 
 آن هــا کارها و قراردادهایــی را انتخاب کنند که ارتقا و پیشــرفتی 

در پی ندارد. 
این تقســیم کار رشد جمعیت ژاپن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
برخــی از زنان که با فرزندآوری احتمال تــرک کار یا درجا زدن در 
شغل خود را افزایش می دهند، فرزند کمتری به دنیا آورده یا قید آن 
را می زنند. نرخ زاد و ولد در حال حاضر در پائین ترین حالت خود قرار 
گرفته و رکورد کمترین میزان را به ثبت رسانده است. نرخ ازدواج در 
این کشــور نیز در حال سقوط است. یکی از عوامل نیز این است که 
مردان نگران این موضوع هستند که نتوانند با حقوق خود و به تنهایی 

از خانواده پشتیبانی کنند. 
دولــت ژاپن به دلیل بحران جمعیتی دوســت دارد زنان بیشــتری 

 بچه دار شــده و همچنان برای حمایت از نیروی کار این کشور شاغل 
باقی بمانند. 

دولت »شینزو آبه« نخست وزیر وقت در سال ۲۰۱۵ دست به کار شد 
و مجموعه سیاست های »ومنومیک« )Womenomics( را معرفی 
کرد. این سیاســت ها متعهد شدند جامعه ای را خلق کنند که در آن 
زنان »بدرخشند« و حرکت خود به سمت رهبری فعالیت بهتر زنان 
را بهبود بخشند. با این حال منتقدان می گویند این سیاست ها بیشتر 
برای تشویق زنان در بازگشت به محل کار و کمک به اقتصاد تصویب 
شد تا تولد فرزند. در واقع آن ها بر این باورند سیاست های ژاپن کمکی 
به حمایت از زنان برای مراقبت از فرزندان یا انجام امور خانه نمی کند. 
آخرین نظرسنجی ملی دولت ژاپن در سال ۲۰۲۰ نشان داد که هنوز 

مادران ۳.۶ برابر بیشتر از پدران کارهای خانه را انجام می دهد. 
»توکو شیراکاوا« روزنامه نگار و خبرنگار ژاپنی که به صورت تخصصی 
و گسترده از کاهش نرخ تولد )زاد و ولد( در ژاپن نوشته است در این 
باره گفت: تمامی این اتفاقات به این دلیل است که ژاپن تالشی برای 
نابرابری جنسیتی نکرده است. دولت »آبه« بدون ارائه تغییرات اساسی 
و حمایتی برای افزایش شمار نمایندگان و رهبران زن تالش می کرد و 

تمام مسئولیت های جانبی این تغییر بر دوش زنان بود. 
وی می گویــد: تغییرات معنــادار و اندکی در این میان ایجاد شــد. 
براساس گزارش »شکاف جنسیتی بین المللی« مجمع جهانی اقتصاد 
در سال ۲۰۲۱، رتبه ژاپن در شکاف جنسیتی به رده ۱۲۰ام از میان 

۱۵۶ کشور رسید و ۴۰ پله در مقایسه با سال ۲۰۰۶ سقوط کرد. 
زنان ژاپنی بیشــتری به شــغل های پاره وقت یا شغل های با شرایط 
غیرحرفه ای پیوســته اند که به آن ها امکان دسترســی به مشاغل و 
مســندهای برتر را نمی دهد. در ســال ۲۰۱۹ و در بخش خصوصی 
تعداد مدیران زن حدود ۷.۸ درصد افزایش یافت. این میزان همچنان 
با هدفگذاری ۳۰ درصدی دولت بسیار فاصله داشت و به همین دلیل 
دولت ژاپن بســیار خاموش و آرام زمان هدف گذاری خود برای ورود 
زنان به رده های برتر سیاست و مدیریت را به سال ۲۰۳۰ تغییر داد. 

زنان همچنان ۹.۹ درصد از نمایندگان مجلس عوام ژاپن را تشــکیل 
می دهند. رتبه ژاپن در زمینه مشارکت زنان در مسندهای سیاسی نیز 
تعریفی ندارد و این کشور در رتبه ۱۶۶ام از میان ۱۹۳ کشور جهان 

قرار گرفته است. 
این شاخص نشــان می دهد که مردان ژاپنی هنوز بر کسب و کار و 
رهبری سیاسی تسلط دارند و مجموعه قوانین و اهدافی که نیازهای 
زنــان را برآورده می کنند، کند پیش مــی رود. با این حال در برخی 

مناطق ژاپن همچنان زن ستیزی شدید وجود دارد. 

<چرامردماعتراضنمیکنند
بخشی از سکوت مردم در مورد اظهار نظر جنسیتی »موری« در باره 
زنان به آداب ناگفته و نانوشته این کشور باز می گردد. نوجو می گوید: 
به صورت کلی مردم ژاپن با بزرگان خود مشاجره نمی کنند. وی افزود: 
در ژاپن مردم بدون در نظر گرفتن ســن یا جنسیت شما به سختی 
با شــما بحث می کنند. »اگر شما با احتساب این عوامل بحث کنید، 

خودخواهید«. 
بسیاری در ژاپن هنگام مواجهه با اظهاراتی جنسیتی برای بدتر نشدن 
ماجرا با آن برخورد نمی کنند و واکنش نشان نمی دهند. این موضوع 
باعث می شود که موری و دیگران اظهارات خود را قابل قبول بدانند. 
به همین دلیل بسیاری از زنان سالمند از دادخواست »نوجو« حمایت 
کردند. بســیاری گفتند که به خاطر سکوت هایشان در برابر حوادث 

مشابه در گذشته احساس مسئولیت می کنند. 
»کومازاکی« بنیانگذار و مدیر عامل شرکت غیر دولتی »فلورانس« در 
این باره گفت: فقط زنان ژاپنی نیستند که از این اظهارات جنسیتی 

عصبانی اند. بســیاری از نمایندگان و مــردان ژاپنی نیز این اظهارات 
ضدجنسیتی از سوی موری را غیر قابل تصور عنوان کرده اند. 

او گفت: نسل در حال تغییر است و برخی از سالمندان تعامل خود با 
کارمندان جوان و نوه های خود را به روز کرده اند و دریافته اند نگرش و 

برداشت قابل قبول در مورد جنسیت تغییر کرده است. 

<یکدستصداندارد
با به روز شدن نگرش »نوجو« رسانه های اجتماعی نیز بستری را برای 
ابراز عقاید نسل نوجو می یابند و از همه مهمتر این است که آن ها از 

سوی حامیان مالی المپیک جدی گرفته شده اند. 
با این حال فشــار نیروهای جوان جامعه باید با سیاست های جدید و 

پیام رسانی های باالدستی ترکیب شوند. 
»شــیراکاوا« ی روزنامه نگار می گوید: ما برای شــروع باید ســهمیه 
کاندیداتوری نامزدهای زن در پارلمان و شــوراهای شهری را افزایش 
دهیم. ما باید فرض کنیم نسبت ۵۰-۵۰ یک هنجار است و به جای 
ایجاد بهانه عدم دســتیابی به آن به فکر حذف موانع دستیابی به آن 
باشــیم. او فکر می کند عواملی مانند رای دادن از راه دور و مراقبت از 
کودکان در پارلمان یا شــورا در این راه موثر هستند. او همچنین از 

معرفی سهمیه های جنسیتی در پارلمان حمایت می کند. 
»ریســا کامیو« عضو شورای محلی ســتاگایای توکیو با مدیریت و 
نمایندگی بهتر زنان در حوزه های سیاسی موافق است. او در این باره 
گفت: »یک نفر نمی تواند به تنهایی در این مسیر بجنگد. من فهمیدم 
هر چه تعداد نمایندگان زن در پارلمان بیشتر باشد، ما بیشتر سخن 

می گوییم«. 
این زن در ســال ۲۰۱۶ از خارج برای نامزد شدن در پارلمان به ژاپن 
بازگشــت و قصد داشــت به عنوان نماینده والدین شاغل کاندیدای 
پارلمان شــود. او در اولین مراحل، چالش های زیادی برای مراقبت از 
پسر سه ساله خود یافت. در زمان کارزارهای انتخاباتی به او گفتند که 
باید از ۶ صبح تا نیمه شب در خارج از خانه و در نزدیکی یک ایستگاه 
محلی مشغول باشــد. چیزی که با وظایف و برنامه های خانوادگی او 
هماهنگ نبود. امروز نیز او مجبور به هماهنگی با برنامه و ساختارهای 
کاری مردانه در ژاپن است که احتماال مسئولیت های خانوادگی را از او 
می گیرند. او می گوید: قرار شد یکی از جلسات در شب برگزار شود و 
به ما گفتند که تا نیمه شب برنامه ای نریزیم. این سیستم برای مادران 

شاغل بسیار بی رحمانه است. 
در حالیکه شــوهر کامیو از شاغل شــدن وی حمایت می کرد، سایر 
بســتگان نگرانش بودند. کامیو گفت: والدین مــن نگرانم بودند. به 
خصوص مادرم که شدیدا مخالفتش را اعالم کرد. او نگران بود که من 

بیش از حد مشغول شده و از پسرم غافل باشم. 
وزارت بهداشــت، کار و رفــاه اجتماعی ژاپن که بــرای ایجاد تعادل 
بهتــر بین کار و زندگی کارمندانش تــالش می کند، به بیش از حد 
کار کشیدن از کارمندان در ساعات کاری متهم شده است. برخی از 
رســانه ها نیز که سریعا صحبت های جنسیتی »موری« رئیس سابق 
بازی های المپیک تابستانی واکنش نشــان دادند، به نداشتن تعداد 

کافی زنان در اعضای هیئت مدیره خود متهم شده اند. 
این نوع انتظارات اجتماعی و فشارهای کاری بر زنان تاثیر گذاشته و 
وضع موجود در همه حوزه ها را به چالش می کشد. این موضوع عامل 

بازدارنده برای همه افراد است. 
 No Youth No Japan ماکو تاناکای ۲۰ســاله و یکی از اعضای
معتقد اســت که تغییرات عمده در مورد چگونگی یادگیری و درک 
نقش زنان در جامعه الزم اســت. او با اشاره به رفتارها و تفاوت نحوه 
برخورد با دختران و پســران در کودکی می گوید: در دبســتان و به 
تدریج به ما یاد می دهند که متواضع و آرام باشــیم. در آمریکا زنان 

قوی خونسرد اما در ژاپن مطیع. 

<راهطوالنیبرایرسیدنبهبرابریجنسیتی
تا زمانی که زنان در تمامی بخش های جامعه نماینده و صدایی نداشته 

باشند، پیام های زن ستیزانه پایان نمی یابد. 
برخی از کمپانی ها و شــرکت ها که به صورت خانوادگی و دوســتانه 
تاســیس شده اند، شــرایط بهتری برای کار زنان دارند اما تعداد این 

شرکت ها بسیار کم است. 
»ریسا کامیو« از اعضای شورای »ستاگیا« ی توکیو نمی داند دستیابی 
به برابری جنسیتی تا چه زمانی طول می کشد. او می گوید علی رغم 
برخی تغییرات نگرش های اجتماعی به معنای این است که پسران و 
دختران همچنان متفاوت تربیت می شــوند. وی افزود: من به عنوان 
یک مادر به پســرم مدام یادآوری می کنم که کمک او در امور خانه 

چه قدر مهم است. 
شیراکاوا به عنوان روزنامه نگار می گوید استعفای اجباری موری پیشرفت 
چشمگیری است. او افزود: اگر این اتفاق چند سال پیش رخ می داد او 

احتماال با یک عذرخواهی می توانست شغل خود را حفظ کند. 
نوجو و تاناکا به عنوان زنان جوانی که اوایل دهه ۲۰ خود را می گذرانند 
از عواقب فعالیت های خود در جســت وجوی شغل آینده شان نگران 
نیســتند اما آن ها آمادگی ورود به فعالیت های سیاسی را نیز ندارند. 
نوجو می گوید: فکر نمی کنم به عنوان یک سیاســتمدار خوشــحال 

باشم". 
»هیروشی ساســاکی« یکی از مقامات دیگر المپیک در ماه گذشته 
با نظر تبعیض جنســیتی دیگری مجبور به کناره گیری شد. او گفته 
بود که خوب اســت به »نائومی واناتابه« هنرپیشه سایز بزرگ ژاپن 
 )Pig( »لباس خوک« بپوشانیم و او را »اولمپیگ« بخوانیم. »پیگ«

در انگلیسی به معنای خوک است.

چرا نابرابری جنسیتی تغییر نمی کند؟ 

غوغای زنانه در ژاپن
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خبر تلگرامی
D جــواد امــام دبیــرکل مجمع 
با  گفت وگو  در  اصالح طلب  ایثارگران 
ایلنا در خصــوص دعوت این حزب از 
امام)ره(  یادگار  »سیدحسن خمینی« 
برای حضــور در انتخابات ریاســت 
اعالم  این  از  پیش  ما  جمهوری گفت: 
می کنیم  شرکت  انتخاباتی  در  کردیم 
که مفهــوم واقعی انتخابــات در آن 
واقعی،  رقابت  و یک  کند  پیدا  تحقق 
قانون اساسی  آزاد، عادالنه و در تراز 
باشد. ما در مجمع ایثارگران به صورت 
منفرد عمل نمی کنیم و در غالب جبهه 
اصالحات هرتصمیمی را اتخاذ خواهیم 
کرد امــا بحث ما این بود که ســعی 
می کنیم با کاندیــدای حداکثری که 
انتخابات  اقبال جامعه باشد، در  مورد 
حضور پیدا کنیــم. وی ادامه داد: بر 
به  جمع بندی مان  در  اســاس  همین 
آقای  نخست  کاندیدا رســیدیم،  دو 
خاتمی بودند که از ابتدا بنا به دالیلی 
این مســئله را رد کردنــد؛ در کنار 
آقای خاتمی با توجه به نیاز جامعه و 
پاسخ هایی که جامعه امروز می خواهد 
دریافت کند، حضور شخصیتی مانند 
حاج سید حســن خمینی را ضروری 
می دانیم و از ایشان دعوت کردیم که 

در این صحنه ورود کنند.

D علی صوفــی در گفت وگو با ایلنا 
در تحلیل فضای انتخاباتی کشــور و 
فعالیت های جبهه اصالحات ایران، در 
کمتر از سه ماه باقیمانده به انتخابات 
و در پاسخ به این سوال که با توجه به 
اینکه »نظارت استصوابی« همواره سدی 
در مقابل کاندیداتوری اصالح طلبان در 
انتخابات بوده است، آیا جبهه اصالحات 
باید پیــش از بررســی صالحیت ها 
کاندیدای مورد نظر خود را اعالم کند 
یا پــس از آن، گفت: علی القاعده باید 
منتظر باشیم و ببینیم نهایتا کاندیدای 
نهائی خود را چطور می توانیم انتخاب 
کنیم چرا که ما نسبت به اصولگرایان 
همیشه این محدودیت زمانی را داریم 
و موانعی همچون تیر نظارت استصوابی 
شورای نگهبان فقط برای اصالح طلبان 
 است و برای طرف مقابل معموال مشکلی 

ایجاد نمی کند.

D حسن رسولی در گفت وگو با ایلنا 
در تحلیل شرایط کشــور در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری 1400، اظهار 
اجماع  مورد  واحد  نامزد  انتخاب  کرد: 
جریان اصالحــات، مهمترین مرحله 
انتخابات آینده اســت که مقدمات و 
زمینه های رسیدن به این نامزد واحد 
در جبهه اصالحات در دست پیگیری و 
اقدام است. این عضو جبهه اصالحات 
ایران افزود: به نظر مــن تا امروز اگر 
تعداد متنوع نامزدهایی که در جریان 
اصولگرا اعــالم آمادگی برای حضور 
کردند را با جریان اصالح طلب مقایسه 
کنیم قطعاً انسجام و هماهنگی بیشتری 
بین اصالح طلبان در مقایسه با جریان 

اصولگرا جاری و ساری است.

دولت »شینزو آبه« نخســت وزیر وقت در 
سال ۲۰۱۵ دســت به کار شــد و مجموعه 
 )Womenomics( »سیاســت های »ومنومیک
را معرفــی کرد. ایــن سیاســت ها متعهد 
شدند جامعه ای را خلق کنند که در آن زنان 
»بدرخشند« و حرکت خود به سمت رهبری 
فعالیت بهتر زنان را بهبود بخشند. با این حال 
منتقدان می گویند این سیاست ها بیشتر برای 
تشویق زنان در بازگشت به محل کار و کمک 
به اقتصاد تصویب شد تا تولد فرزند. در واقع 
آن ها بر این باورند سیاست های ژاپن کمکی 
به حمایت از زنان برای مراقبت از فرزندان یا 

انجام امور خانه نمی کند

رئیس جمهور فعلی جیبوتی با کســب ۹۹ درصد از کل آرا پیروز 
انتخابات این کشــور شــد. این پنجمین دوره اوست. به گزارش 
عصرایران، »اســماعیل عمر جیله« که دوره ریاست جمهوری اش 
در جیبوتی به پایان رســیده در انتخابات این کشور دوباره پیروز 
شــد. به گفته دولــت، او ۱۶۷ هزار و ۵۳۵ رای کســب کرد که 
معادل ۹۸.۵ درصد از کل آراســت. او از ۲۲ سال قبل تاکنون در 
جیبوتی حکمرانی می کند. دیگر کاندیدا یعنی »زکریا اســماعیل 

فرح« کاندیدای مستقل ۴ هزار و ۴۰۸ رای کسب کرد که معادل 
حدود ۲ درصد از آرا بود. اســماعیل عمر جیله ۷۳ســاله از سوی 
اکثر احزاب کشور از جمله حزب حاکم )حزب پیشرو ملت( مورد 
حمایت قرار گرفت. به این ترتیب، او می تواند برای پنجمین دوره، 
رئیس کشور باشــد. وی در فیس بوک نوشــت: »از اعتماد شما 

متشکرم. جیبوتی ممنونم. بیایید باهم ادامه بدهیم«. 
اســماعیل جیله قبل از این گفته بود که برای دوره بعد، کاندیدا 

نمی شود اما رسانه های دولتی می گویند در پی درخواست جوانان 
جیبوتی بــا نامزدی، موافقت کــرد. در مدت اخیــر، برنامه های 
متعددی برای دعوت از اسماعیل جیله برای نامزدی برگزار شد که 
از جمله می توان به تجمع جوانان جیبوتی در پایتخت این کشور 

در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ اشاره کرد. 
جیبوتی کشور بســیار کوچک در شاخ آفریقا و ساحل تنگه باب 

المندب )راه آبی میان اقیانوس هند و دریای سرخ( است.

رئیسجمهورجیبوتی؛پیروزیدرانتخاباتباکسب۹۸درصدآرا



س��ال گذشته بود که معصومه ابتکار از وزیر کشور خواست تا نام مادر 
نیز در کنار نام پدر در کارت ملی فرزندان درج شود، درخواستی که با 
موافقت وزیر کشور روبه رو شد و اکنون علی ربیعی، سخنگوی دولت 
و معصومه ابتکار اظهار امیدواری برای اجرای این امر در س��ال 1401 
کردند اما به راستی این احقاق حقوق گمشده زنان در ایران محسوب 
می شود؟به گزارش برنا؛ »نامم_کجاست؟« این اسم کمپینی بود که در 
افغانستان توسط زنان به راه افتاد تا درمقابل نبود نامشان در شناسنامه 
فرزندشان اعتراض کنند، اعتراضی که سرانجام به نتیجه رسید و درج 
نام مادر در شناسنامه فرزندان در این کشور تصویب شد. همان روزها 
یعنی شهریورماه سال 1399 بود که در ایران نیز معصومه ابتکار، معاون 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری در توییتر خود از مکاتبه اش با 
وزیر کش��ور و درخواس��تش برای »درج نام مادر در کارت ملی« خبر 
داد تا در کنار نام پدر، نام مادر نیز نوش��ته ش��ود. چندماهی گذشت 
تا اینکه معصومه ابتکاردر واکنش به همس��ر شهید رضایی نژاد )خانم 
پیرانی( که هنگام مراجعه به کانتر فرودگاه در پرواز بازگشت از مشهد 
به تهران )همراه با دخترشان( به او گفته بودند باید نسبت و حضانت 
شما با دخترتان مشخص شود، در حساب توییتری خود نوشت: »اگر 
نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکالت به وجود نمی آید، جایگاه 
مادر باید در عمل واال و مورد احترام باش��د، نه در حرف و شعار.« پس 
از حمایت های معصومه ابت��کار از موضوع درج نام مادر در کارت ملی 
واکنش ها و خبرسازی های فراوانی در رسانه ها و شبکه های مجازی به 
وج��ود آمد به همین دلیل معاونت امور زنان و خانواده تصمیم گرفت 
توضیحات تکمیلی درخصوص آن ارائه دهد.معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری با انتشار توضیحات تکمیلی در این زمینه تاکید کرد 
که »درخواس��ت درج نام مادر در کارت ملی برای توجه دادن به لزوم 
تغییر رویکردهاس��ت؛ نه هزینه تراشی«. همچنین اظهار تاسف شده 
که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیش��نهاد فقط برای دعواهای 
سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی اس��تفاده کردند. در این متن آمده 
اس��ت: »درخواس��ت معاون رئیس جمهور از وزیر کشور برای درج نام 
مادر در کارت ملی از آنجا که نادیده گرفتن زنان را نش��انه می رود به 
خبرسازی هایی منجر شد بنابراین یادآور می شود این معاونت مطالبات 
زنان و خانواده ها را در موضوعات مختلفی از ارائه 10 الیحه به دولت تا 
ایجاد هماهنگی بین بخشی و الگوسازی برای توان افزایی هزاران زن 
سرپرس��ت خانوار در چندین الگو و تدوین و تصویب و ابالغ 31 سند 
استانی ارتقای وضعیت زنان و خانواده و شاخص های عدالت جنسیتی 
برای پایان دادن به برخوردهای مناسبتی و سلیقه ای دنبال کرده است.« 
در ادامه توضیحات معاونت زنان نوشته شده است: »این اقدامات متعدد 
و متنوع در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به 
طور مس��تمر به روز رسانی می شود و تقاضا دارد عالقمندان و کسانی 
که س��والی درباره عملکرد این معاونت دارند ب��رای دریافت اطالعات 
درس��ت و نه ش��انتاژ یا فیک نیوز به این سایت مراجعه کنند.« طرح 
موضوع درج نام مادر در کارت ملی، پیشنهادی فرهنگی در میان دهها 
سیاس��تگذاری، امور نظارتی و پشتیبانی عملیاتی این معاونت و برای 
اصالح رویکردها و نگاه ها بوده است. با این توضیح که این پیشنهادی 
برای آینده بوده و هزینه جدیدی را تحمیل نکرده اما نگاه ها را متوجه 
ض��رورت توجه به جایگاه مادر در همه ج��ا و به خصوص در مباحث 
هویتی می کند. در پایان این متن نیز آمده اس��ت: جای تاس��ف است 
که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیش��نهاد فقط برای دعواهای 
سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند، ولی بی شک جامعه ای 

که فراز و نشیب های فراوانی را بخاطر رویکردهای غلط و شعارزده درباره 
زنان تجربه کرده، فضاسازی ها و تفاوت عملکردها را تشخیص می دهد.«

<وزیر کشور با درج نام مادر بر کارت ملی موافقت کرد
28 مهرماه سال 1399 بود که معصومه ابتکار در نشست خبری خود 
با خبرنگاران از موافقت وزیر کشور با درج نام مادر بر کارت ملی خبر 
داد. او در توضیح بیشتر گفت: »این پیشنهاد در وزارت کشور در حال 
بررسی است و وزیر کشور موافق اجرای آن هستند و اکنون منتظریم 
سازمان ثبت نظر خود را اعالم کند. این طرح نیازمند اصالح آیین نامه 
اس��ت تا بتواند اجرا شود.«ابتکار تاکید کرد که ثبت نام مادر در کارت 
ملی هیچ هزینه مضاعفی نخواهد داشت بلکه پس از ابالغ آن، تنها در 
کارت ملی کودکانی که به دنیا می آیند و کسانی که اقدام به تعویض 
کارت ملی و دریافت مجدد آن می کنند، اعمال خواهد ش��د. حاال که 
چندین ماه از درخواس��ت معصومه ابتکار برای درج نام مادر بر کارت 
ملی می گذرد، خبری از آخرین وضعیت آن نیست و فعاالن حقوق زن 
پیگیر هستند تا بدانند سرانجام پس از اینهمه جنجال کی قرار است 
زنان کش��ور به این حق خود دست پیدا کنند. آخرین بار علی ربیعی، 
سخنگوی دولت درباره افزوده شدن نام مادر به کارت های ملی گفت: 
»ب��ا توجه ب��ه موانع زمانی و مالی که درحال حاض��ر وجود دارد، یک 
نظر کارشناسی توس��ط همکاران ما در وزارت کشور در حال بررسی 
است مبنی بر اینکه پس از اصالح آیین نامه اجرایی مربوطه درخصوص 
اطالعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از سال 1401 
به بعد، ش��امل نام مادر هم باشد.« معصومه ابتکار، معاون امور زنان و 
خان��واده رئیس جمهور در گفتگو ب��ا برنا در این خصوص گفت: ما در 
معاون��ت زنان و امور خانواده تمام کاره��ای مربوط به درج نام مادر در 
کارت ملی را پیش بردیم، جلسات کارشناسی را برگزار کردیم و اکنون 
باید وزارت کشور این موضوع را به هیئت دولت پیشنهاد دهد تا مورد 
تصویب دولت قرار گیرد. او افزود: ما همچنان منتظر هستیم و امیدوارم 
درج نام مادر بر کارت ملی از سال 1401 اتفاق بیفتد و مصوبه آن هرچه 
زودتر از طریق وزارت کش��ور وارد دولت شود. در مطلب فوق اشاره ای 
کردیم به آنچه در طول کمتر از یکس��ال گذشته درخصوص درج نام 
مادر بر کارت ملی گذشته است حال الزم است نظر کارشناسان را در 
این خصوص بدانیم و آگاه شویم با اجرای چنین موضوعی چه حق و 
حقوقی نصیبمان می شود و چه حقوق نادیده گرفته شده زنان به آنها 

بازمی گردد.

<درج نام مادر بر کارت ملی دردی از مادران را دوا نمی کند
فرش��ته روح افزا، معاون فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب 
فرهنگی و فعال حقوق زنان ضمن انتقاد از درج نام مادر بر کارت ملی 
گفت: متاسفانه برای انجام این کار از سایر کشورهای دنیا کپی صورت 
گرفته اس��ت در حالی که آنها چنین مش��کلی را دارند و برای رفع آن 
چاره اندیش��ی کردند تا نام مادر در کارت ملی فرزندانشان ثبت شود 
اما مش��کالت آنها در کش��ور ما وجود ندارد که ما نیز بخواهیم چنین 
کاری انجام دهیم درواقع مش��کل آنها اصال مسئله ما نیست. او افزود: 
در کشورهای دیگر که اتفاقا کمپین هایی برای درج نام مادر در کارت 
ملی و شناسنامه صورت گرفته، فرزندان به ناِم مادران هستند چون در 
بس��یاری از مواقع پدر آنها اصال معلوم نیست و از آنجایی که این زنان 
روابط حساب شده ندارند، پدرها گم می شوند بنابراین یا باید مادر، پدر را 
به فرزندش معرفی کند یا اینکه تست »دی ان ای« گرفته شود بنابراین 

اعتبار فرزند با مادری است که اون را به دنیا آورده است.این فعال حقوق 
زنان در ادامه گفت: در حال حاضر نام مادر در شناسنامه فرزند وجود 
دارد، حال اگر نام او در کارت ملی هم اضافه شود چه مشکل و دردی 
از مادر را دوا می کند؟ جایگاه مادر آنقدر باالتر هست که با درج آن در 
کارت ملی نه بیشتر شود نه کمتر بنابراین انجام چنین کاری بیهوده 
است. روح افزا با تاکید بر اینکه باید موانع و مشکالت مادران را مرتفع 
کرد، افزود: اگر قرار است به مادران هویت بخشی کنیم اجازه دهیم در 
دوران شیردهی فرزندش کنارش باشد و با آرامش خاطر این کار را انجام 
دهد یا حتی در این روزها که مدارس تعطیل هستند و بچه ها در خانه 
ش��رایطی را برای مادران کارمند فراهم کنیم تا هم به کارشان برسند 
هم اینکه باالی سر بچه شان باشند، از آنها مراقبت کنند و در آموزش 
درس ها کمک کنند چون باتوجه به شرایط اقتصادی موجود که نرخ 
تورم هر ساعت و هر دقیقه افزایش پیدا می کند، نمی توان گفت مادری 
سرکار نرود پس بیاییم شرایطی را فراهم کنیم مشکالت مادران کارمند 

حل شود و با آرامش مادری کنند.

<حق مادر است که نامش در اوراق هویتی فرزندش باشد 
لیال ارش��د، فعال حقوق زنان و مدیر خانه خورش��ید درج نام مادر در 
کارت ملی را گامی مثبت تلقی کرد و گفت: حق یک فرزند است که 
نام مادرش در کنار نام پدر، روی اوراق هویتی او باش��د چون مادر هم 
ب��ه اندازه یک پدر حق دارد و وقتی از ی��ک زن و مرد فرزندی متولد 
می شود، سهم آن دوست که به یک اندازه در شناسنامه و کارت ملی او 
نقش داشته باشند بنابراین صحبت های مخالفان درباره اجرای چنین 
قانونی را اصال متوجه نمی شوم و نمی دانم چی را با چه چیزی مقایسه 
می کنن��د؟او در واکنش به صحبت های منتقدانی که درج نام مادر بر 
کارت ملی را مخصوص کش��ورهای خارجی می دانند، بیان کرد: هیچ 
یک از ما اجازه نداریم درباره مشروعیت یک فرزند صحبت کنیم، مگر 
غیر از این است که طبق قوانین اسالمی اگر زن و مرد با یکدیگر صیغه 
محرمیت بخوانند، حالل هم می شوند؟ بنابراین وقتی یک زن تصمیم 
می گیرد فرزندی را به دنیا بیاورد حتما حق و حقوقی نسبت به او دارد و 
این کمترین حق اوست نامش در اوراق هویتی مانند شناسنامه و کارت 
ملی فرزندش درج ش��ود.این فعال حقوق زنان با اشاره به سایر حقوق 
زن��ان گفت: حق حضانت، حق طالق، حق خروج زنان از کش��ور، دیه 
برابر، افزایش س��ن ازدواج دختران برای جلوگیری از کودک همسری 
و... از جمله حقوقی اس��ت که نادیده گرفته ش��ده و م��ا انتظار داریم 
محقق ش��وند اما اینکه بگوییم به جای وقت گذاشتن بر درج نام مادر 
بر کارت ملی به این حقوق رسیدگی کنیم، اصال حرف منطقی نیست 
و م��ا اصال اجازه نداریم بگوییم حاال این حق و حقوق را نمی خواهیم، 
ی��ک حق و حقوق دیگر برایمان اجرا کنیم.او ادامه داد: خوش��بختانه 
آنطور که اطالع دارم درج نام مادر بر کارت ملی در حال نهایی ش��دن 
اس��ت و قرار است از سال 1401 به اجرا برسد، این کار گام مثبتی در 
جهت احقاق حق و حقوق زنان اس��ت که امیدواریم شروع راهی برای 
به دس��ت آوردن سایر حقوق نیز باشد.ارش��د با بیان اینکه با این کار 
تابوهای جنسیتی می شکند، گفت: باالخره این تابو در کشور ما شکسته 
می شود و همان طور که در هویت فرزند، نام پدر مطرح است؛ نام مادر 
نیز مطرح می شود در واقع همان طور که پدر دارای جایگاه است، مادر 
نیز دارای جایگاه مهمی است پس درج نام مادر در کارت شناسایی و 
مشخص ش��دن جایگاه حقوقی مادر باعث ایجاد یک میراث معنوی 
می شود و به ایجاد شرایط سالم و پویا در چارچوب خانواده در بلندمدت 
 کمک می کند ضمن اینکه باعث می شود مادران ایرانی جایگاه رسمی

 به دست بیاورند.

 گزارشی از آخرین وضعیت درج نام مادر بر کارت ملی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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برگزاری کلیه آزمون های بین المللی لغو شد
با اعالم سازمان سنجش آموزش کشور و به دلیل افزایش شیوع کرونا در کشور، برگزاری 

 )Tolimo( آزمون های بین الملل و همچنین آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو
در دوره 159 لغو شد. به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم این سازمان،  با هماهنگی به عمل آمده با 
 Life, IELTS, GRE Subject, TOEFL, GRE تمامی آزمون  های IDP و ETS موسسات

General, Skills, UKVI مورد اشاره در ایران از 11 آوریل 2021 برابر با 22 فروردین ماه 1400 تا 

اطالع ثانوی برگزاری نخواهد شد.

نماینده مردم در مجلس یازده��م گفت: حدود ۵ میلیون جوان 
دهه شصتی به دالیل و مشکالت متعدد اجتماعی و اقتصادی که 
یکی از آنها »مسکن« است به سن تجرد گرایی مطلق رسیده اند.
مجتبی یوس��فی در گفتگو با خانه ملت در مورد چگونگی رشد 
تجردگرایی جوانان در س��ایه گرانی مسکن گفت: براساس طرح 
جامع مسکن ساالنه نیازمند ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
هستیم. در بهترین حالت یعنی مسکن مهر، دولت با ساخت و ساز 
800 هزار واحد مس��کونی نتوانست نیاز حداقلی جامعه در حوزه 

مس��کن را برطرف کند.نماینده مردم اهواز افزود: در 
سال 98 و 99 با مشکالت عدیده ای در حوزه مسکن 
روبرو بودیم و تنها با ساخته شدن حدود ۵00 هزار 
واحد مسکونی که ش��امل 300 هزار واحد در حوزه 
ش��هری و 200 ه��زار واحد در حوزه روس��تایی که 

همگی با کمک مردم س��اخته ش��ده اند ولی باز ب��ا مقدار و عدد 
اس��تاندارد فاصله داشتیم و متاسفانه دولت در چند سال اخیر با 
چنین ش��رایطی نقش پررنگی در ساخت و سازها نداشته است. 

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در دولت 
یازده��م و دوازدهم با رش��د ۷۷0 درصدی مس��کن 
مواجه بودیم که این تورم عماًل نشان می دهد دولت 
در س��اخت مسکن، اعتقادی به ساخت و ساز و حل 
این مش��کل ندارد. در حال حاضر ۶ میلیون و ۵00 
هزار مستاجر در کشور بدون خانه وجود دارد و حدود 12 میلیون 
جوان مجرد در کشور هستند که مسکن یکی از نیازهای ابتدایی 

شروع زندگی آنها است. 

 رشد قیمت مسکن دلیل تاخیر ازدواج جوانان

رئیس فراکس��یون محیط زیست مجلس ضمن اظهار تأسف به علت 
شرایط معیشتی و اقتصادی محیط بان ها گفت: متأسفانه به این قشر 
توجه نمی ش��ود و این در حالی اس��ت که این اقش��ار پیش قراوالن 
حفاظت از محیط زیست هستند. سازمان حفاظت از محیط زیست 
نتوانس��ته جایگاه ش��غلی این عزیزان را در کشور جا بیندازد. چیزی 
قریب به ۵0 س��ال از تأس��یس س��ازمان حفاظت از محیط زیست 
 می گذرد و این اقش��ار با مس��ائلی دس��ت و پنجه ن��رم می کنند که
  ۵0 سال پیش با آن مواجه بودند.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
 اظهار کرد: محیط بان ها از یک طرف با مقام باالدستی مواجه هستند 
که از آنها حسن تکلیف می خواهند و از طرف دیگر با شکارچی هایی 
مواجه هس��تند که با آخرین تجهیزات وارد مناطق می ش��وند و این 
در حالی اس��ت که محیط بان ها از کمترین حد امکانات و تجهیزات 
برخوردار بوده و عالوه بر حقوق و مزایای کم دستاویزی برای حمایت 
قانونی در محاکم قضائی ندارند. اگر محیط بانی از خودش دفاع کند و 
اتفاقی بیفتد حتما در محاکم قضائی محکوم می شود.سمیه رفیعی در 
گفتگو با ایسنا اظهار کرد: شغل محیط بانی یکی از شغل های مقدسی 
اس��ت که در طی س��ال های اخیر کمتر به آن پرداخته و توجه شده 
است. قشر محیط بان مظلوم و زحمتکش هستند و با جان و دل خود 
خدمت می کنند. این عزیزان هیچگاه در کارشان کم نمی گذارند و در 
واقع نیروهای گارد حفاظت از محیط زیست هستند. محیط بان ها به 
علت زندگی در طبیعت و انس با محیط زیست شخصیت های مهربان 

و شریفی دارند و سرشار از عطوفت و تعهد هستند.

<حوزه مدیریت محیط بانی همان مدیریت ۴۰ سال پیش است
وی با بیان اینکه در سال های اخیر اتفاقات خوبی در عرصه )حمایت 
بودجه ای از( یگان حفاظت از محیط زیس��ت افتاده اس��ت، گفت: به 
شخصه معتقدم که حوزه مدیریت محیط بانی همان مدیریت 40 سال 
پیش اس��ت. محیط بان ها کما فی السابق باید بدن خودشان را سپر 
گلوله های غیرمجاز ش��کارچیانی قرار دهند که با حداکثر تجهیزات 
عم��ل غیرقانونی انجام می دهند.نماینده م��ردم تهران در مجلس از 
کمبود امکانات و تجهیزات محیط بان ها انتقاد کرد و گفت: بس��یاری 
از محیط بان ها در گردش ها و پایش هایش��ان دچار حوادث دلخراشی 
می ش��وند و علت این حوادث کمبود کیفی و کمی تجهیزات اس��ت. 
محیط بان ها و جنگلبان ها در ایران از کمترین تکنولوژی ها اس��تفاده 
می کنند. تکنولوژی هایی که نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته بلکه 
از حد استاندارد کشورهای معمولی و در حال توسعه نیز کمتر است.
رئیس فراکس��یون محیط زیست مجلس به مسئله کمبود نیروهای 
محیط بانی نسبت به فضاهای طبیعی ایران اشاره و اظهار کرد: بیش 
از 11 درصد از کشور ما جزو اراضی ملی و حفاظت شده است. تعداد 
محیط بان های ما برای این مناطق بس��یار کم بوده و پاس��خ سازمان 
حفاظت از محیط زیست به این مسئله همواره این بوده که به فالن 
تعداد نیرو احتیاج داریم.رفیعی افزود: امروزه محیط بان ها در بسیاری 
از کش��ورهای دنیا از ابزار و فناوری کامال نوین استفاده می کنند. در 
ایران اما اساس��ا چیزی به نام پایش آنالین وجود ندارد. از این بدتر، 

این است که ما حتی آمار و ارقام مشخصی از میزان و روند تغییرات 
در حفاظ��ت از محیط زیس��ت در دس��ت نداریم. همه این مس��ائل 
مواجهه علمی و نوین محیط بان ها با محیط زیست را مختل می کند.

نماینده مردم تهران در مورد مس��ئله سالح در محیط بانی و استفاده 
قانون��ی از آن اظه��ار کرد: در حال حاضر تنها چیزی که در دس��ت 
محیط بان ها است سالحی اس��ت که بعضا نمی توانند از آن استفاده 
کنند. از طرف دیگر مشکالت زیادی در مسائل آموزشی محیط بان ها 
وج��ود دارد. به عبارت دیگر آموزش های الزم به محیط بان به عنوان 
یک ضابط قضائی ارائه نش��ده است. کمبود مسئله آموزشی فقط به 
ماجرای حقوقی محدود نمی شود و آموزش های رزمی و دفاعی را نیز 
دربرمی گیرد. قرار بر این بود که مرکز آموزش محیط بان ها از س��وی 
سازمان محیط زیست دایر شود که این اتفاق نیفتاد. این عزیزان حتما 
باید در مسئله آموزش رزمی، استفاده از سالح و جایگاه قانونی خود 
آبدیده شوند.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: عمده 
ضعفی که در مس��ئله محیط بانی وجود دارد این است که این شغل 
در سطح کالن جا نیفتاده است، در واقع مسئوالن ما از چگونگی کار 
این اقش��ار اطالعی ندارند و سختی کار آنها را درک نمی کنند. آنچه 
ناراحت کننده اس��ت این است که وقتی یک حادثه ای پیش می آید و 
کار به محاکم قضائی کش��یده می شود این محیط بان ها هستند که 
معموال در دادگاه شکس��ت می خورند و پیروز نمی ش��وند.وی افزود: 
بنابراین محیط بان ها از یک طرف با مقام باالدستی مواجه هستند که 
از آن ها حس��ن تکلیف می خواهند و از طرف دیگر با شکارچی هایی 
مواجه هس��تند که با آخرین تجهیزات وارد مناطق می ش��وند و این 
در حالی اس��ت که محیط بان ها از کمترین حد امکانات و تجهیزات 
برخوردار بوده و عالوه بر حقوق و مزایای کم، دستاویزی برای حمایت 

قانون��ی در محاکم قضائی ندارند. اگر محیط بانی از خودش دفاع کند 
و اتفاقی بیفتد حتما در محاکم قضائی محکوم می ش��ود و اگر دفاع 
نکند یا کشته می شود و یا جانباز. سال گذشته محیط بان هادی پور 
در یک حادثه پای خود را از دس��ت داد و هیچ اتفاقی نیفتاد.رفیعی 
با اشاره به تشکیل جلسه ای در مجلس با محیط بان ها و خانواده های 
محیط بانان ش��هید اظهار کرد: در اولین جلسه از مسئوالن سازمان 
حفاظت از محیط زیست خواستیم که هر آنچه برای ارتقای شغل این 
عزیزان نیاز اس��ت تأمین کنند اما هنوز چیزی به مجلس ارائه نشده 
است. خردادماه س��ال گذشته قانون حمایت بیمه ای از محیط بان ها 
ابالغ شد و قرار بر این بود که متممی از سوی سازمان محیط زیست 
به مجلس ارائه شود اما هنوز چیزی به عنوان الیحه از سوی سازمان 
ارائه نشده است.وی در مورد قراردادهای محیط بان ها گفت: سازمان 
محیط زیست قریب به ۶00 محیط بان دارد که به صورت غیررسمی 
مشغول به فعالیت هستند و اگر مشکلی برای این عزیزان پیش بیاید 
تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از سالح را ندارند؛ چرا که به محض 
استفاده از سالح در محاکم قضائی محکوم خواهند شد. من نمی دانم 
چرا سازمان محیط زیس��ت تقاضای بودجه برای ارتقای قراردادها و 
افزایش نیروهای خود نمی کند. از طرف دیگر گاهی بعضی ارگان ها به 
اسم محیط بانی امکانات یا تسلیحاتی می گیرند که محیط بان ها هیچ 
اس��تفاده ای از آن نمی کنند.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
با بیان اینکه »بودجه س��ازمان محیط زیس��ت به نام محیط بان ها و 
به کام مدیران اس��ت« گفت: ما در مجلس ه��ر کاری خواهیم کرد 
تا این ش��غل ارتقا یابد. ما نیازمن��د یک رویکرد تحولی در این حوزه 
هس��تیم. باید همه ابزارها و تجهیزات نوین مثل امکانات اینترنت و 
پایش آنالین، انواع س��الح های قانونی و استفاده از ابزارهای هوایی و 
سنسورها در اختیار حافظان محیط زیست قرار بگیرد. از دست رفتن 
جان این عزیزان فراموش شدنی نیست چرا که با چشم خود دیده ام 
که این عزیزان با عش��ق کار می کنند. رفیعی مدعی شد: بسیاری از 
محیط بان ها نس��بت به ارائه راهکارهای مدیریتی از مدیران سازمان 
قوی ترند و محیط بان ها افرادی هستند که دلسوزی بیشتری نسبت 
به مدیران برای محیط زیست دارند. بعضی از این افراد که تحصیالت 
عالیه دارند نیز حقوق بسیار کمی دارند. محیط بانی را می شناسم که 
با 28 سال سابقه در خطه شمال کشور فعالیت می کند و پنج نوه دارد 
و فقط چهار میلیون حقوق می گیرد و این در حالی است که ساعت ها 
از خانه و خانواده دور اس��ت و در یک پاسگاه و در خطر کار می کند.
وی در پایان نسبت به حقوق و مزایای شهدا و جانبازان عرصه محیط 
زیست انتقاد کرد و گفت: در طی چند سال گذشته حقوق و مزایای 
بسیاری از شهدا و جانبازان از سوی بنیاد شهید پیگیری نشده است 
به شخصه تالش خواهم کرد که در اسرع وقت این موضوع را پیگیری 
کنم. یک گالیه مندی نیز از مس��ئوالن س��ازمان حفاظت از محیط 
زیست دارم به این علت که در مراسم خاکسپاری محیط بانان زنجانی 
حضور نداشتند. تالش خواهم کرد در اسرع وقت به همراه فراکسیون 
محیط زیست مجلس حضورا به خانواده های شهدای زنجانی سر بزنم 

و از نزدیک پیگیر مسائل آن ها باشم.

 گردشگری 

 خبر 

 مکث 

جامعه  

 مجلس 

 وزارت گردشگری: 
روند قرمز شدن شهر ها ربطی 

به سفر های نوروزی ندارد!
مع��اون گردش��گری وزارت می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دس��تی گفت: روند قرمز 
و نارنجی شدن شهر ها زمانی آغاز شد که هنوز 
س��فر های نوروزی اتفاق نیفتاده بود. پس چرا 
ما این روند قرمز ش��دن وضعیت شهر ها را به 
سفر های نوروزی نسبت می دهیم؟ آن هم در 
ش��رایطی که نوروز امس��ال فقط یک میلیون 
نفر به مس��افرت رفته اند.ولی تیموری معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی درباره تاثیر سفر های نوروزی 
بر قرمز شدن وضعیت شهر های کشور به میزان 
گفت: من اینجا باید سوالی را مطرح کنم و آن 
این اس��ت که روند تغییر رنگ شهر های ما از 
چه زمانی شروع شد؟ به طور دقیق این روند از 
روز س��وم فروردین شروع شد. یعنی زمانی که 
هنوز س��فر های نوروزی به صورت کامل شکل 
نگرفته بود. باید به یاد داش��ته باش��یم حجم 
سفر های نوروزی معموال از هفته دوم فروردین 
افزای��ش پیدا می کند. چون الگوی مس��افرت 
نوروزی مردم ما به این صورت اس��ت که اغلب 
مایل هس��تند سال تحویل را در خانه بمانند و 
سفرهایش��ان را از روز های دوم و س��وم به بعد 
آغاز می کنند.وی ادامه داد: این در حالی است 
که از روز س��وم نوروز حداقل هفت یا هش��ت 
ش��هر به رنگ های قرمز و نارنجی اضافه ش��د. 
پس بنابراین نتیجه ای که می توان گرفت این 
است که این روند قرمز و نارنجی شدن شهر ها 
زمانی آغاز شد که هنوز سفر های نوروزی اتفاق 
نیفتاده بود. پس چرا ما این روند قرمز ش��دن 
وضعیت ش��هر ها را به سفر های نوروزی نسبت 
می دهیم؟ آن هم در شرایطی که نوروز امسال 
فقط یک میلی��ون نفر به مس��افرت رفته اند. 
ضمن اینکه این پرسش هم جای طرح دارد که 
آیا همه این سفر هایی که انجام شده در پوشش 
مراکز گردشگری ما بوده است؟ تیموری با بیان 
اینکه نوروز س��ال گذشته قرنطینه اعمال شد 
گفت: امس��ال اگر ما می خواستیم قرنطینه را 
اعم��ال کنیم آیا مردم واقعا در خانه می ماندند 
و به س��فر نمی رفتند؟ آیا قب��ل از نوروز مردم 
س��فر نمی رفتند؟ برای ما در گردشگری اتفاقا 
دغدغه ای که وجود دارد این است که به ستاد 
ملی مقابله با کرونا کمک کنیم تا س��فر ها در 
قالب همان پروتکل های وضع شده انجام شود. 
اگر ما نقصی در اجرای این پروتکل ها داشته ایم 
طبیعتا در جریان نظارت هایی که مس��ئوالن 
وزارت بهداشت اعمال کردند این نقص ها معلوم 
و اعالم می شد. اما وقتی چیزی اعالم نمی شود 
پس باید نتیجه بگیریم آن بخش از س��فر های 
نوروزی که در چارچوب مراکز اقامتی رس��می 
وزارت میراث فرهنگی و تور های ما انجام شده 

قطعا با رعایت پروتکل ها بوده است.

 آزادی سه زندانی با کمک
 یک بانوی خّیرمیبدی

رئیس دادگستری شهرستان میبد گفت: یک 
بان��وی خیِّر میب��دی با پرداخت س��هم االرث 
مادری خ��ود موجبات آزادی س��ه مددجوی 
زندان��ی را فراهم آورد. علیرضا حس��ین بیگی 
در این رابطه بیان داش��ت: ای��ن بانوی َخیِّر، با 
پرداخت مبلغ ۷00 میلیون ریال س��ه زندانی 
را که به سبب بدهکاری مالی و مهریه مدت ها 
در زندان بودند را آزاد و به آغوش خانواده های 
ش��ان بازگرداند.این مقام قضائی اظهار داشت: 
بده��کاران مالي غیر عمد افرادی هس��تند که 
ناخواس��ته و به دلیل مشکالت اقتصادي روانه 
زندان شده اند و چشم انتظار کمِک انسان هاي 
نوع دوس��ت و نیک اندیش هستند.وی افزود: 
این امر بس��یار ارزش��مند بوده و امید اس��ت 
موجب فرهنگ س��ازي و تشویق افراد توانمند 

براي آزادسازي زندانیان جرائم غیرعمد شود.

اجرایی منع تردد شبانه
 از ساعت ٢٢ تا ٣ بامداد 

دبی��ر کمیت��ه اجتماعی انتظامی س��تاد ملی 
مدیریت کرونا س��اعت آغاز منع تردد ش��بانه 
در ش��هرها را س��اعت 22 اعالم کرد. حسین 
قاس��می در گفتگو با ایس��نا، گفت: در جداول 
محدودیت های کرونایی براس��اس رنگ بندی 
شهرها این منع تردد از ساعت 21 تا 3 بامداد 
اعالم شده اما بعد از تدوین آن در اصالحیه ای 
ساعات اجرای مصوبه منع تردد از ساعت 22 تا 
3 بامداد اعالم شد که در ویرایش بعدی جداول 
این موضوع تصحیح خواهد شد. قاسمی تاکید 
کرد: به این ترتیب منع تردد از ساعت 22 الی 

3 بامداد در شهرها اجرا خواهد شد.

نرخ رشد جمعیت به پایین ترین 
رقم در تاریخ کشور رسید

یک کارش��ناس جمعیت گفت: متأس��فانه در 
حال حاضر کمترین نرخ رش��د جمعیت را در 
تاریخ کش��ور تجربه کردی��م و این زنگ خطر 
بزرگی برای ما محس��وب می شود. به گزارش 
مهر، صالح قاس��می گفت: نرخ رشد جمعیت 
یعنی تغییرات س��االنه در شمار جمعیت یک 
کشور که متأثر از میزان تولدها، مرگ و میرها و 
مهاجرت است. وی افزود: در خصوص مهاجرت 
آمارهای دقیق��ی نداریم اما در زمینه موالید و 
مرگ و می��ر باید گفت که این دو مؤلفه تأثیر 
مس��تقیمی بر موضوع کاهش رش��د جمعیت 
دارند. در سال 99 به واسطه شیوع کرونا میزان 
مرگ و میر افزایش یافت و از سوی دیگر شمار 
موالید کاهش یافت. قاس��می تصریح کرد: این 
امر تأثی��ر زیادی بر روی نرخ رش��د جمعیت 
گذاش��ت به طوری که این نرخ در س��ال 9۵، 
1.24 درصد بود اما در س��ال 99 به 0.۶ درصد 
رس��یده است. این پژوهشگر جمعیت با تأکید 
بر اینکه این نرخ رشد جمعیت در تاریخ ایران 
بی س��ابقه بوده است، عنوان کرد: متأسفانه در 
حال حاضر کمترین نرخ رش��د جمعیت را در 
کش��ور تجربه کردیم و این زنگ خطر بزرگی 
برای ما محس��وب می ش��ود. قاس��می گفت: 
پیش بینی می کردیم در سال 1420 الی 142۵ 
نرخ رشد جمعیت صفر شود اما تغییرات سریع 
نرخ رش��د براثر ش��یوع کرونا، س��بک زندگی 
و مس��ائل فرهنگی این موض��وع را زودتر رقم 
خواهد زد به طوری که تا 10 سال آینده میزان 
رشد جمعیت کشور صفر و پس از آن جمعیت 

کشور کاهش می یابد.

نماینده مجلس:
دفترچه های بیمه کاغذی تا 

پایان سال 1400 حذف می شوند
محمدعل��ی محس��نی بندپی گف��ت: حذف 
کامل دفترچه بیمه های کاغذی تا پایان س��ال 
1400 که مصادف با پایان س��ال برنامه ششم 
توس��عه اس��ت زمان می برد. به گ��زارش برنا؛ 
محمدعلی محس��نی بندپی، عضو کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اس��المی 
درخص��وص آخرین وضعیت ح��ذف دفترچه  
بیمه های کاغذی گفت: سالهاست کشورهای 
توسعه یافته دفترچه های بیمه کاغذی را کنار 
گذاشتند چون احتمال خطا در آنها بسیار باال 
بود و به دلیل بدخطی برخی پزشکان و شلوغ 
بودن س��ر آنها ممکن بود دارو به شکل کامل 
نوش��ته نش��ود و در نهایت بیمار در داروخانه 
 نس��خه اصل��ی خ��ود را دریافت نکن��د اما با 
نس��خه نویس��ی الکترونی��ک دیگ��ر چنی��ن 
مشکالتی به وجود نخواهد آمد و از طرفی تمام 
پرونده بیمار در آن موج��ود خواهد بود و این 
امر به پزشک در نسخه نویسی کمک می کند. 
 او افزود: در برنامه شش��م توس��عه و در بودجه 
سال 1399 دولت مکلف شده است که تا پایان 
این برنامه، نسخ کاغذی بیمه را حذف کند و دو 
بیمه گر بزرگ کشور یعنی تامین اجتماعی و 
بیمه سالمت به سمت الکترونیکی کردن نسخ 
پیش بروند اما این درحالی است که این قانون 

تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است.

 پلیس 
 رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
عوارض تعویض پالک

 باید انتهای سال پرداخت شود
سردار س��یدکمال هادیانفر گفت: اگر بدهی 
برای پرداخت عوارض س��ال های 99 به قبل 
وجود داشته باشد باید ابتدا آن پرداخت شود 
همچنین پرداخت عوارض برای پایان هر سال 
است و در ابتدای سال از مالکان اخذ نمی شود. 
به گزارش برنا؛ س��ردار س��یدکمال هادیانفر 
رئیس پلیس راهور ناجا درباره هزینه تعویض 
پالک خودروها در س��ال جدید گفت: درحال 
حاضر و در س��ال جدید فعال هزینه تعویض 
 پ��الک تغییری نکرده اس��ت و هم��ان مبلغ
 1۵0 هزار تومان برای هزینه تعویض پالک در 
دستور کار مراکز تعویض پالک است. سردار 
هادیانف��ر درباره پرداخت ع��وارض خودروها 
عن��وان کرد: با توجه به قان��ون، پرداخت این 
عوارض ب��ه عهده مالک خودرو اس��ت و اگر 
فردی برای تعویض پالک خودروی خود اقدام 
کند و عوارض خودرو را از چند سال گذشته 
پرداخت نکرده باشد ابتدا باید این عوارض را 
پرداخت کند. رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 
اگ��ر بدهی برای پرداخت عوارض س��ال های 
99 به قبل وجود داش��ته باش��د باید ابتدا آن 
پرداخت شود همچنین پرداخت عوارض برای 
پایان هر سال است و در ابتدای سال از مالکان 

اخذ نمی شود.

 اجتماعی

 عمده ضعفی که در مسئله محیطبانی وجود دارد این 
اس��ت که این شغل در س��طح کالن جا نیفتاده است، 
در واقع مسئوالن ما از چگونگی کار این اقشار اطالعی 
ندارن��د و س��ختی کار آنه��ا را درک نمی کنند. آنچه 
ناراحت کننده اس��ت این است که وقتی یک حادثه ای 
پیش می آید و کار به محاکم قضائی کش��یده می شود 
این محیطبان ها هس��تند که معموال در دادگاه شکست 

می خورند و پیروز نمی شوند

 نماینده مجلس عنوان کرد: 

بودجه محیط زیست به نام محیط  بانان و به کام مدیران 
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وضعیتبیکاری۱۸تا۳۵سالهها
رئیس اتحادیه نان سنتی گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون 
نرخ نان با وجود افزایــش هزینه های تولید از جمله 
آب، برق، گاز، خمیرمایه، کرایه حمل و نقل، دستمزد 
کارگر، حق مسکن، بیمه و نظایر آن ها تغییری نکرده 
است و سوال اینجاســت که نانوا چگونه باید خود را 

سرپا نگه دارد؟ 
بیژن نوروز مقدم در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: قرار بود 
قیمت نان براساس آنالیزها انجام شده در بهمن ماه سال گذشته 

تغییر کند ولی این تغییرات به اسفندماه موکول شد 
و در اسفند نیز رئیس جمهوری به سازمان حمایت 
و وزات صمت دســتور داد تــا از افزایش قیمت ها 

جلوگیری کنند. 
وی ادامــه داد: با این دســتور نانوایی ها خســارت 
بســیاری خواهند دید، زیرا تمام هزینه ها از جمله دستمزد، حق 
مسکن، بیمه، سایر هزینه های آب، برق، گاز و حمل و نقل افزایش 
یافته اســت و به تبع آن هزینه تولید را هم باال برده است و نانوا 

مجبور است از جیب خود هزینه کند. 
رئیــس اتحادیه نان ســنتی اضافه کرد: ســال ۱۳۹۳ نرخ نان 
مشخص شــد و به مدت ۵ سال یعنی تا شــهریور سال ۱۳۹۸ 
تغییری نکرد. بعد از آن با آنالیزهایی که انجام دادیم اعالم کردیم 
که هزینه تولید باال رفته اســت و در نهایت با ۴۵ درصد افزایش 
نرخ نان موافقت شــد واین نکته نیز اضافه شد که اگر مولفه های 
 تولیــد بــا افزایش مواجه شــدند قیمت نان نیــز مجدد تغییر 

خواهد کرد.

نرِخ سال ۹۸، هزینه های سال۱۴۰۰! 

تعداد بیکاران 18 تا 35ساله در ایران به 1.7 میلیون نفر رسیده که البته کاهش داشته است. 
به گزارش ایسنا، گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در زمستان سال 
گذشته منتشر کرد از این حکایت داشت که حدود 25.۶ میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال 
)بیکار و شاغل( هستند که از این تعداد 23.1 میلیون نفر از جمعیت 15 ساله و بیشتر شاغل و 
2.4 میلیون نفر بیکارند و نرخ بیکاری در این دوره به 9.7 درصد کاهش یافته است.

حســین راغفر در مورد تاثیر اقتصادی برداشتن تحریم ها و بازگشت 
آمریکا به برجام اظهار داشت: البته بعید می دانم که آمریکا تحریم های 
اقتصادی علیه ایران را بردارد. آن ها از ســویی در باغ ســبز را نشان 
می دهند و از سویی ایران را تهدید می کنند؛ این همان سیاست چماق 
و هویج است که علیه ایران اعمال می کنند از همین روی امکان لغو 

تحریم ها را بعید می دانم. 
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: یکی از دالیل این موضوع آن است که 
ایران روی توســعه فناوری هسته ای پیشرفت داشته است و این تله 
را ایجاد می کنند تا ایران را بــه موضع قبلی برگردانند. آن ها تالش 
می کنند تا اشــتباه ترامپ در خروج از برجام را جبران کنند. اگر ما 
به مواضع اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و فرانســه توجه کنیم نشان 

می دهد که این صحبت ها بیشتر شبیه بازی است. 
استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا تصریح کرد: البته در داخل برخی ها با 
خوش بینی به این مواضع غربی ها نگاه می کنند حتی اگر منابع بلوکه 
شــده ما آزاد شــود نمی تواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد 
چون آن ها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمی شوند بلکه در این 

سیســتم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروه های خاص 
قرار می گیرند. 

این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه باید جهت گیری های اقتصاد 
را تغییر داد، اظهار داشــت: مادامی که این اتفاق نیفتد و به ســمت 
تولید نرویم حتی فروش بیشــتر نفت و دسترسی به درآمدهای آن 

نیز نمی تواند تاثیری داشته باشد و موقتی خواهد بود. مقاومت بانک 
مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز نشان می دهد که گروه هایی از این 
تورم منتفع می شوند و مقامات برای حفظ این تورم تالش می کنند. 
وی ادامه داد: کاهش تورم که با کاهش نرخ ارز می تواند همراه باشد 
نیازمند عزم جدی است و آن نیز نیازمند جایگزین کردن درآمدهای 
عمومی از فروش نفت به اخذ مالیات و اصالح سیستم بانکی است؛ آن 
موقع می توانیم امیدوار باشیم که این درآمدها موجب کاهش تورم و 
رشد اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی شود. منت ها ما هیچ نشانه ای را 
در جامعه و مسئوالن نمی بینیم. راغفر در مورد پیش بینی رشد مثبت 
اقتصادی برای ســال ۱۴۰۰ از سوی نهادهای بین المللی گفت: من 
اعتقادی به این نهادها ندارم و آن ها بیشتر جهت گیری های سیاسی را 
اعمال می کنند. اینکه آن ها چه می گویند مهم نیست مهم اتفاقی است 
که در جامعه روی می دهد. البته ما پتانسیل رشد را داریم و تغییر رشد 
اقتصادی کامال مشــروط به اقدامات و اصالحات در جهت گیری های 
سیاسی است که هیچ عالمت و نشانه ای را نمی بینیم، بنابراین اینکه 

رشد اقتصادی از کجا حاصل می شود هیچ نشانه ای وجود ندارد. 

اقتصادی

لوکزامبورگ باالترین سطح حداقل دستمزد را در جهان دارد. 
به گزارش ایســنا، در بیشتر کشــورهای جهان با هدف حمایت از 
کارکنان و تعیین ضوابط قانونی، میزان معینی از دســتمزد تعیین 
شــده است. حداقل سطح دستمزد در کشــورهای مختلف دارای 
اختالف معناداری با یکدیگر است تا جایی که طبق اعالم سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی، حداقل سطح دستمزد در لوکزامبورگ 

بیش از ۱۲ برابر حداقل سطح دستمزد در مکزیک است. 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی به بررسی حداقل 
سطح دســتمزد در کشورهای عضو این ســازمان در سال ۲۰۲۱ 

پرداخت: 

< باالترین سطح دستمزد
۱- لوکزامبورگ

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱۳.۷۸ دالر در هر ساعت

۲- استرالیا
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱۲.۱۴ دالر در هر ساعت

۳- فرانسه
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱۱.۶۶ دالر در هر ساعت

۴- نیوزلند
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱۱.۲۰ دالر در هر ساعت

۵- آلمان
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱۰.۸۷ دالر در هر ساعت

< پایین ترین سطح دستمزد
۱- مکزیک

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱.۰۵ دالر در هر ساعت

۲- برزیل
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۲.۱۸ دالر در هر ساعت

۳- شیلی
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۲.۲۵ دالر در هر ساعت

۴- روسیه
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۲.۲۷ دالر در هر ساعت

۵- کلمبیا
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۲.۶۶ دالر در هر ساعت

< حداقل سطح دستمزد در دیگر کشورها
۱- ترکیه

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۶.۰۵ دالر در هر ساعت

۲- کره جنوبی
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۶.۸۴ دالر در هر ساعت

۳- آمریکا
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۷.۲۵ دالر در هر ساعت

۴- کانادا
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۹.۵۲ دالر در هر ساعت

۵- انگلیس
حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱:۱۰.۳۴ دالر در هر ساعت

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۱۹۶۱ با هدف تقویت رشد 
اقتصادی و از میان برداشــتن موانع تجاری بین کشورهای توسعه یافته 
تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد. این سازمان هم اکنون 
دارای ۳۸ عضو و پنج همکار اســت. کشورهای عضو این سازمان شامل: 
استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، 
فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، 
ژاپن، کره جنوبی، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، 
لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، کلمبیا، 
کاستاریکا، آمریکا و انگلیس است. هم چنین کشورهای برزیل، چین، هند، 

اندونزی و آفریقای جنوبی شرکای این سازمان هستند.

با آغاز مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام، کارشناسان پیش بینی 
کردند که قدم های ایران برای ورود به بازار جهانی نفت تندتر شــده 
است و احتمال حضور ایران در بازار جهانی و افزایش تولید دور از ذهن 
نیست.  مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شد و از سوی 
مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که فصل جدیدی را در تالش برای 
حفظ توافق هسته ای ایران گشود. تهران و دولت جدید آمریکا اعالم 
کرده اند آماده اند مذاکرات را برای رفع تحریمهای آمریکا و بازگشت 
صنعت نفت ایران به فعالیت عادی خود آغاز کنند. با این حال ایران 

تاکید کرده که آمریکا باید نخست تحریم ها را رفع کند. 
به گزارش اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم ها و بازگشت 
نفت ایران به بازار منتهی شــود، اوپک که در حال حاضر تولیدش را 
برای تقویت قیمت ها محدود کرده است، ممکن است با مشکل روبرو 
شــود اما این مشکل ممکن است به حدی که برخی تصور می کنند 
بزرگ نباشــد. ایران در حال حاضر میزان نفت بیشتری از آنچه آمار 
رسمی نشــان می دهند، صادر می کند که عمده آن به مقصد چین 
اســت. پس از رفع تحریمها، آمار صادرات روشنتر خواهد شد. شاید 
مشکل بزرگتر برای تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات 
نفت ایران به هند آغاز خواهد شــد و جای بخشی از نفت آمریکا را 

می گیــرد. هند پس از توقف خرید نفــت ایران به دلیل تحریمهای 
واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت. 

در این رابطه مرتضی بهروزی فر - کارشــناس ارشد حوزه انرژی به 
ایسنا گفت: ورود ایران به بازار جهانی بستگی به نتیجه مذاکرات دارد 
و اگر چنین اتفاقی محقق شود تاثیرات بسیار خوبی را شاهد خواهیم 
بود لذا امیدواریم تحریم ها سریع تر برداشته شود و ایران مشکلی برای 

فروش و انتقال نفت نداشته باشد. 
وی با بیان اینکه همانطور که در گذشــته و در دور قبلی که برجام 
اتفاق افتاد شاهد بودیم ظرف شش ماه ایران توانست میزان تولید نفت 
خود را افزایش دهد و بدون مشکل صادرات نفت را آغاز کند، بنابر این 
تحقق این امر از نظر فنی امکان پذیر است، گفت: با توجه به تجربیات 
گذشته ایران بی شک در زمانی کوتاه می توانیم میزان تولید و صادرات 

را افزایش و به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم. 
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه ورود به بازار و اینکه 
بتوانیم مشــتریان خودمان را جذب کنیم امری دور از ذهن نیست 
چراکه هر مصرف کننده ای ترجیح می دهد از منابع متعددی نیاز نفتی 
خود را برطرف کند و با این کار وابستگی خود را به یک کشور خاص 
کاهــش می دهد، تصریح کرد: قطعا ورود ایران به بازار به نفع چین و 

هند خواهد بود و این یک بازی برد برد بین دو کشور است. 
به گفته بهروزی فر در هنگام ورود میتوان تمهیداتی را درنظر گرفت 
که کشور ها تشویق به خرید نفت از ایران شوند و باتوجه به اینکه ایران 
قبال در این رابطه تجربه دارد نگرانی در خصوص ورود به بازار و جذب 

مشتری وجود ندارد. 
وی با اشاره به وضعیت قیمت ها پس از ورود ایران به بازار نفت گفت: 
کشورهای تولید کننده به دنبال قیمت های باال هستند و اینکه یک 
جنگ قیمتی اتفاق بیفتد و ورود ایران موجب ایجاد این جنگ شود به 

طوری که تولید کنندگان قیمت ها را کاهش دهند بعید است. 
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه وحدت اوپک پالس 
گویای این است که کشورهای تولیدکننده به دنبال قیمت های باالی 
۵۰ دالر هستند، لذا حتما توافقاتی خواهند داشت که جا برای ایران 
باز شود، گفت: در حال حاضر بازار نفت شرایط بدی را سپری می کند، 
رکود ناشــی از کرونا، کاهش مصرف و مشکالتی که در این راستا به 

وجود آمده مشکالتی را برای بازار نفت به وجود آورده است. 
بهروزی فر اظهار کرد: با این وجود کشورهای عمده تولید کننده نیز 
مشکالت متعدد مالی دارند و تمایلی برای کاهش قیمت نفت وجود 

ندارد لذا نگرانی برای کاهش قیمت ها وجود ندارد.

بازار ســرمایه هفته جدید را با چراغ قرمز آغاز 
کرد و شاخص کل بورس بیش از ۹۰۰۰ واحد 

کاهش یافت. 
بــه گزارش ایســنا، در معامالت دیــروز بازار 
ســرمایه شــاخص کل بورس با ۹۱۵۱ واحد 
نــزول تا رقم یک میلیــون و ۲۴۰ هزار واحد 
کاهش یافت. شــاخص کل با معیار هم وزن 
هم بــا ۹۳۹ واحد کاهش در رقم ۴۳۶ هزار و 

۱۷۴واحد ایستاد. 
در این بازار ۱۸۲ هزار معامله به ارزش ۱۶هزار 

و ۲۱۹ میلیارد ریال انجام شد. 
فــوالد مبارکه اصفهــان، ملــی صنایع مس 
ایران، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس، معدنی و صنعتی 

چادرملــو، پاالیش نفت اصفهــان و معدنی و 
صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. 
در آن ســوی بــازار ســرمایه، شــاخص کل 
فرابورس هم با ۷۲ واحد کاهش رقم ۱۷ هزار 

و ۸۵۲ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران این بازار ۸۳ هزار معامله انجام دادند 
که ۳۸ هزار و ۱۶۸ میلیون ریال ارزش داشت. 

پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 
زاگرس، سرمایه گذاری صبا تأمین، پتروشیمی 
مارون، فوالد هرمزگان جنوب و گروه توســعه 
مالــی مهرآیندگان نســبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تأثیــر منفــی را روی فرابــورس 

گذاشتند.

نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد 
فضای کوتاه مدت بازار طال درباره روند صعودی 
قیمت ها بار دیگر به خوش بینی گراییده است. 
به گزارش ایسنا، با موفقیت طال در حفظ سطح 
حمایت کلیدی در معامالت جمعه و بسته شدن 
قیمت این فلز ارزشــمند در باالترین سطح دو 
هفته گذشــته، خوش بینی به صعود قیمت ها 
تقویت شده اســت. به نظر می رسد اونس طال 

آماده صعود به باالی سطح ۱۷۵۰ دالر است. 
بــا این حال، با وجود بهبود فضا و حرکت اخیر 
قیمت در مقایســه با ســطح پایین تری که در 
پایان سه ماهه اول داشت، بعضی از تحلیل گران 
هشدار می دهند که پیش بینی هموار شدن روند 

صعودی طال ممکن است کمی زود باشد. 

آدام بوتون، استراتژیســت ارشد ارزی فارکس 
الیو بــه کیتکونیوز گفت: بــازار در موقعیت 
حساســی قــرار دارد. صعود به باالی ســطح 
۱۷۵۵ دالر تغییر رونــد بازار را تایید می کند 
و به ادامه صعود تا ســطح ۱۸۴۰ دالر اشــاره 
دارد. اما اگر طال در صعود ناکام بماند، به سمت 
سطح ۱۶۷۶ دالر یا پایینتر از آن عقب نشینی 

خواهد کرد. 
در نظرســنجی هفتــه جــاری کیتکونیوز از 
تحلیلگران وال استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند 
که از میان آن ها ۹ نفر معادل ۶۰ درصد افزایش 
قیمت طال و سه نفر معادل ۲۰ درصد کاهش 
قیمت را پیش بینی کردنــد و به همین تعداد 

نظری نداشتند.

راغفر: 

امکانلغوتحریمهارابعیدمیدانم
پول های بلوکه شده وارد سیستم رانتی می شود

مسکن

مکث

کرونا

اقتصادبینالملل

تمدید اجرای 
طرح مهراندیش بانک مسکن

سرپرســت اداره کل پیگیری وصول مطالبات 
بانک مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه وصول 
مطالبات غیرجاری با عنوان »طرح مهراندیش« 

تا پایان فصل بهار ۱۴۰۰ خبر داد. 
ندا کسری کرمانشــاهی سرپرست اداره کل 
پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن، با اشاره 
به هدف بانک مســکن از اجــرای این طرح 
ویژه، به پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی اقشــار 
جامعه و همچنین توجه ویژه بانک مسکن به 
ساماندهی و کاهش مطالبات غیرجاری، این 
بانک طرح ویژه کاهش مطالبات غیرجاری با 
عنوان طرح مهر اندیش را در راســتای ایجاد 
مشوق های الزم برای مشتریان دارای اقساط 

غیرجاری به اجرا درآورد. 
وی افزود: در واقع این طرح به منظور تسریع 
و تســهیل در فرآینــد وصــول مطالبات و 
مساعدت با مشتریان با در نظرگرفتن شرایط 
اقتصادی جامعه ناشــی از اعمال تحریم ها و 
 شیوع ویروس کرونا تصویب و مورد اجرا قرار 

گرفته است. 
به گفته وی طرح مهر اندیش ســال گذشته 
در ۷ بخش طراحی شــد و پــس از تصویب 
هیئت مدیره محترم بانک در تاریخ ۲۹ آذرماه 
ابالغ و در ابتدا بنا بود تا ۲۰ اســفند ماه سال 
۱۳۹۹ اجــرای آن ادامه پیدا کند که البته با 
تصمیم هیئت مدیره محترم بانک، اجرای این 
طرح مجدداً تمدید شــده است. وی به محور 
نخست این طرح با عنوان بخشودگی خالص 
جرایم به نســبت واریزی نقدی اشاره و اظهار 
کرد: در نخستین بخش این طرح، در صورت 
واریــز نقدی هر میزان از مطالبات غیر جاری 
تسهیالت پرداختی اعم از مبادله ای، مشارکتی، 
قرض الحسنه و... و همچنین مطالبات مربوط 
بــه ضمانت نامه های ضبط شــده، ۶ درصد 
 خالص جرایم محاسبه شده به نسبت واریزی 

بدهکاران مورد بخشودگی قرار می گیرد. 
وی تصریح کرد: بانک مسکن به منظور رعایت 
مالحظــات کرونایی و رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی، اسناد بخشــودگی جرایم مربوط 
به واریز اقســاط عقود مبادلــه ای موجود در 
)خوددریافت(  متمرکز  تســهیالت  سیستم 
را به صورت سیســتمی صادر خواهد کرد و 
مشتریان می توانند اقســاط معوق خود را از 
کلیه درگاههای غیرحضوری همانند اینترنت 
بانک، همراه بانک و... واریز و از بخشــودگی 
جرایم بهره مند شوند و نیاز به حضور مشتریان 

در شعبه نیست. 
کرمانشــاهی بند دیگر این طرح را مربوط به 
تمدید قراردادهای مشــارکت مدنی مشروط 
به تعیین تکلیف قراردادها دانســت و گفت: 
در صورتی که کمتر از ۶۰ ماه از تاریخ انعقاد 
قرارداد اولیه سپری شــده و پروژه همچنان 
تکمیل نشــده باشــد این بند از طرح شامل 

قرارداد می شود. 
وی در پایان اظهار کرد: تســریع در شرایط 
فروش تدریجی قراردادهای مشارکت مدنی و 
همچنین تغییر نام مدیون در خصوص انتقال 
اسناد وکالتی نیز از دیگر بندهای پیش بینی 

شده در این طرح است.

بندرخشک پیشگامان 
روی ریل تحقق شعار ۱۴۰۰

مدیر عامل بندرخشــک پیشــگامان گفت: 
بستر فراهم شده در این بندر تعاونی موجب 
پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ 
می شود. به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی 
پیشــگامان؛ محمدرضا شهسواری با اشاره به 
ظرفیت هــای ایجاد شــده در بندرخشــک 
پیشــگامان اظهــار کرد: در ایــن بندر همه 
زیرســاخت های حیاتی مورد نیاز تولید و نیز 
امکانات الزم برای حمایت و پشتیبانی از تولید 

داخلی و تولید کننده فراهم شده است. 
وی افزود: بســتر مناســب انبــارش، حمل 
جــاده ای و ریلی مقرون بــه صرفه، صادرات 
کاالهای تولیدی و واردات مواد اولیه مورد نیاز 
در بندرخشک پیشگامان فراهم شده است و 
با افتتاح رسمی این بندر عظیم ۷۰۰ هکتاری 
در اســفندماه گذشــته آمادگــی الزم برای 
پشــتیبانی از تولید و تحقق شعار سال بیش 

از پیش وجود دارد. 
مدیر عامل بندرخشــک پیشــگامان کاهش 
تشــریفات گمرکی و وجود زیرســاخت های 
منحصــر بفــرد لجســتیکی در ایــن بندر 
اقتصــادی را از جمله مصادیــق رفع موانع و 
مانع زدایی از تولید دانست و اظهار امیدواری 
کرد؛ با مشارکت ســرمایه گذاران حوزه های 
مختلــف تبلور ایــده تعاونی و اســتفاده از 
 سرمایه های خرد مردم بیش از گذشته نمود 

عینی یابد. 
شهســواری بــا بیــان اینکه تولیــد داخلی 
زیربنای اقتصاد قوی و اشــتغال پایدار است، 
ادامه داد: بســتر برای حضور سرمایه گذاران 
و تولیدکننــدگان بخش هــای مختلــف در 
بندرخشک پیشگامان فراهم است و همچنین 

تسهیالت مناسب به آن ها ارائه می شود. 

از وام کرونایی چه خبر؟ 
دبیــر کل اتاق اصنــاف ایران از خســارت 
۳۰۰هزار میلیارد تومانی اصناف از آغاز شیوع 
کرونا تا پایان آبان ماه بعالوه دو هفته تعطیلی 
در آذر مــاه خبــر داد و با بیان اینکه ســال 
گذشــته تنها ۷ درصد مشموالن وام کرونا از 
آن استقبال کردند، دالیل استقبال کم از این 

وام را تشریح کرد. 
محمد باقــر مجتبی در گفت وگو با ایســنا، 
با بیــان اینکه اولین خســارت از بعد مادی 
اســت، تصریح کرد: طــی ۱۵ روزی که در 
آذرماه سال قبل اکثر شهرهای کشور قرمز و 
نارنجی بودند، صنوف طــی ۱۵ روز بیش از 
۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. 
همچنین از ابتدای اســفندماه ســال ۱۳۹۸ 
یعنی ابتدای شــیوع ویــروس کرونا تا پایان 
آبان ۱۳۹۹، اصناف بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومان کاهش فروش داشــتند. این خسارات 
سنگین است و نداشــتن فروش یعنی چک 

صنوف پاس نمی شود. 
وی افزود: این وضعیت زنجیره تامین و توزیع 
را دچار مشــکل می کند و واحد تولیدی هم 
نمی تواند مواد اولیه خود را تامین کند. برای 
مثال چک های برگشتی در فروردین ۱۳۹۹ 

سه برابر شده بود. 
دبیرکل اتاق اصنــاف ایران همچنین با بیان 
اینکه علــی رغم کمک ها و مســاعدت های 
دولت از طریق تســهیل قوانیــن و مقررات، 
اصناف اکنون از بعد مادی کمک قابل توجهی 
دریافت نکردند، تصریح کرد: ســال گذشته 
چند بسته حمایتی به دولت ارائه کردیم که 
بخشــی از آن تصویب شد و منتظر تصویب 
بخش دیگری از آن ها در سال جاری هستیم. 
بنابراین صنوف باید توجه داشــته باشند که 
جبران خسارت ها به میزان خسارت ها نیست 
و بهترین راه پیشگیری و رعایت پروتکل های 

بهداشتی است. 
او در ادامه از مردم و واحد صنفی خواســت 
پروتکل های بهداشت را رعایت کنند، چراکه 
هم جانشــان در معرض خطر است و هم به 
لحاظ مالی خســارت شــدید خواهند دید و 
درباره اســتقبال صنــوف از وام کرونا گفت: 
در سه ماه اول ســال ۱۳۹۹ اولین وام برای 
مشاغل آسیب دیده از کرونا به چهارده رسته 
مثل تاالرداران که یــازده ماه تعطیل بوده و 
خسارت شدیدی از شیوع ویروس کرونا دیدند 
و همچنین گروه پوشاک، کفش، رستوران ها 
و غیره تخصیص داده شد. اما به دلیل شرایط 
سخت دریافت این وام ها از بانک و همچنین 
بروکراســی اداری و نبود تفاوت بین وام های 
عادی و وام کرونایی باعث شــد در سه ماهه 
اول سال گذشته فقط هفت درصد واحدهای 
صنفی مشمول این طرح متقاضی دریافت وام 

کرونا شوند. 
به گفته ایــن مقام صنفی دلیــل دوم  عدم 
استقبال صنوف از وام کرونایی در سال گذشته 
مبلغ پاییــن وام بود که بــه ازای هر کارگر 
۱۲تا ۱۶میلیون تومان و تا ســقف سه کارگر 
 بــه واحد صنفــی اختصاص پیــدا می کرد. 
این در حالی است که در شرایط گران شدن 
مواد اولیه و کاالها مبلغ ۴۸ میلیون تومان در 
مقابل میزان خسارت قابل توجه نبود و صنوف 
در حالت عــادی هم این اعتبار را در بانک ها 
داشــتند که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون وام دریافت 
کنند. دلیل ســوم نــرخ ۱۲ درصد در حالت 
عادی است اما همین ۱۲ درصد هم با توجه 
به شرایط ســخت دریافت وام و مبلغ پایین 
آن، برای واحدهــای صنفی صرفه اقتصادی 
نداشــت. به عبارت دیگــر واحدهای صنفی 
معتقد بودند برای اســتفاده از ۶ درصد یارانه 
بهره بانک، حضور در فرآیند ســخت دریافت 

آن ارزش ندارد. 
البته دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشــاره به 
تســهیل فرآیندهای بانکی در ادامه ســال 
گذشــته، تصریح کرد: با این حال همچنان 
منابع محدود اســت و پیش بینی می شــود 
با وجود تســهیل شــرایط بانکــی به دلیل 
پایین بودن مبلغ وام و سود ۱۲درصد این وام، 
استقبال از آن قابل توجه نباشد مگر این که 

در دو مورد یاد شده تجدید نظر شود. 

نرخ بیکاری کانادا 
در پایین ترین سطح ۱۴ ماه اخیر

برای نخستین بار در سال جاری نرخ بیکاری 
کانادا به زیر هشت درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با بازگشایی 
بخــش بزرگی از کســب و کارها در نتیجه 
کاهش ســرعت شــیوع کرونا، نرخ بیکاری 
کانــادا در ماه مارس بــا ۰.۷درصد کاهش 
در مقایســه با ماه قبل به ۷.۵درصد رسید. 
این نرخ بیکاری کــه کمترین نرخ بیکاری 
۱۴ماه اخیر محســوب می شود پس از آن 
رقم خورد که در این ماه شــمار افراد بیکار 
۱۴۸هزار نفر کمتر شد.  طی این مدت برای 
۳۰۳هزار نفر اشتغال زایی صورت گرفت که 
از این تعــداد، ۱۷۵هزار نفر به صورت تمام 
 وقــت و ۱۲۸هزار نفر به صــورت پاره وقت 

استخدام شده اند.
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طال هفته جاری گران تر می شودبورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد

نفت ایران به بازار جهانی نزدیک شد
 در این رابطه مرتضی بهروزی فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: ورود ایران به بازار جهانی بستگی به نتیجه مذاکرات دارد 
 و اگر چنین اتفاقی محقق شود تاثیرات بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود لذا امیدواریم تحریم ها سریع تر برداشته شود و ایران مشکلی 

برای فروش و انتقال نفت نداشته باشد
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جشــنواره بین المللی فیلم »الس پالماس« که ساالنه در این شهر 
واقع در جزیره گران کاناریا در مجمع الجزایر قناری برگزار می شود، 
امسال در بخش بزرگداشت خود از اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی 
برنــده دو جایزه اســکار تقدیر کرد که پیش از تبدیل شــدن به 
چهره شــناخته بین المللی، در سال ۲۰۰۷ توانســته بود با فیلم 
»چهارشنبه ســوری« جایزه بهترین فیلم این جشنواره اسپانیایی 
را از آن خود کند.  اصغــر فرهادی که به صورت حضوری در این 
رویداد ســینمایی حضور یافته، ســاعاتی پیش از دریافت جایزه 
 »۷ Canarias« افتخــاری در گفت گویی با روزنامه اســپانیایی
درباره فیلمســازی خود صحبت کرد و گفت: »دو نوع فیملســاز 
وجود دارد؛ برخی از قلب و ناخودآگاه خود فیلم می سازند و برخی 
دیگر بر اســاس منطق و دلیل. من بر اســاس قلب و ناخودآگاهم 
فیلم می ســازم و بــه همین دلیل نمی توانم همــه چیز را کنترل 
کنم. در فیلم هایم نمی توانم ُفــرم داخلی را از فرم جهانی متمایز 
کنم و یک فیلم داخلی در صورتی که به درســتی ساخته شود در 
همه نقاط جهان قابل درک اســت و نباید مرزی میان ُفرم داخلی 
و جهانی وجود داشته باشــد. کارلوس سائورا یک فیلمساز بسیار 
اسپانیایی و در عین حال جهانی است. در حالی که یک زبان برای 
همه دنیا نداریم اما یک زبان مجازی و جهانی در کل سیاره وجود 
دارد و آن زبان احســاس است؛ احساساتی چون خشونت، عشق و 

تنفر که در همه جا یکسان هستند«. 
فرهادی که امســال مجموعه ای منتخب از آثارش شامل فیلم های 
»فروشــنده«، »جدایی« و »درباره الی« به همراه دو فیلم »جاده« 

)۱۹۵۴( ســاخته »فدریکو فلینــی« و »اومبرتو دی« )۱۹۶۲( از 
»ویتوریو دســیکا« کارگردانان بزرگ ایتالیایی نیز به انتخاب او در 
جشــنواره فیلم الس پالماس به روی پرده می رود، در ادامه درباره 

عالقــه اش به تئاتر نیز گفت: »تئاتر تاثیر بســیار زیادی بر جایگاه 
و کســی که هستم داشــته و ُفرم و نگاه من در تئاتر شکل گرفته 
اســت. تئاتر را بیشتر دوســت دارم. رابطه تئاتر با مردم آزادتر و 
دموکراتیک تر است. در ســینما مخاطب آن چیزی را می بیند که 
کارگردان می خواهد اما در تئاتر یک اثر را می توان با چشــم های 
گوناگون دید چرا که هر یک از تماشاچیان می توانند توجه خود را 
به یکی از جزئیات جلب کنند. با ایبسن یاد گرفتیم که می توان از 

زوایای گوناگون به یک اثر نگاه کرد«. 
این کارگردان ایرانی برنده اسکار که در سال ۲۰۰۷ نیز سفری به 
شهر الس پالماس داشته، ادامه داد: »می خواستم دوباره به این جا 
برگــردم و در خیابان های آن قدم بزنم که دعوتنامه جشــنواره را 
دریافت کردم. تاکنون به دلیل شرایط کرونایی از سفر به مکان های 
دیگر اجتناب کرده ام اما از زمانی که این جا رســیدم متوجه شدم 
که همه چیز در جشنواره به خوبی در حال انجام است و امیدوارم 

این جشنواره نمونه ای برای دیگر رویدادهای سینمایی باشد«.
اصغر فرهادی همچنین تایید کرد که پس از ســاخت فیلم »همه 
می دانند« )۲۰۱۸( در اســپانیا، پیشنهاد ساخت فیلم های دیگری 
را نیز در اســپانیا دریافت کرده اما تاکنون درباره آن تصمیم گیری 
نکرده و امیدوار اســت بار دیگر در اســپانیا فیلمی بسازد چرا که 

خاطرات بسیار خوبی از دو سال حضور در این کشور دارد. 
به گزارش ایسنا، بیستمین جشنواره بین المللی فیلم الس پالماس 
از تاریخ ۹ تا ۱۸ آوریل )۲۰ تا ۲۹ فروردین( در کشــور اســپانیا 

برگزار می شود.

 اصغر فرهادی: 

ازقلبوناخودآگاهمفیلممیسازم

»چــرا نام نقاش های زن بزرگی در تاریخ ثبت نشــده اســت؟«؛ 
این پرسشــی اســت که اغلب در زمان صحبت درباره آثار هنری 
بزرگ تاریخ مطرح می شــود و شــاید بتوان به آن اینگونه پاسخ 
داد: هنرمندان زنان بزرگ برای قرن های متمادی وجود داشته اند 
امــا ما به تازگی از وجود آنها مطلع شــده ایم. در طول تاریخ نام 
بســیاری از هنرمندان زن بااســتعداد تحت پوشش نام مردان به 
فراموشی سپرده شــده است. برخی از این آثار در سال های اخیر 
با کمک تحقیقات کارشناســان دوباره کشف شده اند. به گزارش 
ایســنا و بــه نقل از دیلــی آرت، در ادامه با برخــی از هنرمندان 
 زنــی که پس از دهه ها و قرن ها از ســایه بیرون آورده شــده اند

 آشنا می شوید:

<۱-»سوفونیسبا آنگیسوال« 
»سوفونیســبا آنگیســوال« یک نقاش ایتالیایی رنسانس بود که 
در خلق پرتره مهارت داشــت. او یکی از نخســتین زنانی بود که 
تحت آموزش های هنری رسمی قرار گرفت. این نقاش به سرعت 
به درجات باالی شــهرت جهانی دســت یافت. نبوغ هنری او به 
اندازه ای بود که دربار اسپانیا از او دعوت کرد تا به ملکه »الیزابت 
والوا« آموزش دهد و برای شاه »فیلیپ سوم« نیز به عنوان نقاش 

دربار خدمت کند.
 داشــتن لقب و امضا نداشتن اغلب آثارش از دالیلی بود که روند 
شناســایی نقاشی هایش را مشــکل کرد. نقاشی های دربار بخش 
اعظمی از آثار آنگیســوال را تشــکیل می دهنــد. دلیل به وجود 
آمدن اشــتباهات در تعیین هویت آثار او کامال آشــکار اســت: 
»آنگیسوال« نقاش غیررســمی دربار بود. این به آن معناست که 
باید یک نقاش دربار رســمی هم وجود داشته باشد با این تفاوت 
که این مقام به نقاش مرد می رســد. »آلونســو سانچز کوئلو« که 
بیشــتر به عنوان دستیار »آنگیســوال« فعالیت داشت به عنوان 
نقاش رســمی دربار شناخته می شد. آتش ســوزی قرن هفدهم 
دربار اســپانیا باعث از بین رفتن بخش اعظمی از آثار »آنگیسوال« 
شــد. زمانی که آثار به جای مانده از او امضا نشــده پیدا شدند، 
با توجه به اینکه »کوئلو« به عنوان نقاش رســمی دربار حکومت 
»فیلیپ سوم« شــناخته می شــد،  مجموعه ای از اسناد تاریخی 
ســبب شدند »کوئلو« به عنوان صاحب این آثار شناخته شود. در 
نتیجه تاریخدانان اغلب پرتره های درباری »سوفونیسبا آنگیسوال« 
 را به »کوئلو« نســبت دادند؛ اشــتباهی که سه قرن طول کشید

 تا اصالح شد.

۲- »آرتمیزیا جنتیلسکی« 
»جنتیلسکی« نقاش ایتالیایی باروک بود. بدون شک شهرت هنری 
او و شایستگی هایش در ســال های اخیر رو به افزایش بوده است 
و این افزایش شــهرت، به دلیل کشف امضای او در بسیاری از آثار 
هنری که پیشــتر به مردهای اطرافش نسبت داده می شد، ایجاد 
شده است. فوریه اخیر بود که کارشناسان یکی از آثار این هنرمند 
را که پیشــتر به فرد دیگری نســبت داده شــده بود را شناسایی 
کردند. یک کارشناس هنری حین مرمت این اثر اعالم کرد امضای 
»آرتمیزیا« را در نقاشی پیدا کرده است. کشف هویت اصلی نقاش 
این تابلو چندان غافلگیرکننده نبود. در سال ۱۹۹۶،  »جیانی پاپی« 
که یکی از کارشناسان آثار این نقاش است، در مقاله ای نوشت که 
در این نقاشی ویژگی های مربوط به آثار »آرتمیزیا« را دیده است. 
با این حال این اثر به یکی از شاگردان »اورازیو جنتیلسکی«)پدر 

آرتمیزیا( نسبت داده شده بود.

<۳- »جودیت الیستر« 
»جودیت الیستر« یک نقاش هلندی در زمینه پرتره و منظره بود. 
این هنرمند در قرن بیســت و یکم به عنوان یکی از مشهورترین 
چهره های زن عصر هنر شــناخته می شــود. »الیستر«  در دوران 
زندگــی خود نیز موفــق بود. او عضو یک اتحایــه هنری بود و از 
جمله نخستین  هنرمندان زنی محسوب می شد که به عضویت این 
اتحادیه درآمدند. »الیستر« به رغم دستاوردهای هنری اش، دوران 
حرفه ای کوتاهی داشت که با ازدواج کردنش به پایان رسید. پس 
از آن وارد دوران گمنامی اش شــد و در اواخر قرن نوزدهم دوباره 
پدیدار شد. اغلب آثار »الیستر« پس از مرگش به »فرانس هالس« 
یک هنرمند هم دوره او نســبت داده می شــد. در حقیقت از بین 
۳۳ نقاشــی به جا مانده از او یا به »هالس« یا به همسر »الیستر« 
نسبت داده شده بود. آن دسته از آثاری که توسط هیچ یک از این 
دو مرد امضا نشده بودند بی هویت باقی ماندند. برای ۲۰۰ سال به 
نظر می رسید که »جودیت الیستر« هیچگاه وجود نداشته است. 
فرضیه های زیادی برای توضیح شــباهت بین سبک »الیستر«  و 
»هالس«  وجود دارد. برخی از موخران معتقدند »جودیث الیستر« 
و »فرانس هالس« همکار بوده اند؛ این درحالی اســت که ســایر 
کارشناســان معتقدند این دو آموزگار و شــاگرد بودند. در هر دو 
صــورت آثار این دو هنرمند از نظر ســبک و مضمون به یکدیگر 
شباهت دارد و این یکی از دالیلی است که سبب شد روند نادرست 

تشخیص دادن هویت آثار »الیستر« مدت بیشتری طول بکشد.

۴ - »ماری دنیس ویلر« 
»ماری دنیس ویلر« یک پرتره نگار فرانســوی و از شاگردان »ژاک 
لویی داوید« بــود. مورخان هنری تابلو نقاشــی »زن جوانی که 
نقاشی می کشــد«  را به او نسبت داده اند. برای قرن های متمادی 
هویــت این اثر هنری مبهم بود. این اثــر در ابتدا به عنوان یکی 
از نقاشــی های »ژاک لویی داوید« شناســایی می شد. موزه هنر 
متروپولیتن این نقاشــی را در سال ۱۹۵۱ خرید. در سال ۱۹۵۱ 
مدیر این موزه دریافت این نقاشــی نخســتین بار در سال ۱۸۰۱ 
در پاریس و در نمایشــگاهی به نمایش گذاشــته شد که »ژاک 
لویــی داوید« آن را تحریم کرده بــود. به این ترتیب »ژاک لویی 
داوید« از فهرســت خالق های احتمالی این اثر برای همیشه خط 
خورد. پس از آن بود که فرضیه خلق شــدن این اثر توســط یک 
نقاش زن مطرح شد. اما پس از تحقیقاتی درباره شاگردان »ژاک 
لویی داوید« کارشناســان به نام »دنیس ویلر« رســیدند. با این 
حــال بحث درباره این نقاشــی ادامه پیدا کرد تا اینکه در ســال 
۲۰۱۱ یــک کارشــناس، فرضیه خودنگاره بودن این نقاشــی را 
مطرح کرد. بر اســاس این فرضیه نخستین خانواده ای که نقاشی 
را خریداری کرده بود نام آن را تغییر داده اســت. موضوع دیگری 
کــه فرضیه خودنــگاره بودن این نقاشــی را جدی تر می کند آن 
اســت که خواهرش که او هم یک نقاش بود در تابلو نقاشی تحت 
عنوان »دوخواهر«، »ماری دنیس ویلر« را شــبیه به شــخصیت 
 زن جــوان تابلــو »زن جوانی که نقاشــی می کشــد« به تصویر

 کشیده است.

<۵- »کارولین لوئیسیا دیلی« 
»کارولین لوئیســیا دیلی« یک نقاش منظره قرن نوزدهمی اهل 
کانادا بود. هویت آثار او برای نخستین بار بعد از گذشت دهه ها سال 
مشــخص شد. گالری که خانه نقاشی های آبرنگ او بود،  دهه های 
متوالی آثار او را به عنوان نقاشی های »جان کری ویسلون دیلی« 
و »چارلز دیلی« شناســایی کرده بود. روند آرام شناسایی هویت 
واقعی آثــار این نقاش با بازدید یکی از نــوادگان او از یک مرکز 
هنری و تشــابه یکی از آثار هنری آن مرکز با نقاشــی های مادر 
مادربزرگش، بود که آغاز شد. پس از پیگیری ها و انجام تحقیقات 
دوســاله باالخره هویت آثار حاضر در گالری مشــخص شــد. بر 
اساس این تحقیقات مشخص شد نسبت دادن هویت نقاشی های 
»کارولین لوئیسیا دیلی« به »جان کری ویسلون دیلی« و »چارلز 

دیلی« کامال بی اساس است. 

 زنانی که هنرشان به نام مردان نوشته شد!

 فرهنگی

 تئاتر را بیشتر دوســت دارم. رابطه تئاتر با مردم 
آزادتر و دموکراتیک تر است. در سینما مخاطب آن 
چیزی را می بیند کــه کارگردان می خواهد اما در 
تئاتر یک اثر را می توان با چشم های گوناگون دید 
چرا که هر یک از تماشاچیان می توانند توجه خود 

را به یکی از جزئیات جلب کنند

همشهری: شفاف سازی؛ فراتر از گفت وگو
در کشــور مــا موضوع 
از  اکنون  شفاف ســازی  
گفت وگو مهم تر است. زیرا ما در مرحله ای قرار 
گرفته ایم که در طبقه بندی های سیســتم های 
سیاســی، از بحران مشــارکت عبور کرده ایم 
و به ســطح جدیــدی از بحران رســیده ایم. 
بنابراین اگر می خواهیــم از این بحران خارج 
شــویم و با ورود به بحران مشارکت، آن را نیز 
کاهش دهیــم، باید شفاف ســازی کرد که از 
گفت وگو باالتر اســت. در شفاف سازی ۳محور 
وجــود دارد؛ گام اول تبییــن، گام دوم نقد و 
گام ســوم تصمیم سازی اســت که در مرحله 
تصمیم ســازی باید یک موضوع نهایی شده را 
ارائه کرد. بســیاری از موضوعــات برای مردم، 
کنشــگران و تصمیم گیران شفاف نشده است. 
به عنوان مثــال موضوعات سیاســت خارجی 
و حضور در منطقه، سیاســت ارزی، مســائل 
مشــخص اقتصادی مانند اقتصاد اجتماعی و 
همچنین موضوعاتی چــون امنیت اجتماعی، 
حاشیه نشینی، رفراندوم و اصالح قانون اساسی 
نباید موضوعات ممنوعه ای باشــند که نتوان 
درباره آنها گفت وگو کرد. در این موضوعات که 
اصطالحا از آن با عنوان »ســوژه های درگیر« 
یاد می شــود، ما نیــاز به شفاف ســازی برای 
۳حوزه تصمیم گیران، کنشــگران و مخاطبان 
داریــم. در حوزه تصمیم گیــران، نمونه آن را 
در موضوع کرونا می توان دید که ســتاد کرونا 
چیزی می گوید و وزیر بهداشت حرف دیگری 
می زند؛ به عبارت دیگر، تصمیم گیران در برابر 
تصمیم ســازان نمی دانند چه باید بکنند. این 
شرایط برای کنشــگران و مخاطبان خاص هر 
حوزه هم صادق اســت. بنابرایــن، در بحران 
مشــارکت به گفت وگو عمومیت می بخشیم تا 
این بحران را حل کنیم، اما در این سطح جدید 
بحران، گفت وگو، مشکل را حل نمی کند، مگر 
شفاف ســازی صورت بگیرد. مهم ترین مسئله 
پس از شفاف ســازی هم این است که به اراده 
واحد برســیم. به عبارتی، ما شاهد یک کنش 
واحد در یک بحران نیستیم تا مسئله حل شود.
به این ترتیب، ما مرحله گفت وگو را رد کرده ایم 
و نیاز به شفاف سازی جدی داریم، اما چه کسی 
این کار را انجام داده است؟ این در حالی است 
که در شــرایط فعلی در تاالرهــای گفت وگو 
اختــالل ایجــاد می کنیم. ما وارد دهه ســوم 
قرن۲۱ شــده ایم کــه قرار اســت وارد جهان 
دیگری به نام وب۳ بشویم و در این شرایط ما 
به دنبال فیلترینگ هستیم. در این میان، نگاه 
سیاســی و جناحی به همه موضوعات، ندیدن 
صورت مســئله و رها کردن مــردم و در عین 
حال انتظار همراهی از مردم برای مشارکت در 
حوزه های گوناگون، منطقی به نظر نمی رســد. 
با این حال، به نظر می رســد این مسائل درک 
نمی شــود و در این میان به جز تصمیم سازان، 
گــروه دیگری را نمی توان مخاطــب قرار داد. 
تصمیم سازان ما اکنون باید پاسخگو باشند که 

البته شاهد این اتفاق نیستیم.

جوان: شانس نامزد ها
 در برنامه معیشتی مستقل از برجام است

حداکثری  فشــار  تحمــل 
بــرای بســیاری از ناظران 
وقایع ایــران باورپذیر نبود. 
مدال افتخــار آن هم فقط 
بر ســینه مردم می نشیند. 
با این حال گرانی و بی ارزش شــدن پول ملی، 
چیزی نیســت که این مدال آوران مطالبه ای از 
دولت آینده برای غلبه بر آن نداشــته باشند. 
در واقع گرانــی، آن هم »گرانی های بی بهانه« 
موضوعی نیست که بدون پاسخ و راه حل برای 
آن بتــوان وارد عرصه انتخابات شــد. حامیان 
دولت می دانند با این گرانی ها، شانســی برای 
باقی مانــدن در قدرت ندارنــد. گرانی ها البته 
دغدغه کســانی هم که به »مشــارکت باال« 
می اندیشند، هســت. به همین خاطر باید دید 
اکنــون که بســیاری از داخــل همین دولت 
می خواهنــد وارد عرصه انتخابات شــوند، آن 
هم در روزگاری که گرانی مسئله ای بر سر راه 
رئیس جمهور آینده اســت، چه برنامه ای برای 
گرانی و بازگشــت قدرت خرید مردم دارند؟ یا 
منتقدان دولت چه برنامه ای خواهند داشــت، 
زیرا هر نامزدی قطعاً می داند که بدون برنامه ای 
معقول درباره گرانی که مردم آن را باور کنند، 
توفیقی در انتخابات نخواهد داشت و این برنامه 
قطعاً نباید به معجزه برجام و بازگشــت امریکا 
گره زده شــود، زیرا این وعده هشــت سال بر 
زمین مانده اســت و باوراندن یک شبه آن به 
مردم حتی اگر در همین روز ها امریکا به برجام 
بازگردد و گشــایش هایی حداقلی را شــاهد 
باشیم، مشکل است.اکنون وقایع و اخبار کشور 
غیــر از »گرانی بی بهانه و بی نظارت«، دو ضلع 
دیگر هم دارد که با ضلع گرانی، فشار مضاعفی 
به مردم وارد آورده اســت. ضلع دوم »معطل 
و مشــروط کردن کشــور به نتیجه مذاکره با 
غرب« و ضلع ســوم »تالش مجــدد ناکامان 
در مدیریت برای انتخابات« اســت. اما وظیفه 
دولت آینده شکســتن این مثلث فشار است و 
باید هر نامزدی مشــخصاً برنامه خود را برای 
این مهم به صورت مکتــوب و با معرفی افراد 
شاخص اقتصادی خود به اطالع مردم برساند.
موضوع »گرانــی بی مهار«، بی نیــاز از اثبات 
اســت. با این حال در چند روز گذشته با یک 
کار میدانــی، مصداق هایی برای آن جمع آوری 
کــردم. کار میدانــی از آن جهت اهمیت دارد 
که عموم مسئوالن مملکت از انجام آن ناتوان 

و بی بهره انــد و البته بی بــاور! چنانچه نهایت 
پذیرش آن از ســوی رئیس جمهور آن اســت 
کــه قیمت ها را »نامتعادل« می خواند و نهایت 
سعی سخنگو، رئیس دفتر و اعضای دیگر دولت 
آن اســت که بگویند »ببینیــد اگر ما نبودیم، 
چی می شــد« یــا اینکه »اگــر روحانی نبود، 
کشــور قحطی و کوپنی می شد و نظام سقوط 

می کرد«.
دیروز یکــی از برند های معــروف فانتزی در 
تهران، بســته های کوچک نــان جو خود را به 
لحاظ حجمی نصف و به لحاظ قیمتی افزایش 
داد. همچنین یک بسته کیک دارچینی را که 
 تــا دیروز ۲۵ هزارتومــان می فروخت، ناگهان 
 ۳۷ هزارتومان قیمت زد! پرسیدم چه اتفاقی افتاده 
کــه ۵۰ درصد نان و کیــک را گران کردید؟! 
فروشــنده ها از شاکی بودن مشتریان گفتند و 
اینکه صاحب برند نه تنها گران کرده که حجم 
و کیفیت محصول را نیز پایین آورده است!در 
یکی از بزرگ تریــن بازار های شــهرداری در 
تهران نیز، قیمت خرمای خاصویی بندرعباس 
با پایین تریــن درجه، از ۲۲ به ۲۵ هزار تومان 
رسیده بود و قیمت ماهی و گوشت چرخ کرده 
نیز تا ۲۰ درصد گران تر از هفته های اخیر بود. 
 در مغازه آجیل فروشی هم البته بحثی بود بین 
 خریــدار کــه می گفــت در نیم کیلو پســته 
 ۱۲ عدد تخم کدو و چند عدد سویا کشف کرده 
و تا ۳۰ عدد پســته ریز دهان بسته غیر قابل 
مصرف! و این رفتار را آن هم در بازار تحت نظر 
شهرداری »گران فروشی به سبک کم فروشی و 
لبنیات  بازار  می دانست.در  بی کیفیت فروشی« 
اوضاع خیلی وخیم اســت و شاهد چندین بار 
افزایش قیمت و کاهش کیفیت در طول سال 
بودیم و قس علیهذا.نامزد های ریاست جمهوری 
برای اینکه شــانس خود را امتحان کنند، کار 
آسانی ندارند. دولت فعلی، همه نقص ها را یکجا 
گرد آورده است، از بروکراسی سوسیالیستی تا 
رهاشــدگی لیبرالیستی. مذاکرات برجامی هم 
در دســت دولتی است که دوره آخر و روز های 
آخــر را می گذراند. پس نامــزد انتخابات باید 
برنامه ای مدون برای بازگرداندن قدرت خرید 
بــه مردم ارائه دهد که باورپذیر و مســتقل از 

متغیر های سیاست خارجی باشد.

خراسان: سنگ اندازی در مسیر 
اخراج آمریکایی ها از عراق

پرونده  است  مدتی 
نظامیــان  اخــراج 
آمریکایــی از عراق 
روی میز سیاسیون 
و مقامات عراقی باز شــده است. این پرونده با 
شهادت سرداران مقاومت جدی تر شد و پس از 
آن، چندین گروه مقاومتی دســت به اقدامات 
هزینه آفرین برای پنتاگون در این کشور زدند 
تــا جایی که در هفته های اخیر به طور مرتبط 
روزانه چنــد عملیات علیه پایــگاه ها، مراکز 
انتقال نیرو و تجهیزات و همچنین کاروان های 
لجســتیکی آمریکایی ها به وقوع پیوســت و 
هزینه هــای هنگفتــی بــر دوش آمریکایی ها 

تحمیل کرد.
با مشــاهده میدانی اوضاع عراق می توان گفت 
دو شــیوه عملیات در عــراق در ماه های اخیر 
پیاده شده اســت، گروه اول که خود را منتقم 
خون شهیدان مقاومت می دانند، عملیات علیه 
کاروان لجســتیک، پایگاه های خارج از شهر و 
همچنین مراکــز تجمعــی آمریکایی ها را در 
دستور کار قرار دادند و اکثر عملیات ها نیز در 
همین راستاست. عملیات های نوع دوم عمدتا 
توســط داعش یا ســایر گروه های تروریستی 
انجام می شــود که به عملیات در شهر بغداد یا 
رهاســازی خودروهای انتحاری و بمب گذاری 

شده بر می گردد. 
نگاه اول از سوی گروه های مقاومت و فراکسیون 
شــیعه است. در این نگاه خروج ۱۰۰ درصدی 
آمریکایی ها به عنوان سیاســت قطعی مطرح 
شده و جلسه اخیر سران احزاب شیعی موسوم 
به بیت شیعه با الکاظمی در همین راستاست. 
اعالم ضرورت تثبیت جدول زمانی برای خروج 
نیروهای آمریکایی موضوعی اســت که مورد 
مطالبه قرار گرفتــه و الکاظمی می داند تحت 
هر شــرایطی برای ماندن در قــدرت، نیازمند 

پیاده سازی این جدول است. 
نگاه دوم از سوی بخشــی از اهل سنت عراق 
وهمچنیــن گروه هــای غرب گراســت. آن ها 
خروج آمریکا از عراق را مخالف سیاســت های 
حمایتی آمریکا در اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ 
می دانند و معتقدند این سیاست ها می تواند به 
تضعیف خط غرب گرای عراق منجر شود. البته 
کارشناسان معتقدند آمریکا از سال ۲۰۰۳ به 
این ســو تالش بسیاری کرد تا با سیاست های 
استعماری، خط جدیدی از جوانان و شهروندان 

هم سو با خود را تربیت کند. 
نگاه سوم اما در ساختار قدرت و تصمیم گیری 
مقامات آمریکایی است. آمریکایی ها قرار نیست 
اشتباهات سال ۲۰۱۱ را تکرار کنند. آن ها یک 
بــار قدرت را به طرف مقابل واگذار کردند و به 
زعم خودشان با هشــت تریلیارد هزینه، عراق 
را تحویل محور مقاومــت دادند. موضع گیری 
مقامات آمریکایی پس از بیانیه مشترک نیز بر 
همین اساس است. آن ها زمان خروج از عراق 
را تعیین نکردند و از سویی تغییرات در پایگاه 
عین االسد، ساختار پایگاه نظامی اربیل و موارد 
مشابه نشان می دهد آمریکایی ها سودای ماندن 
در ســر دارند. با این حال هزینه – فایده تنها 
راهکاری اســت که آمریکایی ها را می تواند از 

عراق بیرون کند. 

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

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را، 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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نسیم ادبی کارگردان و بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون درباره 
»شب/خارجی/یرما«  نمایش 
گفت: لورکا نمایشنامه نویسی 
اســت که به نوشــته هایش 
عالقــه دارم. نمایش »یرما« 
نیز یکــی از متــون فاخری 
اســت که کارگردانان بزرگ 

تئاتــر درباره آن نمایش می ســازند. همچنین 
آثار این نویســنده موضوع پایان نامه بسیاری 
از دانشــجویان تئاتری است. ادبی در ادامه نظر 
خود را درباره تئاتر آنالین بیان کرد و گفت: به 
عنوان یک بازیگر تئاتر که سال ها روی صحنه 
بازی کردم، می دانم نفس تماشاچی، تشویق و 
انرژی بیننده که فقط با حضور در سالن میسر 
است را نمی توان با تئاتر آنالین مقایسه کرد، اما 
با توجه به تجربه ای که در تئاتر آنالین داشتم 
موافق اجرای آنالین نمایش هستم. شیوه تئاتر 
آنالین در دورانی که دچار بحران کرونا هستیم 
می توانــد تجربه خوبی برای اهالی هنر باشــد. 

وی ادامــه داد: تجربــه تئاتر 
بود.  درخشانی  تجربه  آنالین 
به یک  اینکه نمی توانیم  کما 
روش قدیمی بسنده کنیم و 
باید و در کارمان رشد کنیم و 
ساختار شکنی داشته باشیم. 
در خارج از کشــور در مترو، 
پارک ها و دیگــر اماکن تئاتر 
اجرا می کنند. همچنین تئاتر آنالین برای فردی 
کــه توانایی بیرون آمدن از خانــه را ندارد و یا 
در شهرســتان زندگی می کنند، مناسب باشد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ادبی با اشاره به 
نسل جوان عرصه هنر تصریح کرد: باید بیشتر 
از جوانان حمایت کنیم؛ این افراد در عرصه هنر 
 بی پناه هستند. متاسفانه این جوانان در دوره ای 
 قــرار دارنــد کــه مافیــا وجــود دارد. اغلب 
تهیه کننــده، تعیین کننده حضــور بازیگر در 
نمایش اســت؛ بنابراین بیشــتر از هنرمندان 
شناخته شده استفاده می شود که بازگشت مالی 

خوبی برای سرمایه گذار داشته باشد. 

»فیبــی والر-بریج« خالــق و بازیگر برنده جایزه امی ســریال 
»فلیبگ« به گــروه بازیگران »ایندیانا جونز ۵« پیوســت. این 
خبــر را »لوکاس فیلم« ۹ آوریــل در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعــالم کرد. »فیبی والر-بریج« در این فیلم در کنار هریســون 
فورد ستاره مجموعه فیلم های »ایندیانا جونز ۵« بازی می کند. 
»جیمــز منگولــد« کارگردانی این قســمت را برعهــده دارد، 
کارگردان چهار قسمت پیشین این مجموعه سینمایی برعهده 
»استیون اسپیلبرگ« بود. »جان ویلیامز« آهنگساز اسطوره ای 
نیز برای ســاخت موسیقی به این قســمت مجموعه فیلم های 
»ایندیانا جونز« برگشــته است. »فیبی والر-بریج« سال ۲۰۱۹ 
برای ســریال کمدی سیاه »فلیبگ« که او در آن نقش اصلی را 
ایفا می کرد، سه جایزه امی برنده شد. به گزارش مهر، این بازیگر 
۳۵ ســاله بریتانیایی چندی پیش برای بازی در بازسازی فیلم 

سینمایی »آقا و خانم اسمیت« نیز انتخاب شد.

مجید اکبرشــاهی مدیر گروه فیلم و ســریال سیمافیلم گفت: 
ســریال شهید »سپهبد صیاد شــیرازی« کار گسترده و مهمی 
است؛ چرا که این شــهید بزرگوار از بزرگان ارتش و جبهه های 
نبرد بوده اند. ایشان هم در انقالب اسالمی و هم در دوران دفاع 
مقدس نقش بسزایی داشتند. برای تولید اثری درباره این شهید 
بزرگــوار باید همه جوانب کار در نظر گرفته شــود؛ از این رو با 
دعوت از حبیب والی نژاد به عنوان تهیه کننده سریال امیدواریم 
کار خــوب و موثری درباره این شــهید ســاخته شــود. قطعا 
بخش هایی از زندگی شهید صیاد شــیرازی که در دوران دفاع 
مقدس سپری شــده، مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین 
نحوه ترور آن شــهید بزرگوار از بخش های مهم سریال به شمار 
می آید. به گزارش صبا، والی نژاد به همراه حســین حســنی - 
سرپرست نویسندگان - جلســات خود را با ستاد کل نیروهای 

مسلح و ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز کردند.

بابک کایدان، فیلمنامه نویس 
بغل«،  »آیینه  چــون  آثاری 
»مانکن«  »دل«،  »تگزاس«، 
و... در رابطه با اینکه شــبکه 
نمایــش خانگی بــا ممیزی 
کمتر کار تلویزیون را سخت 
کرد:  خاطرنشــان  نمی کند؟ 
شــبکه نمایش خانگی صرفا 

یک قــدم از تلویزیــون جلوتر اســت و فراتر 
از اصــول، خــط قرمزها و چارچــوب حرکت 
نمی کنــد. به طور کل تلویزیون نتوانســته در 
جــذب مخاطب موفق عمل کند. اتفاقا نمایش 
خانگی شبکه نوپا است و امکان دارد که آزمون 
خطاهایی در آن صورت بگیرد. نمایش خانگی 
به ایــن دلیل که فضای رقابتــی دارد در بین 
مردم جای خود را باز کرده اســت و به دالیل 
مختلفی توانسته بازیگران مطرح را جذب کند 
و قصه های رک تر و جســورانه ای را به مخاطب 
دهد. طبیعتا تلویزیون از این مقوله ها دور مانده 
است که اگر این مشکالت بر طرف شود و حس 

رقابت ایجاد کند و اجازه دهد 
قصه ها جسور تر حرکت کنند 
تصورم بر این است تلویزیون 
می تواند در این رقابت دوباره 
حضور پیدا کند اما به طور کل 
شبکه نمایش خانگی با وجود 
اینکه مخاطب کمی دارد ولی 
به مراتــب از تلویزیون جلوتر 
است. بابک کایدان در پایان و در خصوص این 
ســوال که آیا حقیقت دارد که یک نویســنده 
می تواند فیلم و ســریال را با بازیگر و لوکیشن 
کمتر، ارزان یا گران بنویسد؟ به برنا گفت: بله، 
این کار یک امر مرسومی در آثار مختلف است. 
مقوله ای که ما به عنوان نویسنده همیشه با آن 
درگیر بوده ایم این بود که باید لوکیشــن ها را 
از قصه حذف می کردیــم چرا که امکان تولید 
وجود نداشته یا از برآورد مالی باالیی برخوردار 
بوده است. طبیعتا ضربه این چنین اتفاقاتی را 
 اول از همه خروجی اثــر و بعد از آن مخاطب 

می خورد.

کمپانی پارامونت تاریخ اکــران تعدادی از فیلم های پیش روی 
خود را بار دیگر به تعویق انداخت. از جمله این فیلم ها می توان 
به سری جدید فیلم »تاپ گان« با عنوان »تاپ گان: ماوریک« 
و همینطور »ماموریت: غیرممکن ۷« اشــاره کرد. تام کروز در 
ســه تا از این فیلم ها که ۹ آوریل، پارامونت خبر از تعویق شان 
داد، نقش آفرینی کرده اســت. طبق اعالم پارامونت، »تاپ گان: 
ماوریک« که در اصل قرار بود ۲ جوالی ۲۰۲۱ اکران شود اکنون 
تاریخ انتشارش برای ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است. 
 بــه گزارش صبا، »ماموریت: غیرممکــن۷« دیگر نقش آفرینی 
 جدیــد تام کــروز هم با ۶ مــاه تاخیر به جای اکــران در روز

 ۱۹ نوامبــر ۲۰۲۱ در تاریــخ ۲۷ می ۲۰۲۲ راهی ســینماها 
می شــود. در پی این تغییر تاریخ، قاعدتا زمان اکران قســمت 
هشتم این مجموعه سینمایی نیز از ۴ نوامبر ۲۰۲۲ به ۷ جوالی 

۲۰۲۳ فرستاده شد.

 بابک کایدان:  نسیم ادبی: 
نمایش خانگی از تلویزیون جلوتر است باید بیشتر از جوانان حمایت کنیم  

تعویق اکران فیلم های تام کروز  »شهید صیاد« به جریان افتاد »والر-بریج« در »ایندیانا جونز۵«



تازه اول ماجراست 
شرایط بدتر هم خواهد شد

ادامه از صفحه اول:
اگر واکســن داخلی کرونا به مقــدار کافی و 
در کوتاه تریــن زمان ممکــن در اختیار مردم 
قرار بگیرد می توانیم امیدوار باشــیم که سال 
تحصیلــی آینده به صورت حضــوری برگزار 
شــود در غیر این صورت با مشکالت بسیاری 
از جمله مشــکالت روحی و روانــی رو به رو 
خواهیم بود. در حال حاضر مهمترین مسئله 
دولت، آماری اســت که روز به روز باال می رود 
و باید دید که در این خصوص چه تدابیری را 
می اندیشد تا بیشتر از این شاهد مرگ مردم در 

اثر کرونا نباشیم.

آفتاب يزد- گروه شبکه: به تازگی ويدئويی 
در فضای مجازی در حال چرخيدن است 
كه در آن، يکی از مسافران خانم با اشاره 
به  آبادان  به  پرواز مربــوط  اين  اينکه  به 
مشهد اســت، می گويد: »ايرالين مربوطه 
نه تنها مصوبه ســتاد ملــی كرونا مبنی 
را  درصد ظرفيت   60 با  بر مســافرگيری 
رعايت نکرده بلکه 40 نفر بيش از ظرفيت 
به مســافرگيری  اقدام  كامل هواپيمــا، 
كرده اســت. تمام صندلی هــای هواپيما 
پر هســتند و تعدادی مسافر در راهروی 
هواپيما ايستاده كه حدود 30 يا 40 نفرند 
و فاقد صندلی هســتند.« در واقع در اين 
ويدئو مشاهد می شود برخی مسافران در 
راهروی هواپيما ايستاده و مترصد جايابی 
جهت نشســتن بر روی صندلی هستند. 
هر چند گفته اين مســافر مبنی بر اينکه 
عده ای از مسافران روی پا هستند صحيح 
نبوده ولی در عين حال پروتکل های ستاد 
مقابلــه با كرونا رعايت نشــده و بيش از 
ظرفيت در اين هواپيما مسافرگيری شده 

است. 
< هواپیما مشکل فنی داشت 

در اين راستا حســن قاسمی، مديرعامل 
اير گفت: »هواپيمايی كه  ايرالين قشــم 
برای اين پرواز در نظر گرفته شــده و بر 
اســاس آن اقدام به فــروش بليت كرده 
بوديم، يك فروند ايرباس 320 بود كه 60 
درصد ظرفيت آن )طبق مصوبه ستاد ملی 
كرونا( تقريبًا كمی بيش از 80 نفر می شود 
و به همان تعداد هم بليت به فروش رفته 
بود.« به گزارش مهــر، وی افزود: »برای 
اين تايــپ هواپيما، مشــکل فنی ايجاد 
شد و ناچار شــديم يك فروند هواپيمای 
 )BAE RJ )از خانــواده هواپيماهــای 
جايگزين كنيــم كه 60 درصد ظرفيت آن 
)طبق مصوبه ستاد ملی كرونا(، حدود ۷0 
نفر اســت؛ از همين رو به مسافران مازاد 
پيشــنهاد داديم بليت خود را لغو و وجه 
بليت را پس بگيرند كه تعدادی از مسافران 
به ايــن كار رضايت دادند اما متأســفانه 
مابقی مسافرانی كه بليت خريداری كرده 
بودند، حاضر به لغو بليت خود نشــدند و 
به  هواپيما شوند.  كه سوار  داشتند  اصرار 
آن ها هم توضيح داديم كه اگر اين تعداد 
ظرفيت  شويد،  هواپيما  ســوار  بخواهيد 
پرواز از قانون 60 درصد، آور می شــود.« 
وی تصريح كرد: »پس از آنکه مســافران 
اين خانمی كه ويدئوی  سوار می شــوند، 
مذكور را تهيه كــرده، به دروغ می گويد 
40 نفر بيش از ظرفيت سوار شده اند؛ مگر 
چنين چيزی امکان دارد؟ برای هر صندلی 
يك ماسك اكســيژن در نظر گرفته شده 
اســت من خودم خلبان هستم، اگر برای 
Emergency رخ دهد  اتفاق  پروازی  هر 
اكسيژن  كمبود  مشکل  مسافران  برای  يا 
پيش بيايد، خلبان بايد پاسخگو باشد كه 
چرا برای مســافران، ماسك اكسيژن به 
تعداد كافی در پرواز نبوده است.« كاپيتان 
قاسمی با بيان اينکه قبول داريم كه در اين 
پرواز بيشتر از 60 درصد مسافر سوار شده 
اســت، گفت: »اما اينکه بيش از ظرفيت 
هواپيما، بليت به فروش رفته، كذب است. 
اصاًل امکان آن وجود ندارد كه مســافری 
بيش از ظرفيت هواپيما سوار شود.« عضو 
انجمن شركت های هواپيمايی تصريح كرد: 

برخی  می رسد  نظر  »به 
مســافران با انتشــار 
قصد  ويديوهايی  چنين 
يا  مقصد  در  تــا  دارند 
يا  بگيرند  را  بليت  پول 
بليت مابــه ازا دريافت 
حال  اين  با  البته  كنند. 
ما در مشهد، به تعدادی 
بليــت  از مســافران، 
داده ايم.«  مشابه  پرواز 
افزود:  قاسمی  كاپيتان 
برای  هم  اتفاق  »همين 
)مشهد- برگشت  پرواز 

اما  داد  رخ  هم  آبادان( 
اين  به  ديديــم  چون 

اجازه  می شــويم،  دچار  مجدداً  وضعيت 
سوار شــدن بيش از 60 درصد ظرفيت را 
با  ادامــه داد: »قصد داريم  نداديم.« وی 
شکايت از اين خانم مسافر در پليس فتا، 
مديرعامل  گفته  به  كنيم.«  حيثيت  اعاده 
 )Load Sheet( قشــم اير، مدرک پرواز
موجود است كه چه تعداد مسافر در پرواز 
حضور داشته اند و چه تعداد صندلی خالی 

مانده بود. 
< هیچ مسافری را مجبور به سوار شدن نکردیم

صابر نوروزی مدير روابط عمومی قشم اير 
نيز درباره پرواز 20 فروردين ماه آبادان به 
مشهد كه با تمام ظرفيت پرواز انجام شده 
 RG بود، گفت: »مجبور شديم هواپيمای 
آبادان به مشهد را به دليل مشکل فنی كه 
در پرواز قبلی ايجاد شده بود، تغيير تايپ 
پرواز دهيم.« او ادامه داد: »در پرواز آبادان 
به مشهد ما هيچ مســافری را مجبور به 
سوار شدن نکرديم و به دليل تغيير تايپ 
نمی توانيم  كه  كرديــم  اعالم  ما  پروازی، 
تمامی شيوه نامه های بهداشتی را رعايت 
كنيم، اما با اين وجود از 10۷ صندلی اين 
پرواز 92 صندلی تکميل بود و 1۵ صندلی 
را خالی نگه داشــته بوديــم.« نوروزی 
فاصله گذاری  رعايــت  »در  داد:  توضيح 
اجتماعی بايد 64 صندلی تکميل می شد، 
اما به دليل تغيير تايپ پروازی 92 صندلی 
تکميل شده بود و در همان زمان به تمامی 
در  بود.  اعالم شده  موضوع  اين  مسافران 
اين خصوص از مســافران رضايت كتبی 
دريافت كرديم كه با اين شرايط حاضر به 
پرواز هستند يا خير كه تنها ۵تا 6 نفر آن ها 
اعالم مخالفت كردند كه در همان فرودگاه 
با آن ها تســويه و مبالغ بازگردانده شد.« 
مدير روابط عمومی قشم اير با بيان اينکه 
و  نبوده  پرواز هيچ مسافری سرپا  اين  در 
هيچ  بين المللی  ايمنی  قوانين  طبق  حتی 
پرواز به اين صورت انجام نمی شود، گفت: 
»در اين پرواز و طبق تصاوير مســافران 
در حال جابه جايی وســايل خود هستند 
و هيچ مسافری ســرپا نيست و صندلی 
خالی هم وجود دارد.« او بيان كرد: »طبق 
قوانين و دســتور العمل های بهداشــتی 
خانواده ها و افراد درجه يك می توانند در 
كنار هم بنشــينند، بنابراين در اين پرواز 
كه صندلی ها پر اســت خانواده ها هستند 

كه در كنار هم حضور دارند.« 
< توضیحات فرودگاه آبادان 

فرودگاه  عمومی  روابــط  مدير  همچنين 
هواپيمايی  پرواز  اينکه  به  اشاره  با  آبادان 

قشم اير به مقصد مشــهد با 20 صندلی 
خالی پــرواز كرد گفــت: »بنابراين هيچ 
مســافر ســرپايی در اين پــرواز وجود 
نداشــته و همگی دارای صندلی جداگانه 
گفت  وگو  در  مرودشــتی  دانيال  بودند.« 
با ايرنا اظهارداشــت: به دليل نقص فنی 
پرواز 14۷ نفره قشــم اير، اين شــركت 
تعداد  با  پــرواز  به جايگزينی يك  اقدام 
112 صندلی كرد. قرار بــود برای پرواز با 
ظرفيت 14۷ نفر، تعداد 90 مســافر وارد 
هواپيما شــوند كه بعد از جايگزين شدن 
هواپيمای كوچکتر )با ظرفيت 112 مسافر( 
تعداد مسافران اين پرواز نيز همان 90 نفر 
تعيين شد. « مدير روابط عمومی فرودگاه 
منتشر شده  آبادان تصريح كرد: »ويدئوی 
كه ازدحام مســافران در هنگام ورود را 
نشــان می دهد با بزرگ نمايی همراه شده 
است و برهمين اســاس پرواز قشم اير از 
آبادان به مقصد مشهد بدون هيچ مسافر 
اضافه ای انجام شد.« وی با تاكيد براينکه 
برابــر اســتانداردهای هواپيمايی انجام 
پرواز هنگامی كه مســافران سرپا باشند 
وجود  اين  »با  افزود:  نيســت  امکانپذير 

مديريت فرودگاه آبادان 
هواپيمايی  شــركت  از 
داشت  انتظار  اير  قشم 
فنی  نقص  از  بعــد  كه 
نســبت  اوليه  پــرواز 
بــه جايگزيــن كردن 
همان  بــا  هواپيمايی 
ظرفيت 14۷ نفره اقدام 
صورت  هر  در  می كرد. 
ظرفيت  بــا  پرواز  اين 
 90 تعداد  بــا  نفر   112
مشهد  مقصد  به  مسافر 
از  پيش  و  كــرد  پرواز 
مسافران  همه  از  پرواز 
تســت رپيد )تســت 
عمومی  روابط  مدير  شــد.«  اخذ  سريع( 
فــرودگاه آبادان يادآورشــد: »مجموعه 
مديريت فرودگاه آبادان در زمينه رعايت 
و  حساســيت  بهداشــتی  پروتکل های 
 الزامات ويــژه ای دارد كه همواره به آن ها 

پايبند است.« 
< با شرکت هواپیمایی قشم ایر برخورد می کنیم
اما سخنگوی ســازمان هواپيمايی كشور 
می گويد: »هــر چند كه پروتکل ها در اين 
پرواز رعايت نشــده و قانونا بايد با قشر 
اير برخورد شــود اما بايد اين موضوع را 
هم در نظر گرفت مبدأ اين پرواز اســتان 
خوزســتان بوده كه تمام مسافران برای 
 PCR جابه جايی از اين استان بايد تست
منفی ارائه داده باشند. بنابراين طبق ارائه 
تست PCR منفی، احتماال هيچيك از اين 
باشند  بوده  به كرونا  نبايد مبتال  مسافران 
اما به هر حال شركت قشم اير قانون را در 
اين پرواز رعايت نکــرده و با آن برخورد 
گفت وگو  در  ذيبخش  می كنيم.« حســن 
هواپيمايی  »شركت  داشت:  اظهار  ايلنا  با 
قشــم اير برای پرواز آبادان به مشــهد 

هواپيمای ايرباس 320 را در نظر گرفته بود 
اما به علت نقــص فنی اين هواپيما، پرواز 
اين شركت  بنابراين،  تاييد نشــد.  آن  با 
هواپيمايی از هواپيمای آر جی اســتفاده 
كرد كه ظرفيت اين هواپيما از ايرباس 320 
كمتر است.« سخنگوی سازمان هواپيمايی 
هواپيمای  »ظرفيت  داد:  ادامه  كشــوری 
آر جــی برای پرواز 10۷ نفر اســت كه بر 
فاصله گذاری  پروتکل های  رعايت  اساس 
اجتماعــی بايد 64 نفر مســافر در اين 
 هواپيما پذيرش می شــد اما 90 مســافر 
پذيرش شــده بود البتــه 1۵ صندلی در 
اين هواپيما خالی بود و مسافری مازاد بر 
بود.«  نشده  پذيرش  هواپيما  صندلی های 
وی با تاكيد بر اينکه از نظارت های مردمی 
در تمام مراحل انجام پرواز و سفر استقبال 
می كنيم، بيان داشت: »ظرفيت نظارتی ما 
محدود اســت بنابراين بسيار خوب است 
كه مردم با انتشــار مستندات بتوانند در 
بخــش نظارت به ما كمــك كنند اما اين 
نظارت ها بايد بر اســاس وجدان باشد. در 
فيلم منتشر شده از پرواز آبادان به مشهد 
شركت قشم اير، مسافر اعالم می كند كه 
موجود  صندلی های  مازاد  مسافران  تعداد 
در هواپيما است كه اين يك گفته نادرست 
بوده و توضيح خالف باور و از مســافران 
خواهشمنديم اگر موضوعی را می خواهند 
با نظارت های مردمی اطالع رســانی كنند 
اطالعــات صحيح را به تصوير بکشــند 
يا درباره آن صحبت كنند.« ســخنگوی 
اينکه  بيان  با  هواپيمايی كشوری  سازمان 
پيك نوروزی پروازها را بدون هيچ مشکلی 
ايام  اظهار داشت: »در  اتمام رسانديم،  به 
از  تخلف  بر  مبنی  گزارشــی  هيچ  نوروز 
ايرالين ها  سوی  از  بهداشتی  پروتکل های 
اعالم نشد و اتفاقی كه برای پرواز قشم اير 
افتاد در شرايط اضطراری بود و بايد به اين 

موضوعات هم توجه شود.«

ايرالين ها كماكان پروتکل های بهداشتی را رعايت نمی كنند و بيش از مقررات ستاد مقابله با كرونا مسافر سوار می كنند

برخورد با قشم ایر

 
 ديالوگ 

آدمهارو از روی جوک هایی که تعریف می کنند 
میشه شناخت.

شماره 1۷ سهيال - محمود غفاری

احمد توکلی در نشست »دانشجویان مستقل« 
از میزان فقر در کشــور آمــاری تکان دهنده 
داده و گفته که »متاســفانه گرســنگی و فقر 
در ایران معنادار شــده و تعداد کســانی که 
زیرخط فقر فرضی هستند ۶۰ درصد جمعیت 
کشور اســت. البته به ایشان متذکر می شویم 
این خط فرضی نیست خیلی هم حقیقیست. 
اما از جهت ضرورت بررســی میــزان فقر به 
 میان مردم در صف مرغ رفتیم و ســواالتی را 

مطرح کردیم. 
*از یک نفر ســوال کردیم؟ شــما درآمدتان 
زیر خط فقرســت یا باالی فقر؟ با چشمانش 
به طرز حیرت انگیــزی وراندازم کرد و گفت: 
اوال بگو تو کی هســتی، مفتشی، چکاره ای؟ 
عرض کردم خبرنگارم، گفت: کدوم شــبکه؟ 
من با هر شــبکه ای مصاحبه نمی کنم منظور 
شبکه خارجیه؟ ســپس لبخندی زد و گفت: 
من درآمدم باالی خط فقر باشه دل درد دارم 
 بیام تو صف مرغ چند ساعت وایسم؟ من زیر 
زیر خــط فقرم، اصــال زیر خاکــم، من زیر 
خاکــی ام. آقا جون! خاک پاتــم اما برو اینارو 

رسانه ای کن شاید یه گوش شنوا پیدا شد! 
*سراغ فرد دیگری رفتم همین سوال را کردم 
وی گفــت: اوضاعم چه بگویــم؟ تکان دهنده 

است. یهویی زد زیر گریه! 
*مشــاهده کردم یک نفر شــروع به رقص و 
شــعر»واویال لیلــی« خواندن کــرد و بدنش 
را می لرزاند. پرســیدم دلیل این رقص شــما 
روحیه بخشی به مردم در صف است؟ گفت آره 
اما دلیل اصلی خوندن »واویال لیلی- دوستت 
دارم خیلی« به عشق مرغه! )حرکات او باعث 
خنده مردم شــد( اما ناگهان دیدم عده ای در 
صف به صورت خودجوش مثل آن مرد شروع 
به لرزیدن کردند و واویال لیلی خواندند. واقعا 
هم واویالیی در جمعیت شــد. پرسیدم چرا 
خودجوش به تــکان و تکانه افتادید؟ یکی از 
آن ها گفت: مگر نمی دانی آمار فقر تکان دهنده 
اســت. خب وقتی آمار فقر تکون دهنده باشه 
آدمــو تکون می ده، به لرزه میاندازه. ســپس 
ریتمیــک خوانــد: واویال لیلی- فقیر شــدم 

خیلی...! 
*یک پیر مرد عصا بدســت که با عصا هم به 
ســختی در صف ایستاده بود رو به من گفت: 
یادت باشــه این حرکات ریتمیــک و لرزه و 
تکان ها از سر دلخوشی نیست از سر زیر خط 

فقریست. 
*این گزارش را می فرستم برای شبکه خوب... 
نه، برای خود آقای احمد توکلی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت و سایر مسئولین عزیز دل.

 دلنوشته 
واویال لیلی

فقیر شدم خیلی
 امیر حسین ذاکری 

روزنامه نگار

صاحب امتياز و مدير مسئول: منصور مظفری روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
سردبير:  سيد عليرضا كريمی
تهران: خيابان شهيد مطهری،  ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تير( 
كوچه 26 پالک10 طبقه اول واحد يك
                     امور آگهی ها: ۷۷82 819 0912
   تلفن: 8 -8832139۷ نمابر: 88321399  
چاپ:  همشهری)3()روزتاب( - جاده مخصوص- تلفن: 44۵4۵0۷6-۷

توزيع: تلفن: 0912819۷۷82 
دفتر مركزی يزد: بلوار22  بهمن، تلفکس: 03۵-3۵246919
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی گردد

سال 21 | شماره 5987< اذان ظهر 13:0۵    <  اذان مغرب 19:۵4    <   اذان صبح فردا ۵:0۷    <  طلوع آفتاب فردا  6:34 امام علی )ع(: كسی كه عاقلی را ضايع كند دليل بر ضعف عقل اوست. يکشنبه 22 فروردين 1400  |

درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد حافظ نامه 
نهال دشمنی بركن كه رنج بی شمار آرد

تفسير: مدير تيم تراكتورسازی از رفتار محترمانه مسئولين عربستان 
در ميزبانی از آن ها خوشــنود بوده و اين شعر حافظ را توئيت كرده. 

حافظ می گويد: كاش نهال دشمنی بركنده شود.

آگهي تجديد ِاســتعالم ارزيابي كيفي  مناقصه 98116
ــای  ــي در چاه ه ــاه پيماي ــبك كاري و چ ــري، مش ــات نمودارگي ــوع: خدم موض

ــکی خش
 2000092921000001 بر روی سامانه دولت/ستاد  شناسه آگهی:1119682شماره 

WWW.NIOCEXP.IR
WWW.IETS.MPORG.IR

روابط عمومي مديريّت اكتشاف

نوبت دوم

مديريّــت اكتشــاف –  شــركت ملّــي نفــت ايــران در نظــر دارد موضــوع مناقصــه فوق الّذكــر 
بــا مشــّخصات و شــرايط كلّــي زيــر از طريــق برگــزاری مناقصــه عمومــي  دو مرحلــه اي بــه 

شــركت واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.  
برآورد مناقصه 29،000،000،000 ريال و 3،482،250 يورو  مي باشد.

الــف ( شــرح خدمــات  مــورد نيــاز: خدمــات نمودارگيــري، مشــبك كاري و چــاه پيمايــي 
ــکی ــای خش در چاه ه

ب ( مّدت زمان اجراي قرارداد: 30 ماه.
ج ( محّل انجام خدمات: تمامی نواحی عملياتی خشکی سراسر كشور

د ( شرايط مناقصه گر:
1-داشتن شخصّيت حقوقي. 

ــروی انســانی  ــا موضــوع مناقصــه و ني ــط ب ــزات مناســب مرتب ــات و تجهي 2-داشــتن امکان
ــه. باتجرب

3-داشتن دو كار مشابه  مرتبط با موضوع مناقصه. 
4-ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال مالی 1398 يا سال 1397.

ــکاری صــادره شــده توســط وزارت تعــاون  5-گواهــی نامــه تاييــد صالحيــت ايمنــی پيمان
ــاه اجتماعــی. كار و رف

6-ثبــت نــام در ســامانه جامــع تجــارت ايران)جــام( بــه نشــانی "ntsw.ir" بــه منظــور فــرام 
نمــودن امــکان اســتعالم و تعييــن اصالــت صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده مناقصــه 

گــران از ســامانه پرديــس.
7-داشــتن توانايــي ارايــه تضميــن شــركت در فرآينــد اِرجــاع كار  به مبلــغ 1،450،000،000  
ريــال و 71،501 يــورو مطابــق ضوابــط اِعالمــي از ســوي كارفرمــا و  قابــل اِســتعالم از بانــك 
مركــزی جمهــوری اســالمی ايــران، طبــق تصويــب نامــه شــماره 123402/ت50659 ه مورخ 
ــك  ــت بانك و بان ــادره از پُس ــای ص ــران )ضمانت نامه ه ــرم وزي ــات محت 1394/09/22 هي
ــه  ــای ضمانت نام ــتند به ج ــاز هس ــی مج ــخاص ايران ــد(  اش ــول نمی باش ــرمايه قابل قب س
ــه  ــی ب ــخاص ايران ــل اش ــورت تماي ــد. در ص ــه نماين ــی اراي ــی بانک ــه ريال اَرزی، ضمانت نام
ارايــه ضمانت نامــه بانکــي ريالــي در مجمــوع، ضــروري اســت مبلــغ 71،501 يــورو به نـِـرخ 
تَســعير اَرز بــازار ثانويــه )نيمــا ( در روز تســليم ضمانت نامــه شــركت در فرآينــد اِرجــاع كار 

ــي  ــال افــزوده و در مجمــوع يــك ضمانت نامــه ريال ــه  مبلــغ 1،450،000،000 ري تبديــل و ب
ــي،  ــه ريال ــه ضمانت نام ــورت اراي ــاً در ص ــود. ضمن ــه ش ــاع كار اراي ــد اِرج ــركت در فرآين ش
ــرخ  ِ ــه ن ــه ك ــر دوره دوازده ماه ــده اســت، در ه ــه ش ــال اراي ــه ري ــه ب ــغ بخــش اَرزي ك مبل
تَســعير بيــش از ده درصــد افزايــش داشــته باشــد، به روز شــده و كســرِي آن جهــت تحويــل 
ــت اكتشــاف بــه مناقصه گــر اِعــالم خواهــد شــد و در صــورت برنــده شــدن ارايــه  بــه مديريّ

تضميــن انجــام تعّهــدات طبــق ضوابــط كارفرمــا.
ــگاه ســامانه  ــق وب ــی ،تکميــل و عــودت آن از طري ــی جهــت دريافــت اســناد ارزياب متقاضيان
ــدام نماينــد. ــه آدرس www.setadiran.ir    اق ــت )ســتاد( ب ــداركات الکترونيکــی دول ت
الزم بــه ذكراســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی در ســامانه مذكــور، مراحل 
ثبــت نــام در ســايت فــوق و دريافــت گواهــی امضــاء الکترونيکــی جهــت شــركت در مناقصــه 

و دريافــت اســناد را بــه انجــام رســانند. 
ــداركات الکرونيکــی  ــران در ســامانه ت ــي مناقصــه گ ــي كيف ــت اســتعالم ارزياب ــت درياف مهل

ــه ــي روزنام ــاپ دوم آگه ــس از چ ــتاد(:   7 روز پ ــت )س دول
 مهلــت تحويــل اســتعالم ارزيابــی كيفــی  در ســامانه تــداركات الکرونيکــی دولــت )ســتاد(: 14 

روز پــس  از اتمــام مهلــت دريافــت
ــدارك مناقصــه بيــن  شــركت هاي واجــد شــرايط كــه به تشــخيص مناقصه گــزار  ــناد و َم اَس

حداقــل امتيــاز كيفــي راكســب مــي نماينــد توزيــع خواهــد گرديــد. 
بديهــي اســت ارايــه مــدارك فوق الّذكــر هيچ گونــه حّقــي را جهــت متقاضيــان بــراي شــركت 

در مناقصــه ايجــاد نخواهــد كــرد.
ــه اّطالعــات بيشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه،  متقاضيــان مــی تواننــد در صــورت نيــاز ب
شــرايط و مســائل فنــی و مالــی بــا تلفــن 02182703201   و درخصــوص ســامانه تــداركات 

الکترونيکــی دولت)ســتاد( بــا تلفــن 61622217-021تمــاس حاصــل نماينــد.

تجديد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي مناقصه گران - 
كدفراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات: 46.168.036

                  روابط عمومی  شركت ملي نفت ايران

نوبت اول
ــري  ــرم ت ــد 1450 كيلوگ ــه خري ــبت ب ــر دارد نس ــيمي در نظ ــاوري پتروش ــش و فن ــركت پژوه ش
ــت( از  ــده اس ــه آم ــناد مناقص ــات در اس ــك )جزئي ــزن ايزوتان ــك مخ ــراه ي ــه هم ــوم ب ــل آلوميني اتي
طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت اقــدام نمايــد. )شــماره ثبــت مناقصــه در ســامانه ســتاد: 
2000090260000001( كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائه پيشــنهاد 
مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت )ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. بــه پيشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه 

ســتاد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
نحــوه دريافــت اســناد مناقصــه: متقاضيــان مــي تواننــد از ســاعت 8:00 صبــح روز يكشــنبه 
تاريــخ 1400/01/22 تــا ســاعت 19:00 روز  دوشــنبه تاريــخ 1400/01/30 بــا واريــز مبلــغ 1.000.000 
واريــز  شناســه  بــا   IR  960100004001045404016095 حســاب  شــماره  بــه  ريــال 
365105374295110860000000000134 نــزد بانــك مركــزي بــه نــام شــركت پژوهــش و فنــاوري 
ــود اســناد  ــراي دانل ــت )ســتاد( ب ــداركات الكترونيكــي دول ــق ســامانه ت پتروشــيمي، منحصــراً از طري

اقــدام نماينــد.                  
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه تاريخ 1400/02/15

زمان بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: از ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاريخ 1400/02/15
زمان و محل بازگشايي پاكت هاي الف، ب و ج: ساعت 08:30 روز چهارشنبه تاريخ 

1400/02/22- تهران- نشاني مناقصه گزار

نوع و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: 350.000.000 ريال )تضامين قابل قبول يكي از تضامين معتبر در 
آيين نامه مي باشد(

توضيحات: 
- پيشــنهاد قيمــت بصــورت ريالــي اخــذ خواهــد شــد. پرداخــت مبالــغ قــرارداد بصــورت ريالــي و بــر مبنــاي ارزش 
يــورو در زمــان پرداخــت و بــه نــرخ لحظــهاي خريــد حوالــه يــورو اعــالم شــده در ســامانه نيمــا بانــك مركــزي 

خواهــد بــود.
- نمونه فرم ارزيابي كيفي بر روي سايت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاكــت پيشــنهادي مناقصــه گــري گشــوده خواهــد شــد كــه حــد نصــاب امتيــاز ارزيابــي كيفــي )65 امتيــاز( را 
كســب نمايــد.

- الزم اســت مناقصــه گــران اصــل مــدارك پاكــت الــف )تضميــن فرآينــد ارجــاع كار( خــود را تــا قبــل از جلســه 
بازگشــايي پــاكات ارزيابــي كيفــي بــه آدرس تهــران- ميــدان ونــك- خيابــان مالصــدرا- خيابــان شــيرازجنوبي- 

كوچــه ســرو- پــالك 27- دبيرخانــه كميســيون مناقصــات ارســال نماينــد. )تلفــن تمــاس: 021-88607072(
- مدت اعتبار پيشنهادات 45 روز مي باشد.

- چنانچــه قبــاًل عضــو ســامانه ســتاد نشــده ايــد، جهــت انجــام مراحــل عضويــت بــا شــماره هــاي: مركــز تمــاس: 
دفتر   ،021-41934

ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرماييد و يا به آدرس اينترنتي سامانه مراجعه نماييد.

شناسه آگهی:1119716

مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام خدمات تنظيفات ساختمان هاي ادارات 
مركزي شركت ملي نفت ايران به شماره  002-084-0099-046

                  روابط عمومی  شركت ملي نفت ايران

نوبت اول

شناسه آگهی: 1120416

شــركت ملــي نفــت ايــران در نظــر دارد انجــام خدمــات تنظيفــات ســاختمان هاي ادارات مركــزي شــركت ملــي نفــت ايــران بــه شــماره 046-0099-084-002را طبــق شــرايط و مــدارك 
مربوطــه از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه اي برگــزار نمايــد. از متقاضيانــي كــه داراي شــرايط ذيــل مي باشــند دعــوت مي گــردد تــا هفــت روز پــس از چــاپ آگهــي نوبــت 
دوم نســبت بــه دريافــت اســناد ارزيابــي كيفــي اقــدام و تــا 14 روز پــس از اتمــام مهلــت يــاد شــده، اســناد اســتعالم ارزيابــي كيفــي را تكميــل و عــودت نماينــد. دريافــت و ارســال كليــه اســناد از 
طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت)ســتاد( بــه نشــاني www.setadiran.ir انجــام شــده و مناقصه گــران بايــد نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و دريافــت گواهــي امضــاي 
الكترونيكــي اقــدام نماينــد. بــرآورد مناقصــه 420،934،880،912 ريــال بــوده و شــركت كنندگان در مناقصــه بايــد توانايــي ارائــه تضميــن شــركت در فرآيند ارجــاع كار بــه مبلــغ 11،118،697،618 

ريــال را داشــته باشــند. محــل اجــراي عمليــات شــركت ملــي نفــت ايــران – تهــران و مــدت اجــراي كار 12 مــاه مي باشــد.
شرايط مناقصه گران: 

1- گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2- ارائه گواهي تاييد صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر در بخش خدمات عمومي

3- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال1397 يا 1398
*تبصره: به منظور بررسي صورت هاي مالي حسابرسي شده كليه شركت كنندگان بايد نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران)جام(به نشاني ntsw.ir  اقدام نمايند.

  امور پيمانها
همه آگهي هاي ستاد شركت ملي نفت ايران در سايت www.nioc.ir قابل مشاهده است.


