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1آقای نوبخت! رشد اقتصادی داشته ایم یا فالکت اقتصادی!؟ 

2

امسال عرصه انتخابی دیگر برای مردم است. 
هرچند که دامنه این انتخاب محدود اســت، 
به واســطه بحران های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی چند ســال اخیر امیدواری در سطح 
جامعه به نازل ترین سطح خود رسیده وعدم 
تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در طول 
این هشت سال اعتقاد مردم به تغییر و تحول از 
طریق صندوق رای را کم رنگ کرده است، اما 
نمی توان منکر این شد که انتخابات ریاست 
جمهوری همواره بیش از هر انتخابات دیگری 
در جمهوری اسالمی، در نظر مردم بااهمیت 
قلمداد شده و جنب وجوش و تحرکات حول 
محــور آن از چندماه پیش از موعد ثبت نام با 
گمانه زنی ها در خصوص کاندیداهای احتمالی 
شــروع و با آغاز به کار ستادهای انتخاباتی و 

برگزاری مناظرات به اوج خود می رسد. 
رقابتی دو سویه که همیشه یک سمت زمین 
آن هموارتر از سمت دیگر است. یک جناح از 
شدت محدودیت های وارده در عرصه رقابت با 
معضل رسیدن به نامزد مطلوب روبرو است و 
جناح دیگر به لطف در اختیار داشتن مصونیت 
با مشکل کثرت نامزدهای مشتاق به خدمت 
که حاضر به کناره گیری به نفع دیگری نیستند 

دست وپنجه نرم می کند. 
با نزدیک شــدن به بازه ثبت نــام نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، از افراد متعددی 
برای ثبت نام و حضور در این رقابت نام برده 
می شود. پزشکیان، ظریف، عارف، جهانگیری 
و سیدحسن خمینی از جمله اسامی مطرح برای 
حضور در انتخابات از سوی جریان اصالحات 
است که هرکدام از این گزینه ها را می بایست 
به طور مجزا مورد بررســی قرار داد. عالوه بر 
این اسامی، الریجانی دیگر نامی است که اخیرا 
در برخی مباحث به میان آمده و تالش شده تا 
به عنوان نامزدی مطلوب برای اجماع جریان 

اصالحات معرفی شود. 
واقعیت این است که علی اردشیر الریجانی 
نه تنها گزینه مطلوبی برای جریان اصالحات در 
انتخابات پیش رو نیست که در حال حاضر حتی 
نمی توان او را در ردیف گزینه های مورد بررسی 
قــرار دارد. هرآن چه که موافقان الریجانی در 
رئیس سابق مجلس می بینند و با استناد به آن ها 
او را گزینه مناسب ریاست جمهوری می خوانند 
با نســبت ضریب باالتری در حسن روحانی 
وجود داشته اســت و هرآن چه که الریجانی 
با تصدی ریاست دولت در پی رسیدن به آن 
اســت رئیس دولت های دهم و یازدهم یا به 
آن رســیده و یا اگر توان دست یابی به آن را 
نداشته، الجرم شخصی چون الریجانی نیز با 
داشتن ظرفیت های کمتری از او، توان تحققش 
را نخواهد داشت. پس الزم است که رئوس 
این جناح بیش از هر زمان دیگری در انتخاب 
نامزد مورد اجماع اهتمام ورزند. مبادا با تَکرار 
اشتباه، اندک سرمایه اجتماعی باقی مانده جریان 

اصالحات برباد برود. 
شــرح چندانی از سوابق مبارزاتی جوانی که 
در ایام مبارزات انقالب تنها ۲۱ ســال داشت 
در دسترس نیســت اما سوابق انقالبی حسن 
روحانی، اولین کسی که لقب »امام« را بر روی 
بنیانگذار انقالب گذاشــت بر کسی پوشیده 
نیست. در دوران دفاع مقدس نیز الریجانی با 
وجود اینکه جانشین ستادکل سپاه پاسداران 
بود اما نقش حسن روحانی با تصدی مناصب 
مختلفی چون عضویت در شورایعالی دفاع، 
عضویت در شــورایعالی پشتیبانی جنگ و 
فرماندهی پدافند هوایی کل کشور پررنگ تر 

از وی است. 
در چندسال اخیر الریجانی تالش داشته تا با 
اســتفاده از پیشینه فعالیتی خود در مذاکرات 
پرونده هسته ای در جایگاه دبیری شورای عالی 
امنیت ملی، تاثیرگذاری در تصویب برجام و 
نقش آفرینی در پروسه انعقاد قرارداد بین ایران 
و چین، شخصیتی چند بعدی از خود نمایان 
ســازد و در کنار شخصیت پارلمانی، وجهه 
دیپلماتیکش را تقویت کند. اما در این حوزه 
نیز روحانی گوی سبقت را از او ربوده است. 
نقش آفرینی روحانی در مذاکرات مک فارلن و 
مذاکــرات پس از پایان جنگ با دولت صدام 
در خصوص تبادل اسرا و آزادگان، ریاست تیم 
مذاکره کننده سعدآباد و تعیین وعده حل وفصل 
مناقشات سیاســت خارجه جمهوری اسالمی 
به عنوان اولویت اصلی دولت تدبیروامید، کفه 
ترازوی شــیخ مذاکره در حوزه دیپلماسی را 
سنگین تر از کفه ترازوی الریجانی کرده است. 

الریجانی؛ 
َتکرار اشتباه! 

مسعودبزمآرا
فعالسیاسی

نگاه

یکســال واندی از بروز بیماری کرونا می گذرد؛ چه انسانهای 
خوب ومهربانی از دست رفتند و داغ غم خود بر دل ها نهادند. 
چه آرزوها ورویاها زیر خروارها خاک قرار گرفتند. از هنرمندان 
فاخر وصاحب نام تا ورزشکاران دارای عناوین داخلی وجهانی، 
پزشکان و کادرهای مختلف درمانی ومراقبتی تا بازنشستگان و 
خانه داران و صاحبان تمام مشاغل به طور یکسان در معرض 
تهدیــد این هیوالی قــرن قرار دارند و تنها بــا رعایت اصول 
وقواعدی معین میتوان تا حــدودی از تهدید و هجوم آن در 
امان بود. آنچه درد ورنج این بیماری و دشــواری های از دست 
دادن عزیــزان را مضاعف می نماید، بی برنامگی و شــلختگی 
فرهنگی در پیشگیری و کنترل وبرنامه ریزیهای مرتبط با این 
امور است. عالوه بر این نکات ابتکار رنگ بندی شهرها براساس 
میزان شدت وضعف گســترش بیماری و آمار مرگ ومیر در 
آن ها بود. به جای این رنگ بندی ها میشد شهرها را بر اساس 
آلودگی به ســه دسته خیلی آلوده، نسبتا آلوده و باخطرمرگ 
طبقه بندی نمود تا هم آموزش و یادگیری آن ها آسانتر شود و 
هم برنامه ریزی هایی دقیق تر صورت می پذیرفت. نکته ای که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته، بعضی از تصمیمات ودســتورات 
سازمان های متولی می باشد. شبها از ساعت ۲۲تا ۳بامداد عبور 
ومرور خودروها ممنوع می باشــد و روزها ترافیک سرسام آور 
خیابانها این شبهه را ایجاد می کند که ویروس کووید ۱۹بعضی 
از ســاعات به مرخصی می رود و باز برمــی گردد؟ نگاهی به 
قطارهای مترو که مسافرین در کمترین فاصله ممکن پیش هم 
 ایستادند بنحوی که حرکت غیرمقدور است وایضا در اتوبوس ها 
 و وضعیــت مســافرین آن هــا موجــب وحشــت می گردد. 
 واقعــا کارهای مــا درتاریخ بعنــوان بی نظیر تریــن رفتارها 
باقی خواهد ماند. اگر قرار تعطیل کردن فعالیت ها می باشــد 

اینگونه حرکات چه جایگاهی دارد؟ 

ویروس دیوانه 
یا هوشمند

مجیدابهری
رفتارشناس

یادداشت- 1

پخش ســریال گاندو که با هدف حمله به برخی از تصمیمات 
دولت به خصوص در عرصه سیاســت خارجی طراحی شــده 
حواشی زیادی در پی داشت. در حالیکه شایعه شد ۸۰ درصد 
متن ســریال واقعی نبوده و ساخته تخیالت است، سازندگان 
ســریال مدعی هستند کل سریال بر اساس یک پرونده واقعی 
طراحی و ساخته شده است. برای نمونه نویسنده مدعی است 
در پرونده جیسون رضاییان همه اتفاقاتی که شاهد بودیم موبه مو 
رقم خورده اســت. در همین رابطــه، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه با انتقاد از پخش ســریال گاندو گفت: این سریال 
تلویزیونی از اول تا آخر دروغ بوده و موجب بی اعتمادی در کشور 

شده است. 
واقعیت این است که با توجه به مشکالت مختلف و عمدتا بزرگی 
که مردم درگیر آن هستند به نظر نمی رسد دیگر چندان برایشان 
مهم باشد که گاندو مبنایی واقعی داشته است یا داستانی بوده 
برآمده از تخلیات ذهنی نویسندگان آن. با این حال نمی دانم چرا 
هنوز هم برخی فکر می کنند واقعی یا ســاختگی بودن سریال 

برای مردم اهمیت زیادی دارد. 
به بیان دیگر شــاید خیل زیادی از آن بیست و چهار میلیون 
نفری که در سال ۱۳۹۶ به حسن روحانی رای دادند به سریال 
گاندو به دیده شــک و تردید بنگرند ولی با اطمینان می توان 
مدعی شــد آن ها نه توان و انگیزه ای برای مخالفت دارند و نه 
دلیلی برای مخالفت می بینند. در وضعیت وخیم اقتصادی فعلی 
و دالری که در کمتر از ۴ سال حدود هشت برابر افزایش قیمت 
پیــدا کرد دیگر برای مردم فرقی نمی کنــد گاندو تا چه اندازه 
مبتنی بر رویدادهای واقعی ساخته شده باشد. وقتی دولت پایگاه 
مردمی خویش را از دست می دهد دیگر دلیلی هم برای حمایت 

و حساسیت نسبت به دفاع از او نیز در نزد مردم وجود ندارد. 
باید پذیرفت که دولت به دلیل عملکرد نامناسب خود در حال 
حاضر در موضع ضعف قرار گرفته اســت. در کنار این عملکرد 
نامناسب مثال های زیادی نیز می توان آورد که نشان می دهد با 
مردم نیز صادق نبوده است. خوب است آقای وزیر امور خارجه 
به گوش رئیس جمهور برسانند که دیگر رمقی برای مخالفت و 

بی اعتمادی در مردم باقی نمانده است. 
آقای وزیر امور خارجه لطفا به گوش رئیس جمهور برسانید که 
مردم دغدغه هایی بسیار مهمتر از تماشای تلویزیون و سریال 
گاندو دارند که به نظر می رسد شما چندان توجهی به آن نداشته 
باشــید. از قرارداد با چین گرفته که محتوای آن چندان برای 
مردم شفاف نیست تا الیحه مشارکت عمومی و خصوصی که به 
گفته محسن رنانی اقتصاددان برجسته دانشگاه اصفهان با توجه 
به ایراداتی که در دل آن نهفته است می تواند فاجعه ای به مراتب 

بزرگتر از تحریم های آمریکا برای جامعه به بار آورد. 
آقای وزیر امور خارجه لطفا به آقای رئیس جمهور بگویید شما 
چندان با سکوت و ســخنرانی های کلیشه ای خویش مردم را 
ناامید و دلشکسته کرده اید که هیچ رمقی برای دفاع و حمایت 
مردم از شما و تیم تان باقی نمانده است. آقای وزیر امور خارجه 
لطفا به آقای رئیس جمهور بگویید شما چنان منفعالنه عمل 
کرده اید که روزی نیســت دلواپسی از رسانه های مختلف ملی 
و محلی، صاحبان اصلی این ســرزمین یعنی مردم را به خاطر 

انتخاب شما سرزنش نکند.

دیگر توانی باقی نمانده 
آقای وزیر امور خارجه

حمیدرضابوستانی
دکترایمدیریتدولتی

یادداشت- 3

جدا از دانشجویان دانشــگاه سراسری هر دانشجوی دکتری 
دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی، هر ترم میانگین ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
هزینه می کند، تا بتواند دوران تحصیل خوبی را سپری کند، 
حداقل حقوق قانونی یک دانشجو این است که بدون دغدغه و 
استرس این دوران را سپری کند اما این روزها شاهد افزایش 
استرس و تنش در بین دانشجویان مقطع دکتری هستیم آنهم 
به دلیل بالتکلیفی وعدم برنامه ریزی درست سازمان مرکزی. 
چند سالیســت که ســازمان مرکزی تصمیم به سراسری و 
استانی کردن آزمون جامع دارد اما موفق به انجام اینکار نشده 
است، امســال آنهم با توجه به شرایط سخت کرونا و مجازی 
شــدن کالس ها به یکباره آزمون جامع قرار اســت اســتانی 
برگزار شود، این در حالیســت که هنوز سرفصل های آزمون 
از طرف سازمان مرکزی به اساتید و دانشجویان عنوان نشده 
اســت و قرار است آزمون ۱ ام تا ۱۳ خرداد برگزار شود، نکته 
اینجاســت که سرفصل هایی که قرار است عنوان شود ممکن 
اســت اصال سرفصل های تدریس شده توسط اساتید نباشند، 
معموال امتحان به این معنا است که معلم چیزهایی را که در 
طول تحصیل آموزش داده اســت را در نهایت از دانشجویش 
طلب میکند و انتظار دارد عملکرد خوبی داشــته باشــد. اما 
دانشجویان دکتری حتی نمیدانند باید برای چه سرفصل هایی 
آماده باشــند؟ آنهم االن که تنها ۱ ماه و نیم به زمان آزمون 

جامع مانده است. 
حاال ســوال این اســت: آیا ســازمان مرکزی فکر میکند که 
دانشــجویان دکترا و خانواده هایشان از کرونا در امانند و اصال 
آن هــا در این ایام درگیر این معضل نشــده اند؟ و واقعا الزم 

نمیداند به اوضاع و احوال دانشجویان توجه بیشتری کند؟ 
آیــا نمیداند با اینهمه بی ســر وســامانی عالوه بر اســترس 

همه گیری کرونا، استرس دانشجویان را بیشتر میکند؟ 

سر درگمی دانشجویان 
دکتری روانشناسی 

فاطمهرسولی
روانشناس

یادداشت- 2

ادامه در صفحه 8 ادامه در صفحه 8

هر شانزده دقیقه یک نفر در تهران جان می دهد
سدر و کافور برای 2۵۰ نفر...

امید مافی: هر شانزده دقیقه یک نفر در تهران جان می دهد. این 
را فرمانده ســتاد کل کرونا در پایتخت گفته. آماری وحشتناک و 
حیرت آور که نشــان می دهد مرگ پشت در است و تلنگری کافی 
است تا جان ما را بگیرد. مثل همه آن هایی که دوست داشتند از این 
پاندمی جان سالم به در برند، روبروی آینه بایستند، موهایشان را شانه 
کنند، در شهر قدم بزنند و زیر سایه چنارها گمشده خود را بیابند. 
آمارها دهشتناک جلوه می کند اما در همین بلبشو که نه خبری از 
واکسن برای توده هست و نه رقص زندگی را کسی به چشم دیده، 
البد می توان در اوج یأس و اســتیصال به چیزهای خوب فکر کرد. 
به اینکه آب از ســرمان بگذرد اما غرق نشویم و از پس این ویروس 
چموش برآییم. به اینکه عمل جای شعار را بگیرد و دویست و پنجاه 
نفر در عرض یک روز بوی سدر و کافور نگیرند. به اینکه این روزهای 
نحس ته بگیرد و دستان ما دوباره باران شود. سیل شود و راه بیفتد و 
سراغ چشم ها و چشمه های زاللی را بگیرد که در اثنای این روزهای 
دوزخی گم شــدند. به اینکه کارگران بی مزد و بیکار با لبخندی به 
خانه های خاموش خویش برگردند و چوب تصمیمات غلط را نخورند. 
در مرز مرگ و زندگی و بودن و نبودن که لباس هایمان بوی مرگ 
گرفته و بی تعارف هیچ بعید نیست جسممان در این اتمسفر وهم آلود 
کم بیاورد، شاید اندیشیدن به اردیبهشت ما را رها کند از هر چه که 
بــوی زوال و تباهی می دهــد. آن وقت در طرفه العینی پر از هوای 
پرواز خواهیم شد، پرده های ابری را کنار خواهید زد، ماسک ها را از 
روی صورت هایمان برخواهیم داشت و برای موهای بلند دخترکان 
در تابلوهای نقاشــی ِکل خواهیم کشید. بله هر شانزده دقیقه یک 
نفر در بهشت زهرا زیر خروارها خاک می رود و کرونا در فضای مبهِم 
روزمرگی مسئوالنی که فقط بلدند حرف بزنند ذیل طومارهای حیات 
را امضا می کند و مرگ را به ریه های خسته وام می دهد. در چنین 
شرایطی کاش می شد پیش از آنکه نقشه کشور رو به سیاهی برود 
و اوضاع وخیم تر شــود و موج خطرناک ویروس از ره برسد یک دل 
سیر بخوابیم و وقتی که بیدار شدیم دیگر خبری از بازی با کلمات 
نباشد و سعید نمکی از تعطیلی نیم بند شکوه نکند. کاش زندگان این 
ساِل کرونا زده در گذر تاریخ شیداترین آدم ها لقب بگیرند و مردگان 

روزهای قرنطینه به عاشق ترین زندگان بدل شوند. کاش...

گزارش

ادامه در صفحه 7

محسن رضایی؛ کاندیدایی که گرفتار تناقض است

 FATF مخالف
مدعی ۱۰هزار صفحه برنامه اقتصادی

از این بهتر نمی شد ماهیانه ۷۰ میلیون تومان!
8 8

بازتاب برد خوب تیم فوالد خوزستان مقابل تیم عربستانی حقوق و مزایای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه ابالغ شد 

 نخستین جلسه 
رسیدگی به اتهامات 
حسن رعیت

2

جنگ های جهانی  در مقیاس های منطقه ای

خروج از تخصص، ورود به ایدئولوژی

نگاهی به بحراِن یمن، سوریه، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و منطقه ی قفقاز

 طرح جدید مجلس برای سقط جنین
4

 عاقبت سوءمدیریت؛ مردم تعطیلی شهرهای قرمز را جدی نگرفتند

هر شانزده دقیقه یک نفر در تهران جان می دهد

  سدر و کافور برای 2۵۰ نفر...

آفتاب یزد: در این روزها مســئوالن با نزدیک 
شدن تدریجی به روزهای انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ 

با سخنانی رودر روی خبرنگاران قرار می گیرند که خواندن آن ها 
مرغ مرده را به خنده وا می دارد! کما اینکه اظهارات روز گذشــته 
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با واکنش شگفت انگیز کارشناسان اقتصادی مواجه شده 
است. آنجا که وی می گوید: »رشد اقتصادی منفی را از سال ۹۲ تا 
۹۷ مثبت کردیم و به گفته رئیس جمهوری اگر کارهای سنجیده 

سازمان برنامه و بودجه نبود، این آرامش را در کشور نداشتیم.« 
او در نشستی مجازی با معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه 
کشور به مصداق ضرب المثل »خود گویی و خود خندی« گفت: 
»در وضعیــت تحریمی طی ســال های ۹۲ تــا ۹۷ با حضور در 
مذاکرات مختلف و گســترش روابط بین الملل، توانستیم به رشد 
شتابان اقتصادی برسیم. دشمنان تالش کردند از طریق مضایق 
اقتصادی، آستانه تحمل مردم را پایین بیاورند و آن ها به خیابان ها 

بریزند.« 
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه این جمله را هم گفت تا نشان 

دهد حداقل می داند که مردم چه می کشند و رضایت ندارند؛ اما 
اینکه این ادعا با آن آرامش چه ســنخیتی دارد پاسخ آن را نداد 
و کســی هم نبود که این را از نوبخت بپرسد. او گفت: »به دلیل 
تغییر شــرایط پیش مردم شرمنده ایم که به آنچه استحقاقش را 
دارند، نتوانستیم دست یابیم. اما در برابر محدودیت هایی که وجود 
داشت، چه در عرصه جبران بخشی از قدرت خرید و از آن طرف 

توسعه زیرساخت های کشور، سربلند هستیم.« 
رضا محمدخانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه »آفتاب 
یــزد« در مورد این اظهارات و چرایی چنین موضعی که حاکی از 
اعتماد به نفس آنچنانی یا توجیه مشکالت شدیدی است که امور 
اقتصادی کشور و حتی اجتماعی و روانی آن را مختل کرده است 
می گوید: »در مورد این دســت اظهارات مشکوک و عجیب چند 
نکته قابل تامل وجود دارد و آن اینکه چه عواملی باعث شــده و 
می شود تا مسئوالن ما با وجود اشراف خودشان به وضعیت اسف بار 

اقتصادی کشور، حاضر به اقرار واقعیت ها نباشند!؟« 

وی با بیــان اینکه واقعیت های اقتصادی 
کشور ما به قدری تلخ و رنج آور شده است 
که هیچ کارشناس و شهروند عادی کوچک ترین وعده بهبود اوضاع 
را هم باورپذیر نمی  داند و بیشــتر آن را سوژه نقد و حتی تمسخر 
می کند می افزاید: در چنین موردی هم چگونه رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه بدون اطالع از درد مردم از زخم های وارد شــده با 

ادعای رشد اقتصادی نمک روی زخم آن ها می پاشد؟ 
محمدخانی با استناد به گزارش تفصیلی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران اظهار می دارد: وقتی آمارهای بین المللی از رشد 
منفی اقتصادی ایران در ســال جاری خورشیدی خبر می دهند 
و مرکز آمار کشــور نیز ۱۴ اســفندماه با انتشار گزارشی از رشد 
منفی ۱.۲ درصدی اقتصاد کشــور در ۹ ماهه ابتدایی ســال ۹۹ 
خبر داده و صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده که رشد 
اقتصادی ایران در ســال جاری خورشیدی منفی ۵ درصد باشد؛ 
چگونه چنین ادعاهایی با آنچه توسط مردم در ماههای اخیر لمس 

شده همخوانی دارد؟ 

آقای نوبخت! رشد اقتصادی داشته ایم یا فالکت اقتصادی!؟ 
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 علت قطعی برق 
در پی حادثه "نطنز"، 
در دست بررسی

محسن رضایی  پیشــتر در اظهار نظری عجیب تر مدعی شده بود: »مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پول شویی 
منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم خواهد بود.« مســئله ای که 
»حسن روحانی« در واکنش گفته بود: »تصویب این لوایح »نه ربطی به برجام 
و نه ربطی به تحریم« دارد. « اواسط اسفند ۹۹ بود که دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفته بود: »فروردین ماه تکلیف لوایح روشن خواهد شد« و اما 
فروردین به هفته ی پایانی رسید و تکلیف لوایح روشن نشد؛ یک بار کرونا، از 
چند روز دیگر ماه مبارک رمضان و آغاز پروسه ی انتخابات ریاست جمهوری و 
در نهایت می رسیم به همان حرف قبلی محسن رضایی که »تا شهریور« نباید 

لوایح تعیین تکلیف شود چون این دولت، قدرت اجرایی ندارد! 



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

سیاسی دوشنبه  ۲۳ فروردین ۱۴۰۰    شماره  5988 2
2311- تخم مرغ ارزان شد! برای خرید تخم 
مرغ به یکی از مراکز میوه و تره باره وابس��ته 
به ش��هرداری تهران مراجعه کردم، متوجه 
ش��دم نس��بت به روزهای گذشته کیلویی 
هزاروپانصدتومان ارزانتر شد. تخم مرغ هایی 
که هر شانه آن را بین چهارده الی پانزده هزار 
تومان می خریدیم ح��اال همان تخم مرغ را 
 باید با دو برابر قیمت واقعی بخریم. نه فقط 
 تخ��م مرغ بلکه قیمت بس��یاری از اجناس
 ب��ه طور غیرمتعارف گران ش��ده اند و هیچ 
مسئولی هم خود را موظف به رسیدگی به 
این گرانی ها نمی داند. برای دل خوشی مردم 

هر از گاه شعار می دهند!
1947- نگهبانان ش��هرداری منطقه پانزده 
تهران که قبالً بیس��ت و چهارس��اعت کار 
می کردن��د، چه��ل و هش��ت س��اعت هم 
اس��تراحت داشتند. اما مشخص نیست چرا 
ساعت کار آن ها را افزایش داده و باید بیست 
و چهار س��اعت کار و بیست و چهارساعت 
اس��تراحت کنند. از ش��هردار منطقه پانزده 

تقاضای رسیدگی داریم. 
1015- علی از تهران: هنگام خرید و فروش 
خانه و انتقال س��ند به نام خریدار ابتدای در 
بنگاه های معامالتی و دفترخانه به طور قانونی 
در ش��بکه رایانه ثبت می شود. این چه کاری 
است که با تهدید از صاحبخانه ها خواسته اند از 
روی کدملی نسبت به ثبت خانه های شان اقدام 
کنند. در پیامی که در فضای مجازی مشاهده 
کردم، مستأجران هم ملزم به این کار شده اند و 
اگر مشخصات شان ثبت نشود، پیامدهایی به 
همراه دارد! چرا هر کاری که قرار است مردم 
انجام دهند، دستوری، اجباری و تهدیدآمیز 
اس��ت؟ اما مس��ئوالن و مقامات باالدس��تی 
دلبخواه��ی برای م��ردم کار انجام می دهند، 
 البت��ه اگر انج��ام دهند! ه��دف از این کارها 

چیست ؟ 
1642- ماه های گذشته یکی از دوستانم که 
امتحان داشت، به کافی نت مراجعه و به طور 
آنالین به س��واالت طبق زمان بندی تعیین 
شده، پاس��خ داد. چرا آزمون وکالت به طور 

غیرحضوری انجام نشد؟ 
1519- شاید باورتان نشود، اما موضوعی که 
می خواهم بنویسم واقعیت انکارناپدیر و تلخ و 
غیرقابل تحمل است که برای یکی از جوانان 
کش��ور ما اتفاق افتاده اس��ت و آن را   شنبه 
بیست و یکم فروردین مشاهده کردم. پارسال 
به اتفاق دوستان که برای لحظاتی به چایخانه 
خلیج فارس واقع در میدان ش��هدا، ابتدای 
خیابان پی��روزی می رفتیم، یکی از کارگران 
مغازه جوان م��ودب و خوش برخوردی هم 
بود از مشتریان با خوشرویی پذیرایی می کرد. 
با گذش��ت زمان و با ش��یوع لعنتی ویروس 
کرون��ا که موجب تعطیلی قه��وه خانه های 
تهران شد، در کمال ناباوری شنبه که برای 
خرید به اطراف محل سکونت ما رفته بودم، 
جوان��ی را جلو یکی از مخازن زباله دیدم که 
تا کمر خم ش��ده و با لباس کثیف به دنبال 
زباله می گردد. وقتی َسر از مخزن زباله درآورد 
دیدم همان کارگر قدیمی چایخانه است اما 
با این تفاوت که ظاهرش نشانه اعتیاد میداد 
و زباله جمع کن شده. وقتی اسمش را صدا 
زدم. اول کمی جا خورد. به وی گفتم چرا با 
خودت این کار کردی چرا به این روز افتادی؟ 
در ادامه صحبت هایم گفتم شاید فکر کنی 
دارم فضولی می کنم. اما چون دوستت دارم 
ازت خواهش می کنم برو کمپ ترک اعتیاد، 
ترک کن واقعاً حیف نیس��ت تویی که برای 
خودت کسی بودی حاال به این روز افتادی؟ 
گفت که بیکاری و مشکالت مالی باعث شد 
به این روز بیفتم؛ روزی هفتاد، هشتاد هزار 
تومان می گیرم و چ��اره ای ندارم. جالب این 
که گفت این موضوع بین خود ما بماند! واقعاً 
مسئول اعتیاد و بیکاری جوانان کیست؟ آیا تا 
به حال هیچ یک از افراد که به بیماری کرونا 
مبتال شده اند، بر اثر قلیان کشیدن انجام شده 

است؟ علی اکبر. ف از تهران
1411- اوضاع تهران هر چقدر هم نامطلوب 
باش��د، آیا تعطیلی صنوفی که از سال قبل 
تاکنون هم ضرر داده اند درس��ت است؟ آیا 

حمایت می شوند؟ )1/20(
1323- واقعا چه ش��رایط سختی شده. اگر 
به خاطر افزایش مبتالیان بخواهند اصناف را 
تعطیل کنند اقتصاد لطمه می خورد. معلوم 

نیست درست ترین راهکار چیست؟ )1/20(
1310- آیا امکان بازگشت همزمان به برجام 

و انجام تعهدات وجود دارد؟ )1/20(
1241- از دستگاه دیپلماسی خواهشمندیم 
تمام تالش خود را برای رفع تحریم ها انجام 
دهد. تحریم ها زندگ��ی را به کام مردم تلخ 

کرده. )1/20(
1232- کاش ای��ن کمب��ود مرغ الاقل حل 
می شد، مردم مجبور نبودند تو این صف های 

طوالنی در ایام کرونایی بایستند. )1/20(
1221- ای��ن افزای��ش آماره��ای ابتال تازه 
مدتی بعد احتماال افزایشی تر می شود. نتیجه 
مسافرت ها در روزهای آینده بیشتر مشخص 

می شود. )1/20(
پیامهای مردمی در صفحات 7-۴-۲

حکم رهبر انقالب درباره 
روزه گرفتن در زمان شیوع کرونا

پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب اسالمی 
حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره شرایط 
روزه ماه رمضان در زمان ش��یوع بیماری کرونا 

را اعالم کرد.
رهبر معظم انقالب اس��المی در پاس��خ به این 
اس��تفتا که »در ش��رایط کنونی ک��ه بیماری 
کرونا ش��یوع پیدا کرده است، روزه گرفتن در 
ماه رمضان چه حکم��ی دارد؟« تاکید کردند: 
»روزه از ضروریات ارکان ش��ریعت اسالم است 
و ترک روزه ماه رمضان جایز نیست مگر آنکه 
فرد، گمان عقالیی پیدا کند که روزه گرفتن یا 
موجب ایجاد بیماری شود و یا تشدید بیماری 
و یا افزایش طول بیماری و تاخیر در سالمتی 

می شود.«
در ادامه پاس��خ به این استفتا آمده است: »در 
این موارد روزه ساقط، ولی قضای آن الزم است. 
بدیهی اس��ت در صورتی که ای��ن اطمینان از 
گفته پزشک متخصص و متدین میز به دست 
آید، کفایت می کند؛ بنابراین اگر فردی نسبت 
به امور یادش��ده خوف و نگرانی داش��ته و این 
خوف منشاء عقالیی داشته باشد، روزه ساقط، 

ولی قضای آن الزم است.«

علت قطعی برق در پی حادثه 
"نطنز"، در دست بررسی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که در اثر 
حادثه  دیروز در سایت غنی سازی نطنز برق این 

مجموعه قطع شده است.
به گزارش ایس��نا، بهروز کمالوندی با اشاره به 
حادثه بامداد روز یکشنبه در سایت غنی سازی 
نطنز اعالم کرد: حادثه ای داشتیم در بخشی از 
قسمت های برق سایت نطنز و در آنجا برق قطع 
شده است.وی ادامه داد: هنوز علت این حادثه 
را نمی دانیم و باید بررس��ی کنیم. خوشبختانه 
هیچ تلفات و آلودگی هم نداشتیم.س��خنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی ب��ه خبرگ��زاری صدا و 
س��یما گفت: علت این حادثه در دست بررسی 
اس��ت که متعاقبا اع��الم می کنیم.کمالوندی 
در پاس��خ به این که تجهیزات آس��یب دیدن 
 یا خرابکاری بوده اس��ت؟ گفت: االن اطالعات

 بیشتری نداریم.
<تایید صالحی 

در همین حال رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی 
در واکن��ش ب��ه حادث��ه در تاسیس��ات نطنز، 
گفت: ایران ضم��ن محکوم کردن این حرکت 
مذبوحانه و تاکید بر ض��رورت برخورد جامعه 
بین المللی و آژانس با این تروریسم هسته ای، 
حق خود را ب��رای اقدام علیه عامالن، آمران و 
مباش��ران محفوظ می دارد.به گزارش فارس، 
 عل��ی اکبر صالحی گف��ت: اق��دام علیه مرکز 
غن��ی س��ازی نطنز، نش��ان دهنده شکس��ت 
مخالفان پیشرفت های صنعتی و سیاسی کشور 
برای جلوگیری از توس��عه چش��مگیر صنعت 
 هسته ای از یک سو و مذاکرات موفق برای رفع 

تحریم های ظالمانه است.
صالحی اف��زود: در روز ملی فناوری هس��ته ای 
آخری��ن دس��تاوردهای دانش��مندان جوان و 
پرت��الش کش��ور به نمایش گذاش��ته ش��د و 
همزمان نیز چش��م انداز رفع تحریم ها کاماًل 
آشکار شد.رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: 
برای ناکام گذاش��تن اهداف آمران این حرکت 
تروریس��تی، جمهوری اسالمی ایران با جدیت 
 گس��ترش فن��اوری هس��ته ای از یک س��و و 
گسترش برای رفع تحریم های ظالمانه از سوی 

دیگر ادامه خواهد داد.

جهانگیری به نخست وزیر کره جنوبی: 
در اسرع وقت منابع ایران

 آزاد شود
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کره ای ها 
ب��رای جبران گذش��ته باید گام های اساس��ی 
بردارن��د، افزود:آنها باید در اس��رع وقت منابع 
ایران را آزاد کنند.اس��حاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور در نشس��ت خبری خود با 
نخست وزیر کره جنوبی که عصر دیروز برگزار 
ش��د، گفت: دو کشور ایران و کره نقش مکمل 
یکدیگ��ر در بخش اقتصادی دارند. متاس��فانه 
دلیل پیروی کره از تحریم های آمریکا در چند 
سال گذشته مناسبات دو کش��ور دچار رکود 
 شده اس��ت.وی با بیان اینکه مس��دود کردن 
7 میلیارد دالر پول نفت ایران از سوی کره ای ها 
روابط دو کشور را دچار رکود کرده است، ادامه 
داد: اقدام بانک های کره ای در مس��دود کردن 
مناب��ع ای��ران در حالی اس��ت که در ش��رایط 
کرونایی ملت ایران به ش��دت به آن منابع نیاز 
دارند. معاون اول رئیس جمهور با اعالم اینکه 
متاسفانه شرکت های کره ای از دادن تجهیزات 
و دارو ب��ه ای��ران خ��ودداری کرده ان��د، اظهار 
داشت:جایگاه کره در میان ملت ایران بر اساس 
این اقدامات آس��یب دیده است.جهانگیری با 
بیان اینکه کره ای ها برای جبران گذشته باید 
گام های اساسی بردارند، افزود:آنها باید در اسرع 

وقت منابع ایران را آزاد کنند.

88318556-88318555
پیام کوتاه:  3000141427

 خبر ویژه روی خط آفتاب 

 خبر 

 دیپلماسی 

ادامه از صفحه اول:
مگر آنکه منظور جناب رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشدی 
اقتص��ادی باش��د که تعری��ف آن مورد پذی��رش آموزش های 
آکادمیکی است که آن هم با واقعیت های تورم دو رقمی و حتی 
در مصادیقی مانند مرغ و مسکن و... تجربه 100 درصدی را به 

آن ها چشانده است همخوانی ندارد! 
وی با بیان اینکه بخش خدمات کشور که بیش از نصف تولید 
ناخالص داخلی را تش��کیل می دهد، در 9 ماهه ابتدایی س��ال 
نه تنها رش��دی نداشته، بلکه 3 دهم درصد نیز کوچکتر شده 
و عل��ت رش��د 2.2 درصدی اقتصاد مربوط به توس��عه بخش 
کش��اورزی، نفت و صنعت است تصریح می کند: آقای نوبخت 
در حالی از رش��د اقتصادی در دوران دولت روحانی می بالد که 
برخالف ادعای مسئوالن دولت تولید گاز کشور نه تنها افزایش 
نیافت، بلکه زمستان سال 99 کشور دوباره با کمبود گاز مواجه 
شد و برای چند هفته گازرسانی به نیروگاه ها نیز مختل شد و 

برخی شهرها، از جمله خود تهران با قطعی برق مواجه شد. 
محمدخانی با بیان اینکه راس��تی آزمایی آمارهای ارائه ش��ده 
توس��ط بانک مرکزی در رابطه با رش��د اقتص��ادی هر یک از 
بخش های مختلف اقتصاد کشور، از جمله کشاورزی و صنعت 
با توجه به نبود اطالعات و ارزیابی های خارجی در رابطه با هر 
کدام از آن ها بس��یار مشکل است می گوید: »البته چه بسا اگر 
آقای نوبخت توضیح بیشتری بدهد همانطور که خود نیز عنوان 
کرده، بخشی از این رشد اقتصادی مرهون مذاکرات بین المللی 
پس از برجام بوده اس��ت، اما واقعیت امر آن چیزی اس��ت که 
مردم در وضعیت اش��تغال و س��فره خود مشاهده می کنند نه 
سخنان پر آب و تاب در توصیف آنچه در مدیریت آن خواه در 

اختیارشان بوده یا نه کارنامه قابل دفاع و ذکری نداشته اند!« 
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه رش��د اقتصادی بدون 
پای��داری الزم و همچنین کنترل تورم در اندازه ای که به مردم 
فش��ار فرس��اینده و حتی موثر در از هم پاشیدگی زندگی های 
کنونی وعدم انگیزه در ایجاد زندگی مشترک برای نسل جوان 
اس��ت، می گوید: »تمجید از رشد اقتصادی زمانی به کام مردم 
ش��یرین می آید که تورم حداقل ق��درت خرید مردم را نگیرد، 
وگرنه گفتن اینکه رش��د اقتصادی ایران در مقطع زمانی 92 
تا 97 مثبت بوده است و توان دولت تدبیر و امید فالن میزان 
بوده اس��ت عالج درد این ماه ها و سال ها مردمی که مستحق 
این دردها نیستند، نیست.« وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از 
بیان بی موقع چنین ادعاهایی مشابه آنچه رئیس سازمان برنامه 
و بودجه عنوان کرده باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه 
اقتصادی تمایز قائل شد تصریح می کند: وجود رشد اقتصادی 
در یک دوره کوتاه و به صورت موّقتی نمی تواند گویای توسعه 
و پیشرفت اقتصادی و همه جانبه باشد. رشد اقتصادی مفهومی 
کّمی است، درحالی که توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. 
لذا ادعای داش��تن رشد اقتصادی با فرض محاسبه درست نیز 
فاکتور قابل ذکر و س��تایش آمیزی در مقابل مفهوم توسعه که 
ماهیت کیفی دارد، نیس��ت. محمدخانی با بیان اینکه ارزیابی 
تطبیقی عملکرد دولت با اهداف برنامه توسعه، میزان موفقیت 
دولت را قابل سنجش می نماید، می گوید: در واقع شاخص های 
مهمی مانند؛ نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولید سرانه، افزایش 
در موجودی س��رمایه، مهار نرخ تورم به عنوان ش��اخص های 
توس��عه و افزایش رفاه جامعه محسوب می شوند، نه اعالم یک 

عدد به عنوان رش��د اقتصادی. این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه عالوه بر اهداف برنامه و موارد مصرح در قانون اساس��ی؛ 
موارد دیگری مانن��د، عمل به وعده ه��ای انتخاباتی، پذیرش 
مسئولیت اقدامات انجام ش��ده، احترام به افکار عمومی و نیز 
صداقت در گفتار و رفتار، از ش��اخص های ارزیابی عملکرد هر 
دول��ت و رئیس جمه��وری در میزان تحق��ق و رعایت حقوق 
اساس��ی ملت و حقوق شهروندی اس��ت اظهار می دارد: طبق 
برنامه پنجم و ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور ۸ درصد 
در سال هدف گذاری ش��ده است. بر اساس آمار بانک مرکزی 
میزان تحقق رش��د اقتصادی طی دوره 1392 تا 9۸، کمتر از 
یک درصد بوده است که فاصله زیادی با هدف برنامه و تکلیف 
قانونی دولت دارد. همچنین آمار نرخ رشد اقتصادی شش ماهه 
اول سال 99 از طرف مرکز آمار ایران نزدیک به منفی 2 درصد 

اعالم شده است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه 
نیز رشد اقتصادی کشور در سال99 را منفی 5 درصد پیش بینی 
کرده که در این صورت، متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور طی 7 
سال نزدیک صفر خواهد شد، اظهار می دارد: »نکته ماندگار از 
کارنامه سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی این خواهد بود که 
میانگین عملکرد دولت روحانی در شاخص رشد اقتصادی )در 
شرایط تحریم و بدون تحریم و در شرایط اقتصاد با نفت و بدون 
نفت( نسبت به هدف برنامه 73 درصد کمتر و نسبت به دولت 
قبل که خود آن دولت نیز منشاء بسیاری از اشکاالت اقتصادی 
بوده، نزدیک به 50 درصد ضعیف تر است. لذا چه دولت گذشته 
و چه دولت روحانی کارنامه قابل دفاعی را به یادگار نگذاشتند؛ 
خواه مسائل پس از لغو اجرای برجام از سوی ترامپ و تشدید 
فزاینده تحریم ها به گردن دولت روحانی باش��د یا نباش��د، در 
واقع آنچه در تاریخ به یادگار خواهد ماند، کارنامه غیرقابل دفاع 
دولتی است که تعهدات خود را با هر فرضی بسته بود، اما نباید 

به چنین آشفته بازاری هم منتج می شد!« 
ب��ا توجه به اظهارات نوبخت و توضیحات کارشناس��انی مانند 
محمدخانی، آنچه هویداس��ت افزایش شدید فاصله طبقاتی و 
همچنین کاهش محسوس قدرت خرید حداقل اقالمی است 
که از دس��ترس طبقات متوسط نیز خارج ش��ده است. با این 
وجود ادعاهایی مانند رش��د اقتصادی ب��رای مردمی که هیچ 
احساسی از این رشد را تجربه نمی کنند، مانند یک توهین به 
شعور آن هاست که نوروزش��ان را در سال 1400 در صف های 
مرغ تحویل کردند و بعد تعطیالت نوروزی هم قربانی ارجحیت 
شیوه مدیریت التماسی به جای اقتدار مسئوالنه هستند! مردمان 
ما امروز از »ابراز ش��رمندگی« معاون رئیس جمهوری و مقام 
باالتر تسکین نمی یابند، چرا که آن ها مسئوالن منتخب را برای 
ش��رمندگی انتخاب نکرده بودند! بماند که بزرگترین ضربه ای 
 که دولت فارغ از شعارهای اینچنینی وارد کرده است ضربه به 
 اعتماد قش��ر خاکس��تری جامعه بود که خس��ارت آن بسیار 
جبران ناپذی��ر و فارغ از اعداد و ارقام های مطلوب آقای رئیس 
سازمان برنامه و بودجه بوده است! مردمان ما در سال 99سرمایه 
 خ��ود را در بورس باختند تا وزیر اقتص��اد همین دولت مورد 
فخر آقای نوبخت، به کس��ب درآمد 500 هزار میلیارد تومانی 
دولت از بازار س��رمایه به خود ببالد! آیا به راس��تی این رش��د 
اقتصادی ادعا ش��ده با فرض درس��تی ارقام آن، شایسته تلقی 

تعبیر رشد اقتصادی است یا تعابیری دیگر!؟

آقای نوبخت! رشد اقتصادی داشته ایم یا فالکت اقتصادی!؟  

جلس��ه رسیدگی به اتهامات حس��ن میرکاظمی معروف به حسن 
رعیت و سایر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

جعفرزاده نماینده دادستان گفت: در این پرونده با یک شبکه فساد 
مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه ای از جرایم را رقم زدند 
از اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.
نماینده دادس��تان تأکید کرد: در بره��ه ای که یک فرد عادی برای 
گرفتن وام باید مدت ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند 
شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیالت 
ب��ه میزان 400 میلیون ی��ورو و در جای دیگر نیز به میزان 5 هزار 

میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.
نماینده دادستان افزود: اخذ تسهیالت از 30 سالگی تا 40 سالگی 
دریافت ش��ده بود، حال چطور می شود یک جوان 30 ساله بتواند 
چنین تسهیالتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولین و 
مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی 

که اتفاقاً در همین دادگاه محاکمه شدند.
وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: 
روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد 

تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد. 
نماینده دادستان اضافه کرد: یکی دو سال پیش آقای منصوری از او 
و طبری درخواستی می کند که که طبری به رعیت می گوید انجام 

بده؛ اما از منصوری فاصله بگیر.
وی ب��ا بیان اینکه کیفرخواس��ت این پرونده ح��دود 400 صفحه 
است، گفت: اولین کارخانه ای که توسط متهم تأسیس شد کارخانه 
 دنیای فلز تهران بود. تس��هیالتی که در این کارخانه گرفته شد در 
سه مرحله بوده است. در مرحله اول 24۸ میلیون دالر برای واردات 
ورق از بانک کش��اورزی تسهیالت اخذ شد که رفع تعهد شده و ما 

نیز به آن ورود نکردهایم.
نماینده دادستان اظهار کرد: 64 میلیون یورو از بانک صادرات بابت 
واردات ورق با جعل و تقلب اخذ ش��د که 25 میلیون یوروی آن را 
پرداخ��ت کرده اند، اما رفع تعهد نش��ده و بارنامه به صورت جعلی 
تنظیم شده که متعلق به شرکتی در دبی مربوط به برادر میرکاظمی 

بوده است.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: متهم میرکاظمی با احتساب 
سود و جریمه در این بخش مبلغ 93 میلیون یورو بدهکار است و 

باید پرداخت شود که بیش از 10 سال است، تسویه نشده است.
وی گفت: در بازرسی از دفتر متهم رعیت، 12 مهر بانکی کشف شده 
و مربوط به بانک هایی بوده که از آنها تس��هیالت گرفته شده است.
کارمند متهم رعیت اظهار کرده است که در دفتر دستگاه مهرسازی 
داشته اند لذا در اصل، تسهیالت نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده 
است.نماینده دادستان خاطرنشان کرد: زمانی که در سال 93 قصد 
داشتند دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند آن را 360 میلیارد تومان 
ارزش گذاری کردند و بدهی متهم رعیت نیز 352 میلیارد تومان بوده 
است؛ در نهایت کسی دنیای فلز اردستان را از بانک نمی خرد و بانک 
نهایتاً به مبلغ 2۸۸ میلیارد تومان به یکی از شرکت های تابعه خود 
می فروش��د که این به معنای ایراد ضرر به مبلغ 72 میلیارد تومان 
به بیت المال و بانک است.س��وال اینجاست که چرا هنوز دنیای فلز 

اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟
نماین��ده دادس��تان در خصوص ف��والد و ذوب ازنا گف��ت: در این 
خصوص نیز از بانک صنعت و معدن 176 میلیون دالر تس��هیالت 

اخذ شده و 30 میلیارد تومان نیز از بانک تجارت لرستان تسهیالت 
گرفته ش��ده، الزم به توضیح است که این شبکه دارای شرکتهای 
داخل��ی و خارجی کاغ��ذی و صوری بوده اند که آنها را خودش��ان 

تأسیس می کرده اند.
وی بیان کرد: 161 میلیون دالر تسهیالت برای احداث خط تولیدی 
گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت 92 میلیون دالر بوده است؛ اما 
همچنان این خط تولید به بهره برداری نرس��یده و کارخانه در حال 

خاک خوردن است.
نماینده دادس��تان بیان داشت: شبکه رعیت در قالب هفت شرکت 
از سه بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیالت ریالی دریافت 
کرد و به حساب 5 بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش پرداخت 
حواله ه��ای ارزی خود را تامین کرد و اصطالحا از این جیب به آن 
جیب گذاشت، حال آنکه قرار بود با آن تسهیالت دریافتی مواد اولیه 
وارد کند.وی افزود: شبکه رعیت از یکی از شعب بانک مسکن برای 
ذوب آهن ازنا تس��هیالت دریافت کرد و این تسهیالت را در بانک 
بابک زنجانی چنج کرد. همچنین رعیت از بانکی دیگر، تسهیالتی را 
به نام برادرش اخذ کرد که در اینجا برادرش اقرار کرده که امضایش 
جعل شده است.وی ادامه داد: متهم با کسب مال از طریق نامشروع 
یک باغ وحش خصوصی که به بهش��ت گمش��ده مش��هور است را 
راه اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی 
به کار گرفت؛ وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده 
می کرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتور سیکلت جمع آوری می کرد و 

گاهی برخی از این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می داد.
نماینده دادستان گفت: زمانی که نام متهم به عنوان بدهکار کالن 
بانکی شناخته شد وی تغییر رویه داد و با استفاده از اوراق هویتی 
کارمندان و اعضای خانواده اش شرکت های کاغذی را راه اندازی و از 

این طریق تسهیالت اخذ کرد.
وی ادام��ه داد: متهم در این پرونده تالش داش��ت تا اتهامات خود 

را به افراد متواری این ش��بکه منتس��ب کند؛ این پرونده دارای 5 
متهم متواری به خارج از کشور است که علیرغم پیگیری ها حاضر 
به بازگشت نشدند و تسهیالتی که باید صرف تولید میشد به علت 

سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم گردید.
نماینده دادس��تان در ادامه گفت: پرونده حاضر مصداقی از اخالل 
سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیالت، 

امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح عناوین اتهامی متهم حسن میرکاظمی، 
گفت: س��ید حس��ن میرکاظمی مش��هور به رعیت متولد 1351 
بازداشت از تاریخ 9۸.05.13 متهم به 1- مشارکت در اخالل عمده 
در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کالن ارزی و ریالی 
با تقلب از بانک ها معادل 400 میلیون دالر و بیش از 5 هزار میلیارد 
ریال منجر به اخالل در نظام اقتصادی کش��ور با وصف سردستگی 
2- مشارکت در کالهبرداری ش��بکه ای از بانک ها به مبلغ مذکور 
در بند نخس��ت. 3- مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. 
4- مش��ارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در 
اتهامات اول و دوم. 5- مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی نیا 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ 
11 میلیارد ریال، محمد حسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان 
کیش به مبلغ 9۸0 میلیون ریال، رئیس وقت ش��عبه 4060 بانک 
صادرات گ��رگان به تعداد 30 عدد س��که، خانم منصوره عنصری 
رئیس وقت ش��عبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان 5 
عدد س��که و 300 میلیون ریال وجه نقد. 6- اعمال نفوذ برخالف 
حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی. 7- قطع و 

خشکاندن 206 اصله درخت. 
نماینده دادس��تان با اشاره به اظهارات یکی از مطلعین خاطرنشان 
کرد: حسب اظهارات این فرد حساب خود را در اختیار میرکاظمی 
و ش��عار قرار داده اس��ت و باقر شعار و میرکاظمی با عدم راه اندازی 
کارخانه به بهانه تحریم ها از بازپرداخت تسهیالت استنکاف کردند 

و در سال 93 با تهاتر ماشین آالت تسویه دیون صورت می گیرد.
نماینده دادس��تان اظهار داشت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل 
کش��ور مورخ 2۸ آذر سال 90 ش��رکت های حسن رعیت از محل 
گش��ایش اعتباری، 2 ه��زار و 500 میلیارد ری��ال را تحت عنوان 
تسهیالت از شبکه بانکی به صورت نامشروع به دست آورد و با این 
تسهیالت اخذ شده نه تنها کاالیی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت 

به خروج ارز از کشور و خرید کاال های غیر کرد.
 نماینده دادس��تان در ادامه جلس��ه دادگاه به قرائ��ت اقاریر متهم 
یزدان شناسان در اس��تفاده از مهر های جعلی در ذیل پروفرم های 

صوری جهت دریافت حواله های ارزی پرداخت.
وی با اش��اره ب��ه جعل م��دارک تحصیلی در ش��بکه میرکاظمی 
خاطرنشان کرد: باتوجه به اسناد موجود شبکه میرکاظمی نسبت 
به جعل مدارک تحصیلی چند نفر اقدام کرده اس��ت. اوراق هویتی 
محمود میرکاظمی پسر متهم میرکاظمی نیز جعل گردیده و برای 
به کارگیری در یکی از شرکت های تابعه وزارت دفاع استفاده شده 
است و پس از دستگیری میرکاظمی از شعب بانکهایی که مهر آنها 
در دفتر متهم کشف شده بود استعالم به عمل آورد که اعالم کردند 
جعلی است و یا مورد تردید قرار دارد.رئیس دادگاه در بخش پایانی 
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم میرکاظمی ضمن اعالم ختم 

جلسه عنوان کرد: جلسه بعدی متعاقبا اعالم خواهد شد.

 نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت
 نماینده دادستان: این پرونده مصداق اخالل سازمان یافته است

=در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، 
شبکه فسادی که مجموعه ای از جرایم را رقم زدند 
از اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه 

به محیط زیست 

=روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو 
ش��ماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر 

طبری مشکل رفع گردد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه شهرام اصفهانیان فرد به موجب وکالت نامه شماره 
6971 مورخ 1395/2/28 دفتر اسناد 1318 تهران به وکالت از 
طرف هاجر علیزاده با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد 
آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده با شماره شناسه 
شماره  به  تصدیق  رمز   139902151382000486 یکتا 
طی  تهران   153 دفترخانه   1399/11/12 مورخ   271513
درخواست وارده شماره 36956 مورخ 1399/11/12 به علت 
نموده  را  مالکیت  سند  المثنی  سند  صدور  تقاضای  مفقودی 
است که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به 
شرح زیر آگهی میگردد خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 12105 فرعی از 47 
اصلی مفروز و مجزا شده از 965 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
اول واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک قلهک تهران به مساحت 
76/05 متر مربع ذیل دفتر 999 صفحه 584 ثبت 275565 
به شماره چاپی 361461 بنام شهال تحصیلی فرد ثبت و سند 
 1384/9/30 مورخ   135055 سند  طی  سپس  گردید  صادر 
دفتر 442 تهران به خانم هاجر علیزاده منتقل گردیده است 
الذکر  اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق  به  به  با توجه  لذا 
درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده که در این قسمت آگهی ذکر نشده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز 
را  اعتراض خود  به ثبت محل مراجعه و  انتشار آگهی  از  پس 
و  نماید  تسلیم  معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  ضمن 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
۱۰۱۰۰ رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران 

– شعبانی 
آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 99۰55۲۲

ملی  شماره  فالحی  معصوم  مهدی  آقای  به  بدینوسیله 
0035031107 بدهکار پرونده اجرایی 9905522 که برابر 
گزارش مامور مربوطه شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
مبلغ دو میلیون ریال به نرخ روز به استناد سند ازدواج شماره 
5191 مورخ 1362/10/07 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 
براثر عدم پرداخت وجه  باشید که  231 تهران بدهکار می 
تشریفات  از  نموده پس  اجراییه  بستانکار درخواست صدور 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
نوبت درج و منتشر  اجراییه محسوب است فقط یک  ابالغ 
به پرداخت بدهی  می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت 
دیگری  آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام  خود 
عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
۱۰۱۰۴ مسئول اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

مفقودی 
اتومبیل پژو پارس مدل 99 سفید روغنی 
به ش�ماره انتظامی ۳۰ ایران 6۳۲ ل 59 و 
ش�ماره موتور ۱۲۴k۱۴96۲88 و ش�ماره 
شاس�ی NAAN۰۱CE7LK۰۴7۴۱7 در 

تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱8 مفقود گردیده. 



 
اتخاذ سیاســت عقیم سازی یعنی عدم مالحظه بحران جمعیت و 
نادیده انگاری مشکالت آینده کشــور؛ از این رو، در طرح "جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده" عقیم ســازی زنان و مردان به جز 
در موارد اســتثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی 
دارد، ممنوع اســت.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران پویا؛ گروه ها 
و رسانه های فمنیستی و حقوق بشــر و برخی متخصصین زنان 
و پزشــکان حق عقیم ســازی را حق زنان برای تصمیم گیری در 
مــورد جلوگیری از بــارداری و حق آن ها بر بــدن می دانند!این 

درحالی اســت که عقیم ســازی در بسیاری موارد با 
از دســت دادن فرزند، ازدواج مجدد یا تمایل مجدد 
به فرزندآوری با پشــیمانی همراه اســت اما عمدتاً 
برگشت پذیر نیست؛   در کشوری که بحران جمعیت 
دارد ســلب امکان باروری در سنین باروری مگر در 

مواقع ضرورت جانی منطقی نیســت؛ عالوه بر این،  دسترسی از 
ســایر روش های پیشگیری از بارداری از جمله روش های طوالنی 
مدت در جامعه لزوم عقیم سازی دائم را زیر سوال می برد.با وجود 

کثرت ســایر روش های جلوگیری از بــارداری و آمار 
باالی پشــیمانی و عوارض روحی بعد از عقیم سازی، 
اتخاذ سیاست عقیم سازی یعنی عدم مالحظه بحران 
جمعیت و نادیده انگاری مشکالت آینده کشور و ارسال 
پیام ترویجی برای عدم بــارداری؛ از این رو، در طرح 
"جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" عقیم ســازی زنان و مردان 
به جز در موارد اســتثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر 

جانی دارد، ممنوع است.

اجتماعی دوشنبه  23 فروردین 1400    شماره  5988 aftab.yz@gmail.com ممنوعیت عقیم سازی زنان و مردان جز موارد استثنایی

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

 جهان 
=تعداد مبتالیان: 13۶ میلیون و 20 هزار 

و 7۶7 نفر
=تعداد فوتی ها: دو میلیون و 939 هزار 

و 234 نفر
=تعداد بهبود یافتــگان: 109 میلیون و 

382 هزار و 59 نفر
ایران

=تعداد مبتالیان: دو میلیون و 70 هزار 
و 141 نفر

=تعداد فوتی ها: ۶4 هزار و 490 نفر
=تعداد مبتالیان دیروز: 21هزار و ۶3 نفر

=تعداد فوتی های دیروز: 258 نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان: 31 میلیون و 8۶9 هزار 
و 980 نفر

=تعداد فوتی ها: 575 هزار و 593 نفر

تمدید مهلت ثبت نام
 بیمه عمر و حادثه 

بازنشستگان کشوری
مدیرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشــوری از تمدید مهلت ثبت نام 
اینترنتی بیمه عمر و حادثه صبا تا ۲۷فروردین ماه 
جاری خبر داد.به گزارش برنا؛ محمود مرتضایی، 
مدیرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری گفت: پیش از این مهلت 
ثبت نام برای استفاده از طرح بیمه عمر و حادثه 
صبا ۲۵ اسفندماه تعیین شــده بود تا از ابتدای 
فروردین ماه امسال این طرح برای متقاضیان اجرا 
شود، اما با توجه به شرایط و کمبود زمان ثبت نام 
و درخواست برخی کانون های بازنشستگی مهلت 
ثبت نام تا ۲۷فروردین ماه تمدید شــده است.او 
گفت: متقاضیان برای استفاده از طرح و ثبت نام 
در یکی از ســطح های طالیی، نقره ای و برنزی 
می توانند به درگاه خدمات الکترونیک صندوق 
 sabasrm.ir بازنشستگی کشوری به نشــانی
مراجعه و در بخش خدمات بیمه ای )بیمه عمر 

و حادثه( ثبت نام کنند.

 پالکهای غیربومی ساکن تهران 
فعاًل مشمول اعمال

 قانون های کرونایی نمی شوند
رئیس پلیس راهور تهران گفت: عزیزانی که با 
پالک شهرستان در تهران تردد دارند، اگر ساکن 
تهران هســتند طبق قانون باید پالکهای خود 
را تعویض کنند امــا اگر تردد در حوزه کاری و 
استان تهران باشد هیچگونه مشکلی ندارد و فعاًل 
جریمه نمی شوند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
پویا؛ سردار محمدحسین حمیدی صبح دیروز 
در نشســت خبری با بیــان اینکــه در حوزه 
اصالحات هندسی در تهران باید اقدامات زیادی 
صورت گیرد، اظهار کرد: باید به نقطه ای برسیم 
که در تمام معابر، دیگر گاردریلی وجود نداشته 
باشد لذا برای سال 1400 در پی تداوم بخشیدن 
به نصب نیوجرســی های مفصــل دار در معابر 
بزرگراهی هستیم.رئیس پلیس راهور تهران در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اســتفاده از پهپاد در 
شهر تهران برای مدیریت ترافیک و اعمال قانون 
خودروهای متخلف، افزود: پهپــاد برای حوزه 
جاده ای بیشــتر مدنظر است و در حوزه شهری 
در این رابطه فعاًل طرحی نداریم زیرا دوربینها به 
خوبی کار می کند.وی درباره برخورد با تخلفاتی 
همچون پوشــاندن پالک توســط وسایل نقلیه 
مخصوصاً موتورسیکلتها بیان کرد: پلیس در این 
رابطه طرحهای مختلفی دارد البته باید بگویم 
طرح موتوریار برای تخلفاتی اســت که توسط 
راکبان موتورسیکلت صورت می گیرد نه جرائمی 
که توسط آنها انجام می شود، حداقل روزی 40 
تا ۵0 مورد برخورد با افرادی صورت می گیرد که 
پالک وسیله نقلیه خود را می پوشانند.این مقام 
انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی 
بر اینکه آیا پالکهای غیربومی که سالهای سال 
در تهران تردد داشــته، با اجرای محدودیتهای 
کرونایی، مشــمول جریمه خواهند شد یا خیر 
نیز گفت: تهران نزدیک به چهار میلیون ســفر 
کاری دارد که از حاشــیه شهر و شهرستانهای 
اطراف تهران به هسته مرکزاستان تهران آمده 
و به مبدا خــود بازمی گردند و عمده ترددهای 
این وســایل نقلیه در تهران صورت می گیرد لذا 
قطعــاً در بین این چهار میلیون تردد، پالکهای 
شهرســتان نیز وجود دارد.حمیدی خاطرنشان 
کرد: به همین منظور محدودیتهای کرونایی در 
شــهر تهران برای عبور و مرور و خروج از شهر 
را در هسته خارج از شهر تهران درنظر گرفتند 
یعنی گفتند مالک عبور از تهران، استان تهران 
یعنی البرز باشد.رئیس پلیس راهور عنوان کرد: 
عزیزانی که با پالک شهرســتان در تهران تردد 
دارند، اگر ســاکن تهران هســتند طبق قانون 
باید پالکهای خود را تعویض کنند اما اگر تردد 
در حوزه کاری و اســتان تهران باشد هیچگونه 
مشــکلی ندارد و هیچگونه برخــوردی با آنها 
صورت نمی گیرد و فعال اعمال قانونی برای آنها 

انجام نمی شود.

کرونا خبر

 بیمه 

 خبر 

آفتاب یزد_ یگانه شوق الشــعرا: طبق مصوبه  مجلس در مورخ 
1399/1۲/۲6، قانون سقط درمانی جنین های ناهنجار و ناقص الخلقه 
که مصوب ســال 13۸4 مجلس شــورای اسالمی و شورای نگهبان 
بود، نسخ خواهدشد. بر اساس ماده واحده سال ۸4، سقط درمانی با 
تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر 
بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب 
حرج مادر اســت و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد 
قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضایت زن مجاز می باشــد و مجازات 
و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. اما این ماده واحده با 
تصمیم روز ۲6 اســفند ماه 1399 مجلس نسخ شد. بر اساس طرح 
جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیکی دارد، 
عالوه بر دکتر، دو فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند. حرج مادر را نیز 
قاضی تعیین می کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک 
معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص 
برسد. با طرح جدید مجلس، سقط قانونی جنین پروسه پیچیده تری 
از قبل پیدا کرده اســت. سیاســت های جمعیتی دولت در کشور ما 
همواره با دو مؤلفه متعارض همراه بوده است. دولت یا باید هزینه ها و 
مسئولیت ناشی از افزایش جمعیت و حمایت از خانواده ها را بپذیرد و 
از روند کاهش نرخ موالید و پیری جمعیت جلوگیری کند و یا برای 
فرار از این وظیفه و مسئولیت، تکلیفی مبنی بر فرزندآوری بر دوش 
خانواده ها خصوصا در شرایط به شدت نامناسب فعلی تحمیل نکند. 

ما درباره این طرح و آثار آن با فعالین حقوق زنان صحبت کردیم. 
< عدم سازگاری این طرح با واقعیت و مصالح خانواده ها

شیما قوشــه فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری در این خصوص 
به خبرنــگار ما گفت: »قانون ســقط درمانی مشــخصا موضوع را 
به کمیســیون پزشــکی قانونی ســپرده بود که در چنین مواردی 
متخصص و کارشــناس هســتند اما قانونگذاران احتماال با توجه به 
سیاســتگذاری های دیگری در حال تغییر آن قانون به قانون جدید 
هســتند. قاضی ممکن است بتواند یک سری شرایط را بسنجد ولی 
قطعا سپردن تشــخیص حرج یک فرد به دیگری وقتی خود فرد با 
دالیل ادعا می کند که به ســختی می افتد، کار درستی نیست. یک 
قاضی که حتما مرد است هیچ وقت نمی تواند در جایگاه یک مادر که 
قطعا زن است قرار بگیرد و احتماال نظری بدهد که با عدالت، انصاف 
و مصلحت سازگار اســت. به همین دلیل به نظر می رسد این طرح 
از قانونی که قبال وجود داشــت بیشتر برخالف مصلحت زنان است. 
سایر کشورها در حال تصویب واگذاری اختیار سقط جنین به خود 
زن می باشند زیرا بحث حق بر بدن، مسئولیت زن در نه ماه بارداری 
و دو ســال شیردهی و... مطرح است. با توجه به سنتی بودن کشور 
ما مردها خیلی نقش ویژه ای در تربیت و بزرگ کردن فرزندان قبول 
نمی کنند و مسئولیت ویژه ای برای خودشان در نظر نمی گیرند؛ بار 
این مسئولیت همیشه بر عهده مادر بوده است. در واقع در نگاه سنتی 
تأمین مایحتاج زندگی به عهده مرد است ولی ما بقی مسائل بر عهده 
زن بوده اســت. بنابراین این اجحاف بزرگی اســت که در حق زنان 
می شــود. حاال اگر این فرزند نارسایی جسمی یا عقلی داشته باشد 
بار بســیار بیشتری برای مادر خواهد داشت. قانون سقط درمانی که 
سال ۸4 تصویب شد با توجه به شرایط جامعه ما قانونی مترقی  بود 
که می توانست بسیار کمک کننده باشد و بخش زیادی از هزینه هایی 
که برای بچه های دارای معلولیت می شد را کم کرد ولی این موضوع 
یعنی سپردن این مسئله به فردی که متخصص و کارشناس در امور 
درمانی و پزشــکی نیست کامال اشتباه است. کما اینکه ما می دانیم 
با وارد شــدن قاضی و فقیه، موضوع از بحث تخصصی خارج شده و 
وارد فاز ایدئولوژیک می شود. داشتن فرزند معلول هزینه های بسیار 
زیادی برای خانواده ها دارد. در قوانین و کارهای اجرائی ما هنوز برای 
این قشر جامعه تدبیری اندیشده نشده است. اگر این افراد در جامعه 

بیشتر شوند هزینه های بسیار زیادی بر جامعه تحمیل می شود.«
< هزینه های بلند مدت طرح به مراتب بیشتر از منافع آن 

همچنین هادی احمدی وکیل دادگســتری به مــا گفت: »یکی از 
مشــکالتی که در قانون سقط درمانی ۸4 با آن مواجه بودیم امکان 
تفسیر  شخصی از واژه عسر و حرج بود به این معنا که این امکان وجود 
داشت که در یک وضعیت مشابه، احکام و نتایج متفاوتی حاصل شود. 

حال آنکه یکی از مشــخصات قانون، جامع و مانع بودن آن است به 
این معنا که قانون باید برای افراد در وضعیت مشابه، احکام و باید و 
نبایدهای مشابهی وضع کند. به نظر می رسد که طرح جدید مجلس 
در قالب طرح جوانی جمعیت در صدد رفع این مشکل بوده است و 
 هدف از تصویب این قانون می تواند رفع این شخصی ســازی قانون و 
در واقع نوعی کردن معیار باشــد؛ با این توضیح که در موارد مشابه 
احکام مشابهی بر خانواده ها بار شود. اما طرح جدید مجلس نه تنها 
مشــکالت را کاهش نداده است بلکه بر مشکالت نیز می افزاید. اگر 
این طرح را در کنار سیاســت های کلی کشــور مبنــی بر جوانی و 
افزایش جمعیت قرار دهیم آنگاه می توان تفســیر واقع بینانه تری از 
این قانون داشــت. یکی از آثار طرح پیش رو می تواند افزایش موارد 
سقط غیرقانونی و غیربهداشتی باشد. سقط های زیرزمینی مشکالت 
و هزینه های غیرقابل جبرانی را بر خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. 
همچنین به دنیا آوردن کودکان معلول و دارای مشــکالت ژنتیکی 
در یک نگاه بلند مدت ممکن اســت باعث افزایش جمعیت شود اما 
هزینه های بلند مدت آن به مراتب از منافع آن بیشتر است. با توجه به 
اینکه هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش جمعیت و نیروی 
کار فعال بوده است، تولد کودکان معلول و دارای مشکالت ژنتیکی نه 
تنها نیروی کار فعال جامعه را باالتر نمی برد بلکه با جمعیتی مواجه 
می شــویم که تولید موثری برای جامعه ندارد و هزینه هایی را نیز بر 
جامعه تحمیل می کنند. راهکار رفع این مشــکالت می تواند گذر از 
مالک های کلی و شــخصی و ایجاد مالک های عینی باشــد؛ به این 
معنا که قانونی تصویب شود که مشخصا تعیین کند در چه مواردی 
خانواده حق و چه بســا وظیفه دارد که جنین را سقط کند و در چه 

مواردی امکان سقط وجود ندارد.«
< تنها زنان هدف قرار می گیرند

در ادامــه رایحه مظفریان فعال حقوق زنان به آفتاب یزد گفت: »در 
این مصوبه کال حق زن نادیده گرفته می شود به این صورت که وقتی 
نوبت به سقط جنین می رسد نه تنها رضایت شوهر الزم است بلکه 
زن بــا چالش جلب رضایت چند مرد دیگر هم مواجه اســت و باید 
بتواند آن ها را قانع کند که فرزند ناسالم نمی خواهد. همیشه طرح ها 
برای تصویب شــدن باید پروسه ای طوالنی را سپری کنند و اگر این 
طرح سریع تصویب شود به این معنی است که مجلس از قبل برای 
ورود به چنین موضوعاتی آماده شــده است. مجلس به این موضوع 
فکر نمی کند کــه وقتی طرح هایی برای افزایش جمعیت را طراحی 
می کنــد تنها زنان را هدف قرار می دهد و مســئولیتی برای مردان 
تعریف نمی شود. در چنین طرح هایی تنها زنان هدف قرار می گیرند 
و تمام مسئولیت بر گردن زنان قرار می گیرد. این قوانین برای پدران 

مسئولیتی را در نظر نگرفته اند.«
 <حقوق زن در جامعه اسالمی

در انتها توران ولی مراد فعال حقوق زنان و کارشناس علوم اجتماعی 
زنــان در خصوص طرح جدید مجلس به آفتاب یزد گفت: »اول باید 
حرف هایم را با یک مقدمه شروع کنم. سقط جنین به هر حال یک 
قتل است و تفکرات نظام اسالمی مانند فمنیست ها نیست. فمنیسم 
مبتنی بر اومانیسم )انســان محوری( تمام اقتدار را به فرد و انسان 
می دهد. به همین دلیل بر اساس آن نگاه، زن مالک بدنش می شود 
و چون این مالکیــت را دارد هرکاری می تواند انجام دهد. به همین 
دلیل یکــی از ایرادات وارد به الیحه  دولــت یازدهم مبنی بر اینکه 

رابطه جنسی غیرقانونی با رضایت زن، خشونت علیه زنان محسوب 
نمی شــود همین بود. اعتقاد من بر این بود که حتی اگر زن راضی 
باشــد، قانون و جایگاه انسانی زن نادیده گرفته شده است. بر اساس 
نگاه فمنیستی، زن مالک بدن خود است و می تواند فرزندش را سقط 
کند. اصال تظاهرات می کنند که بتوانند ســقط جنین کنند و سقط 
کردن فرزندشان جزو افتخاراتشان محسوب می شود. بر اساس نگاه 
اسالمی نه زن و نه مرد هیچ یک مالک بدنش نیست بلکه مالک همه 
انســان ها خدا است. همچنین آنجایی که حفظ بدن واجب است به 
دستور خدا است؛ یعنی خداوند اجازه نمی دهد کسی به بدن و یا به 
روحــش صدمه وارد کند. من ایــن مقدمه را به عنوان مبنایی برای 
اینکه سقط جنین یک قتل است مطرح کردم؛ یعنی مادر باردار تنها 
امانتداری می کند و بچه در وجود مادر امانت است و نه مادر نه پدر 
هیچ یک صاحب اختیار این فرزند نیستند، به همین دلیل این حرف 
درســتی است که قاضی باید تشخیص دهد. البته در آن گروهی که 
باید اجازه سقط را بدهند، پزشک متخصص و پزشک قانونی هم وجود 
دارد؛ یعنی مبنای پزشکی را پزشک متخصص تشخیص می دهد ولی 
نظر نهایی را قاضی می دهد. این حرف درستی است و آن چیزی که 
قبال وجود داشت به سمت آن می رفت که سقط را راحت تر کند و با 
غربالگری به راحتی سنجیده می شد. در تاریخچه آن مشاهده می شود 
که خیلی ها تشــخیص های غلط دادند و گفتند بچه ناقص است اما 
سالم و بدون هیچ عیبی به دنیا آمده است. فعال حوزه زنان در جامعه 
اسالمی فرق دارد با فعال حقوق زنان در جامعه غیر اسالمی. به نظر 
من فعال حقوق زناِن زن به ما هو زن مورد بحث ما فعالین نیســت. 
مــا با ظلم مبارزه و با تبعیض مقابله می کنیم. اگر حمایت از فرد به 
دلیل زن بودن او باشــد، این می شود رویکرد فمنیستی. حمایت ما 
از زنان به دلیل این اســت که اسالم با ظلم، تبعیض و ستم مخالف 
است و حضور و فعالیت های ما به این دلیل است. به همین دلیل بچه 
همــان قدر حق حیات دارد که مــادر و پدرش حق حیات دارند. به 
هرحال مجلس و دولت باید به سمتی بروند که با این نگاه به مسائل 
جامعه بنگرند. تعیین کننده اصلی سعادت و حقوق همه جانبه افراد، 
اسالم است اعم از اینکه فرد زن یا کودک باشد. از این منظر که نگاه 
می کنیم خوب اســت که کار سقط جنین برای مادر سخت تر شده 
است چون حق تشخیص با مادر نیست. حق تشخیص با دکتر است و 
برای سقط جنین قطعا نظر یک فقیه و قاضی الزم است چون نظام و 
سیستم باید از حق حیات کودک مراقبت کند. تشخیص سالمت بچه 
و میزان ناســالمی با پزشک متخصص است ولی چون مسئله سقط 
یک قتل اســت قطعا نظر نهایی را باید قاضی بدهد و مادر در اینجا 
جایگاهی ندارد زیرا مادر امانتدار است و خود مادر نمی تواند تشخیص 
دهد که آیا این بچه برای خانواده عســر و حرج به وجود می آورد یا 
 خیر. ادله پزشــکان به قاضی عرضه می شود و حکم نهایی را قاضی

 می دهد.«
< دولت مسئول فرزندآوری مردم

این کارشــناس در ادامه گفت: »امروزه تک فرزندی مد شده است 
و معلوم نیســت این خوراک فکری از کجا آمده است. تجربه نشان 
می دهد در خانواده هایی که تعداد باالیی بچه داشــته اند، بچه ها در 
ارتبــاط و تعامل با یکدیگر خیلی بهتر تربیت شــده اند. امروزه تک 
فرزندها تنها با بزرگ ترها ارتباط دارند و تجربه زندگی و زیســت و 
شریک شدن در دارایی ها را ندارد. نظام در قبال هدایت و تربیت پدر 
و مادرها و تهیه کردن امکانات آموزش، پرورش و رشــد برای بچه ها 
مسئول است؛ مسئولیت اصلی برای نظام است. در زندگی قبیله ای 
بزرگ قبیله و خاندان حتی از لحاظ اقتصادی هم وظیفه تأمین افراد 
را داشــت. االن آن سیســتم وجود ندارد. سیستم ما سیستم مدرن 
جمهوری اســالمی اســت و نظام در قبال افراد موظف است. ما در 
دوره گذار هســتیم که نه به فرم مدرن زندگی می کنیم و نه در فرم 
ســنتی. این جامعه در حال گذار باید نقطه هدف تعیین شده داشته 
باشد و آن ها را عملیاتی کند که نکرده و نمی کند. متاسفانه به همین 
دلیل خانواده ها به حال خودشــان رها شــده اند و تمام بار به دوش 
پدر و مادر افتاده اســت. مقصر اصلــی ازدواج نکردن جوانان و نرخ 
پایین موالید، سیستم و دولت است. دولت هایی که به فکر نبودند باید 
محاکمه شوند. نظام ما متأسفانه نظام مند نیست. دولت باید خانواده ها 
را حمایت کند زیرا فرزند آوری که تنها به دنیا آوردن بچه نیســت. 
بســیاری از خانواده ها در خانه های کوچک چگونه قرار است زندگی 
کنند؟ به نظر من دولت و مجلس و قوه قضائیه به وظیفه خود عمل 
نمی کنند و بار فشار و مشکالت روی دوش آحاد مردم قرار گرفته است. 
رسانه ها و جامعه مدنی باید از دولت بخواهند که به وظایف خود عمل 
 کند، از مجلس بخواهند که نظارت کند و از قوه قضائیه بخواهند که 

محاکمه کند.«

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت:  براساس داده های به دست  
آمده از کشورهای توسعه یافته اگر زمان حضور در واگن های قطار و اتوبوس ها 

به کمتر از 15 تا 20 دقیقه کاهش یابد، کمتر به کرونا مبتال می شوند و شهروندان 
باید مواظب باشند در این شرایط در حمل و نقل عمومی کمتر حضور پیدا کنند.

منبع/ایلنا

 بر اساس طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیکی دارد، عالوه بر دکتر، دو فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند

خروج از تخصص، ورود به ایدئولوژی 
|شیماقوشه:باواردشدنقاضیوفقیه،موضوعازبحثتخصصیخارجشدهوواردفازایدئولوژیکمیشود.

|هادیاحمدی:یکیازآثارطرحپیشرومیتواندافزایشمواردسقطغیرقانونیوغیربهداشتیباشد.
|رایحهمظفریان:اینقوانینبرایپدرانمسئولیتیرادرنظرنگرفتهاند.

|تورانولیمراد:مقصراصلیازدواجنکردنجوانانونرخپایینموالید،سیستمودولتاست.

 مفقودین در کوه های جالیر 
نجات یافتند

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان ساوه 
گفت: با تالش 16 ساعته نجاتگران جمعیت 
هالل احمر این شهرستان، دو نفر مفقود شده 
در کوه های جالیر نجات یافتند.ســیدلقمان 
حســینی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
گزارش مفقودی دو نفــر در کوه های اطراف 
روســتای جالیر از طرف مرکز پاسخگویی به 
حوادث و ســوانح جمعیت هالل احمر استان 
مرکزی )تلفن 11۲( اعالم شد.وی با اشاره به 
 Eoc اینکه پس از اعالم این حادثه از ســوی
بالفاصله دو تیم امداد و نجات به محل اعزام 
شدند، افزود: با توجه به گستردگی منطقه و 
تاریکی هوا جستجو تا ساعت چهار بامداد با 
همکاری افراد محلی ادامه داشت که متاسفانه 
موفق به یافتن افراد نشدیم.رئیس هالل احمر 
ســاوه افزود: با توجه به تماس تلفنی با افراد 
مفقود شــده و اطمینان از ســالمت آنها از 
ساعت ۷ صبح جستجو دوباره ادامه یافت که 
خوشــبختانه حدود ساعت 1۲ دو نفر مفقود 
شده توســط تیم امداد و نجات پیدا شدند و 
پس از درمان ســرپایی و تغذیه اضطراری به 
محل اســتقرار آمبوالنس انتقال داده شدند.
وی گفت: این دو نفر که 4۵ ساله و 34 ساله 
بودند جهت تفریح به این منطقه رفته بودند، با 
توجه به اینکه هیچگونه تجهیزاتی همراه خود 
نداشتند، پس از طی کردن مسافت طوالنی و 
شروع بارش باران مسیر برگشت را گم کرده 

بودند که خوشبختانه نجات پیدا کردند.

انهدام باند سارقان سریالی 
منازل تهران و سایر استان ها

رئیس پلیس آگاهی استان تهران از دستگیری 
سردســته باند سارقان سریال منازل با تالش 
کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران 
خبر داد و گفت: متهم به 100 فقره سرقت در 
تهران و سایر استان ها با همکاری همدستانش 
معترف شــد.به گزارش ایلنا، سردار "علیرضا 
لطفی" بیان داشــت: چندی قبل مرد جوانی 
طی تماس با پلیس 110 از ســرقت خانه اش 
توسط 4 مرد شــکایت و اظهار کرد،  ساعت 
حدود ۸:30دقیقه شــب در حالی که پدر و 
مادر ســالخورده ام در خانه شان در محدوده 
خیابان "ولنجک" حضور داشتند، 4 سارق با 
تخریب درب ورودی وارد خانه شــدند و یک 
کیلو طال، مقداری پول و تعدادی از وســایل 
با ارزش خانه را به ســرقت بردند.وی عنوان 
کرد: به دنبال اعالم این خبر، کارآگاهان اداره 
هفدهم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان 
خشن را آغاز و در بررسی های از محل سرقت 
و جغرافیای محل حادثه، تصویر غیر واضحی 
از ســارقان و خــودروی آنها به دســت آمد.
رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ ادامه داد: 
از آنجایی که احتمال می رفت اعضای این باند 
سرقت های مشابه دیگری را هم مرتکب شده 
باشــند، کارآگاهان به سراغ گزارش سرقت از 
خانه های تهران رفتند. با بررسی پرونده های 
مشابه و تصاویری که دوربین های مداربسته 
محل این ســرقت ها گرفته بودند، موفق به 
شناسایی یکی از سارقان حرفه ای خانه شدند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با بدست 
آمدن هویت ســارق جوان بــه نام "حمید"، 
کارآگاهــان در ادامــه بررســی ها دریافتند 
وی پــس از آزادی از زنــدان باند جدیدی را 
تشــکیل داده و نام خودش را نیز روی  این 
باند گذاشته اســت. وی و اعضای باندش که 
به صورت 4یا ۵ نفره راهی خانه ها می شدند، 
در بعضی از ســرقت ها از سالح گرم استفاده 
کرده بودند و ســرقت هایشان را در تهران و 
چند اســتان دیگر مرتکب شده بودند.وی با 
اشاره به اینکه اعضای این باند با خودرو های 
ســرقتی، در صحنه سرقت حاضر می شدند، 
اضافه کرد: تحقیقات کارآگاهان پلیس ادامه 
داشــت تا اینکه مخفیگاه سردسته این باند 
در محدوده شهرســتان "فردیس" شناسایی 
شــد و از آنجایی که اعضای این باند مجهز 
به ســالح گرم بودنــد، مخفیــگاه متهم به 
صورت نامحســوس تحت کنتــرل در آمد.
مراقبت های ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه 
با هماهنگی هــای قضائی، "حمید" به همراه 
زن جوانی که او نیز در خصوص فروش اموال 
ســرقتی با سردسته باند همکاری داشت، در 
عملیات پلیسی بازداشت شد.این مقام ارشد 
پلیسی یادآور شــد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهم، مقدار زیادی اموال مســروقه به ارزش 
تقریبی بیــش از ۲0 میلیارد ریال، به همراه 
یک قبضه سالح جنگی با 14فشنگ کشف و 
هر ۲ متهم به همراه اموال مشکوفه به پلیس 

آگاهی تهران انتقال یافتند.

 حوادث

 کاهش خطر ابتال به کرونا با  حضور کمتر از ۲۰ دقیقه در حمل و نقل عمومی 

آفتــاب یزد _ گروه اجتماعی: بعد از افزایش هولناک آمار مبتالیان و فوتی های ناشــی از کرونا 
در شــهرهای قرمــزی مانند تهــران، تعطیلی 10 روزه مصوب شــد. دکتر علیرضا رئیســی درباره 
جزییات محدودیت ها و تعطیلی مشــاغل در شهرهای قرمز و نارنجی اعالم کرده است: به طور کلی 
محدودیت هایمان در شــهرهای قرمز در چند حوزه محدود می شود. اوال در زمینه مشاغل است که 
در شــهرهای قرمز فقط مشــاغل گروه یک می توانند فعالیت داشته باشند و مشاغل گروه دو، سه و 
چهار حق فعالیت ندارند. مشــاغل گروه یک هم فقط مشــاغل ضروری بــرای تامین مایحتاج مردم 
است،  مانند سوپرمارکت ها، داروخانه ها،  مطب ها، فروشگاه های زنجیره ای، بیمارستان ها، تعمیرگاه ها 
 و... و ســایر مشــاغل باید تعطیل باشند.وی می افزاید: در شــهرهای گروه نارنجی هم مشاغل گروه 
یک و دومی توانند فعالیت کنند، اما مشاغل گروه سه و چهار نمی توانند فعالیت داشته باشند.رئیسی 
ادامه می دهد: درحال حاضر ۲۵۷ شــهر قرمز داریم که در حوزه تردد در این شــهرها هم پالک های 
بومی حق خروج از شــهر قرمز و ورود به شــهر دیگر را ندارند و هم پالک های غیربومی حق ورود 
به شــهرهای قرمز و نارنجی را ندارند. در زمینه فعالیت های آموزشی نیز، تمام فعالیت های آموزشی 
تعطیــل بوده و فقط می توانند به صورت مجازی فعالیت کنند. در زمینه فعالیت های فرهنگی هم به 
همین صورت است و سینما و تئاتر و... حتما باید تعطیل باشند. وی تاکید می کند: رستوران ها حتما 
نمی توانند مهمان پذیر باشــند و باید به صورت بیرون بر فعالیت کنند؛ چراکه بیشترین بحث انتقال 
بیماری می تواند از این فضاها رخ دهد. اما این روزها نه ترافیک تهران کم تر شده است و نه حتی افراد 
دارای شغل های گروه های دو و سه و چهار در خانه هایشان مانده اند. بسیاری از کافه ها و رستوران ها 
تنها صندلی های خود را به بیرون منتقل کرده اند و در حال فروش غذا هســتند همچنین کافه ها و 
رســتوران هایی هم دیده می شوند که با کرکره پایین در حال خدمات رسانی به مشتریانشان هستند. 
شــنیده شده است که برخی از باشگاه های ورزشی در ظاهر بسته، همچنان میزبان ورزشکاران خود 
هستند. شاید تنها تفاوت اعالم این تعطیلی با روز های غیر تعطیلی این است که مغازه ها با کرکره های 
نیمه بســته در حال فعالیت هستند و عمال تغییر در رفتار مردم در این راستا دیده نمی شود. به نظر 
می رســد تصمیم های ضد و نقیضی کــه روز به روز تغییر می کنند مردم را نســبت به این بیماری 

بی حس کرده است و کسی این بیماری را در عمل جدی نمی گیرد.

 متخصصان از افراد واکســینه شده در برابر کرونا می خواهند همانند سایر اشخاصی که واکسن نزده اند، 
 پروتکل های بهداشــتی را رعایت کننــد و از تماس نزدیک با افراد دیگر اجتنــاب نمایند اما چرا افراد 
واکســینه شده مقابل بیماری کووید-19 همچنان می توانند ناقل ویروس این بیماری باشند؟به گزارش 
ایســنا، در واقع اکثر واکسن ها حتی اگر بتوانند از بروز عالئم بیماری جلوگیری کنند ولی قادر به ایجاد 
مصونیت کامل در برابر ابتالی به ویروس نیستند. در نتیجه، افراد واکسینه شده می توانند ناآگاهانه ناقل 
عوامل بیماری زا و سرایت دهنده آن بوده و حتی گاهی آغازگر یک همه گیری تازه باشند.مصونیت حاصل 
از واکســن دو نوع اســت. یکی مصونیت به اصطالح »موثر« که می تواند از ابتالی فرد واکسینه شده به 
بیماری سخت جلوگیری کند اما نمی تواند مانع از حضور ویروس در بدن شود. مورد دیگر، ایمنی سترون 
)استریلیزه( است که موجب خنثی شدن فوری و کامل ویروس می شود و حتی از ابتالی بدون عالئم فرد 
واکسینه شده به بیماری جلوگیری می کند. نوع دوم مصونیت در واقع آرزوی همه تحقیقات منتهی به 
کشف و تولید واکسن است اما متاسفانه این آرزو بسیار به ندرت محقق می شود.برای دستیابی به ایمنی 
سترون، واکسن ها باید سطحی از پادتن )آنتی بادی( را در بدن تحریک کنند که قادر باشد ویروس وارد 
شده به بدن را بالفاصله خلع سالح کند. اما تاکنون واکسن های موجود برای مقابله با بیماری کووید-19 
تنها بر اســاس اثربخشــی آنها در جلوگیری از بروز عالئم بیماری و کاهش آن مورد ارزیابی دقیق قرار 
گرفته اند و توانایی آنها در ســرکوب فوری ویروس های وارد شــده به بدن، یا مورد مطالعه گسترده قرار 
نگرفته و یا نتایج آنها هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.بر همین اساس مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها )CDC( در آمریکا حتی به افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند، هشدار داده که با وجود 
احتمال پایین ابتالی آنها به بیماری کووید-19 می توانند بدون داشتن هیچ عالئمی از ابتالی به ویروس، 
ناقل آن به دیگر افراد باشند.گذشته از این لیندا یانسی، متخصص بیماری های عفونی در مرکز خدمات 
درمانی مموریال هرمان)Memorial Hermann( در تگزاس خاطرنشــان کرده که هیچ واکسنی به 
میزان 100 درصد موثر نیســت و همواره این احتمال وجود دارد که در هر نمونه 1000 نفری حداقل 
 یک یا دو نفر با وجود دریافت واکســن نیز ایمن نشوند و در معرض ابتال  به بیماری قرار داشته باشند.
به گزارش یورونیوز، بنابراین متخصصان و دانشمندان از افراد واکسینه شده خواسته اند که همچنان به 

اقدام های احتیاطی از قبیل استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی با سایر افراد ادامه دهند.

 عاقبت سوءمدیریت؛
مردم تعطیلی شهرهای قرمز را جدی نگرفتند

 چرا واکسینه شده ها در برابر کرونا 
می توانند  ناقل ویروس باشند؟



آفتاب یزد - رضا بردســتانی: این روزها و 
در حالــی که همه ی نگاه ها بــه »وین، اتریش« 
و نشســت های ۱+۴ با حضور دوباره ی آمریکا به 
عنوان عضو خارج شده ی برجام است، بسیاری از 
کشورهای - عموماً - خاورمیانه در آتش جنگ و 
اختالف می سوزند. کمی آن طرف تر اما، میانمار 
و شاید تا چند روز یا چند هفته ی دیگر اوکراین! 

< جنگ یمن؛ »جنگ جهانی با مقیاسی محدود« 
مصطفــی کمــال اردمــول در یادداشــتی در 
روزنامه جمهوریت که گویا نخســتین قسمت از 
مجموعه یادداشــت های وی در مورد یمن است 
به مناســبت هفتمین سالگرد آغاز جنگ در این 
باره می نویســد. او جنگ یمن را جنگی فراتر از 
یک درگیری مذهبی و یا نتیجه یک کشــمکش 
منطقه ای میان ایران و عربستان قلمداد کرده با 
اشاره به حضور کشــورهای مختلف منطقه ای و 
جهانی در این جنگ آن را یک »جنگ جهانی با 
مقیاسی محدود« معرفی کرده است: »عربستان 
ســعودی، آمریکا، قطر، اردن، ســودان، کویت، 
بحرین، مراکــش، ایران و مصــر در این جنگ 
حضور دارند. در قالب نیروهای سعودی سربازان 
اریتره ای و ســومالیایی را نیز به این لیست باید 
افــزود.« وی تاکید می کند: »مکانیســم منجر 
بــه جنگ صرفا برآمده از تحــوالت منطقه ای و 
جهانی نیســت و اختالفات داخلی خود یمن را 
در ســرگیری این جنگ نباید از نظر دور داشت. 
حتی اگر امروز تمام دخالت های خارجی در این 
کشور تمام شود باز هم به دلیل اختالفات داخلی 
در این کشــور بحران ادامه خواهد یافت. گسل 
موجود میان شمال و جنوب این کشور مسئله ای 
بحران آفرین اســت.« نویسنده در ادامه با اشاره 
به نقش عربســتان ســعودی در بغرنج شــدن 
وضعیت بشــری در این جنگ با توجه به میزان 
کشــتگان غیرنظامی و قحطی و گرسنگی حاکم 
بر این ملت با استناد به گزارش سازمان ملل این 
 جنگ را سخت ترین بحران انسانی موجود معرفی 

کرده است. 
اردمول ادامه می دهد: »آمریکا نیز نقشــی عمده 
در ایــن جنگ دارد. نه بــه عنوان یک حمایتگر 
بلکه خود بالمباشــره در این جنگ حضور دارد. 
فارغ از این که رئیس جمهور ســیاه پوســت یا 
ســفید پوست در کاخ ســفید باشد آمریکایی ها 
انصــاراهلل را هدف ضربات خود قــرار می دهند. 
در دوره بــاراک اوبامــا ۱۸۴ و در دوره ترامــپ 
۲۰۰ حمله نظامی از ســوی آمریــکا به مواضع 
انصاراهلل انجام شــده است.« نویســنده پس از 

اشــاره به ماجرای یمن شمالی و 
جنوبی با اشاره به وضعیت اخیر 
می نویســد: مســئله در دین گرا 
یا شــیعی بودن انصاراهلل نیست. 
آن ها جنبشی متاثر از آموزه های 
برای  هســتند  ضدامپریالیستی 
همین نیــز در برابر دولت صالح 
با امپریالیسم  که تشنه همکاری 
بود از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ شــش بار 

قیام کردند. 
فارغ از آن چه اردمول نگاشــته، 
دولــت بایدن کــه ایــن روزها 
در وین مشــغول چانــه زنی با 
ایرانی هــا، چینی هــا، روس ها و 
قول هایی  اگرچه  است  اروپایی ها 
بــه انصــاراهلل داد امــا همچنان 
یمــن زیــر حمــالت ســنگین 
هوایــی و توپخانه ای عربســتان، 
روزگاری تلخ تر از سخت را از سر 
می گذراند و این مســئله نشانگر 
آن اســت که در بحــران یمن، 
بسیار  بین المللی  نیروهای  نقش 
روشــن تر و مؤثرتــر از نیروهای 
نظامــی عربســتان اســت. تنها 
نکته ی مثبت ماجرا شــاید بتوان 
این مسئله را خاطرنشان کرد که 
نحوی  به  امارات متحده ی عربی 

از انحاء، بحران یمن را به شریک استراتژیک خود 
یعنی عربســتان واگذار کرده اما رد و نشانه های 
 امکانــات امــارات در بحــران یمــن همچنان 

پیدا است. 

< افغانستان و ۴۳ سال جنگ
کمی آن طرف تر اما افغانســتان حضور دارد که 
اگرچه شــرایطی متفاوت با یمن دارد اما ۴ دهه 
جنگ - اعــم از داخلی و غیــر داخلی - رمقی 
برای این کشــور باقــی نگذاشــته، مضافاً این 
که این کشــور از دو قرن پیــش که جنگ های 
ســه گانه با انگلستان را از ســر گذرانید و بعدها 
اسیر دولت های کمونیســتی شوروی سابق شد 
تــا ۲۰۰۱، به تناوب درگیــر جنگ های داخلی 
و غیــر داخلی بود و اما از بعِد ســپتامبر ۲۰۰۱ 
که آمریکایی ها به بهانه حمالت تروریســتی به 
برج های دوقلو به این کشــور یورش بردند - ۲۰ 
ســال از آن ۴۳ سال - به نوعی اسیر جنگ هایی 
داخلی و بین المللی است. از یک سو با نیروهای 
ائتالف به رهبری آمریکا و ناتو و از ســویی دیگر 

بــا نیروهای طالبان و این اواخر داعش. با اندکی 
مسامحه می توان گفت به دلیل منافع منطقه ای 
کشورهای همســایه و قدرت های فرامنطقه ای، 
افغانســتان نیز درگیر نوعی جنــگ جهانی در 
محدوده ای منطقه ای است که حداقل مانند یمن 

با همسایه، درگیری نظامی ندارد. 

< عراق و حکومت شبه فدرالِی از هم گسسته! 
عراقی ها به خوبی وضعیت یمنی ها و افغانستانی ها 
و نیز ســوری ها را درک می کنند زیرا این کشور 
شرایطی که این روزها یمن و سوریه با آن دست 
بــه گریبان هســتند را دو دهه قبــل و پیش از 
ســقوط صدام تا به امروز، تجربه کرده است، از 
حمالت نیروهای بین المللی گرفته تا جنگ های 
داخلی، نیابتی و تروریســتی که هرکدام بخشی 
از برنامــه ی قدرت های بزرگ برای به آشــوب 

کشاندن خاورمیانه بوده است. 
وجه مشــترک دیگر عراق اما با افغانستان است 
که هر دو کشــور وضعیتی شــبه اشــغال شده 
دارنــد )!( حضور پرتعــداد نیروهای آمریکایی و 

دو  باعث شــده هر  بین المللی 
کشــور در اعمــال حاکمیت با 
موانع عدیده ای رو در رو شوند، 
مســئله ای که با روی کارآمدن 
بایدن به نرمــی رو به وخامت 

گذاشته است! 

< ســوریه و نبــرد بــا داعــش و 
نیمی از جهان! 

بهار عربی وقتی به حوالی سوریه 
بــه جنگ های  رســید تبدیل 
داخلی و بعــِد آن به نبردهای 
نیابتی شــد. جرقــه ی اولیه را 
آمریکایی هــا برای ســرنگونی 
»اســد« زدنــد گــو ایــن که 
سرنگونی »صدام« زیر زبان شان 
مــزه کرده بود اما حمایت تام و 
تمام ایران و روســیه و مقاومت 
ســوری ها اگرچه این کشور را 
تلــخ و غمناک  به ویرانکده ای 
تبدیل کــرد اما اقتدار حکومت 

مرکزی دچار خدشه نشد. 
جنــگ ســوریه که ۱۰ســاله 
شــده شــباهت هایی به جنگ 
دوره ای  جنگ هــای  یمــن، 
افغانســتان و یورش غربی ها به 
عراق دارد امــا ترکیه با بر هم 
زدن موازنه و توافقات پشــت پــرده ی روس ها، 
اسرائیلی ها و آمریکایی ها، سوریه را عمال به یک 
آوردگاه جهانــی تبدیل کرده اســت که تبدیل 
به میز مذاکرات ســخت دولت های منطقه ای و 

فرامنطقه ای کرده است. 
سوریه با خســاراتی که دیده، تلفاتی که داده و 
آوارگانی که به سرتاســر جهان گســیل داشته، 
چندین دهه تــا آرامش و آبادانــی فاصله دارد 
امــا آن چه مهم تر از این مباحث اســت آن که 
دمشق به یک تشویش خانه در عرصه ی سیاست 
بین الملل تبدیل نشد به تعبیری ساده تر، اگرچه 
عراق خیلی زود از آتش جنگ و حضور نیروهای 
نظامــی بیگانه خالص شــد اما آن چــه باقی 
 ماند هیچ شــباهتی به یک دولت با اســتقالل و 

عظمت ندارد. 

< منطقه ی قفقاز، آتش زیر خاکستر
ترکیه در دو ســوی غربی و شــرقی خود و نیز 
بخش هایی از مرز مشــترک با عراق وارد جنگ 
شــد در غرب و مرز مشــترک خود بــا عراق با 

کردهایی که در شمال شــرقی سوریه و شمال 
عراق حضور داشتند و در شرق با ارمنی هایی که 

عزم کرده بودند قره باغ را مال خود کنند. 
دخالت روسیه خیلی زود غائله ی قفقاز را ختم به 
خیر کرد اما بر اساس تحلیل هایی که کارشناسان 
ارائه داده اند این منطقه همچنان می تواند بخشی 
از مجادالت آتــی دولت های قدرتمند در عرصه 
سیاســت و اقتصاد باشــد پس بی سبب نیست 
که منطقــه ی قفقاز و جنگ های فروخفته ای که 
هــر لحظه می تواند عیان شــود را به »آتش زیر 

خاکستر« تعبیر کرده اند. 

< لبنان - فلسطین، تا همیشه جنگ و ناآرامی
ریشه ی جنگ و ناآرامی در لبنان و فلسطین به 
اواسط دهه ی شصت میالدی بازمی گردد، جنگی 
که چون نابرابر و ناخواســته اســت تا همیشــه 
می توانــد ادامه پیدا کند جنگی کــه نه نیابتی 
اســت نه بین المللی بلکه جنگ دنیا با یک ملت 
مظلوم کــه نمی خواهد دولتی غاصب را در کنار 

خود تحمل کنند. 

< جنگ های جهانی - در مقیاس های منطقه ای
بســیاری از تحلیلگران بین المللی معتقدند دیگر 
جنگی با مقیاس های جنگ های جهانی اول و دوم 
در جهان شکل نخواهد گرفت اما جنگ هایی که 
این روزها بســیاری از بخش های خاورمیانه را در 
بحران هایی خونین فروبرده، مدل و ماکتی از همان 
جنگ های جهانی اول و دوم است که این بار عوض 
اروپا، خاورمیانه را در برگرفته؛ جایی که ثروت هایی 
عظیم و ملت هایی ســتمدیده بــا حکومت هایی 

خودکامه را در خود جای داده است! 
این درست که دیگر جهان نمی خواهد و نمی تواند 
شــاهد و ناظــر جنگ جهانی ســوم باشــد اما 
بحران هایی نظیر بحران یمن، سوریه، افغانستان، 
لبنان، فلسطین، عراق و شاید قفقاز؛ دست کمی 
از جنگ های جهانی ندارد. بررسی آمار کشته ها، 
حجــم ویرانی ها، ضــرر و زیان هــای اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و انســانی؛ عقب ماندگی ها و 
ویرانی هایی که شــاید یک قرن نیز نتوان آن ها 
را سامان داد روی هم به ما می گوید این مناطق 
نه یک بار که بارها اســیر جنگ های جهانی اما 

منطقه ای شده اند! 
تلفات میلیونی در یمن، ســوریه، افغانســتان و 
عراق کافی است تا باور کنیم خاورمیانه چهاربار 
بیشــتر از تمام اروپا، شاهد جنگ هایی جهانی و 
بین المللی بوده است با گستره ای محدود تر اما با 

کشتار و ویرانی هایی بیشتر.

این درســت که دیگر جهــان نمی خواهد و نمی تواند 
شــاهد و ناظر جنگ جهانی سوم باشد اما بحران هایی 
نظیر بحران یمن، سوریه، افغانستان، لبنان، فلسطین، 
عراق و شاید قفقاز؛ دســت کمی از جنگ های جهانی 
ندارد. بررســی آمار کشــته ها، حجم ویرانی ها، ضرر 
و زیان هــای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انســانی؛ 
عقب ماندگی ها و ویرانی هایی که شــاید یک قرن نیز 
نتوان آن ها را ســامان داد روی هم به ما می گوید این 
مناطق نه یک بار که بارها اســیر جنگ های جهانی اما 

منطقه ای شده اند!

نگاهی به بحراِن یمن، سوریه، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و منطقه قفقاز

جنگهایجهانیدرمقیاسهایمنطقهای
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۱7۱۱- از کاسبان میدان شهداي تهران 
هســتم. طرحي که اخیرا شهرداري در 
این محل اجرا کرده نه من بلکه برخي از 
مشتریان میگویند هزینه بیهوده اي براي 
این مکان صرف شد آن هم بدون ساخت 
میدان! پولهایــي که هدر رفت بهتر بود 

صرف ساخت میدان مي شد.
۱۴۱9- ب. کاشــفی از گرگان: چرا در 
شهرســتان ها از جمله گرگان؛ اســتان 
تهران درمانگاه خیریه  مانند  گلســتان 
ندارد؟ بــاال بودن هزینه هــای درمانی 
بیمــاران را با مشــکالت فراوانی مواجه 

ساخته است.
۱9۲5- بیماری ســرطان و هزینه های 
باالی داروها باعث شــده بیماران برای 
تهیه داروهای تجویزی از سوی پزشکان 
وامانده شوند. علی. د، درباره این موضوع 
گفت: یکی از بستگان ما که سال هاست 
در رشــت زندگی می کند و به بیماری 
سرطان مبتال اســت، پزشک معالج اش 
به او گفتــه برای ادامه درمــان باید به 
تهران  خمینــی)ره(  امام  بیمارســتان 
مراجعه کند. داروهای تجویزشده گران 
است و ایشان برای تهیه داروها با مشکل 
مواجه اســت. برخی پزشکان می گویند 
داروهــای خارجــی تقلبی اســت و در 
بهبودی بیماران کم تأثیر است. پزشکان 
دیگری هم بر ایــن عقیده اند داروهای 
ایرانی تأثیر مطلوبی دارد و نگران نباشند 
بیماران اگــر نمی توانند داروی خارجی 
تهیه کنند. چرا پزشکان نظرات متفاوتی 
در نوع درمان و داروها دارند؟ مردم برای 
ویزیت مبالغ هنگفتی پرداخت می کنند 
و انتظار دارند پس از مراجعه به پزشک 
معالــج مراحل درمانی آغــاز و بهبودی 

حاصل شود، ولی شدنی نیست. 
چرا پزشکان سمینار برگزار نمی کنند تا 
همگی دیدگاهشــان یکی باشد؟ اکبر از 

تهرانش
۲۲۳۱- یک نماینده مجلس گفته ایران 
در شرق و چین در غرب آسیا قرار دارد. 

چرا ایشان برعکس گفته اند؟ )۱/۲۰(
۲۲۲7- این حق بازنشستگان است که 
مطالبات همسان سازی حقوق آنها انجام 
گیرد. بازنشستگان اکثرا از اقشار ضعیف 

هستند. )۱/۲۰(
۲۲۲۱- تعطیلی بــازار اگرچه به خاطر 
لطمات  امــا  اســت  کرونایی  شــرایط 
اقتصــادی آن را هم نمی تــوان نادیده 

گرفت. )۱/۲۰(
۲۲۱۰- آمریکا اعالم کرده تحریم هایی که 
مرتبط با برجام نیســتند را رفع می کند، 

منظور آنها کدام تحریم هاست؟ )۱/۲۰(
۲۲۰۱- شــرایط امروز و ســختی های 
حاصــل از تحریم هــا اقتضــا می کند 
مذاکرات در وین بــه یک نتیجه خوب 
برســد. مــردم منتظــر گشــایش در 

زندگی شان هستند. )۱/۲۰(
۲۱5۲- لطفــا توضیح دهید چرا برخی 
می گویند رابطه با آمریکا فضای انتخابات 

۱۴۰۰ را دوقطبی می کند. )۱/۲۰(
۲۱5۰- نــه اصولگرایان نه اصالح طلبان 
بــه جمع بندی مشــخصی برای  هنوز 
انتخابات نرسیده اند. این دوره کار خیلی 

سختی برای انتخابات دارند. )۱/۲۰(
۲۱۴7- دولت ســعی کنــد تا در مدت 
اروپا درباره برجام  نشســت مشــترک 
به نتایج خوبی دســت یابــد. امیدواریم 

اتفاقات خوبی رقم بخورد. )۱/۲۰(
۲۱۴5- آیا یارانه کسانی که امالک خود 

را ثبت نکنند قطع می شود؟ )۱/۲۰(
۲۱۳۱- احیای برجام برای منافع ملی و 
بازگشت امید به مردم بسیار مهم است. 
تبــادالت تجاری با جهــان باعث رونق 

اقتصاد می شود. )۱/۲۰(
۲۱۲۱- ممنوعیــت ورود بــه برخــی 
شهرها را باید از همان ایام نوروز اعمال 

می کردند. )۱/۲۰(
۲۱۱۴- چند ســال که در تحریم بودیم 
و گرانی ها کمر ما را خم کرده از ســال 
قبل هم که کرونا به همه مشکالت مان 
 اضافه شــده. مــا به چه بایــد دلخوش 

باشیم؟ )۱/۲۰(
۲۱۱۰- آیــا برای ماه رمضان امســال 
سریال طنز پخش می شود؟ در سال های 
قبل همیشــه یک ســریال طنز در ماه 

رمضان پخش می شد. )۱/۲۰(
۲۱۰۲- در این شــرایط دشوار کرونایی 
چــه روزهای ســختی پرســنل و کادر 
درمــان را تحمل می کننــد. ما قدردان 

زحمات آنان هستیم. )۱/۲۰(
۲۰5۰- نشســت مشــترک اروپا زمانی 
سازنده و مثبت است که اتفاقات خوبی 

پس از آن شاهد باشیم. )۱/۲۰(
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیامکوتاه:3000141427
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 پایان ضبط »اردوگاه خلوت« 
تصویربرداری فیلم تلویزیونی »اردوگاه خلوت« به کارگردانی حسین ابراهیمی دستگردی، 
نویس�ندگی مهرانه شاه منصوریان و تهیه کنندگی فردین جلیل 21 فروردین ماه به پایان 
رسید. به گزارش پانا، این فیلم تلویزیونی که 5 فروردین ماه در استان چهارمحال و بختیاری 
کلید خورد، در ژانر اجتماعی ساخته شده و داستانش درباره 2 کودک است که با توجه به 

شرایط و محدودیت های کرونا و غیر حضوری شدن مدارس به مشکل بر می خورند... 

اصغر سمس��ارزاده بازیگر پیشکسوت س��ینما و تلویزیون یکی از 
افتخارات بزرگ خود را همکاری با هنرمندانی مانند داود رشیدی، 
رکن الدین خسروی، عباس جوانمرد، جعفر والی، عباس مغفوریان، 
خلیل موحد دیلمقانی، آشور بانیپال بابال و... می داند.او که با بازی 
در نمایش »آرش کمانگیر« ب��ا زنده یاد عباس جوانمرد همکاری 
داش��ته، یادآوری می کند: فقط یک بار افتخار همکاری با ایش��ان 
را داش��تم زیرا بعد از بازگشت آقای داود رشیدی از فرانسه، عضو 
گروه ایشان شدم که گروه تئاتر »مردم« بود و همکاری های بسیار 

خوبی با بزرگانی داشتم مانند آقایان انتظامی و محمد 
علی کشاورز که هرگز فراموش نمی شوند و همینطور 
با آقای علی نصیریان که ساالر تئاتر ایران است و خدا 
حفظش کند. او البته با لحن شوخ و شنگ خود اضافه 
می کند: من ذو حیاتین ب��ودم! )جانداری که هم در 

خش��کی زندگی می کند و هم در آب( هم کار روشنفکری داشتم 
و هم مطربی و هم مردمی. در الله زار هم با دوستانی مانند آقایان 
شیراندامی و وحدت کار می کردم و بیشتر در تئاتر تهران فعالیت 

داشتیم. به گزارش ایسنا، این بازیگر رادیو که تیپ های 
مختلف��ی را در کارنام��ه هنری خ��ود دارد با همان 
لحن طنزآمیز همیشگی اش می گوید: بدشانس ترین 
هنرپیش��ه بودم. همین که به شهرت رسیدم، فضای 
سیاسی کشور تغییر کرد و مدت ها بیکار شدم ولی در 
همان دو سه سالی که در اوج شهرت بودم، نزدیک به 30 فیلم بازی 
کردم که همه هم موفق بودند. یک زمانی شرایط اجتماعی، اجازه 

کار به ما نداد، حاال هم که کرونا نمی گذارد کار کنیم.

 بدشناس ترین هنرپیشه بودم!

»اول شخص مفرد« تازه ترین اثر »هاروکی موراکامی« نویسده نامدار 
ژاپنی اس��ت که ۱۷ فروردین ماه روانه بازار ش��د. این کتاب توسط 
»فیلیپ گابریل« به زبان انگلیسی ترجمه شده است. فضای رمان ها 
و حتی داس��تان های کوتاه موراکامی فضایی تاریک و رازآلود و پر از 
پرسش است که شخصیت های آن همواره در تکاپوی یافتن گمشده 
یا راه حلی برای پرسش��ی هس��تند. ماجراهای کتاب های موراکامی 
کشش و گیرایی ویژه ای دارند که نظر مخاطبان زیادی را در سراسر 
دنیا به خود جلب کرده اند. این به دلیل ارتباطی است که مخاطب با 
آنچ��ه از ناخودآگاه موراکامی تراوش کرده و به ش��کل کتاب درآمده 
اس��ت، برقرار می کند. جالب اس��ت بدانید موراکامی بیشتر به عنوان 
نویس��نده ای بین المللی شناخته شده است تا نویسنده ای محلی که 
مختص فرهنگ ژاپن بنویس��د. از همی��ن رو، مخاطِب آثار او خیلی 
از ژاپن و فرهنگ جامعه اش دس��تگیرش نمی شود؛ بلکه با مسائلی 
روبه روس��ت که در همه جای دنیا دیده می ش��ود و قابل درک است. 
راویان داس��تان های کوتاه موراکامی ۷3ساله در »اول شخص مفرد« 
مردان میانس��ال با عالیق مش��ترک با نویس��نده از جمله موسیقی 
جزو بیس��بال هس��تند. او پیش تر اعتراف کرده بود دوس��ت ندارد 
ش��خصیت های پیچیده خل��ق کند. در این کتاب تازه، زنان بس��یار 
ساده تر و غیرشخصی تر از مردان به نظر می رسند. آنها پیش زمینه ای 
هستند تا شخصیت های مرد بتوانند خود را بیابند یا شاید در این راه 
ناکام بمانند. در »اول شخص مفرد« هشت داستان کوتاه به شیوه اول 
شخص مفرد روایت شده که هفت راوی ناشناس هستند و فقط یک 
نفر از آنها نام دارد؛ نویسنده در آخرین جمله کتاب آورده است: »تو 
باید از خودت خجالت بکشی«. اینطور به نظر می رسد، جمله پایانی 
کتاب، کلید درک و دریافت مضمون و فضای کتاب است. به گزارش 
ایلنا، این نویس��نده ژاپنی با ان پی ار درباره آخرین اثر خود به گفتگو 

نشسته است. ترجمه گفتگوی موراکامی را در ادامه می خوانید:
من در کتاب »اول ش��خص مفرد« درنظر داشتم تا یک قالب منفرد 
ش��خصی را دنبال کنم، همچنین دوست ندارم تا تجربه های زیست 
شخصی خود را با جزئیات تمام نقل کنم. به همین دلیل، تجربیات 
خود را تغییر دادم تا تحت کنترل من باش��ند. برخی از مواردی که 
در داستان آمده مدل سازی شده اند و مخاطبان قادر به تشخیص آن 
نیستند. چنین نگرشی سبب شده است تا درک عمیق تری از مفهوم 
تجربه به دست بیاورم. ادبیات مدرن ژاپن از یک سنت قدیمی پیروی 
می کند که زندگی نامه را در قالب یک رمان متبلور کند. صداقت در 
نوشتن و آشکار بودن درباره زندگی به نوعی اعتراف به خود است. من 
مخالف این سنت در ادبیات ژاپن هستم به همین دلیل تصمیم گرفتم 

تا آخرین اثر خود یعنی »اول شخص مفرد« را روی کاغذ بیاورم. 

  ش��ما به ندرت از راویان خ��ود در این کتاب نام می برید 
ام��ا در حقیقت خ��ود روایتگر تمامی آن داس��تان ها هس��تید. 
ش��ما در داس��تان پرس��توها، اش��عاری از یک تیم بیس��بال را 
در مت��ن خ��ود می آوری��د. اگر بخواهی��م درباره ای��ن موضوع 
 صحب��ت کنی��م، هاروک��ی موراکام��ی چ��ه ارتباط��ی ب��ا این 

موضوع دارد؟ 
پاسخ به این پرسش با آنچه که در پاسخ به سوال های قبلی شما گفته 
بودم، تناقض دارد. مواردی که در این داستان خاص توسط مخاطبان 
خوانده می شود تا حدودی برای من اتفاق افتاده است. تصور می کنم، 
شما باید در دیدگاه خود این داستان خاص را یک مقاله کوتاه درنظر 
بگیرید. مجموعه اشعار »پرستوهای یاکولت« که در بخشی از کتاب 
آمده اس��ت، ابداع ادبی محض است. تاکنون چنین اشعاری نسروده 
بودم. اینطور باید گفت، این داس��تان حداقل از یک عنصر ساختگی 
برخوردار اس��ت بنابراین ساختار یک اثر خیالی را حفظ می کند. آیا 
فکر می کنید تمام توضیحات من درست بود؟ تمایز میان حقیقت و 
افکار نویسنده توسط خوانندگان چالشی است که یک نویسنده برای 

مخاطبان خود درنظر می گیرد. 

  این مجموعه با راویان ناش��ناس پیش می رفت اما به طور 
ناگهانی در میان کتاب با یک راوی که دارای نام و نشان است، 
روبرو می ش��ویم. این راوی که نام و نش��ان دارد، میمونی است 
ک��ه دزد هویت )نام( انسان هاس��ت. این میمون به نحوی نقطه 
عطفی برای کتاب اس��ت. درباره این میمون توضیح دهید، ایده 

این موجود از کجا آمده است؟
حدود پانزده س��ال پیش، داستان کوتاهی با نام »میمون شیناگاوا« 

نوشتم. این داستان درباره یک میمون است که به زنانی عالقمند بود 
و نام آنان را می ربود. این میمون در یک دنیای زیرزمینی یعنی شبکه 
فاضالب  شیناگوا   زندگی می کرد. در نهایت، این میمون توسط مردم 
دستگیر و در اعماق کوه ها آزاد می شود. در طول پانزده سال گذشته، 
میمون در افکار من حضور داش��ت و بخش��ی از ذهن من را به خود 
مشغول کرده بود. من به سرگذشت این میمون فکر می کردم که چه 
سرنوشتی برای او رقم خورده است. به همین دلیل، تصمیم گرفتم تا 
ادامه سرگذشت او را بنویسم. این میمون به مدت پانزده سال درون و 
اعماق وجودم پنهان شده بود. من تصور می کنم که این موجود برای 
ظهور در بهترین زمان به انتظار نشسته بود. برای من واضح و روشن 
نیس��ت که این میمون نماینده چه چیزی اس��ت ولی به طور قطع و 
یقی��ن، این موجود درون من وج��ود دارد. این میمون من را مجاب 

کرده است تا مطالبی درباره او بنویسم. 

  ش��ما این لحظات س��ورئال را عمال در پای��ان به نمایش 
می گذارید. راویان داستان فقط آنها را بازگو می کنند اما به هیچ 
نتیجه ای نمی رسند. چگونه نسبت به ارتباط خوانندگان خود با 
این میمون یا پیرم��رد مرموز در پارک امیدوار بودید تا به این 
دو فکر کنند؟ آیا مهم اس��ت که این موارد را بدون نتیجه رها 

کنیم؟ 
تصور نمی کنم که عناصر سورئالیسم در داستان های من وجود داشته 
باشد. مس��ئله این است، من تالش می کنم تا واقع گرایانه بنویسم و 
ذات و ماهی��ت وجودی آنان را به طور دقی��ق و کامل بیان کنم اما 
داس��تان بیشتر در دنیای عجیب و غریب خود فرو می رود. من قصد 
ن��دارم تا به جهان عجایب ورود کنم اما این موضوع به طور طبیعی 
به صورت یک موضوع اجتناب ناپذیر ظاهر می شود. وقتی درباره خود 
فکر می کنم متوجه می ش��وم که موارد عجیبی در زیس��ت شخصی 
خود تجربه کرده ام. اینطور احساس می کنم که همین عجایب به آنها 
معنا می بخشند. نقش داستان تجزیه و تحلیل نیست، به همین دلیل 
سعی می کنم تا نگاهی منطقی داشته باشم. تنها کاری که از دست 
من برمی آید، بازگو ک��ردن تجربیاتم با نگاه واقع بینانه و تبدیل این 

موارد به داستان است.

  بس��یاری از این داس��تان ها در زمان ها و مکان هایی مثل 
باالی کوه ها، لحظات گرگ و میش، فصول انتقالی به ویژه پاییز 
و بین زمین و آس��مان اتفاق می افتن��د. ره آورد این موارد برای 

داستان شما چیست؟ 
پرسش شما بس��یار جذاب اس��ت. هنگامی که روی نوشتن تمرکز 
می کنم، احس��اس می کنم که از این دنیا س��فر می کنم و به دنیای 
جدید وارد می ش��وم و س��پس به این دنیا بازمی گردم. من به نحوی 
در آمد و شد هستم. رفتن موضوعی مهم است ولی بازگشت نسبت 
به آن اهمیت بیشتری دارد. اگر از توانایی بازگشت برخوردار نباشید، 

افتضاحی حادث شده است.

 شاهنامه خوانی
ادامه گرفتن شاه

هاماوران كاوس را 
آراس��ته       و  بودن��د  گفت��ه  هم��ه 
برخاس��ته  ج��ای  از  س��گالیده 

ز برب��ر بری��ن گون��ه آگه ش��دند      
س��گالش چنین بود همره ش��دند
ش��بی بانگ ب��وق آم��د و تاختن      
س��اختن  آرزو  نب��د  را  کس��ی 

ز بربرس��تان چ��ون بیامد س��پاه      
بهاماوران ش��اد دل گش��ت ش��اه 
را       کاوس  ن��اگاه  گرفتن��د 
چو گودرز و چون گیو و چون طوس را
چ��ه گوید درین م��ردم پیش بین      
چ��ه دان��ی ت��و ای کاردان اندرین 
چو پیوس��ته خون نباش��د کسی      
نبای��د ب��رو ب��ودن ایم��ن بس��ی 
بود نیز پیوس��ته خون��ی که مهر      
بب��ّرد ز ت��و ت��ا بگ��رددت چه��ر
چو مهر کس��ی را بخواهی س��تود      
آزم��ود زی��ان  و  بس��ود  ببای��د 
پس��ر گ��ر بج��اه از تو برتر ش��ود      
ه��م از رش��ک مهر تو الغر ش��ود
چنین اس��ت گیهان ناپ��اک رای      
به��ر ب��اد خی��ره بجنب��د ز جای 

چو کاوس بر خیرگی بس��ته ش��د      
ش��د پیوس��ته  رای  بهام��اوران 
یکی کوه بودش س��ر اندر سحاب      
آب  قع��ر  از  ای��زد  آورده  ب��ر 
از کوهس��ار       ب��ر آورده  یک��ی دژ 
تو گفتی سپهرس��تش ان��در کنار
را       کاوس  فرس��تاد  دژ  ب��دان 
همان گیو و گودرز و هم طوس را

 کوتاه از هنر 

 فیلم کوتاه

 »درخت گردو« در مسکو 
فیلم س��ینمایی »درخت گردو« به کارگردانی 
محمدحس��ین مهدویان و تهیه کنندگی سید 
مصطفی احمدی در دومین حضور بین المللی 
خود پس از نمایش در جشنواره فیلم »شب های 
تالین« استونی، برای نمایش در جشنواره ی مسکو 
به این رویداد سینمایی دعوت شده است. قصه 
این فیلم روایتگر داستانی واقعی در دل فاجعه ی 
بمباران ش��یمیایی سردشت اس��ت. به گزارش 
ایسنا، چهل و سومین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مس��کو از ۲۲ تا ۲۹ آوری��ل ۲0۲۱ )۲ تا ۹ 

اردیبهشت ماه( در مسکو روسیه برگزار می شود.

»دم غروب، زعفرانیه« در تدوین 
فیل��م س��ینمایی »دم غ��روب، زعفرانیه« به 
کارگردانی و نویسندگی محمد خراط زاده آستیم 
و تهیه کنندگی عدنان کاپوس��یان، به مرحله 
تدوین رسید. به گزارش مهر، فیلمبرداری »دم 
غ��روب، زعفرانیه« که یک مل��ودرام اجتماعی 
اس��ت از اسفند سال گذش��ته در خیابان های 
شمال شهر تهران و منطقه زعفرانیه شروع شد 
و در س��حرگاه اولین روز سال ۱۴00 به پایان 
رسید. این فیلم در حال حاضر با ورود به مراحل 
فنی تدوین و صداگذاری برای جشنواره جهانی 

فجر آماده می شود.

»یک بازی، یک شک« در تدوین 
 فیلم کوتاه »یک بازی، یک ش��ک« محصول 
مش��ترک ای��ران و فنالند ب��ه تهیه کنندگی و 
کارگردانی حمیدرضا محمودی و نویسندگی 
مش��ترک مه��دی حاص��ل پ��ور و حمیدرضا 
محمودی ب��ه مراحل پایان تدوین رس��ید تا 
خود را برای حضور در جش��نواره های داخلی 
و خارج��ی آماده کن��د. این فیل��م که حدود 
۲۵ دقیقه اس��ت، قصه یک نویسنده و نوازنده 
را روای��ت می کن��د که برای به دس��ت آوردن 
هدف های ب��اال به فنالند رفته و از همس��ر و 
دخترش دور می شود و در این میان ماجراهای 
زیادی برای او پی��ش می آید. به گزارش صبا، 
در ای��ن فیلم علی یعقوبی، الن��از نقیبی، رضا 
بنفش��ه خواه، کیوان ساکت، مجتبی کریمی و  

امیر مسعودی به ایفای نقش پرداخته اند.

 »چپ دست« می آید 
فیلم کوتاه »چپ دست« به نویسندگی و کارگردانی 
نسرین محمدپور با پایان مراحل فنی، آماده حضور 
در جش��نواره های داخلی و بین المللی می ش��ود. 
فیلمبرداری »چپ دست« که در پاییز ۱3۹۹ در 
مش��هد و در شهرستان طرقبه آغاز شد، ۷ روز به 
طول انجامید. به گزارش پانا، در خالصه داستان این 
فیلم کوتاه ۱۵ دقیقه ای آمده است: مریم تصمیمی 
بزرگ در س��ر دارد و قصد دارد کاری انجام دهد و 

خود را برای این کار آماده می کند اما...

 فرهنگی

 هاروکی موراکامی:

تجربیاتم را به داستان تبدیل می کنم 
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 افقی 

 عمودی 

   1 - لق�ب کش�ور ژاپ�ن - بافن�ده
 2 - ی�اری - جزی�ره جن�وب ایران - 
گوش�واره 3 - گل سرخ - تکنولوژی 
رادیویی برای ارتباط کوتاه برد - عمل 
و رفت�ار 4 - برق مثبت - م�دد کار - 
شهری در روسیه 5 - کنده کاری روی 
چوب - آزاده - کشور آمریکایی جنوبی 
 با مرک�ز " پاراماریبو " ) گویان هلند (

 6 - بزرگ ترین و مهم ترین منبع انرژی 
 اس�ت - چس�ت و چاالک - خداوند

 7 - در ب�زرگ - جام�ه س�توران - 
شکلک 8 - گشایش دهنده، از نام های 
 خدای متعال - اش�خاص - مجس�مه
 9 - کمی و نقصان - دستگاهی تعبیه 
ش�ده بر باالی لگن توال�ت - از هفت 
سین پر خاصیت 10 - مادر عرب - وزن 
ک�ردن - در ه�ر س�ی روز 11 - گمراه 
 و غاف�ل - پ�ول ژاپ�ن - نیابت کردن

 12 - جمل�ه دس�توری - بزرگوارتر - 
چین و چ�روک پوس�ت 13 - ترس و 
بیم - ش�هری در اصفه�ان - صحنه 
نمایش 14 - همبازی هاردی - دریاچه 
مرزی کانادا - رود شمالی 15 - بزرگ..... 
نویسنده چشمهایش - مدافع تیم ملی 

اسپانیا و رئال مادرید

 1 - کنایه از انسان - حرص و عالقۀ شدید 
به چی�زی 2 - لوالی پا - س�یب ترکی 
- نخست 3 - زمینه موسیقی - ماهر - 
داالن 4 - نزاکت - دینداری - گروه های 
ورزشی در سطح کشور 5 - قالبی - تیر 
پیکاندار - واحد پول اکوادور 6 - تنها و 
یگانه - خدایی - آخرین نازی 7 - شبه 
وبا - گل ذرت - حش�ره اجتماعی، دانه 
ک�ش بی آزار 8 - عقی�ده، اعتقاد - ثرو 
تمند معاصر حضرت موسی )ع( - اعتبار 
و آب�رو 9 - می�راث - ک�وه آذری - اهل 
یم�ن 10 - منق�ار کوت�اه - دعاهای زیر 
لب - منتهی ش�ده 11 - جریان هوا - از 
ادات تشبیه - پزش�ک 12 - خیانتکار 
به دوس�ت - پشت س�ر هم - بد گویی 
شعری 13 - کشوری آفریقایی با مرکزیت 
 خارط�وم - ملیت پر غرور - اثر رطوبت
  14 - کلم�ه پرسش�ی - مرغابی - کال 

15 - پایین رفتن آب دریا - جهاد اکبر

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم محبوبه سادات موسوی ایرایی برابر برگ تقاضا به 
شماره وارده 59265 مورخ 1399/9/24 و باتسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قعطه 
7 تفکیکی واقع در سمت شمالی طبقه 3 به مساحت 56/14 متر مربع 
بانضمام انباری قطعه 7 به مساحت 2/27 متر مربع واقع در طبقه 4 به 
از  اصلی مفروز ومجزی شده  از 84  ثبتی شماره 10559 فرعی  پالک 
از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران ذیل دفتر  پالک 828 فرعی 
محبوبه  بنام   139820301079030545 شماره  الکترونیکی  امالک 
سادات موسوی ایرائی ثبت و تحت چاپی شماره 754389 صادر شده 
برابر سند شماره 32290 مورخ 1394/2/29 دفترخانه 1503  است و 
تهران در رهن بانک مسکن شعبه فرجام شرقی قرار گرفته است و برابر 
مصدق   1399/9/24 مورخ   27798 های  شماره  به  ابزاری  استشهادیه 
شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 287 تهران به علت جابجایی 
مفقود گردیده فلذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف 
را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط 
تا چنانچه  آگهی می گردد  روزنامه کثیراالنتشار  نوبت در یک  در یک 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود سند مالکیت 
روز  ده  مدت  آگهی ظرف  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خودداشته  نزد  را 
اعتراض خود را بانضمام اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا مورد 
ارائه دهنده  از مالحظه به  رسیدگی قرار گیرد اصل سند مالکیت پس 
اثر داده  ترتیب  اعتراض بدون سند مالکیت  به  اعاده خواهد شد ضمنا 
نخواهد شد در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی المثنی 
گردید. خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  پالک  مالکیت  سند 

10101 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس- 
النچری 

آگهی در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی وماده 13 آیین نامه 

اجرایی آن مصوب 1390/9/20
 139960301026000896 شماره  رای  استناد  با  اینکه  به  نظر 
مورخ 1399/12/25 هیات رسیدگی کننده موضوع قانون صدر الذکر 
مستقر در ثبت اسناد وامالک قلهک تهران تصرفات بالمنازع از آقای 
غالمرضا شهربانی برزآبادی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 2 
دارای کد ملی 1249691826 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 81/80 متر مربع در قسمتی از پالک 1254/46 اصلی واقع 
قاضی  آقای مرتضی  مالک رسمی  از  تهران خریداری  در بخش 11 
سعیدی احراز و صحت اجرا و صدور سند مالکیت طی نامه شماره 
139960301026000897 مورخ 1399/12/25 به این اداره اعالم 
گردیده است لذا به استناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص یا اشخاص اعم از حقیقی 
یا حقوقی نسبت به موضوع صدور سند مالکیت بنام متقاضی مذکور 
هرگونه اعتراضی دارند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
دادگاه  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  وضمن  مراجعه  اداره  این  به 
عمومی محل وقوع ملک تقدیم نموده وگواهی مربوطه را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تحویل نماید در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
تاریخ  گردید.  خواهد  صادر  مقررات  وفق  مالکیت  سند  مقرر  مهلت 
دوم:1400/2/7 نوبت  انتشار  تاریخ  اول:1400/1/23  نوبت  انتشار 

10102 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران – 
شعبانی 

آگهی تسلیم سند مالکیت در اجرای ماده تبصره 3 ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت

 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 299 
متر مربع به پالک شماره 2923 فرعی از 74 اصلی مفروز از اصلی مذکور 
واقع در بخش 11 تهران بنام احمد قاسمی منتظر صادر و تسلیم گردیده 
است سپس به موجب صورتجلسه تفکیکی 29451 مورخ 63/5/24 به 
صورت 4 واحد آپارتمان تحت پالک های قطعه اول 44091 فرعی و 
قطعه دوم پالک 44092 فرعی و قطعه سوم پالک 18731 فرعی و 
از طرفی در  و  قطعه چهارم پالک 18491 فرعی صادر گردیده است 
حال حاضر لعیا قاسمی منتظر با وکالت خانم زرین قاسمی منتظر برابر 
وکالت نامه شماره 17045 مورخ 98/9/16 دفتر 1499 تهران و با ارایه 
تصویر دادنامه حصر وراثت 1314 مورخ 86/12/6 درخواست سند سهم 
االرث مشاعی خود را از آپارتمان قطعه اول تفکیکی تحت پالک ثبتی 
44091 فرعی از پالک ثبتی 2923 فرعی از 74 اصلی نموده و اظهار 
داشته اصل سند مالکیت نزد عباس قاسمی منتظر احد از وراث احمد 
قاسمی منتظر بوده و مراتب طی اخطار 1399856011450615 مورخ 
به  مامور  توسط  اخطاریه  تاریخ 99/12/20  در  نامبرده  به   99/12/18
مخاطب ابالغ واقعی صورت گرفته و برگ اخطاریه ابالغ شده به اداره 
واصل گردیده است و با سپری شدن موعد مقرر اصل سند مالکیت ارایه 
نگردید لذا مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا ظرف مدت 10 روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض باشد به این اداره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت طی صدور بخشنام به دفاتر اسناد رسمی اقدام می گردد.
10103 سرپرس اداره ثبت اسناد وامالک سعادت آباد تهران- 

گلباغی
تصمیم واحد ثبتی در خصوص تقاضای افراز

 مرجع رسیدگی اداره ثبت اسناد وامالک قلهک متقاضی خانم مریم 
زرینی آدرس تهران – میرداماد- خ تبریزیان – کوچه مسعود – پالک 
6 واحد 4 مالکین مشاعی : خانم سهیال زرینی آدرس تهران – بزرگراه 
بنا جنوبی- کوچه عرب- پالک 25 واحد 1  رسالت- خ استاد حسن 
واحد   23 پالک  بهار-  خ   – هنگام  تهران  آدرس  زرینی  فرهاد  آقای 
تبریزیان-  خ  میرداماد-   – تهران  آدرس  زرینی  محمدرضا  آقای   6
تهران  آدرس  زرینی  فرامرز  آقای   4 واحد   6 پالک   = مسعود  کوچه 
– میرداماد- خ بهزاد حصاری – پالک 29 آقای فرشید زرینی آدرس 
بست  بن   – میرجلیلی  کوچه  صفایی-  خ  غربی-  جانبازان   – تهران 
آقای  المکان  مجهول  آدرس  زرینی  فرشاد  آقای   14 پالک  کفاشی- 
اله مراد زرینی به آدرس مجهول المکان درخواست افراز: پالک شماره 
 : گردشکار  تهران   11 بخش  در  واقع  اصلی  از3104  فرعی   2923
مورخ  وارده 139985601026026500  تقاضای  موجب  به  متقاضی 
آبان  مصوب  مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  استناد  به   99/8/19
پس  که  است  نموده  را  الذکر  فوق  پالک  افراز  خواستار   1357 ماه 
اعزامی  مامورین  گزارش  و  محل  از  بازدید  و  قانونی  مراحل  طی  از 
شماره  نامه  به  بازگشت  در  مزبور  پالک  افراز  قابلیت  خصوص  در 
 3 منطقه  شهرداری   1400/1/14 مورخ   140085601026000231
تهران و پاسخ آن طی شماره 503/809 مورخ 1400/1/16 با توجه به 
زیرحد نصاب بودن مساحت عرصه ملک ) جمعا 124/32 مترمربع( ، 
افراز آن با توجه به ضوابط و مقررات جاری مقدور نمی باشد) منفی( 
گردیده  صادر  مذکور  قانون  نامه  آیین   5 ماده  اساس  بر  تصمیم  این 
قابل  ابالغ  از  یاد شده ظرف مدت ده روز پس  قانون  و طبق ماده 2 
اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

10105 رئیس واحد ثبتی ملک قلهک تهران – شعبانی 



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

زندگی  دوشنبه  ۲۳ فروردین ۱۴۰۰    شماره  5988

lدکت��ر موم��ن زاده: ن��ام این بیم��اری از کلم��ه یونانی 
kyphos به معنای کوهان ش��تر گرفته ش��ده است و نام 
دیگر آن، قوز کلسو نیز می باشد. اینکه این عارضه در چه 
س��نی اتفاق می افتد بستگی به ویژگی های فردی شخص 
دارد و از ف��ردی به فرد دیگر متفاوت اس��ت اما در زنان 

مسن معمول تر اس��ت. این عارضه در اغلب موارد به وسیله قوزبند و 
فیزیوتراپی قابل درمان اس��ت. هر چه زودتر درمان آن ش��روع شود 

اثر گذاری آن بیشتر خواهد بود

lتشخیص بیماری کیفوز بدین صورت است که هنگامیکه شما یک 
معاینه فیزیکی داش��ته باشید بخصوص در مورد کودکان و نوجوانان، 
پزش��ک قد ش��ما را اندازه گیری می کند. ممکن است پزشک از شما 
بخواهد از کمر به جلو خم ش��وید و وضعیت س��تون فقرات ش��ما را 
بررس��ی کند.چنانچه ش��ما قوز داشته باش��ید در این حالت وضعیت 
برآمدگی قس��مت باالی ستون فقرات شما مشخص تر است اما دکتر 
برای بررس��ی ق��درت ماهیچه ه��ا و عکس العمل آنها،ممکن اس��ت 

آزمایشات سیستم عصبی نیز بر روی شما انجام دهد

l تمرینات مخصوص برای درمان کیفوز،انجام ورزش های کششی 
روش مناسبی برای بهبود انعطاف ستون فقرات و تقویت ماهیچه های 
وریدهای ش��کمی  می باشد زیرا این ورزش ها وضعیت حالت بدنی را 

بهبود می بخشند

l دکتر مرزب��ان: در یک فرد معمولی، س��تون فقرات 
قفس��ه س��ینه دارای کیفوز طبیعی بین 20 ت��ا 45 درجه 
است. در حالی که اصطالح پزشکی که برای منحنی بسیار 
بیش��تر از حد معم��ول، اغلب بی��ش از 50 درجه، به کار 
می رود “هایپرکیفوز” اس��ت لذا اصطالح “کیفوز” معموالً 

توسط جراحان ستون فقرات برای اشاره به این وضعیت بالینی استفاده 
می شود

l جهت پیشگیری از ابتال به بیماری کیفوز، فرد باید به پهلو بخوابد 
و ارتفاع بالش زیر س��رش را هم اندازه با ارتفاع شانه هایش انتخاب 
کند. بعضی ها عادت دارند وقتی به پشت می خوابند از بالشت های بلند 
و یا چند بالشت استفاده کنند که در دراز مدت، تغییر شکل بدنی به 

صورت کیفوز به وجود می آید

l فیزیوتراپی برای درمان قوز کمر ناش��ی از شکستگی نخاعی هم 
مفید اس��ت.فیزیوتراپی منحنی قوس کمری ناش��ی از شکستگی های 
نخاعی را اصالح نمی کند اما برای جلوگیری از شکستگی های بیشتر، 

ممکن است یاد گرفتن وضعیت درست بدنی مفید باشد

آفتاب یزد- گروه زندگی: ستون فقرات پشتی از 120 مهره تشکیل می شود 
که نقش مهمی در پایداری قفس��ه سینه،گردن و شانه ها دارد.مهره های ستون 
فقرات پش��تی دارای زاویه 45-20 درجه خمیدگی به س��مت جلو می باش��د.
افزایش این زاویه به معنای گوژپش��تی یا افزایش کیفوز ش��ناخته می شود.این 
بیماری به عنوان »قوز« کردن هم شناخته می شود.اگر چه بیشتر بیماری کیفوز 
زنان سالخورده را تحت تاثیر قرار می دهد، اما می تواند در هر سنی اتفاق بیفتد. 
در مرحله خفیف، مش��کالتی به وجود می آورد. با ای��ن حال، تاخیر در درمان، 
می توان��د ع��وارض جدی ایجاد کند. با توجه به اهمی��ت موضوع آفتاب یزد در 
اینباره با دکترسیروس مومن زاده، فوق تخصص درد شناسی و طب درد و دکتر 

ویدا مرزبان، فیزیوتراپیست، عضو انجمن فیزیوتراپی گفتگو کرده است. 
در ابتدا دکترمومن زاده دراینباره می گوید: بیماری کیفوز به خمیدگی قسمت 

باالیی ستون فقرات و ایجاد یک منحنی و گردی در پشت فرد گفته می شود.
وی بیان کرد: نام این بیماری از کلمه یونانی kyphos به معنای کوهان ش��تر 
گرفته شده است و نام دیگر آن، قوز کلسو نیز می باشد. اینکه این عارضه در چه 
سنی اتفاق می افتد بستگی به ویژگی های فردی شخص دارد و از فردی به فرد 
دیگر متفاوت است اما در زنان مسن معمول تر است. این عارضه در اغلب موارد 
به وسیله قوزبند و فیزیوتراپی قابل درمان است. هر چه زودتر درمان آن شروع 

شود اثر گذاری آن بیشتر خواهد بود.
ای��ن فوق تخصص درد شناس��ی اظهار کرد: قوز پش��ت و انحنای غیر طبیعی 
ستون فقرات انواع مختلفی دارد که عبارتند از قوز وضعیتی، قوز شوئرمن، قوز 

مادرزادی، قوز ناشی از مشکالت تغذیه ای و قوز پس ضربه.
n قوز وضعیتی شایع ترین نوع قوز است

وی گفت: قوز وضعیتی ش��ایع ترین نوع قوز است و بستگی به سن فرد نداشته 
و در افراد جوان و پیر مش��اهده می ش��ود.چنانچه در جوانان اتفاق بیفتد به آن 
خمیدگی و در افراد مسن ظاهر شود به آن قوز وارثه می گویند اما این نوع قوز 

اغلب در میان زنان شایع است.
دکتر مومن زاده اظهار کرد: نوع دیگر قوز به نام قوز ش��وئرمن باعث ایجاد درد 
در ناحیه پشت می شود. این درد می تواند درجات مختلفی داشته باشد.این نوع 
قوز قس��مت های مختلفی از س��تون فقرات را تحت تاثیر قرار می دهد و بیشتر 
در نوجوانان 10 س��اله تا 15 س��اله اتفاق می افتد و در آقایان بیشتر از خانم ها 

شایع است.
 این فوق تخصص درد شناس��ی مطرح کرد: قوز مادرزادی نیز عارضه ای اس��ت 
که معموال در نوزادانی اتفاق می افتد که ستون فقراتشان در رحم مادر به طور 
صحیح رشد نکرده و دارای اختالالتی است. معموال در اینگونه نوزادان مهره های 

کمر به هم جوش خورده و از حالت طبیعی خود خارج شده است. 
وی افزود: این عارضه ممکن است در نوجوانان نیز به طور ناگهانی ظاهر شود.این 
نوع قوز در کودکانی که از مشکالت عصبی مانند مشکالت دماغی رنج می برند 

بیشتر دیده می شود که با بزرگتر شدن کودک،این مشکل شدیدتر می شود.
دکتر مومن زاده بیان کرد:قوز ناش��ی از مشکالت تغذیه ای نیز همانگونه که از 
نامش پیداس��ت به دلیل مش��کالت و کمبود مواد معدنی مورد نیاز بدن اتفاق 
می افتد واین مسئله معموال در دوران کودکی رخ می دهد. به عنوان مثال کمبود 

ویتامین D یکی از عوامل ایجاد گوژپشتی می باشد.
ای��ن فوق تخصص درد شناس��ی عنوان کرد: اگر ضربه ای به مهره های س��تون 
فقرات وارد ش��ده که باعث آس��یب دیدن آنها ش��ود و این مشکل به طور موثر 
درمان نش��ود می تواند باعث به وجود آمدن ق��وز کمر گردد که به آن قوز پس 

ضربه ای می گویند.
وی تشریح کرد: چنانچه قوز کمر مالیم باشد معموال عالئم قابل توجهی ندارد 
اما در مواردی که شدیدتر باشد می تواند باعث ایجاد خمیدگی و گردی در کمر 

گردد و یا ژست بدنی شخص را دچار حاالت غیر طبیعی کند.
دکتر مومن زاده بیان کرد:سایر عالئم و نشانه های قوز کمر عبارتند از احساس 
س��فتی و خشکی ستون فقرات، احس��اس درد در ناحیه کمر بخصوص هنگام 
حرکت، متمایل شدن حالت قرار گیری سر و گردن به جلو،  تفاوت در ارتفاع دو 
شانه، درد قفسه سینه، احساس درد در پشت زانو، احساس ناراحتی در تنفس 

و  احساس خستگی.
ای��ن فوق تخصص درد شناس��ی ابراز کرد: در برخی افراد ممکن اس��ت گردن 
باعث ایجاد کجی س��تون فقرات به سمت بیرون گردد که اینگونه افراد ممکن 
است دارای یک یا چند نشانه از نشانه هایی مانند داشتن محدودیت در حرکت 
دادن گردن در جهات مختلف،داشتن حس درد در گردن، احساس بی حسی در 
دس��ت ها و پاها، مشکل در راه رفتن، کم بودن قدرت دست در گرفتن اجسام، 

بی اختیاری ادرار و فلج.
 وی می گوید: تغییر ش��کل س��تون فقرات )گوژپش��تی(ممکن است به دالیل 
مختلف رخ دهد که مهمترین آن عبارتند از پوکی استخوان، از بین رفتن دیسک 
کمر، سرطان و درمان های مربوط به آن، بیماری شوئرمن و بیماری مادرزادی.

وی گفت: بیماری پوکی اس��تخوان باعث نازک و ش��کننده شدن استخوان ها 
می ش��ود و ممکن است باعث شکسته ش��دن مهره های کمر گردد.این بیماری 
معموال در افرادی که برای مدت زمان طوالنی از میزان باالیی از کورتیکواستروئید 
استفاده کرده اند و زنان مسن اتفاق می افتد و فرد را مساعد ابتال به بیماری کیفوز 

می کند.
دکتر مومن زاده عنوان کرد:در ستون فقرات شما صفحه های گرد و نرمی  وجود 
دارد که بین مهره های س��تون فقرات قرار گرفته است و باعث تسهیل حرکت 
مهره ها بر روی هم می شود.با باال رفتن سن،این صفحات خشک شده و منقبض 
می ش��وند.این پدیده باعث ایجاد بیماری دیسک کمر می گردد.دیسک کمر به 

خودی خود باعث ایجاد قوز کمر نمی شود اما وضعیت آن را بدتر می کند.
این فوق تخصص درد شناس��ی اظهار داشت: سرطان های مربوط به کمر باعث 
ضعیف شدن مهره های ستون فقرات شده و آنها را در معرض خطر شکستگی 
قرار می دهد.درمان های مرتبط با سرطان مانند رادیوگرافی و شیمی درمانی نیز 
ممکن است باعث بروز این مشکل گردد.وی ادامه داد:گوژپشتی ای که ناشی از 
بیماری بیماری شوئرمن است یک بیماری ارثی می باشد و معموال قبل از بلوغ 
هنگامی که یک جهش ناگهانی در رشد فرد اتفاق می افتد رخ می دهد وبیماری 
مادرزادی نیز بس��یار نادر است و وقتی رخ می دهد که ستون فقرات جنین در 
رحم مادر به طور طبیعی رش��د نکند.دکتر مومن زاده تصریح کرد:سایر دالیل 
ب��روز عارضه ق��وز کمر عبارتند از دوال دوال و خمی��ده راه رفتن،  بیرون زدگی 
دیسک، ضربه و آسیب دیدگی کمر، بیماری در محل بافت های ارتباطی ستون 
فقرات، برخی بیماری های خاص مربوط به غدد درون ریز، برخی عفونت ها مانند 

بیماری سل، بیماری فلج اطفال، بیماری اسپینا بیفیدا و تومورها.
این فوق تخصص درد شناس��ی خاطرنشان کرد: تشخیص بیماری کیفوز بدین 
صورت است که هنگامیکه شما یک معاینه فیزیکی داشته باشید بخصوص در 
مورد کودکان و نوجوانان، پزش��ک قد شما را اندازه گیری می کند. ممکن است 
پزش��ک از شما بخواهد از کمر به جلو خم شوید و وضعیت ستون فقرات شما 
را بررس��ی کند.چنانچه شما قوز داشته باشید در این حالت وضعیت برآمدگی 
قس��مت باالی ستون فقرات شما مشخص تر است اما دکتر برای بررسی قدرت 
ماهیچه ها و عکس العمل آنها،ممکن است آزمایشات سیستم عصبی نیز بر روی 
شما انجام دهد.وی افزود:همچنین ممکن است شما نیاز به آزمایشات تصویری 
مانند سی تی اسکن، ام آرآی و یا اشعه ایکس داشته باشید.چنانچه شما مشکل 
ضعف یا بی حس��ی ماهیچه ای داشته باشید تست هایی وجود دارد که مشخص 

می کند عکس العمل عصب های شما هنگام حرکت در نخاع چگونه است.
دکت��ر مومن زاده عنوان کرد: برای تس��کین درد کم��ر و درمان کیفوز،معموال 
پزش��کان استفاده از مسکن های بدون تجویز مانند ایبوپروفن، ناپروکسین و یا 
استامینوفن را پیشنهاد می دهند و چنانچه مسکن های فوق به اندازه کافی موثر 

نبودند پزشک مسکن های قویتری را برای شما تجویز خواهد کرد.
این فوق تخصص درد شناس��ی مطرح ک��رد: چنانچه علت بروز کیفوز بیماری 
پوکی استخوان بوده باشد پزشک داروهایی نیز جهت قوی تر کردن استخوان ها 

تجویز خواهد کرد.

n استفاده از قوزبند
 در درمان کیفوز موثر می باشد

وی می گوی��د: اس��تفاده از قوزبند در 
درمان کیفوز موثر می باشد. بخصوص 
برای کودکانی که به بیماری شوئرمن 
مبتال هس��تند و در سال های رشد به 

سر می برند بسیار کمک کننده است.
دکت��ر موم��ن زاده ابراز ک��رد: روش 
کاهش الته��اب جهت کاهش التهاب 
به وجود آمده توسط قوز کمر استفاده 
می شود. این روش بسیار موثر بوده و 

نتایج مطلوبی ارئه داده اس��ت. الکتروتراپی و اولتراسوند مثال هایی از روش های 
کاهش التهاب هستند که توسط ماساژ ستون فقرات انجام می شوند.

این فوق تخصص درد شناسی و طب درد گفت:تمرینات مخصوص برای درمان 
کیفوز،انجام ورزش های کششی روش مناسبی برای بهبود انعطاف ستون فقرات 
و تقویت ماهیچه های وریدهای شکمی  می باشد زیرا این ورزش ها وضعیت حالت 

بدنی را بهبود می بخشند.

n اطالع از آناتومی ستون فقرات به درک کیفوز کمک می کند
در ادامه نیز دکتر مرزبان در اینباره خاطرنشان کرد: بیماری کیفوز عبارت است 
از انحنای غیرطبیعی قس��مت از س��تون فقرات که باعث می شود کمر و پشت 
س��تون فقرات قوس  دار تر از حد معم��ول به نظر بیاید و همچنین دچار درد و 

سفتی شود.
وی ابراز کرد: اطالع از آناتومی ستون فقرات به درک بهتر کیفوز کمک می کند. 
ستون فقرات دارای 3 بخش است که 3 منحنی طبیعی را تشکیل می دهد. این 
سه منحنی هنگام اتصال به هم به حالت “S” در می آیند. منحنی های C شکل 
گردن و کمر لوردوز نامیده می ش��وند اما منحنی معکوس »C ش��کل« قفسه 

سینه، به نام ستون فقرات توراسیک، کیفوز نام دارد.
این فیزیوتراپیس��ت بیان کرد: در یک فرد معمولی، ستون فقرات قفسه سینه 
دارای کیفوز طبیعی بین 20 تا 45 درجه اس��ت. در حالی که اصطالح پزشکی 
که برای منحنی بس��یار بیش��تر از حد معمول، اغلب بیش از 50 درجه، به کار 
می رود “هایپرکیفوز” است لذا اصطالح “کیفوز” معموالً توسط جراحان ستون 

فقرات برای اشاره به این وضعیت بالینی استفاده می شود.
وی می گوید: بدن انسان به گونه ای طراحی شده است که به ما امکان نشستن 
و ایس��تادن را می دهد. س��تون فقرات نرمال قفسه س��ینه )اواسط کمر( دارای 
انحنای طبیعی رو به جلو بین 20 تا 45 درجه است که فضای الزم برای قلب 
و ریه ه��ا را فراهم می کن��د و این انحنای رو به جلو با انحنای نرمال کمر به نام 

لوردوز همراه است.
دکتر مرزبان اظهار داش��ت: کیفوز اصطالحی ب��رای انحنای اغراق آمیز یا گرد 
شدن س��تون فقرات فوقانی / میانی )توراسیک( بزرگتر از 50 درجه است. این 
انحنای بزرگ باعث ایجاد یک قوز می ش��ود که به آن گوژپشتی “کمر گرد” یا 
“قوز کمر” نیز می گویند. این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: فرد مبتال 
به کیفوز ممکن اس��ت برای صاف ایستادن مشکل داش��ته باشد. این بیماری 
می تواند در هر سنی ایجاد شود و هر دو جنس را درگیر کند. این تغییر شکل 

ستون فقرات دالیل زیادی دارد و با اسکولیوز نیز همراه است.

وی ابراز کرد که درمان های فیزیوتراپی در درمان کیفوز یا گوژپشتی و قوز کمر 
مخصوصا در نوع موضعی اهمیت زیادی دارند زیرا یک فیزیوتراپیست می تواند 
به درست شدن وضعیت بدنی و تقویت عضالت ستون فقرات کمک کند با این 
حال، درمان های فیزیوتراپی ممکن است برای بیماران مبتال به قوز کمر و پشتی 
س��اختاری، از جمله شویرمان و یا ناش��ی از شکستگی های نخاعی نیز توصیه 
شوند.دکتر مرزبان عالئم کیفوز را اینگونه تشریح کرد که عالئم کیفوز عبارتند از 
برابر نبودن ارتفاع شانه ها، جلو بودن سر نسبت به دیگر اعضا بدن، تفاوت ارتفاع 
و وضعیت یک کتف با کتف دیگر،  قسمت فوقانی پشت بدن هنگام به جلو خم 

شدن بلندتر از حالت طبیعی به نظر می رسد.
 این فیزیوتراپیست اضافه کرد: گرد شدن شانه ها، قوز قابل مشاهده روی پشت 
بدن، درد مالیم کمر و پش��ت بدن، خس��تگی، سفتی و خشکی ستون فقرات 
وگرفتگی عضله های همسترینگ )عضله های پشت ران( از دیگر عالیم ابتال فرد 

به بیماری کیفوز می باشد.
وی بیان کرد: علت های ش��ایع کایفوز عبارتن��د از وضعیت بدنی که این مورد 
معموال در افراد بلند قد دیده می شود.وضعیت بد بدنی در مدرسه یا تنش های 
ذهنی و جس��می نی��ز می تواند منجر به وضعیت بدنی ناهنجار ش��ود و اگر به 
دالیلی، لوردوز کمر بیش از حد ش��ود، قوس کمر جبرانی در ستون فقرات در 

پشت قفسه سینه به وجود می آید.  
n قوز کمر ممکن است ناشی از بیماری شویرمان باشد

دکتر مرزبان افزود: قوز کمر نیز ممکن است ناشی از بیماری شویرمان باشد که 
بیماری التهاب استخوان و غضروف در مهره ها شناخته می شود و درگروه سنی 

نوجوانان ممکن است به دلیل آرتروز یا روماتیسم باشد. 
این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران تصریح کرد: کیفوز انواع مختلفی دارد که یکی 
از شایع ترین نوع آن، کیفوز وضعیتی است و معموالً در دوران نوجوانی و با حالت 
اندامی نامناسب یا قوز کردن مشخص می شود و ارتباطی با ناهنجاری های شدید 

ساختاری ستون فقرات ندارد.
وی اظهار کرد: انحنا ناشی از کیفوز وضعیتی معموالً گرد و هموار است و غالباً 
برای درمان قوز کمرهنگامی که از بیمار خواس��ته می ش��ود تا صاف بنشیند یا 
بایستد و "قوز نکند"، برطرف می شود وکیفوز وضعیتی در میان دختران شیوع 
باالت��ری دارد. این عارضه به ندرت دردناک اس��ت و چون پیش��رفت نمی کند، 

معموالً مشکلی را در بزرگسالی به وجود نمی آورد.
دکتر مرزبان می گوید: در کیفوز ش��ویرمان منظورقوس کمر بیش از 40 درجه 
اس��ت که به علت رش��د نابرابر در صفحه رشد مهره ها اتفاق می افتد این شکل 
غیرطبیعی باعث می شود مهره  ها در جلوی ستون فقرات به یکدیگر نزدیک و در 
عقب از هم جدا شود.به این ترتیب فضای معمول دیسک کم می شود و تحدب 
غیرطبیعی در باالی پش��ت بدن ایجاد می شود و بنابراین عارضه ایجاد شده در 

صورتی که قبل از پایان رش��د اسکلتی 
درمان نشود همیشگی خواهد بود و برای 

درمان نیاز به جراحی دارد.
این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: 
در نوع کیفوز مادرزادی: در بس��یاری از 
موارد، دو یا چند مهره جنین به یکدیگر 
می چس��بند. در اکثر م��وارد هم دلیل 
اتفاق مشخص نیست. با این وجود، چون 
برخی از موارد قوز کمر مادرزادی، ارثی 
اس��ت، ژنتیک نقش مهمی در ایجاد آن 

ایفا می کند.
وی ابراز داشت: قوز کمر می تواند خود را 
به صورت بخشی از عالئم تعدادی از بیماری های عمومی نشان دهد و کودکان 
مبتال به سندرم میلودیسپالستیک پیشرفته معموال به علت نبود ساختارهای 

خلفی، دچار قوز کمر می شوند.
دکتر مرزبان عنوان کرد: قوز کمر در شرایطی که با بیماری های مرتبط با سستی 
رباط ها مانند سندرم اهلرز-دنلوس و سندرم مارفان همراه شود، معموال بر روی 
ناحیه توراکولومبار در ستون فقرات یا ستون فقرات در قسمت پایین کمر تاثیر 

می گذارد.
این فیزیوتراپیست ادامه داد: قوز کمر لومبار )انحنای شدید پایین کمر( یا قوز 
کمر در ناحیه توراکولومبار به راحتی قابل درمان نیستند زیرا اغلب جابه جایی 
آن در قسمت های باال و پایین قسمت جراحی شده ستون فقرات اتفاق می افتد.

وی می گوید: قوز کمر همراه با نوروفیبروماتوز غالبا با دفورمیتی شدید چرخشی 
همراه اس��ت و درمان آن می تواند بس��یار دش��وار باش��د و نیز قوز کمر گردنی 

می تواند بخشی از دیاستروفیک دیسپالزیا یا سندرم الرسن باشد.
دکتر مرزبان اظهار کرد که در مناطقی از جهان که س��ل بس��یار ش��ایع است، 
غربالگری کودکان برای قوز کمر ممکن است به تشخیص زودهنگام آن کمک 
کند.این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران میگوید: همانطور که سن کودکان مبتال 
به فیبروز کیستیک بیشتر می شود و پا به دوران بزرگسالی می گذارند،بیماری 

کفیوز همراه با این بیماری بیشتر گزارش می شود.
وی متذکر ش��د: برای ش��رایطی مانند پوکی اس��تخوان در نوجوانان یا سندرم 
Maroteaux-Lamy ک��ه در آنه��ا قوز کمر انعطاف پذیر اس��ت و می تواند 
وقتی که بیمار به پشت بر روی یک بالشت قرار می گیرد با رادیوگرافی تصحیح 
ش��ود، بریس بندی می تواند موثر باشد.دکتر مرزبان یاد آور شد: بزرگساالنی که 
در قس��مت پایین کمر درد دارند یا نوجوانانی که وضعیت بدنی بدی دارند که 

می تواند با درد همراه باشد یا نباشد نیز بیماری کیفوز مشاهده می شود.
 این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران خاطرنش��ان کرد:معموال قوز کمر ش��دید و 
سخت با معاینه فیزیکی تشخیص داده می شود زیرا قوز کمر با خم شدن تشدید 

می شود و با کشش کمی اصالح می شود.
وی توضیح داد: قوز کمر حاد، با کج شدن لگن و سفتی همسترینگ همراه است 

و در 30 درصد از موارد با اسکولیوز خفیف همراه هستند.
دکتر مرزبان بیان کرد: با توجه به شدت و میزان بیماری کیفوز، سه درجه برای 
آن وج��ود دارد اما به طور کلی تش��خیص زودهنگام ق��وز کمر به جلوگیری از 

پیشرفت آن کمک می کند.
n اصالح وضعیت قوز کمر زمان بر است

این فیزیوتراپیس��ت مطرح کرد: درمان بیم��اری کیفوز با توجه به درجه تغییر 
شکل )دفرمیتی( انجام می ش��ود. با این وجود، مهم است که بدانید که اصالح 
وضعیت قوز کمر زمان بر است.وی با بیان این نکته که " درمان بیماری کیفوز 
ش��امل تمرینات، کش��ش ها، تحرک و همچنین اصالح دائمی وضعیت بدنی 
است"، گفت: قوز کمر نوع یک معموال به دلیل وضعیت بد بدنی به وجود می آید.

دکتر مرزبان اضافه کرد که درمان قوز کمر موضعی ش��امل برخی از تمرینات 
فیزیوتراپی جهت تقویت عضالت پاراورتبرال بیمار می باشد.

ای��ن فیزیوتراپیس��ت تصریح کرد که به طورکلی بس��ته به تش��خیص خاص 
خود فرد، ممکن اس��ت تکنیک های چندگانه فیزیوتراپی برای درمان کیفوز و 
کم��ک به بهبود حرکت عضالت پش��ت به کار گرفته ش��ود که مهمترین آنها 
عبارتند از درمان دس��تی ویژه س��تون فقرات، روش فلکش��ن دیستراکش��ن، 
 درمان بافت نرم با اس��تفاده از ابزار و دست، درمان نقاط ماشه ای، تکنیک های

 پاسچر.
وی گفت: در افراد مبتال به بیماری کیفوز، درمان دستی ویژه ستون فقرات بدین 
صورت اس��ت که فیزیوتراپیس��ت حرکات محدود در ستون فقرات را مشخص 
می کند و از فشار مالیم برای کشش بافت نرم استفاده می کند تا سیستم عصبی 
را تحریک کند. پس از درمان های متعدد، ستون فقرات شروع به برگشت آرام به 

وضعیت طبیعی می کند و طیف کاملی از حرکت به فرد داده می شود.
وی اظهار کرد: اگر قوز پش��ت به علت بیماری دژنراتیو دیس��ک ایجاد ش��ود 
و یا مش��کل حرکتی نخاع پایین تر از س��تون فقرات واقع  ش��ده، روش فلکشن 
دیستراکشن فیزیوتراپی ارجح است.این روش شامل استفاده از حرکات مالیم و 
بدون فشاراست که با احتیاط دامنه حرکت در ستون فقرات را افزایش می دهد.
دکترمرزبان بیان کرد: دردرمان بافت نرم با استفاده از ابزار و دست، با استفاده 
از دس��تگاه های مختلف دس��تی و تکنیکهای مختلف با دست، فیزیوتراپیست 
به آرامی به عضالت آسیب دیده پشت ضربه میزند تا آن ها را شل و ریلکس کند. 

این روش به درمان کیفوز نیز کمک می کند.
این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح کرد: هدف از این درمان نقاط ماشه ای 
پیدا کردن نقاط مش��خص تحت فشار در عضالت پشت است. فیزیوتراپیست با 
اعمال فشار مستقیم در این نقاط باعث شل شدن عضالت و کاهش فشار به آن 

می شود و ستون فقرات می توانند راحت تر حرکت کنند.
وی عنوان کرد: اگر قوز پش��ت به علت وضعیت نادرست بدن ایجادشده باشد، 
فرد می تواند در تمرینات، تکنیک های پاسچر انجام دهد تا عضالت ستون فقرات 
قوی تر شوند. یک فیزیوتراپیست تکنیک هایی را آموزش می دهد و به فرد نشان 
می دهد که چگونه به اصالح وضعیت قرارگیری بدن خود بپردازد. فرد با دنبال 
کردن و انجام پیشنهاد های پزشک برای به دست آوردن وضعیت بهتر می تواند 

به کاهش منحنی در ستون فقرات خود کمک کند.
دکت��ر مرزب��ان می گوی��د: جری��ان الکتریکی ب��ا فرکانس پایی��ن تحت نظر 
فیزیوتراپیست ماهیچه های فرد را تحریک می کند و با کاهش التهاب دردهای 
مربوط به وضعی��ت قرارگیری بد بدن، کیفوز کاهش می یابد. این عضو انجمن 
فیزیوتراپی ایران اظهار کرد: روش اولتراس��وند تراپی که توسط فیزیوتراپیست 
انجام می ش��ود با ارس��ال امواج صوتی به عمق بافت عضالنی کمک می کند تا 
سفتی، اسپاسم و درد مربوط به وضعیت قرارگیری بد بدن و قوز پشت کاهش 
یاب��دو همچنین با گرمای مالیمی ک��ه ایجاد می کند گردش خ��ون را بهبود 
می بخش��د.وی ادامه داد:همچنین از دستگاه های دیگری مثل لیزر و مگنت و 
درای نیدلینگ و دس��تگاههای گرمای سطحی و عمقی و...هم در صورت لزوم 
برای کمک به درمان کیفوز توس��ط فیزیوتراپیست استفاده می شود وعالوه بر 
این، بیمار باید تالش آگاهانه ای را در جهت اصالح و حفظ وضعیت بدنی مناسب 
انجام دهد.دکترمرزبان افزود: با استفاده از آینه، بیمار مبتال به کیفوز از وضعیت 
بدنی خویش مطلع شود و دستورالعمل های مناسب توسط فیزیوتراپیست برای 

اصالح وضعیت بدنی به او داده می شود.
این عض��و انجمن فیزیوتراپی ایران می گوید: به اف��راد مبتال به بیماری کیفوز 
توسط فیزیوتراپ تمرینات قدرتی برای تقویت عضالت شکمی و عضالت کمر 
داده می شود که ممکن است عضالت همسترینگ سفت شوند. از این رو کشش 
همسترینگ انجام می شود وتمرینات تنفسی به ویژه دیافراگم و تمرین تنفسی 
ک��ه در آن از حرکت دنده ها برای دم و بازدم اس��تفاده می ش��ود، آموزش داده 

می شوند.
وی ادامه داد: در حالی که تقویت کردن عضالتی که ضعف آنها موجب خم شدن 
س��تون فقرات در پشت قفسه سینه می شود برای افراد مبتال به بیماری کیفوز 

ضروری است  همچنین مهم است که عضالتی که در اختالل عملکرد موضعی 
نقش دارند را کشش دهیم تا در جای درست خود قرار گیرند.

دکتر مرزبان مطرح کرد: دو گروه از عضالتی که می توانند به طور قابل توجهی 
در انعطاف پذیری و خمیدگی بیش از حد ستون فقرات در پشت قفسه سینه 

نقش داشته باشند، عضالت شکمی و دیافراگم هستند.
این فیزیوتراپیست بیان کرد: کشش عضالت شکم )ABS( می تواند به شدت در 
کاهش قوز کمر توراسیک مفید باشد زیرا همان زمان با اینکه شما آنها را کشش 
می دهید، موجب تحرک س��تون فقرات خود نیز می ش��وید لذا یکی از بهترین 

روشهای کشش عضالت شکم دراز کشیدن روی یک توپ سوئیسی است.
وی اضافه کرد: مهم اس��ت که در زمانی که این کش��ش را انجام می دهید، آرام 
باش��ید و به طور طبیعی نفس بکش��ید، زیرا این کار موجب بهبود رهاس��ازی 

عضالت شما می شود.
دکترمرزبان توضیح داد: تمرینات فوم چرخشی برای ستون فقرات پشت قفسه 
س��ینه که شامل دراز کشیدن روی یک رول فوم است تا به ستون فقرات شما 
تحرک داده شود ودر واقع در این روش رول به سمت عقب کشیده می شود برای 

افراد مبتال به بیماری کیفوز مفید است.
 این فیزیوتریس��ت ابراز کرد: در دو نوع قوز کمر درجه دو و س��ه تغییر شکل و 
دفرمیتی در مرحله پیشرفته است وبدین ترتیب برای اصالح آن، بریس به بیمار 
داده می شود زیرا انجام تمرینات همراه با استفاده از بریس نقش مهمی در بهبود 

تحرک ستون فقرات دارد.
وی افزد: فیزیوتراپی اغلب همزمان با بریس بندی استفاده می شود و از آنجا که 
بریس قس��مت های زیادی از ستون فقرات را پوشش می دهد، برخی معتقدند 
که پوش��یدن بریس می تواند عضالت را تضعیف کند اما فیزیوتراپ می تواند به 

جلوگیری از این آسیب کمک کند.
دکترمرزبان عنوان کرد که بسیاری از بیماران مبتال به قوز کمر شویرمان مشکل 
سفتی عضالت همسترینگ نیز دارند که فیزیوتراپی می تواند به کاهش سفتی 

این عضالت کمک کند.
این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: فیزیوتراپی برای درمان قوز کمر ناشی 
از شکستگی نخاعی هم مفید اس��ت.فیزیوتراپی منحنی قوس کمری ناشی از 
شکس��تگی های نخاعی را اصالح نمی کند اما برای جلوگیری از شکستگی های 

بیشتر، ممکن است یاد گرفتن وضعیت درست بدنی مفید باشد.
وی افزود: یک فیزیوتراپیست همچنین می تواند به تقویت عضالت ستون فقرات 
کمک کند تا از ستون فقرات بهتر حمایت شود و قسمتی از وزن و فشار از روی 

مهره ها برداشته شود.
دکتر مرزبان می گوید: به طور کلی ورزش برای سالمتی استخوان اهمیت دارد.
به همین علت فیزیوتراپیست می تواند یک برنامه تمرینی که ممکن است شامل 
تمرین��ات تحم��ل وزن )مانند پیاده روی یا تنی��س( و تمرینات قدرتی )مانند 
بلند کردن وزنه( باشد را تهیه کند تا از بروز بیماری هایی مانند کیفوز در افراد 

جلوگیری شود.
این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران خاطرنشان کرد:روش جراحی برای درمان قوز 
کمر ساختاری گاهی الزم است زیرا در بعضی موارد، ممکن است پیوند استخوان 

برای حفظ تصحیح انجام شده الزم باشد.
وی اضافه کرد: گاهی اوقات ممکن اس��ت برای درم��ان افراد مبتال به بیماری 
کیفوز نیاز به جراحی باش��د که فش��ار وارده بر س��تون فقرات را کاهش دهد و 

موجب تثبیت ستون فقرات شود.
دکتر مرزبان ابراز کرد: کاشت ابزار در ستون فقرات و فیوژن روش های جراحی 
هستند که ممکن است برای اصالح ناهنجاری ستون فقرات و ایجاد ثبات دائمی 
در س��تون فقرات استفاده شوند.این روش ها س��طح و جایی که عنصر نخاعی 
آس��یب دیده یا برداشته شده )مانند دیس��ک بین مهره ای( را به هم متصل و 

سفت و محکم می کنند.
این فیزیوتریس��ت اضافه کرد: در روش کاشت ابزار از سخت افزارهای طراحی 
شده پزشکی مانند میله ها، سیم ها و پیچ ها استفاده می شود. این دستگاه ها در 

طول جوش دادن ستون فقرات، آن را صاف نگه می دارند.
وی متذکر شد: فیزیوتراپی پس از جراحی در درمان افراد مبتال به کیفوز اهمیت 
بسیاری دارد زیرا فیزیوتراپی مناسب قفسه سینه برای اجتناب از عوارض است 
و توصیه حرکاتی برای اندام های پایینی و گردن دو بار در روز به بیمارانی که در 

حال اجرای روش های درمانی کششی هستند.
دکت��ر مرزب��ان ادام��ه داد: فیزیوتراپی پ��س از عمل به کار گرفته می ش��ود تا 
بیم��ار بتوان��د قدرت، انعط��اف پذیری و دامن��ه حرکت قبلی خ��ود را بازیابد. 
بیمار، فیزیوتراپی را تا مدتی به صورت س��رپایی ادام��ه می دهد. عالوه بر این، 
 درمانگ��ر یک برنام��ه ی تمرینی خانگی را برای درمان ق��وز کمر بیمار فراهم 

می کند.
این عضو انجم��ن فیزیوتراپی ایران بیان کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد قوز 
کمر توصیه می شود تا کودکان را قبل از شکل گیری کامل غضروف های مفصلی 
مورد بررسی و معاینه قرار داد زیرا با مراجعه به متخصص فیزیوتراپی در زمان 
مناس��ب می توان قوز کمر در کودکان بررس��ی کرد و اقدامات درمانی مناسبی 
جهت رفع آن انجام داد.وی تصریح کرد که همیش��ه پیشگیری بهتر از درمان 
است برخی نکات برای پیشگیری از کایفوز مهم هستند که عبارتند از صحیح 

ایستادن، صحیح خوابیدن و وضعیت صحیح کار.
دکتر مرزبان توضیح داد: برای پیشگیری از کیفوز، باید یاد بگیرید که در حالت 
ایس��تاده، بدن خود را در وضعیت صحیح نگه دارید.این متخصص افزود: جهت 
پیش��گیری از ابتال به بیماری کیفوز، فرد باید به پهلو بخوابد و ارتفاع بالش زیر 
سرش را هم اندازه با ارتفاع شانه هایش انتخاب کند. بعضی ها عادت دارند وقتی 
به پشت می خوابند از بالشت های بلند و یا چند بالشت استفاده کنند که در دراز 

مدت، تغییر شکل بدنی به صورت کیفوز به وجود می آید.
وی در پایان گفت: برای پیشگیری از کیفوز، سعی کنید  هنگام انجام کارهای 
روزانه حتما بدن را در وضعیت صحیح خود قرار دهید، مثال هنگام نشستن بر 

روی صندلی کمر به صورت صاف و عمود قرار بگیرد.

 آفتاب یزد در گفتگوبا متخصصان بررسی کرد

علل بروز بیماری کیفوز و راه های درمان آن چیست؟
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نیروهای امنیتی میانمار ۸۰ معترض را کشتند
انجمن کمک رسان به زندانیان سیاسی و یک روزنامه محلی گزارش دادند، نیروهای امنیتی میانمار از 
نارنجک های تفنگی علیه معترضان در نزدیکی یانگون استفاده کرده و بیش از 80 تن را به کام مرگ 

کشاندند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جزئیات مربوط به کشته شدن این افراد در 
شهر باگو واقع در 90 کیلومتری شمال شرق یانگون در ابتدای امر در دسترس نبود چون نیروهای 

امنیتی میانمار اجساد را در معبد »زیار مونی« انباشته کرده و محل را محاصره کردند.

aftab.yz@gmail.com

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

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: محســن رضایی میرقائد هرچه 
نداشــته باشــد، اعتماد به نفس باالیی دارد: »برنامه حل مشکالت 
مفصل اســت که در انتخابات ۹۲ حدود سه هزار خورده ای صفحه 
شــده بود و االن حــدود ۱۰ هزار صفحه این هــا را درآورده ایم که 
ان شــاء اهلل در دولت مردمی چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا 
خواهــد کرد.« اعتماد به نفس مربوط به ۳ یا ۱۰هزار صفحه برنامه 
داشتن نیست بلکه برای آن جایی است که تأکید می کند: »در دولت 

مردمی چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا خواهد کرد.« 
منوچهــر متکــی - همان وزیری که در آســمان توســط محمود 
احمدی نژاد عزل شد و حاال معرکه گردان بخشی از نیروهای اصولگرا 
اســت - خبر از ارســال نامه از طرف آیــت اهلل موحدی کرمانی به 
»رئیسی، قالیباف و محسن رضایی برای ارائه برنامه« می دهد و این 
یعنی اگر چه تکلیف محســن رضایی میرقائد - حداقل در سیاست 
- با خودش نیز روشن نیســت؛ اما در این که برای چندمین بار )!( 
می خواهد رئیس جمهور شدن را در مجموعه ی تالش های چندین 

باره ی خود، مجدداً امتحان کند کاماًل روشن است. 
خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان: »انتخابات ۱۴۰۰ و طوالنی ترین 

صف نامزدهایی با سابقه نظامی« می نویسد: 
»حضور نظامیان در انتخابات البته امری بدیع و نوپدید نیست. این 
مسئله ســابقه ای طوالنی دارد. پیش از این و در دوره های مختلف، 
نظامیانی چون »ســیداحمد مدنی«، »علی شمخانی«، »محمدباقر 
قالیبــاف« و »محســن رضایــی« در انتخابات ریاســت جمهوری 
شــرکت کرده اند. مدنی در انتخابات ســال۵۸، شمخانی در سال 
۸۰، قالیباف در ســال۸۴.۹۲ و ۹۶ و محســن رضایی در سال ۸۸ 
و ۹۲ در قامــت نامزد انتخاباتی حاضر شــدند. با این حال در هیچ 
دوره ای ریاست جمهوری نظامیان اینگونه مورد تبلیغ و حمایت قرار 
نمی گرفت که برایش در مجلس طرح تصویب کنند و کتاب و مقاله 
بنویسند و رسانه هایی را در حمایتش به خدمت بگیرند. اگرچه طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری مصوبه مجلس یازدهم به 
خاطرعدم تایید از ســوی شــورای نگهبان به این دوره از انتخابات 
نرسیده، ولی بندهایی از این طرح از حمایت جدی گروه هایی خاص 
از ریاســت جمهوری نظامیان حکایت داشته و دارد. این جریان در 
راســتای اقناع افکار عمومی درخصوص کارآمدی ورود نظامیان به 
قدرت هم تالش می کند. رونمایی از کتابی با عنوان »رئیس جمهور 
نظامی« در روزهای آخر ســال گذشــته اتفاقا با حضور جمعی از 
نظامیان که نام برخی از آن ها در میان نامزدهای احتمالی به چشم 

می خورد، نشان از این تالش منسجم و سازمانمند دارد. «

< بالتکلیف در سیاست، مدعی در اقتصاد! 
محســن رضایی را یک نظامی می دانند، فرمانده ی جنگ در دوران 
جنگ تحمیلی هشــت ساله، اگرچه جوان اما فرمانده بود. سابقه ی 
اجرایی نیــز به همان دوران بــاز می گردد، هرچه بوده در ســپاه 
پاسداران بوده و بس و اما از سال۱۳۷۸ که برای اولین بار خود را در 
معرض انتخاب مردم گذاشت - انتخابات مجلس ششم - تا سال های 
۸۴ با شعار »دولت عشق« که دو روز مانده به انتخابات کناره گیری 
کرد، در ۸۸ با شعار »دولت ائتالفی« که تنها ۶۸۰هزار رأی به دست 
آورد و سوم شد و در سال ۹۲با شعار »دولت فراگیر و جامعه امید« 
اگرچه نزدیک به ۴میلیون رأی به دســت آورد اما باز هم ناکام شد، 
همواره به عنوان یک تئوریسین اقتصادی به معرفی و عرضه ی خود 
پرداختــه اما هیچ کس تاکنون ســر از برنامه ها و ادعاهای بی پایان 
اقتصادی محســن رضایی که همچون ایده های سیاسی وی سرشار 
از تناقض است درنیاورده، چهره ای پرحاشیه که در بازه های زمانی 
مختلف در توئیتر نیز جنجال های دردســرآفرینی به دنبال وی در 

حرکت بوده اند.
این که می گوییم در سیاســت، تکلیف محســن رضایی حداقل با 
 خودش روشــن نیســت زیرا از یک ســو می گوید: »از این به بعد، 

هریــک ریال که به هر کســی بدهیم، یک ریــال را ادعا خواهیم 
کرد، زیرا اقتصاد برای ما بســیار مهم است. هیچ دلیلی وجود ندارد 
کــه ما به امنیت عراق و ســوریه کمک کنیم و ســپس ببینیم که 
ســایر کشــورها از مزایای اقتصادی بهره مند می شوند.« و از سویی 
دیگــر اظهار می دارد: »اگر غرب ســیگنال های روشــنی مبنی بر 
برداشته شــدن تحریم های آمریکا ظرف یک سال بدهد، جمهوری 

اسالمی ایران حاضر است مذاکره کند.« 
هــر دوی این اظهار نظرات بــا آن چه این روزها در قالب مطالبه ی 
سیاســت خارجه ی ایران مورد بحث می باشد در تضاد کامل است، 
اظهار نظراتی که باعث شد وزارت امور خارجه نیز به دردسر بیافتد 
تــا جایی که »صادق خرازی« در واکنش به این ناپختگی و تناقض 
می گوید: »اگر مسئول بودم جلوی افرادی که ناپخته حرف می زنند، 

می ایستادم.« 
خرازی که دستی در دیپلماســی داشته، معتقد است: »مسئولیت 
سیاســت خارجی در کشور با دولت و در نهایت با رهبری و شورای 
عالی امنیت ملی است. مجری همه سیاست های اتخاذ شده، دولت 
است این اصل را همه دنیا می داند. در مقابل ما می دانیم در آمریکا 
سیاســتی خارجی وجود دارد که از ســویی در سنا، ایران را تهدید 
می کنند و از ســوی دیگر در کنگره ایران را به نوع دیگری، تهدید 
می کنند و از جانب شان تهدید نظامی می شویم و حتی بخش نظامی 
و میلیتاریســم در آمریکا با آن نگاه بی تهدید موافق نیست ولی ما 
زبان رســمی دیپلماسی را از شــورای ملی امنیت آمریکا و از زبان 
وزیــر امور خارجه و رئیس جمهور می شــنویم. آن ها نیز در دنیا به 
زبان وزیر امور خارجه و رئیس جمهور و رهبری چشــم می دوزند و 
ما در این بخش صدای واحدی داریم. حال مجلس هر اطالعیه ای و 
نظــری دارد بدهد و هر مذاکره ای می خواهد بکند. اتفاقا باید از این 
فرصت ها اســتفاده کرد تا آن ها )کشورهای خارجی( بدانند که در 
کشــور ما چند صدایی و پلورالیســم وجود دارد و بسیاری با برجام 
مخالف هســتند و این دولت ریسک کرده است. آن ها فکر می کنند 
نظام قهقرایی در ایران حاکم است و کسی نشسته و می گوید بشود 

و نشود ولی اینطور نیست ساعت ها مذاکره انجام می شود تا به یک 
جمع بندی برسند. اصل خرد جمعی در تصمیمات مهم دیپلماتیک 

حاکم است.« 

< به FATF که می رسند آدم دیگری می شوند! 
محسن رضایی که در مورد حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه 
آن حرف های »هزینه زا« را گفته، یا برای مذاکره با آمریکا، شــرط 
گذاشــته )!( بــه تنهایی - آن گونه که از شــواهد و قرائن و برخی 
 FATF اظهار نظرات بر می آیــد، یکی از اصلی ترین موانع تصویب
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت آن هم در جایگاه دبیر، 
جایگاهی که بعد درگذشــت مرحوم هاشــمی رفسنجانی، برای او 

وسعت و ابتکار عمل بیشتری به وجود آورد. 
مواضع محســن رضایی در مورد FATF بر کسی پوشیده نیست، 
بــرای نمونــه، وی گفته اســت: »افرادی در مجمــع معتقدند که 
تصویب لوایح FATF باید به دولت بعد و شــهریورماه موکول شود 
چون دولت فعلی وقتی برای اجــرای آن ندارد.« آن که افرادی در 
مجمع دقیقاً چه کسانی هســتند را نمی دانیم اما می دانیم لوایحی 
که تصویب آن مدت ها اســت به تعویق افتاده، کشور را با مشکالت 
عدیده ای روبه رو کرده اســت، مثال فعاالن اقتصادی ایران می گویند 
»عدم تصویب لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پول شویی« 
باعث به حداقل رسیدن دادوستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی 
چون چین و روســیه شده است. یا این اظهار نظر از سوی بسیاری 
از فعاالن سیاســی و اقتصادی که: »تا مسئله ی FATF حل نشود 
حتی تفاهم نامه ی ۲۵ســاله با چین نیز قدرت اجرایی ندارد!« نیز 

مؤید همین واقعیت است. 
محســن رضایی، البته پیشتر در اظهار نظری عجیب تر مدعی شده 
بود: »مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری درباره لوایح 
مربوط به پول شــویی منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم 
خواهد بود.« مســئله ای که »حسن روحانی« در واکنش گفته بود: 
»تصویب این لوایح »نه ربطی به برجام و نه ربطی به تحریم« دارد. «
اواسط اسفند ۹۹ بود که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته 
بود: »فروردین ماه تکلیف لوایح« روشــن خواهد شد و اما فروردین 
به هفته ی پایانی رسید و تکلیف لوایح روشن نشد؛ یک بار کرونا، از 
چند روز دیگر ماه مبارک رمضان و آغاز پروسه ی انتخابات ریاست 
جمهوری و در نهایت می رسیم به همان حرف قبلی محسن رضایی 
که »تا شــهریور« نباید لوایح تعیین تکلیف شــود چون این دولت 

قدرت اجرایی ندارد! 

< اصولگرایان می گویند قرار شده درباره او حرف نزنیم! 
در دو تالش برای انجام مصاحبه با دو تحلیلگر اصولگرا که دســت 
برقضا از منتقدان سفت و ســخت »محمدباقر قالیباف« هستند با 
پاســخی درخور تأمل رو در رو شدم: »قرار گذاشته ایم علیه محسن 
رضایی حرفی نزنیم!« و وقتی گفتم قالیباف و رضایی هر دو در یک 
جبهه ی فکری هســتند چگونه است به سختی به قالیباف می تازید 
اما...گفتند: »تصمیم چنین گرفته شده که از محسن رضایی انتقاد 

نکنیم.« 
این روزها که از در و دیوار نامزدریاســت جمهوری ۱۴۰۰ می بارد، 
حضور چندین باره ی محســن رضایی که ممکن است شبیه ۸۴ در 
کمترین زمان بــه انتخابات انصراف دهد و قالیباف که حضور او در 
انتخابات ریاست جمهوری می تواند تلخ ترین ریسک سیاسی رئیس 
فعلی مجلس یازدهم باشد، کم اهمیت ترین مسئله، شعارهای عمدتاً 
اقتصادی محسن رضایی است؛ کسی که حرف از اصالحات گسترده 
در اقتصاد می زند اما برای تصویب لوایح مبارزه با پولشــویی نه تنها 
قدمی بر نمی دارد که ســنگ اندازی نیز می کند و جای این پرسش 
باقی می ماند که فردی با چنین ایده ای - به فرض داشــتن ۱۰هزار 

صفحه برنامه اقتصادی - با FATF می خواهد چه کند؟!

محسن رضایی؛ کاندیدایی که گرفتار تناقض است

مخالف FATF مدعی ۱۰هزار صفحه برنامه اقتصادی
سیاسی

در دو تالش برای انجــام مصاحبه با دو 
تحلیلگــر اصولگرا که دســت برقضا از 
منتقدان ســفت و ســخت »محمدباقر 
تأمل  درخور  پاسخی  با  هستند  قالیباف« 
رو در رو شــدم: »قرار گذاشته ایم علیه 
محسن رضایی حرفی نزنیم!« و وقتی گفتم 
قالیباف و رضایــی هر دو در یک جبهه ی 
فکری هستند چگونه است به سختی به 
»تصمیم  اما...گفتند:  می تازیــد  قالیباف 
چنین گرفته شــده که از محسن رضایی 

انتقاد نکنیم.«

الریجانی؛ 
َتکرار اشتباه!

ادامه از صفحه اول:
روحانــِی برآمــده از دال مرکزی جریان 
قرابت حزبی و  با وجودعدم  اصولگرایی 
تشکیالتی با جناح اصالحات اما توانست 
هرازگاهی، ولو در مقیاس سخن، مواضعی 
هم مســیر و موافق جریــان اصالح طلبی 
در حوزه هــای آزادی فردی و اجتماعی، 
حقوق شــهروندی، اجــرای تمام اصول 
قانون اساسی و... اتخاذ کند، کوشید تا در 
سیاست داخله گشایشی نیم بند و شکننده 
اما به نسبت بهتر از دولت پیشین برای از 
سرگیری دوباره فعالیت های سیاسی ایجاد 
کند و هراز گاهی نیز تالش کرد تا با تکیه 
بر ســبقه ثقیل خود در حوزه های امنیتی، 
سیاســی و نظامی و حضورش در ارکان 
اصلی سیستم به عنوان مهره ای تاثیرگذار، 
فارغ از نتیجه به دســت آمــده اقدام به 
برقراری مذاکره و گفت وگو با هسته های 
سخت حاکمیت کند که حتی در مواردی 

منجر به بروز چالش هم شد. 
در مقابل امــا از الریجانی اصولگرا چنین 
همراهی هایی حتــی در حد اتخاذ موضع 
نیز امری بعید و نزدیــک به محال به نظر 
می رسد، نوع نگرش او به حوزه سیاست 
داخله را از شیوه مدیریت رحمانی فضلی 
در وزارت کشــور که یار نزدیکش است 
می توان حدس زد و همچنین به هیچ عنوان 
نباید از وی انتظار اقدام به ایجاد مذاکره با 
هسته های سخت نظام برای حل بحران های 
مهم را داشت چرا که مرد این میدان نیست 
و نــه می تواند از پس ایــن وظیفه خطیر 
بربیاید و نه خودش تمایلی به ایفای چنین 

نقشی دارد. 
و در نهایت در کنار همه ابعادی که از این 
دو سیاست مدار بیان شد، شخصیت حقیقی 
الریجانی نیز در مقام قیــاس از ظرفیت 
کم تری نسبت به روحانی برخوردار است. 
الریجانی کاریزمای موجود در شخصیت 
روحانی را ندارد و مهارت سخنوری او به 
اندازه ای نیست که بتواند همچون روحانی 
۹۲ و ۹۶ نگاه مثبت مردم را به سمت خود 
معطوف کند. از طرفی روحانی ۹۲ از دید 
جامعه فردی نســبتا ناشناخته بود که هیچ 
نگرش پیشین منفی ای نسبت به او نبود در 
حالی که الریجانی به واسطه حضور سالیان 
ممتد در راس قوه مقننه همیشه زیر ذره بین 
بوده و به عنوان یک مســئول ارشد جزو 
مسببان بروز وضعیت فعلی قلمداد می شده 
و عالوه بر آن، حواشی پیش آمده پیرامون 
اطرافیانش منجر به ایجاد ذهنیت منفی از 
سوی مردم شده است که نکته ای منفی برای 

او خواهد بود. 
بدیهی است که ذکر خصایص روحانی نه 
از برای حمایت از او که با این منظور بیان 
شد که روشن شــود اگر روحانی با دارا 
بودن چنین ظرفیت عظیمی نتوانســته در 
قامت یک رئیس دولت موفق ظاهر شــود 
و در پیشبرد اهداف خود ناکام مانده است 
الجرم شکســت فردی چون الریجانی با 
ظرفیت های پایین تر نسبت به او در چنین 
جایگاهی حتمی و قطعی اســت و تحت 
چنین شرایطی گزینه مناسبی برای اجماع 

جریان اصالحات نخواهد بود.
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۲۰۴۲- در شــرایطی کــه ورود جنس 
خارجی را ممنوع کردند تولیدکنندگان 
داخلــی به مــردم رحم کننــد و آنقدر 
اجناس را گران نفروشــند. قیمت ها را 

چند برابر باید بفروشند؟ )۱/۲۰(
۲۰۳۵- امیدواریم مسیرهای احیای توافق 
هسته ای هموار شــود و برجام احیا شود. 
تمام جهان منتظر این لحظه است. )۱/۲۰(

۲۰۲۱- باالخره مشخص خواهد شد که 
قــرارداد ایران و چین چه تبعات مثبتی 

برای ما دارد. )۱/۲۰(
۱۹۵۱- به نظر من که مشخص نیست 
واکســن کی به دســت مردم می رسد. 
شاید حتی در دولت بعدی این موضوع 

انجام گیرد. )۱/۲۰(
۱۹۴۱- اینکه خیلی بد است هر روز باید 
شاهد فوت هموطنانمان به خاطر ابتال به 
کرونا باشیم. خدایا این روزهای سخت را 

خودت پایان بده. )۱/۲۰(
۱۹۲۲- من این ســوال را دارم آیا واقعا 
رشــد اقتصادی ما مثبت بوده؟ بسیاری 
از کشــورها در شــرایط کرونایی رشد 
اقتصادی آنها منفی شده، چه طور برای 

ما مثبت بوده؟ )۱/۲۰(
۱۹۰۱- مــا از وین خاطرات خوشــی 
در مورد توافق هســته ای برجام داریم، 
امیدواریم این دفعه هم از وین خبرهای 
خوبی درباره این توافق حیاتی به گوش 

دنیا برسد. )۱/۲۰(
۱۸۳۸- صددرصــد درحالــی که امید 
مــی رود برجام احیا شــود رژیم غاصب 
اسرائیل دنبال ایجاد مانع سر راه احیای 

برجام است. )۱/۲۰(
۱۸۲۳- چیــزی که بــرای من خیلی 
عجیب است این است که برخی آدم های 
احمدی نژادی به جان هم بیفتند و دچار 

اختالف بشوند. )۱/۲۰(
۱۸۱۰- امــروزه نقش فضــای مجازی 
در زندگی مردم مشــهود است. بسیاری 
از افــراد در شــبکه های اجتماعی عضو 
هســتند. فضــای مجازی و شــبکه ها 
می توانند به رونــق انتخابات هم کمک 
کنند. کاندیداها می توانند از آن بهره مند 

شوند. )۱/۲۰(
۱۷۳۱- آیا این رفراندوم با همه پرسی ای 
که رئیس دولــت از آن می گوید به درد 
مردم می خورد؟ رفراندوم برای چه؟ پس 

انتخابات برای چیست؟ )۱/۲۰(
جراحی هــای  شــده  قــرار   -۱۷۱۰
غیراورژانســی در بیمارستان ها فعال لغو 
شود، آیا این خود باعث ایجاد مشکالتی 
بــرای بیمــاران نیازمنــد بــه جراحی 

نمی شود؟ )۱/۲۰(
۱۶۵۱- روزی ۷۰ نفــر فوتی حاصل از 
کرونا در تهران واقعا فاجعه است. تصور 
این روزهای ســخت هرگــز به ذهن ما 

نمی رسید. )۱/۲۰(
۱۶۴۱- البی اســرائیلی ســعی می کند 
در راه توافق هســته ای مانع ایجاد کند. 
امیدواریــم عقالی اروپایــی مراقب این 

دشمنی های اسرائیلی باشند. )۱/۲۰(
۱۶۳۱- ورود به مازندران ممنوع شد. آیا 
این ممنوعیت حاال باید اجرا شود؟ چرا 

آنقدر دیر؟ )۱/۲۰(
۱۶۲۱- پرواز به چه کشورهایی ممنوع شده؟ 
اگر چنین اســت چرا برخــی پروازها انجام 

می گیرد؟ تناقض هایی وجود دارد. )۱/۲۰(
۱۶۱۰- ۲ هفته تعطیلی برای بازار تهران 
خیلی به اصناف بــازار ضربه می زند اما 
چاره ای هم نیســت. جان آدم ها مهم تر 

است. )۱/۲۰(
آمریکایی ها  دیدگاه های  ظاهرا   -۱۵۴۱
به اروپا نزدیک شــده شــاید این زمینه 

احیای برجام بشود. )۱/۲۰(
۱۵۲۰- چرا برخی هــا در داخل نگران 
موفقیــت در مذاکــرات برجامی با اروپا 
هســتند؟ چه منافعی در عــدم احیای 

برجام دارند؟ )۱/۲۰(
۱۴۵۳- ما جزو اولین کشورهایی هستیم 
که اقدام به خرید واکسن کردیم، پس چرا 
هنوز مردم واکسیناسیون نشدند؟ )۱/۲۰(

۱۴۴۱- آقای روحانی! اگر واکســن در 
اولویت شماســت پس زودتــر آن را به 

مردم برسانید. )۱/۲۰(
۱۴۲۱- بیچــاره ایــن مردم ســالها با 
ســختی ها و گرانی ها دست و پنجه نرم 
کردند، حاال هم باید زیربار فشــارهای 
حاصــل از دوران کرونایی به ســختی 

زندگی کنند. )۱/۲۰(
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
883۱8556-883۱8555

پیام کوتاه:  3۰۰۰۱4۱427

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمیدرضا نجاریان زاده اعالم گم شدن سند مالکیت 
با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده  ملک مورد آگهی 
تهران   397 دفترخانه  شماره 1399/8/25-20543  ذیل 
طی درخواست وارده شماره 139985601026027244-
1399/8/25 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را 
نامه  آیین   120 ماده  اجرای  در  مراتب  که  است  نموده 
نام  و  نام   -1 گردد  می  آگهی  زیر  شرح  به  ثبت  قانون 
خانوادگی مالک: آقای حمیدرضا نجاریان زاده 2- شماره 
پالک :47/17787 واقع در بخش 11 تهران 3- علت گم 
شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرق طبقه 
سوم به مساحت 65/46 متر مربع که مقدار 4/50 متر مربع 
بالکن است قطعه 11 تفکیکی شماره 17787 فرعی  آن 
از 47 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2193 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام انباری قطعه 
15 ذیل ثبت 462141 صفحه 355 دفتر 2026 به چاپی 
687236 به نام منصور حسین پهلوان نشان صادر و تسلیم 
گردیده است سپس شش دانگ برابر سند انتقال 37464-

حمیدرضا  به  تهران   792 رسمی  اسناد  دفتر   9/7/20
نجاریان زاده منتقل و در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته 
ملک  مالکیت  سند  فقدان  اعالم  به  به  توجه  با  لذا  است 
فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس 
قسمت  در  که  کرده  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی دوم سند مالکیت 
کرد. تسلیم خواهد  متقاضی  به  و  مقررات صادر  را طبق 

10108 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک 
تهران – شعبانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 آقای علیرضا شهبازی توچاهی با وکالت از خانم حمیده بهرامی نژاد 
شماره  تاییدیه  و   1382/9/2 مورخ   25165 شماره  وکالتنامه  برابر 
اسناد  دفترخانه   1399/11/30 مورخ   139985656432000227
نامه شماره 1399168012540241  و  تهران  رسمی شماره 193 
تهران   5 ناحیه  دادسرای  بازپرسی  مورخ 1399/7/19 شعبه ششم 
با اعالم سرقت سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره 33641 مورخ 1399/11/28 دفترخانه 
487 تهران طی درخواست وارده 1023036478 مورخ 1399/11/29 
که  اند  نموده  را  مذکور  ملک  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای 
مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی 
نژاد  بهرامی  مالک: خانم حمیده  نام خانوادگی  و  نام  می گردد 1- 
از 124  فرعی   12132-12131: مالک ششدانگ 2- شماره پالک 
اصلی واقع در بخش 11 تهران 3- علت گم شدن سرقت 4- خالصه 
وعیت ملک: مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 4 شمالی 
طبقه 2 به مساحت 85 متر مربع قطعه 4 تفکیکی به شماره پالک 
12132 و 12131 فرعی از 124 اصلی مفروز ثبتی 2177 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران بانضمام انباری شماره 4 به 
مساحت 7 متر مربع که ذیل صفحه 122 و دفتر 642/2 به شماره 
ثبت 118686 به نام خانم میترا حامد ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 900548 صادر و تسلیم گردید سپس مورد ثبت به صفحه 
597 دفتر خ 10 منتقل گردید و به موجب سند قطعی شماره 3333 
مورخ 1376/9/3 دفترخانه 424 تهران به مجید ندیمی هرندی منتقل 
 1378/1/30 مورخ   6193 شماره  قطعی  سند  برابر  متعاقبا  گردید 
دفترخانه 424 تهران به خانم اعظم اسماعیلی منتقل گردید و در 
نهایت برابر سند قطعی شماره 4994 مورخه 1381/3/29 دفتر 558 
توجه  با  شدلذا  منتقل  نژاد  بهرامی  حمیده  نام  به  تهران ششدانگ 
الذکر درخواست صدور  فوق  مالکیت ملک  فقدان سند  اعالم  به  به 
معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هرکس  تا  اعالم  مراتب  المثنی 
وجود  مدعی  یا  نشده  ذکر  آگهی  این  چهارم  قسمت  در  که  کرده 
سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
ارائه نشود  یا سند معامله  اعتراض اصل سند مالکیت  ویا درصورت 
اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد. نشانی ثبت محل : بزرگراه ستاری – بلوار ناصر 
حجازی- بلوار شقایق جنوبی- نبش کوچه شانزدهم شرقی پالک 1

10106 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران – ملک 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه ابوالفضل علی مدد مالک نسبت به المثنی ششدانگ 
متر  به مساحت 56/4  واقع در طبقه دو  آپارتمان  یک دستگاه 
از 4678 اصلی  از پالک 29988 فرعی  مربع قطعه 6 تفکیکی 
الکترونیکی  دفتر  آن  مالکیت  تهران که سند   7 در بخش  واقع 
علی  ابوالفضل  بنام   732013 چاپی  شماره  به   54020288
برگ  دو  ارائه  با  نامبرده  سپس  است  شده  وتسلیم  صادر  مدد 
استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
امضا  گواهی  شهرری   35 دفترخانه  توسط   99/9/22  -2556
گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک فوق 
را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند اقدام نماید 
بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی 
قضایی  ذیصالح  مراجع  از  دادنامه  ارائه  به  منوط  مالکیت  سند 
خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این 
منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.

10107 رییس ثبت اسناد خاوران تهران – غضنفری 

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 

می پذیرد
09128197782



دوشنبه  23 فروردین 1400    شماره  5988

رئیسپلیسراهورپایتخت:ازشکایتعنابستانیبیخبرم
یک تحقیق علمی جدید در اســراییل نشان می دهد 
واکســن »فایزر- بایون تک« در میــان انواع جهش 
یافتــه ویروس کرونا تاثیر کمتری در شــیوع ویروس 

جهش یافته نوع آفریقای جنوبی دارد. 
به گــزارش عصرایران به نقل از رویتــرز، در تحقیق علمی جدید 
در اســراییل از میان ۴۰۰ داوطلب واکســن زده و به همین میزان 
داوطلب واکسن نزده، تاثیر واکسن فایزر برای جلوگیری از شیوع نوع 
جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی زیر سوال رفته است. 

ایــن تحقیق معلوم کرده که ویــروس کرونای نوع 
جهش یافته در آفریقای جنوبی قادر اســت از سد 

واکسن فایزر گذشته و افراد را آلوده کند. 
این تحقیــق روی ۴۰۰ نفر کــه ۲ هفته از تزریق 
نخســتین یا دومین دوز واکســن فایزر آن ها گذشته بود با ۴۰۰ 
نفر از افرادی که هیچ واکسنی دریافت نکرده بودند، انجام شده و 
نتایج ابتالی آن ها به ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی مقایسه 

شده است. 

بر اســاس این تحقیق، نوع جهش یافته آفریقای جنوبی ویروس 
کرونا در یک درصد از تمام افراد تحت آزمایش مشــاهده شد؛ اما 
میزان شیوع این نوع ویروس در میان افرادی که هر دو دوز واکسن 
فایزر را دریافت کرده بودند، ۸ برابر شــیوع آن در افرادی بوده که 

واکسن نزده بودند. 
گفتنی است پیشتر نیز دولت آفریقای جنوبی به دلیل ناکارآمدی 
 واکسن آســترازنکا تزریق این واکســن را در این کشور متوقف 

کرده بود. 

بی تاثیری واکسن فایزر روی شیوع ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت که از شکایت عنابستانی از پلیس بی خبر است. به گزارش 
ایسنا، سردار محمدحسین حمیدی، درباره آخرین وضعیت شکایت عنابستانی نماینده مجلس 
که بهمن ماه سال گذشته بر سر ورود غیرمجاز به خط ویژه با سرباز پلیس راهور درگیر شده بود، 
گفت: در این مورد بی خبرم و من چیزی تاکنون نشنیده ام. وی درباره اینکه آیا بی اطالعی پلیس به 
معنای عدم پیگیری شکایت آقای عنابستانی است، گفت: من این موضوع را االن شنیدم.

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

برجام

مجلس

معیشت

کرونا

سید عباس عراقچی:
بزرگترین مانع احیای برجام 

عدم تمایل آمریکا 
به توقف تحریم های 
دولت ترامپ است

معــاون وزیــر خارجه گفت: ما در مســیر 
فضــای  و  می کنیــم  حرکــت  درســتی 
گفت وگوها ســازنده و مثبت است. اما باید 
بدانیــم که ایــن کار آســان نخواهد بود، 
بنابرایــن ما دوباره مذاکــره خواهیم کرد و 

مذاکرات را از سرخواهیم گرفت. 
به گزارش ایســنا، ســید عباس عراقچی در 
گفت وگو با شــبکه NHK ژاپــن تصریح 
کرد: بزرگترین مانع احیای برجام این است 
که ایاالت متحــده تمایلی به متوقف کردن 
تحریمهای اعمال شده توسط دولت ترامپ 
ندارد. موضع ما این اســت کــه اگر ایاالت 
متحده بخواهد به توافق هســته ای برگردد، 
عالوه بر تحریم های مرتبــط با برجام، باید 
کلیه تحریم های اعمال شــده توسط دولت 

قبلی را لغو کند. 
وی افــزود: ما تصمیم گرفته ایم مســتقیماً 
به وضعیــت نهایی برویــم. اقدامات متقابل 
ایران در پاســخ به نقض برجام، مانند تولید 
اورانیــوم با غلظت ۲۰ درصد و اســتفاده از 
سانتریفیوژهای با عملکرد باال، در این مراحل 
متوقف نمی شــود و اگر ایاالت متحده همه 
تحریم ها را لغو کند، ما نیز به تعهدات خود 

عمل می کنیم. 
عراقچی یادآور شــد: دولت ژاپن همیشه از 
مذاکرات در مورد توافق هســته ای حمایت 
کرده است. ژاپن با ایران آشنا است و انتظار 
داریم دولت آمریکا را تشویق کند تا ایران را 

بفهمد و رفتار خصمانه را متوقف کند. 

هیئت رئیسه مجلس: 
تیم مذاکره کننده در وین 

عجله نکنند
یــک عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد که همه تحریم ها آمریکا 
باید یکباره برداشــته شــود و بعد از آن باید 

راستی آزمایی به صورت دقیق انجام گیرد. 
به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در تذکری 
شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس بیان 
کرد: هیئــت مذاکره کننــده در وین مراقب 
باشند که عجله نکند یک بار ثمره تلخ عجله 
را دیدیم. وی در ادامه اظهار کرد: برداشــتن 
برخــی از تحریم هــا با سیاســت قطعی ما 
مغایرت دارد اصال برداشتن تحریم ها مذاکره 
نمی خواهد بعد از برداشتن تحریم ها نیز باید 
راســتی آزمایی صورت گیرد که بنا به اطالع 
مرکز پژوهشــهای مجلس ســه تا شش ماه 
زمان الزم است. راستی آزمایی هشت ساعته 
 را از کجا درآورند؟ این اســتاندارد داخلی را 

چه کسی مطرح کرده است؟ 
وی در ادامه اظهار کرد: چرا تیم مذاکره کننده 
به مجلــس گزارش نمی دهــد و مجلس در 
جریان مذاکرات نیســت؟ چرا یک نماینده از 
مجلس با خــود نبردند؟ آقای رئیس جمهور 
باید در خصوص وضعیت کرونا پاسخگو باشد. 

تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس
هنوز دریافتی مان 

نصف خط فقر است 

بازنشســتگان کارگری تهران با حضور مقابل 
مجلس شورای اســالمی، خواستار پیگیری 

مطالبات خود توسط نمایندگان شدند. 
به گــزارش ایلنا، دیروز جمعــی از کارگران 
بازنشسته در اعتراض به احکام صادره توسط 
سازمان تامین اجتماعی مقابل مجلس شورای 

اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کردند. 
حاضران در تجمع با بیان اینکه از نمایندگان 
مجلس درخواست داریم به قانون گریزی ورود 
کنند و اجازه ندهند معاش کارگران بازنشسته 
تا این حد دچار بحران باشــد، خواستار رفع 

تبعیض و اصالح احکام حقوقی شدند. 
آن هــا می گوینــد: علیرغم اینهمــه وعده و 
وعید، هنوز دســتمزدمان نصــف خط فقر 
اســت؛ متناسب ســازی دور اول در افزایش 
حقوق ها منظور نشــده و متناسب سازی دور 
 دوم نیز اجرا نشــده اســت؛ چه کســی باید 

به داد ما برسد؟ 
آن ها اعالم کردند: معاش شایســته، درمان 
رایــگان و خدمــات حمایتــی مکفی، حق 

کارگران بازنشسته کشور است.

روسیه: 
در حال ساخت واکسن پنجم 

کرونا هستیم
میخاییل موراشــکو وزیر بهداشت روسیه از 
آغاز مراحل تولید واکسن جدید روسی کرونا 
که واکسن پنجم این کشور خواهد بود، خبر 
داد.  به گزارش ایرنا از ریانووســتی، موراشکو 
گفــت: متخصصان مرکز علمی و پژوهشــی 
اسمورودینتســف وزارت بهداشت روسیه در 
حال ساخت واکسن جدید کرونا هستند.  وزیر 
بهداشت روسیه گفت: بزودی دانشمندان نتایج 
تالش های خود برای ســاخت واکسن جدید 
کرونا را اعالم خواهند کرد.  دیمیتری دیوزنوف 
رئیس مرکز علمی و پژوهشی اسمورودینتسف 
نیــز خاطرنشــان کرد کــه مطابــق برنامه، 
دانشــمندان آزمایش بالینی واکســن جدید 
کرونا را در پاییز آینده شــروع می کنند.  وی 
این احتمال را بعید ندانست که واکسن جدید 
در پاییز آینده برای واکسیناسیون عرضه شود.  
روسیه تاکنون چهار واکسن برای کرونا ساخته 
است.  اسپوتنیک-وی واکسن نخست روسیه 
است که در مرکز گاملیا وزارت بهداشت روسیه 
ساخته شــده و در ماه اوت سال گذشته ثبت 
شد. واکسیناسیون عمومی کرونا در روسیه از 
اواسط دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و تاکنون 
روس ها با واکسن اسپوتنیک وی واکسیناسیون 
را انجام داده اند. کووی واک، واکســن ســوم 
روســی کروناســت که توســط مرکز علمی 
»چوماکوف« آکادمی علوم روسیه ساخته شده 
است. اسپوتنیک الیت هم واکسن چهارم کرونا 

در مرکز گاملیا تولید شده است. 

مجلس شورای اسالمی شکایت تازه ای از رئیس جمهور به قوه قضائیه 
ارسال کرد. 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی پارلمان، گزارش 
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی درباره استنکاف 
از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور 
دولت های یازدهــم و دوازدهم در اجرای آیئن نامه داخلی مجلس را 
بررســی کرده و نهایتا با ۱۹۰ رأی موافــق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس جمهور 

را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند. 
بر اســاس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شــورای اسالمی به 
رئیس جمهور ابالغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به 
دولت ابالغ نموده و دولت موظف اســت ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را 

منتشر نماید. 
حسن روحانی از زمان تصدی ریاســت جمهوری از صدور ۱۳ فقره 
مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ 

نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. 
در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی به این موارد اشاره شده 

که عبارتند از: 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از 
وقوع جرم )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام( قانون رسیدگی به 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران )مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام(، قانون اصالح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام(، )قانون الحاقی به آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسالمی، قانون الحاق 
یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و 
آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون 
الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی، قانون موافقتنامه خدمات )سرویس های( هوایی دوجانبه بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت 
به پرداخت یارانه های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 

صیانت از منافع ملت ایران.

مجلس: رئیس جمهور از اجرای 13 مصوبه استنکاف کرده است

شکایتمجلسازروحانیبهقوهقضائیه
حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهوری از صدور 13 فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است

12

اجازه بدهید قبــل از ورود به بحث آرای علی 
مطهری که اعالم کرده نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری سیزدهم است، سخنانش را در مورد 
حجاب و تعداد همسر یک بار با هم مرور کینم: 
* من حجاب را انتخاب نمی بینم و به آزادی 
در آن اعتقــاد ندارم. من نیمه عریان بودن را 
آزادی انسانی نمی دانم و آن را آزادی حیوانی 

و غریزی تلقی می کنم. 
*اگر کسی کنار دریا تحریک نمی شود بیمار 
اســت. خدا خواســته ما تحریک شویم، باید 

تحریک شویم. 
*اینکــه جوان ما با دیدن دســت یک خانم 
تحریــک می شــود، خــوب اســت. االن در 
اروپا مشــکل دارند با این مســئله و تحریک 
نمی شــوند. مردها تحریک نمی شوند و زن ها 

رو می آورند به مردهای آفریقایی! 
*تعدد زوجات بسیار حکیمانه ست. چون تعداد 
زنان آماده ازدواج از تعداد مردان بیشتر است و 

نباید حق ازدواج کردن را از زنان گرفت. 
نظرات مطهری که در شبکه اجتماعی کالب 
هاوس مطرح شد بیشتر برای رای نیاوردن بود 
تا رای آوری. نظرات نماینده سابق مردم تهران 
در مجلس در مورد حجاب، از ســوی بخش 
مهمی از جامعه ایران که جوانان هستند، قابل 
قبول نیست و حتی برخی از نسل اولی ها هم 
دیگــر مثل علی مطهری به مســئله حجاب 

اینگونه نگاه نمی کند. 
نکته ای که در این نوشــتار می خواهم به آن 
اشاره کنم، نقد سخنان علی مطهری نیست 
که در مورد آن زیاد گفته و نوشته شده است. 
بلکه قصد دارم از علی مطهری به خاطر بیان 

شفاف نظراتش تقدیر کنم. 
او بــه راحتی آنچه که فکــر می کرد را گفت. 
برخالف برخی ها که شــاید نظراتی ُدگم تر از 
علی مطهری در مورد زنان داشــته باشند اما 
وقتی به تریبون می رســند به گونه ای حرف 
می زنند که گویی اولین مدافع زنان در تاریخ 

بوده اند. 
اگر مطهری از سوی شــورای نگهبان تایید 
و وارد کارزار انتخابات شــود، تکلیف ما با او 
روشــن اســت. می دانیم نظرات سیاسی او 
چیســت و آرای فرهنگی او چگونه اســت. 
اما دیگران حداقل در مســائل فرهنگی اصال 
شــفاف نیســتند. مخالف بی حجابی و ظاهر 
فعلــی دختران هســتند اما مثــال در وقت 
مناظره چشم در چشم مردمان سرزمین مان 
می گویند: »مگر مسئله کشور، حجاب دختران 

است؟« 
خیلــی از نامزدهــا در جریــان رقابت های 
انتخاباتی حرف هایی را می زنند که اعتقادی به 
آن ندارند و وقتی به قدرت هم می رسند یکی 
از آن کارها را انجام نمی دهند اما علی مطهری 
به قول معروف، راســت و حســینی به مردم 

گفت که نظراتش در مورد حجاب چیست. 
فکر می کنم که نامزدهــای انتخابات خرداد 
۱۴۰۰ بهتــر اســت، مثل علــی مطهری به 
صورت شفاف نظرات خود را در مورد مسائل 
کشــور از مذاکره با آمریکا گرفته تا مســئله 
حجاب با مردم در میان بگذارند که اگر بعدها 
زیر میز زدند، بشود حداقل در فضای مجازی 

یقه اش را گرفت. /عصرایران

کاش همه مثل 
علی مطهری بودند...

مصطفی داننده

یادداشت

تحلیلگر ارشد مسائیل بین الملل با اشاره به نشست وین، به بررسی 
نتایج این نشســت و چگونگی پذیرش گفت وگوی دو طرفه میان 

تهران و واشنگتن، توسط ایران پرداخت. 
حسن بهشتی پور در گفت وگو با ایلنا در تحلیل نشست کمیسیون 
مشترک برجام در وین و نتایج آن اظهار داشت: این نشست می تواند 
تحولی در مذاکــرات رخ دهد چرا که عماًل دو طرف ترجیح دادند 
که مذاکرات غیرمستقیم را آغاز کنند. آمریکایی ها مایل بودند که 
مذاکره مستقیم انجام دهند اما ایران می گوید، نخست آمریکا باید 
تحریم ها را لغو کند، بعد مذاکره کنیم. از سویی آمریکایی ها مدعی 
بودند که وقتی تحریم ها لغو شوند چیزی برای مذاکره وجود ندارد. 
با این حال ایران همچنان انتظار دارد که آمریکا تحریم ها را لغو کند 
و بعد از راستی آزمایی و اطمینان از عملی شدن لغو تحریم ها برای 
همکاری های آینده یا چارچوب هایی را که در برجام پیش بینی شده 

به گفت وگو بنشیند. 
وی با بیان اینکه مذاکرات وین به صورت غیر مستقیم انجام می شود 
به این صــورت که ایران با ۴+۱ گفت وگو می کنــد و بعد آن ها با 
آمریکا صحبت می کنند، گفت: این شکل از مذاکره طوالنی تر است، 
اگر ایران با خود آمریکا مســتقیم وارد گفت وگو می شــد زودتر به 
 نتیجه می رسد، اما تصمیم بر این بوده که فعاًل کار را به این شکل 

دنبال کنند. 
این تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل افزود: دو کمیته تشکیل شده 
اســت، یک کمیته درباره چگونگی لغو تحریم ها تالش می کند و 
کمیته دیگر چگونگی بازگشــت تعهداتی که ایران آن ها را کاهش 
داده است را بررسی خواهد کرد؛ تا زمانی که آمریکا اهرم تحریم را 

در اختیار دارد و آن را رها نکند و تا زمانی که ببیند تحریم ها موثر 
هستند، خودش را خلع سالح نمی کند. 

وی خاطرنشــان کرد: اگر ایران واقعا می خواهد که آمریکا راجع به 
موضوع تحریم ها تجدید نظر کند، باید در داخل کشــور یک سری 
اصالحات اقتصادی انجام دهد. اکنــون ایران اگر بتواند اصالحات 
اقتصادی انجام دهد تحریم ها را کم یا بی خاصیت خواهد کرد؛ آن 
زمان است که آمریکا آمادگی کامل دارد که با ایران مذاکره کند در 
غیر این صورت با افزایش توان هسته ای فقط قدرت چانه زنی خود 
را باال می برد اما آمریکا در بحث تحریم ها تجدیدنظر نخواهد کرد. 

وی افزود: عالئم و شواهد نشان می دهد که ما به زمان نیاز داریم تا 
ببینیم که در نتایج موضوع پیشرفت محسوسی وجود دارد یا خیر؛ 
باید ببینیم که طرف آمریکایی حداقل برای نشان دادن حسن نیت 
خود بخشی از تحریم ها را لغو و یا به حالت تعلیق در می آورد؛ اگر 
این کار انجام شــود، شاید یک گشایش جدیدی صورت بگیرد اما 

فعاًل در حد حرف است. 
بهشتی پور در واکنش به گفته رابرت مالی که »اصرار ایران برای لغو 
کامل تحریم ها نشان از جدی نبودن ایران برای حل مسئله است« 
و اینکه آیا آمریکا توپ را در زمین ایران قرار داده و ایران باید قدمی 
بردارد، تاکید کرد: این نیز از بازی های آمریکایی است، چرا که ایران 
مفاد برجام را بطور کامل اجرا کرده است و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ۱۵ گزارش تاکید کرده است که ایران ُمر بندهای برجام را 
اجرا کرده است، اما این آمریکا بود که از برجام خارج شد و تعهداتی 

را که باید انجام می داد را انجام نداده است. 
وی با بیان اینکه توپ در زمین ایران نیست، تاکید داشت: با توجه 

به اینکه آمریکایی ها موافق مذاکرات هستند اما این موضوع ربطی 
به اجرای تعهدات ندارد؛ آمریــکا باید تعهداتی را که در چارچوب 
برجام پذیرفته اجرا کند و این نیاز به مذاکره ندارد اما دیگر گره ها 
نیــاز به مذاکره دارند. با توجه آنچــه که در چارچوب برجام توافق 
شــده و اینکه آمریکا نشان دهد اهل مذاکره و گفت وگو است، اول 
باید تعهدات خودش را انجام دهد. نمی تواند انتظار داشته باشد که 
تعهدی را که پذیرفته و اجرا نکرده، دو سال وقت را تلف کرده بعد 

بگوید این طرف ایرانی است که جدیت ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه مذاکره برای مذاکره فایده ندارد، خاطرنشــان 
کرد: مذاکره برای زمانی اســت که بتــوان نتیجه ای از مذاکرات به 
دســت بیاورند؛ واقع این است که آن کسی که زمین بازی را ترک 
کرده، آمریکا است و باید به زمین بازی بیاید و حداقل بخشی از لغو 
تحریم ها را اجرایی کند تا نشــان دهد می خواهد در این چارچوب 
قرار گیرد. آقای مالی دروغ می گوید، آمریکا باید تحریم نفت را که 

اصلی ترین تحریم است، لغو کند. 
این کارشناس مسائل آمریکا یادآور شد: این حرف او نشان می دهد 
که آمریکا نمی خواهــد تهداتش را اجرایی کند و می خواهد برجام 
جدید داشته باشد. خودشان نیز گفته اند می خواهند برجام کامل تر 
داشــته باشند، آن ها هم تعهدات خودشــان را اجرایی نکردند چه 
انتظــاری دارند که ایران دوباره با آن هــا گفت وگو کند. آن ها باید 
اول نشــانه ای بفرســتند که می خواهند گفت وگوهــا را به نتیجه 
برســانند و دنبال حل مسئله هستند، مرحله بعد می توان راجع به 
سایر موضوعات نیز صحبت کرد. حداقل انتظار این است که ایاالت 

متحده در چارچوب برجام تعهداتشان را انجام دهد.

ســایت خبرفوری اطالعاتی را درباره فرزندان نامزدهای انتخابات 
۱۴۰۰ منتشر کرده است. 

هنگامه انتخابات ۱۴۰۰ اســت و صف کاندیداها برای رسیدن به 
خیابان پاســتور هر روز بلندتر می شــود. برخی از چهره ها رسما 
نامزدی خــود را برای ماراتن ۱۴۰۰ اعالم کرده و برخی هنوز در 

لیست کاندیداهای احتمالی هستند. 
*در سایت انتخاباتی ابراهیم رئیسی در سال ۹۶ نوشته شده است 
که وی دارای دو فرزند دختر بوده که هردوی آنان متاهل هستند. 
دختر اول رئیس قوه قضائیه دارای ۲ مدرک کارشناســی ارشــد 
علوم اجتماعی از دانشــگاه الزهرا)س( و علــوم قرآن و حدیث از 
دانشگاه علوم حدیث شــهرری است. دختر دوم او نیز دانشجوی 

کارشناسی رشته فیزیک در دانشگاه شریف است. 
*مســعود پزشــکیان، نائب رئیس دوم مجلس دهــم و نماینده 

مجلس یازدهم، درباره فرزندانش گفته اســت که یکی از آن ها، 
مدرک PHD فیزیک خود را با معدل باالی ۱۷، از دانشگاه شریف 
گرفته است و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه سهند می باشد. فرزند 
دیگر او نیز در حال گذراندن پایان نامه PHD در رشــته کنترل 
برق است. پزشــکیان همچنین گفته است که فرزندش به خارج 
از ایران بورســیه شده بود، اما در حال حاضر در ایران است. البته 
این نماینــده مجلس فرزند دختری هــم دارد که دارای مدرک 
 فوق لیســانس شــیمی بوده و ماهیانه ۴ میلیــون تومان حقوق 

دریافت می کند. 
*از فرزندان محمــد باقر قالیباف اطالعات زیادی در دســترس 
نیســت به جز آنکه او ۲ فرزند پســر به نام های اسحاق و الیاس 
دارد که الیاس معلم می باشد. او دختری هم دارد که متاهل است. 
*صادق خرازی، فعال سیاســی اصالح طلب در وب ســایت خود 

نوشــته است که در جوانی ازدواج کرده و ۳ فرزند پسر دارد. یکی 
از پســران خرازی، دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه 
انگلستان است. فرزند دوم او حقوق و پسر سوم نیز پزشکی خوانده 
است. البته مشخص نیست که این اطالعات برای چه سالی است. 
*حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس یازدهم و وزیر آموزش 
و پرورش دولت دهم، در ســال ۹۷ درباره فرزندان خود گفته بود 
که پســر بزرگ اش دارای دکترای عمران در گرایش زلزله شناسی 
بوده که مدرک فوق لیســانس خود را از دانشگاه شریف و مدرک 
دکترایش را از موسســه زلزله شناســی تهران گرفته اســت و در 
حال حاضر طلبه اســت. همچنین پسر دوم حاجی بابایی، دارای 
مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و طلبه 
 اســت. فرزند ســوم وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد، دختر و 

دانش آموز است. 

وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به سازنده بودن 
مذاکرات بین ایران و کشورهای ۱+۴ در وین، از 
تالش تروئیکای اروپایی برای به نتیجه رسیدن 
این مذاکرات خبر داد. به گزارش ایرنا، »هایکو 
ماس« وزیر خارجه آلمان پس از مذاکرات هفته 
گذشــته بین ایران و کشورهای باقی مانده در 
برجام در پایتخت اتریش، نســبت به ادامه این 
مذاکــرات ابراز امیدواری کــرد. وی در توییت 
خود نوشت: طی هفته اول بحث های سازنده ای 
را در وین پشت ســر گذاشتیم. همه طرف ها 
تمایل نشان داده اند که با جدیت الزم در جهت 
رسیدن به همان هدف یعنی اجرای کامل توافق 
هســته ای با ایران کار کنند. مــاس افزود: این 
آسان نخواهد بود، ما فقط در ابتدای مذاکراتی 
فشرده هستیم. ما راهی را انتخاب کرده ایم که 
می تواند به ثبات و امنیت بیشتر منطقه منجر 
شود. آلمان، انگلیس و فرانسه متعهد شده اند که 

اکنون گام های مداومی در این مسیر بردارند. 
دومین جلســه حضوری هجدهمین نشســت 
کمیسیون مشترک برجام که از روز سه شنبه 
در وین از سر گرفته شــده بود، در روز جمعه 

برگزار شد. ارائه گزارش رایزنی های فنی صورت 
گرفته در جلســات گروه های کارشناسی »لغو 
تحریم« و »هسته ای« مهمترین دستورکار این 

نشست بود. 
در پایان این جلســه، توافق شــد جلسه آتی 
کمیسیون در سطح معاونان در روز چهارشنبه 
آینــده در وین برگــزار شــود و بالفاصله در 
چارچوب گروه های کارشناسی، رایزنی های فنی 
و تخصصی به صورت فشرده برای تهیه و ارائه 
فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرف ها 
در حوزه رفع تحریم و اقدامات هســته ای برای 

احیای برجام صورت گیرد، ادامه یابد.

برخی رســانه ها از قول ســخنگوی شــورای 
وحــدت اصولگرایان اعالم کردنــد که آیت اهلل 
موحدی کرمانی نامه ای به مهمترین کاندیداهای 
احتمالی جریان اصولگرایی ارسال کرده و از آنان 

خواستار ارائه برنامه های خود شده است. 
به گزارش ایسنا، حمیدرضا ترقی عضو شورای 
مرکزی حزب موتلفه اســالمی در پاســخ به 
پرسشی در زمینه ارسال این نامه به نامزدهای 
جریان اصولگرایی اظهار کرد: من از جزئیات این 
موضوع اطالعی ندارم و این را باید آقای متکی 
اعــالم کند، اما جدای از اینکه نامه ای ارســال 
شــده یا خیر باید بگویم که اصل بر این است 
که از نامزدهای احتمالی دعوت شود تا بیایند 
و دیدگاه های خودشــان را در شورای وحدت 

اصولگرایان مطرح کنند. 
همچنین اســداهلل بادامچیــان دبیر کل حزب 
موتلفه اســالمی با تاکید بر اینکه آنچه مصوبه 
شــورای وحدت بــود دعــوت از کاندیداهای 
احتمالی اصولگرا برای ارائه برنامه های خودشان 
است، افزود: این کار طبعاً انجام خواهد شد، اما 
اینکه آقای موحدی کرمانی این نامه را داده اند یا 

نه، من هنوز چنین خبری را ندارم. 
عضو شــورای وحدت اصولگرایان تصریح کرد: 
آنچه که من اطالع دارم این اســت که تصویب 
شــده که آقایان تیم و برنامه هــای خود را به 
شورای وحدت تقدیم کنند تا آن ها بررسی های 
الزم را انجام دهند؛ بنابراین این مصوبه را داریم، 
اما اینکــه چنین نامه ای را آیــت اهلل موحدی 
کرمانی نوشته باشند یا نه، من در حال حاضر از 

چنین موضوعی بی خبرم. 
وی یادآور شــد: به هرحال این اقدام اگر انجام 

شده باشد در راستای همان مصوبه است. 
همچنین حجت االســالم و المسلمین حسین 
ابراهیمی نیز ضمن اظهار بی اطالعی از ارســال 
این نامه به امضای آیت اهلل موحدی کرمانی تاکید 
کرد که اگر چنین اقدامی انجام شــود از طریق 

سخنگوی جامعه روحانیت اعالم خواهد شد. 
پیگیری خبرنگار ما از منوچهر متکی سخنگوی 
شــورای وحدت اصولگرایان و حجت االسالم 
غالمرضــا مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه 
روحانیــت مبارز نیــز در این زمینــه تاکنون 

بی نتیجه مانده است.

آلمان: گفتگوهای سازنده ای 
در وین داشتیم

ماجرای ارسال نامه موحدی کرمانی 
به کاندیداهای اصولگرا

فرزندان قالیباف، صادق خرازی، رئیسی و پزشکیان کجا هستند؟ 

حسن بهشتی پور: 
مذاکره مستقیم با آمریکا، مسیر کوتاه تری برای حصول نتیجه است

ایران باید با اصالحات اقتصادی، تحریم ها را بی اثر کند



خریدن پایان نامه و مقاله علمی روش شایعی است که در سالیان 
اخیر علی رغم تصویب مواد قانونی و آیین نامه های گوناگون برای 
مقابله با این شیوه متقلبانه، همچنان ادامه دارد و حتی به وضعی 
اس��فناک افتاده است. به گزارش میزان، در این بین مجموعه ای 
از عوامل از جمله سطح نازل کیفیت نهاد های آموزشی در کشور 
که به بار آوردن نس��لی از دانش��جویان س��هل انگار و بی انگیزه 
انجامیده باعث ش��ده تا آن دس��ته از دانشجویان که توان علمی 
الزم برای انجام پژوهش و تدوین پایان نامه دانشگاهی را در خود 
نمی بینند با صرف هزینه هایی که بعضا سقف نامشخصی هم پیدا 
می کند مبادرت به خرید مقاله و پایان نامه از مراکز و موسساتی 
خ��اص کنند.البته ای��ن فرآیند تقلب و خرید و فروش رس��اله و 
مقاله که نهاد دانش��گاه را تا سطح مکانی برای معامله و خرید و 
فروش م��درک پایین آورده آنقدر ها هم مخفیانه و پنهانی انجام 
نمی ش��ود. حقیقت آن اس��ت که عدم وجود مدیریت و نظارتی 
روش��مند و اصولی در سایه بی اعتنایی به ماهیت دانشگاه و نهاد 
آموزش عاملیتی انکار ناپذیر در ش��کل گرفتن آشفته بازار فعلی 
دارد. ب��ه واقع باید گفت با ناکارآم��دی مدیریتی به وجود آمده، 
نهاد دانش��گاه به امان تقلب و انتحال رها ش��ده اس��ت. اما برای 
پی جویی روش��ن تر از وضع بازار خری��د و فروش پایان نامه های 
دانش��گاهی س��راغ یکی از همین موسس��ات کذای��ی می رویم 
 ت��ا در نقش دانش��جویی اهل انتحال به بهانه دس��ت و پا کردن
 پایان نامه ای کامل و جامع در یکی از گرایش های رشته علوم سیاسی 
اطالعی بگیریم و مشورتی بکنیم.مشاور موسسه فروش پایان نامه 
که مدعی س��ابقه و تجربه طوالنی در این حرفه اس��ت از وابسته 
بودن قیمت به موضوع و گرایش تحصیلی می گوید: هزینه انجام 
کار به گرایش بس��تگی دارد. مثالی اگر بخواهم برای ش��ما بزنم 
اگر کس��ی مقطع کارشناسی روانشناسی باشد مشخص است که 
نرخ پایان نامه اش با دانش��جوی مهندسی عمران متفاوت خواهد 
بود. درواقع براساس رشته و گرایش هزینه ای که گرفته می شود 

فرق می کند.از او درباره نرخ پروپوزال که می پرس��یم از جداگانه 
ب��ودن بهای پروپوزال خبر می دهد: پروپوزل هم باز بس��تگی به 
رشته و گرایش دارد. مثال از ششصدهزارتومان داریم تا هشتصد 
ه��زار تومان. بعضی رش��ته ها تا یک میلیون تومان هم هس��ت. 
می پرسیم آیا ترجمه مقاله انگلیسی برای پایان نامه هم جداگانه 
محاس��به می شود؟ پاس��خ می ش��نویم که: ترجمه هم جداگانه 
حساب می ش��ود. چون کار ترجمه را محقق زبان انجام می دهد. 
بسیاری از دانشجویانی که دست به کار خرید پایان نامه می شوند 
با مشکل نظارت فصل به فصل استاد راهنما و مالحظات اصالحی 
و ارزیابی نقادانه اساتید مشاور مواجه هستند. با چنین تمهیدی 
اعمال نظرات اس��اتید راهنما و مش��اور می توان��د راه را بر تقلب 
 و تخلف ببندد و امکان بیش��تری برای روش��ن کردن درستی و 
 نادرس��تی پژوهش انجام ش��ده فراه��م کند. از مش��اور فروش 
پایان نامه درباره اینکه چه روش هایی برای آش��کار نشدن تخلف 
به کار گرفته می شود می پرسیم: درباره پروپوزال معموال محقق 
اعالم می کند که ظرف یک هفته کار را تحویل می دهد، اما خود 
پای��ان نامه فصل ب��ه فصل آماده و تحویل داده می ش��ود. کار ها 
تضمین شده و با کیفیت باال تحویل داده می شود و جای نگرانی 
نیس��ت. چون ما سال هاست مش��غول این کار هستیم و شما نه 
اولین مش��تری ما هس��تید و نه آخرین آنها. مش��اور فروش هر 
بخ��ش از کار پایان نامه را در حیطه تخصصی محققی مس��تقل 
 می داند: محققان ما دارای تحصیالت دکتری هستند. هر محققی 
در رشته ای مجزا دارای تخصص است. مثال مترجم مقاالت علمی 
در حوزه کاری خودش صاحب تخصص است. وقتی می خواهیم 
با مشاور بر سر قیمت پروپوزال و ترجمه مقاله و اصل پایان نامه 
چانه بزنیم که از قیمت ها خبردار بش��ویم می ش��نویم که تعیین 
 هزینه ه��ا در هر م��ورد بر عهده  محقق آن حوزه اس��ت و بعد از
  انجام هماهنگی های الزم با شخص محقق بهای کار به مشتری

 اعالم می شود.

سازمان بهزیستی کش��ور اعالم کرده که حضور اجباری خانواده ها 
در کنار هم در دوران کرونا، خش��ونت خانگی را در این ایام افزایش 
داده و بنا بر اعالم همین سازمان متاسفانه بیشترین آمار مداخالت 
اورژانس اجتماعی در حوزه موضوعی خشونت تقسیم بندی می شود. 
به گزارش ایرنا، نخس��تین بار به طور رس��می اول اسفند سال ۹۸ 
ورود کرونا به کش��ور اعالم ش��د و کام همه را تلخ کرد؛ ویروس��ی 
ک��ه با خود محدودیت ها و دوران قرنطینه را به همراه آورد، دورانی 
که در کنار ش��رایط تحریم و فقر اقتصادی، ساعات تماس زوج ها و 
مدت زمان تعامل آنها را با یکدیگر بیشتر کرد و اختالفات زناشویی 
افزایش یافت و آتش خش��م در خانه ها را ش��عله ور ساخت چنانکه 
شرایط خاص کرونا موجب شده تا روزانه چهار هزار تماس با صدای 
مشاور بهزیستی کش��ور از ساعت هشت صبح گرفته شود و باعث 
ش��ده مداخالت اورژانس اجتماعی نی��ز در این زمینه افزایش یابد 
و این همه موجب نگرانی و دغدغه مسئوالن بهزیستی شده است. 
خشونت براس��اس تعریف سازمان جهانی بهداشت، عبارت است از 
اس��تفاده عمدی از زور یا قدرت فیزیکی، تهدی��د دیگران یا خود، 
علیه یک گروه یا جامعه که به احتمال زیاد منجر به جراحت، مرگ، 
آس��یب روانی، رشد نامناس��ب یا محرومیت شود. خشونت خانگی 
در ای��ران اغلب به م��وارد اعمال زور و تضییع حق از س��وی یکی 
از اعض��ای خانواده )اغلب مرد( نس��بت به دیگ��ر اعضا )اغلب زن و 
کودک( اطالق می ش��ود و عموما در اصطالح عامه به ضرب و شتم 
زن و کودک می پردازد. خش��ونت و آزار خانگی نقض حقوق بش��ر 
اس��ت که به س��المت جس��می و روح و روان قربانی و اطرافیان او 
آس��یب می رساند و گرچه زنان و مردان هر دو تحت تأثیر خشونت 
خانگی قرار می گیرند، میزان بروز و شدت آن در زنان بسیار بیشتر 
اس��ت به گونه ای که سازمان جهانی بهداشت اخیرا تخمین زده که 
یک س��وم زنان در سراس��ر جهان در طول زندگی خود خش��ونت 
خانگی یا سوءاس��تفاده را تجربه می کنند. عواملی که به گسترش 
خشونت خانگی دامن می زنند از فقر اقتصادی و فرهنگی تا اعتیاد و 
ویژگی های شخصی و ساختارهای جامعه متفاوت هستند. اما آنچه 
مردم کمتر درباره آن آگاهی دارند این است که بحران های بهداشت 
عمومی و اپیدمی یک بیماری همانند کرونا نیز موجب گس��ترش 
خش��ونت های خانگی می ش��ود آنچنانکه مقاالت علمی نیز در این 
زمینه وجود دارد و یکی از مقاالت مجله پزش��کی انگلیس بی. ام. 
جی در ماه می س��ال گذش��ته به اثرات اختالل اقتصادی در هنگام 
شیوع همه گیری بیماری، قرنطینه و محدودیت ها و دسترسی کمتر 
به خدمات قانون��ی پرداخت. اپیدمی کرونا و قرنطینه، خانواده ها را 
بیش��تر کنار هم قرار می دهد و با توجه به اینکه س��بک زندگی و 
رعایت پروتکل های بهداش��تی، تغییراتی را در کانون خانواده ایجاد 
می کند، طبیعی است که پررنگ ترین اثر آن در خانواده و سپس در 
اجتماع پدیدار می شود. برخی موارد خشونت های خانگی در دوران 

کرونا مورد توجه رس��انه ها قرار گرفتند از آن جمله در موردی که 
پیرمرد ۸۰ ساله ای که همسر ۲۲ ساله خود را به بهانه وجین نکردن 
مزرعه عدس با سیخ داغ مورد ضرب و شتم فجیع قرار داد یا زنی که 
همسرش که او را از سقف آویزان کرده و با شوکر شکنجه می کرد و 
اینها مشتی از خروار است که مسائل مختلفی مانند اعتیاد، بیکاری، 
عدم تفاهم، فق��ر فرهنگی، انعطاف ناپذیری، توهین و تهدید، عدم 

تفاهم و مشکالت روان در دوران کرونا به آنها دامن زد. 

<دو خط تلفنی برای رسیدگی به مشکالت خانوادگی
میزان بروز خش��ونت خانگی در دوران کرونا نه تنها در ایران که در 
س��طح جهانی افزایش یافته اس��ت و بروز خشونت خانگی در تمام 
جوامع در کنار سایر نامالیمات و نابرابری ها با وضوح بیشتری آشکار 
شده است. بنابراین الزم است که برنامه ریزی های الزم برای مقابله 
با خشونت خانگی در دوران کرونا تدوین شود و در این راستا، پاسخ 
جامعه در برابر آن باید چند بخشی باشد. سازمان بهزیستی کشور 
آمار دقیقی از میزان خش��ونت های خانگی منتش��ر نکرده و اساسا 
انتشار آمار دقیق نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد زیرا احتمال 
دارد افشای خشونت یا سوء استفاده برای قربانیان به دالیل مختلف 
مانند ترس از انگ اجتماعی به ویژه در سوءاستفاده های جنسی از 
س��وی اعضای خانواده، ترس از دس��ت دادن پشتوانه اقتصادی به 
واسطه وابس��تگی به پول طرف مقابل یا نداش��تن مهارت، شرم و 
احساس گناه یا ترس از خشم و عصبانیت طرف مقابل هنگام افشای 
خشونت، ناآگاهی از سازمان های حمایت یا سن کم یا دیگر علت ها، 
صورت نگیرد. در ایران دو ش��ماره تماس مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس 
اجتماعی ۱۲۳ با هدف کاهش آس��یب و مداخله در خشونت های 
خانگ��ی در اختیار خانواده ها قرار گرفته تا مش��کالت خانوادگی را 
ب��ا این خط ها مطرح کنند. ارائه خدمات مش��اوره تلفنی ۱۴۸۰ با 
هدف ارتقای سطح س��المت و بهداشت روان آحاد جامعه، کاهش 
آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی صورت می گیرد. مشکالت 
مدنظ��ر اورژان��س اجتماع��ی در درجه اول خش��ونت های خانگی 

به ویژه کودک آزاری و س��پس همس��ر آزاری است و البته به موارد 
س��المندآزاری و معلول آزاری نیز می پردازد. درکنار این حمایت ها، 
خانه امن بهزیستی نیز به منظور فراهم سازی محیطی مناسب برای 
زنان و دختران آسیب دیده و در معرض خشونت، ایجاد شده است و 
شرایط بازگشت امن به دامن خانواده از طریق خدمات روانشناختی، 

مددکاری و حقوقی صورت می گیرد.

<رشد همسرآزاری
به گفته وحید قبادی دانا رئیس س��ازمان بهزیستی کشور اورژانس 
اجتماعی در سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خدمات رسانده 
و در ۹ ماهه ۹۹ نیز این خدمات رسانی به بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر انجام 
شده است. وی در سخنانی با اشاره به رشد آمار خشونت های خانگی 
از جمله همس��رآزاری افزود: این رش��د هرچند هم که ناچیز باشد 
بهزیستی در ارتباط با خانواده های ایران وظیفه دارد، حتی اگر این 
آسیب ها یک مورد باشد، مداخالت تخصصی انجام دهد و امیدواریم 
دس��تگاه های دولت��ی و غیردولت��ی در زمینه کاهش آس��یب های 
اجتماعی ب��ه وظایف خود عمل کنند. قبادی دان��ا درباره ضرورت 
کاهش موارد خش��ونت علیه کودکان نیز گف��ت: با تصویب قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان، وظایف اورژانس اجتماعی س��نگین تر 
و مش��خص تر ش��ده و نیاز به تقویت دارد. اورژانس اجتماعی برای 
اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید مورد توجه قرار گیرد 
و تش��کیل پلیس اطفال نیز در اجرای قانون بوده است. سرپرست 
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در 
حال حاضر ۳۶۰ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور فعالیت 
دارند؛ همچنین ۲۵۶ پایگاه خدمات اجتماعی در ۳۱ استان کشور 
فعال است و خط تلفن فوریت های اجتماعی ۱۲۳ به صورت رایگان 
و شبانه روزی فعالیت دارد که این خط می تواند می تواند در شرایطی 
که فرد، اطرافیان، دوس��تان یا همسایگان در وضعیت مخاطره آمیز 
قرار دارند، مداخله کند. محمود علیگو نیز افزود: بیشترین تماس های 
این مرکز در حوزه خشونت مربوط به آزار است مانند کودک آزاری، 
همسرآزاری و معلول آزاری و به طورکلی خشونت خانگی که باالترین 
میزان تماس های ما را به خود اختصاص می دهد. وی درباره اهمیت 
مسئله تاب آوری در کاهش خشونت خانگی نیز گفته بود که اجرای 
فعالیت های مش��اوره باید به سمت فعال تر شدن ظرفیت اجتماعی 
و افزایش میزان تاب آوری خانواده برود اما متاس��فانه تا رسیدن به 
نقطه مطلوب، فاصله زیادی داریم. بی تردید ارائه راهکارهایی مانند 
آموزش های تاب آوری، توانایی حل مسئله، بهبود شرایط اقتصادی و 
کنترل تورم، مهار کرونا از طریق واکسیناسیون یا اقدامات پیشگیرانه 
و ارائه خدمات تلفنی حمایتی می تواند در کاهش موارد خش��ونت 
خانگ��ی تاثیرگذار باش��د اما همه اینها بدون هم��کاری و همیاری 

دستگاه های دولتی و غیردولتی محقق نخواهد شد.

 زبانه های آتش خشونت خانگی در پس اوج های کرونا

 بازار داغ فروش مقاله و پایان نامه 
هر پروپوزال یک میلیون تومان!

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

 دوشنبه  23 فروردین 1400    شماره  5988

 به احتمال زیاد چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان است
موحدنژاد عضو ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب اظهار کرد: از امروز حدود 100 گروه 

در مناطق مختلف کشور برای رصد هالل ماه مبارک رمضان اقدام می کنند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: پیش بینی ها بر این است که هالل ماه در غروب 

دوشنبه قابل رویت نخواهد بود، بنابراین انتظار داریم همانطور که در تقویم آمده است روز 
سه شنبه سی ام شعبان و روز چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان باشد.

حسن خلیل آبادی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای 
اس��المی ش��هر تهران درخصوص برخی انتقادات مطرح شده درباره 
عملکرد منفعالنه مدیریت ش��هری در قبال مناس��بت های فرهنگی 
به میزان گفت: مدیریت ش��هری تهران امس��ال هم در نوروز و هم در 
مناسبت های دیگری مانند اعیاد شعبانیه برنامه ها و مراسم های خیلی 
خوب��ی را برگزار کردند. اما ش��رایط کرونایی ایج��اب می کند که ما از 
تهییج مردم که دور هم جمع شوند و مثل گذشته گردهمایی و جنب 
و جوش��ی باشد بپرهیزیم که همین مسئله تا حدی دست مسئوالن 
ش��هری را برای اجرای چنین برنامه هایی می بن��دد.وی با بیان اینکه 
ما از نظر تزئین و پیرایش و آذین بندی ش��هر چیزی کم نگذاشته ایم، 
افزود: همان طور که در س��ال های گذشته اقداماتی را انجام می دادیم 
امسال هم برنامه هایمان را پی گرفتیم. مثال برای تعطیالت نوروز حتی 
کاروان هایی راه انداختیم که مورد اس��تقبال مردم هم واقع ش��د. این 
استقبال مردمی به گونه ای بود که شماری از مردم از در خانه ها یا در 
کوچه ها و خیابان ها احساساتی که داشتند نشان از رضایتشان از این 
برنامه ها بود. اقدام های انجام ش��ده برای تزئین میادین یا گردشگری 
مج��ازی از طریق پایگاه های اینترنتی جزو برنامه هایی بود که نش��ان 
می دهد ما با وجود شرایط کرونایی حداکثر توانمان را به کار گرفتیم؛ 
بنابراین اطالق صفت منفعالنه بودن رفتار مس��ئوالن شهری چندان 
با انصاف همراه نیس��ت. وی افزود: ضمن اینکه در این ش��رایطی که 
بخشی از شهروندان ما عزادار هستند و دچار سوگ مضاعفی هستند 
که نمی توانند برای درگذشتگانشان مراسم بگیرند و بستگانشان را کنار 
خودش��ان ببینند خیلی نمی توان فضای گذشته را به وجود آورد. ولی 
من تصور می کنم تا حد امکان ش��هرداری ته��ران هم در جداره های 
ش��هری مثل عرش��ه پل ها و هم در فضا های دیگر مثل بوستان ها یا 
در هرجایی که امکان پذیر بود ش��هر را برای مناس��بت های گوناگون 
آذین بندی کرد. این اقدام ها کمتر از سال های گذشته نبود. ولی طبیعی 
است که اجتماعات مردم نسبت به قبل کمتر شده باشد. چون مسئوالن 
س��تاد ملی مقابله با کرونا مردم را از برگزاری تجمع باز می داش��تند. 

عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره سهم 
ح��وزه فرهنگی از بودجه ۱۴۰۰ ش��هرداری گفت: در کل باید بگویم 
رویکرد ش��ورای شهر فرهنگی اس��ت و ما بیشتر مایل به این هستیم 
که ش��هرداری با رویکرد فرهنگ و اجتماعی اداره شود. تالش های ما 
هم معطوف به همین معنا بوده اس��ت. اما نه با برگزاری ش��وآف ها، 
همایش ها، اقدامات نمایشی و صرف هزینه های غیر ضروری. ما تالش 
کرده ایم با مش��ارکت خود مردم و ب��ا صرف حداقل هزینه برنامه های 
 فرهنگ��ی را پی��ش ببریم. اما معضالت عمده ای که ته��ران دارد مثل

 حمل و نقل و آلودگی هوا می طلبد که ما برنامه هایمان بیشتر معطوف 
به حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا باش��د. روی این حساب من 
به عنوان عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی باید بگویم در بودجه 
۱۴۰۰ شهرداری تهران سهم حوزه فرهنگی رقم خیلی زیادی نیست. 
چون در حال حاضر مشکالت شهر بیشتر در حوزه های مربوط به حمل 
و نقل عمومی، ترافیک، آلودگی هوا و فضا های عمومی متمرکز است 
برای همین در بحث بودجه هم این موضوعات س��هم بیش��تری را به 
خود اختصاص داده اند. خلیل آبادی در واکنش به اینکه ثبت جهانی 
خیاب��ان ولیعصر به عنوان اقدامی فرهنگی چه ما به ازا هایی برای حل 
معضالتی مانند ترافیک و آلودگی هوا خواهد داش��ت، گفت: در حال 
حاضر مس��ئله نگهداری فضا های سبز و بوستان های خیابان ولیعصر 
یکی از موقعیت های راهبردی و مقصد ما محسوب می شود. االن یکی 
از اقدام های ما بازشماری و ایجاد شناسنامه برای درختان این خیابان 
است. ما رسیدگی های الزم را برای خیابان ولیعصر در دستور کار داریم. 
تالشی هم که برای ثبت جهانی این خیابان صورت می گیرد بر گرفته 
از همین نگاه است که امیدواریم شاهد تحقق این اتفاق باشیم. کوشش 
ما این اس��ت که حداقل بتوانیم مقدمات ثب��ت جهانی این خیابان را 
فراهم کنیم تا در دوره بعدی مدیریت شهری شاهد تحقق این مسئله 
 باش��یم.عضو ش��ورای ش��هر تهران درباره پیامد های زیست محیطی 
سنگ فرش شدن بخشی از خیابان ولیعصر گفت: دوستان ما در کمیسیون 
 محیط زیست این مسئله را پیگیری کرده اند و مرتب درحال بازدید از 
آنجا هستند. بر این اساس تصور می کنم مسئوالن شهری با همکاری 
کمیسیون خدمات ش��هری و محیط زیست و فضای سبز قطعا مانع 
آس��یب به فضای خیابان ولیعصر خواهند ش��د. ضمنا باید اشاره کنم 
پیاده راه خیابان ولیعصر جزو طرح هایی اس��ت که قبال ایجاد ش��ده و 
برنامه ای بوده برای احداث یک پیاده راه سراسری از تجریش تا راه آهن 
که اجرای این پروژه به برخی از درختان قدیمی خیابان ولیعصر آسیب 
وارد ش��د. اما تالش ما این بوده که نگه��داری از این درختان با دقت 
انجام شود و سرشماری بشوند و از کوچکترین آسیبی پیشگیری شود.

 مکث 

 پلیس راهور

 طرح ترافیک

 محیط زیست

 شیطنت عجیب جوان مشهدی
ارسال پیام به

 مرکز بحران واشنگتن
ش��هروند جوانی که در اقدامی شیطنت آمیز با 
انگیزه سرگرمی، موجب واکنش پلیس بین الملل 
و گزارش اینترپل از واشنگتن به نیروی انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران ش��ده بود، توس��ط 
پلیس فتا در مشهد شناسایی و احضار شد. به 
گزارش ایلنا، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی خراس��ان رضوی 
در ای��ن خصوص گفت: این جوان ۲۳ س��اله با 
ارسال پیامی در قالب پست الکترونیکی )ایمیل( 
به "مرکز بحران واشنگتن" اعالم کرده بود که 
قصد خودکشی دارد. سرهنگ جواد جهانشیری 
افزود: پلیس بین الملل در پی این اقدام شهروند 
مشهدی "گزارش خودکشی فردی در ایران" را 
منتشر کرد لذا رسیدگی به این موضوع با فوریت 
در دس��تور کار پلیس فتا قرار گرفت. وی ادامه 
داد: بر اساس تحقیقات مشخص شد این فرد در 
حوزه خراسان رضوی ایمیلی را حاوی "بحران 
روحی روانی و قصد خودکشی" به مرکز بحران 
واش��نگتن ارسال کرده لذا در پی اقدامات فنی 
تخصصی رد وی در کمتر از دو س��اعت گرفته، 
شناسایی و به پلیس فتا در مشهد فراخوانده شد. 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: این فرد 
که به اعتراف اعضای خانواده اش داروی مربوط 
به مشکالت روانی مصرف می کند، انگیزه خود 

را از این اقدام عجیب، سرگرمی اعالم کرد.

 رئیس پلیس راهور تهران:
مرگ ۲۶ شهروند

 به دلیل خاموشی خیابان ها 
رئی��س پلیس راهور تهران گفت: در بهمن ماه 
سال گذشته ۲۶ نفر از هموطنان در تصادفات 
به دلیل خاموش��ی معابر تهران جان باختند و 
پس از اینکه روش��نایی ها افزایش یافت، شاهد 
کاه��ش جان باخت��گان عابران پی��اده بودی��م.
به گزارش عصر ایران س��ردار محمدحس��ین 
حمی��دی با بی��ان اینکه در ح��وزه اصالحات 
هندسی در تهران باید اقدامات زیادی صورت 
گیرد، گف��ت: باید به نقطه ای برس��یم که در 
تمام معابر، دیگر گادریلی وجود نداشته باشد 
لذا برای س��ال ۱۴۰۰ در پی تداوم بخش��یدن 
به نصب نیوجرس��ی های مفص��ل دار در معابر 
بزرگراهی هس��تیم. وی درباره اینکه آیا پلیس 
برنام��ه ای ب��رای اس��تفاده از پهپ��اد در معابر 
داخلی پایتخت دارد یا خیر، گفت: در س��طح 
جاده ها ب��رای مدیریت ترافیک و اعمال قانون 
خودروهای متخلف از پهپاد استفاده شده است، 
اما پهپ��اد برای حوزه جاده ای بیش��تر مدنظر 
اس��ت و در حوزه ش��هری در ای��ن رابطه فعاًل 
طرحی نداریم زیرا دوربین ها و امکانات کنترلی 
و نظارتی م��ا به خوب��ی کار می کند.حمیدی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه کارتن خوابهایی که 
در حاش��یه معابر تهران تردد دارند، در س��ال 
گذشته سهم زیادی را در تصادفات داشتند که 
تالش��های زیادی برای جمع آوری آنها صورت 

می گیرد اما کافی نیست.

 شهرداری برای لغو 
طرح ترافیک تمهیداتی بیندیشد

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، در انتقاد 
به ازدحام ایجاد شده برای استفاده از مترو در اولین 
روز اعم��ال محدودیت های کرونایی در پایتخت 
تاکی��د کرد که ش��هرداری باید ب��رای لغو طرح 
ترافیک در این شرایط تمهیداتی بیندیشد.مجتبی 
رضاخواه در گفت وگو با خانه ملت، در مورد انتشار 
خبری مبنی بر تردد ۸ هزار نفر با مترو در اولین روز 
اعمال محدودیت های کرونایی در پایتخت، گفت: 
خیابان های تهران به طور کلی خلوت شده است 
و متاس��فانه گزارش هایی از ازدحام در متروها به 
مجلس رسیده است، بنابراین حتی از نظر کنترل 
ترافیک نیز منطقی است که شهرداری برای لغو 
طرح ترافیک در تهران تمهیداتی بیندیش��د.وی 
ادامه داد: هم اکنون می طلبد که شهرداری با لغو 
اجرای طرح ترافیک برای رفع بحران ناشی از پیک 
چهارم شیوع کرونا در تهران کمک کند و بدیهی 
است که اگر به این امر مبادرت نورزد، ممکن است 
عواید مالی ناچیزی داشته باشد، اما به طور قطع 
می تواند روی سالمت جامعه اثرات معکوس داشته 
باشد. وی تصریح کرد: الزم است شهرداری تهران 
در حوزه سالمت خود را به روز کند و هرچند به 
طور قطع حفظ سالمت شهروندان برای این نهاد 
از اهمیت بس��زایی برخوردار است، اما تاخیر در 
تصمیم گیری می تواند عواقب ناگواری را به همراه 
داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، 
یادآور شد: اگر شهرداری نگران تامین منابع مالی 
اس��ت باید به این نکت��ه توجه کند که لغو طرح 
ترافیک برای مدت ۱۰ روز تاثیر زیادی بر تامین 

منابع این نهاد نخواهد داشت.

 فعاالن محیط زیست
 خواستار رسیدگی به 

پرونده محیط بانان زنجانی شدند
جمع��ی از فع��االن محیط زیس��ت در نامه ای به 
رئیس قوه قضائیه، خواس��تار رس��یدگی قضائی 
ف��وری به پرونده ش��هادت دو محیط بان زنجانی 
ش��دند. به گزارش ایرنا، ۱۱۲ نفر از محیط بانان و 
کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، اساتید، 
اعضای هیئت علمی و متخصصان محیط زیست، 
کنشگران و س��من های محیط زیست و اعضای 
جامعه شکارچیان قانونمند، فعاالن حوزه قرق های 
اختصاصی و حفاظت گاه ه��ای مردمی در نامه ای 
به حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضائیه خواس��تار رس��یدگی فوری به 
شهادت محیط بانان زنجانی و صدور رای قاطعانه 
برای عامالن آن شدند. در متن نامه این آمده است: 
همانگونه که استحضار دارید در مورخ ۱۷ فروردین 
سال جاری دو تن از محیط بانان استان زنجان به 
نام های مهدی مجلل و میکاییل هاشمی در تعقیب 
و گریز با افراد شروری که برای کشتار حیات  وحش 
وارد منطقه حفاظت ش��ده »فیله  خاصه« استان 
زنجان شده بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 
با شلیک تیر خالص به درجه رفیع شهادت نائل 
آمدند. این جنایت که با قس��اوتی هر چه تمام در 
حق سربازان خدوم محیط زیست صورت گرفته 
است قلب ملت شریف ایران و هر دوستدار طبیعتی 
را به درد آورده اس��ت. امضاکنندگان این نامه این 
ضایعه اندوهبار را به ملت ش��ریف ای��ران به ویژه 
خانواده مکرم این دو ش��هید، جامعه عالقه مندان 
و فعاالن محیط زیست و همه محیط بانان کشور 
تسلیت عرض نموده، ضمن محکومیت این واقعه 
دهشتناک، از محضر دستگاه قضا برای رسیدگی 
ف��وری به این جنایت و ص��دور رای قاطعانه برای 
عامالن به نحوی که موجب درس عبرتی برای سایر 
متجاوزان به جان محیط بانان و عرصه های طبیعت 

کشور شود، خواستاریم.

 شهرداری
 شهرداری: 

حذف چهره حاجی فیروز 
برای انسجام ملی بود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران 
با اش��اره به صدور بخش��نامه در مورد پرهیز 
از »نمای��ش حاجی فیروز با صورت س��یاه در 
کارناوال های نوروزی« گفت: سیاس��ت کلی 
شهرداری در نوروز احترام به سنن و آیین های 
مل��ی و درعین حال احترام ب��ه تکثر و تنوع 
فرهنگی و شادی برای همه و تقویت انسجام 
ملی بوده اس��ت. به گ��زارش ایرنا، محمدرضا 
ج��وادی یگان��ه در توضی��ح دلیل ص��دور و 
واکنش ه��ا به بخش��نامه پرهی��ز از »نمایش 
حاجی فیروز با صورت س��یاه در کارناوال های 
نوروزی« اظهارداش��ت: این بخشنامه در پی 
اعتراضات نسبت به استفاده شهرداری از این 
شخصیت در برنامه های نوروزی صادر شد.وی 
گف��ت: این اعتراض عموماً از جانب کس��انی 
بود که س��یاه ک��ردن ص��ورت را از نظر افراد 
تیره پوس��ت ایرانی توهین آمیز می دانستند، 
یک بررس��ی مختصر در شبکه های اجتماعی 
نشان می دهد این اعتراض قباًل هم توسط دو 
چهره شناخته شده که خود پوست سیاه دارند 
مطرح ش��ده بود و ورود معاونت اجتماعی به 
موضوع حاجی فیروز از همین جهت و ناظر به 
برداش��تی بود که از سیاه کردن صورت وجود 
داشت. جوادی یگانه با اشاره به اینکه سیاست 
کلی شهرداری تهران در نوروز احترام به سنن 
و آیین های ملی و در عین حال احترام به تکثر 
و تنوع فرهنگی و شادی برای همه بوده است، 
افزود: بر همین مبنا س��نت توپ درکردن در 
سال نو را احیا کردیم، موسیقی نواحی مختلف 
ایران را به خیابان های تهران آوردیم و تالش 
کردیم حتی به مناطق محروم حاشیه تهران 
هم توجه داش��ته باشیم و با تریلی امید برای 
کودکان این مناطق هم برنامه اجرا کردیم. وی 
بیان کرد: در همین راستا معاونت اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران نمی خواست اجرای 
برنامه هایش گروهی از هم وطنان را آزرده کند 
و لذا اعتراض آنان را به رسمیت شناخت، در 
بخش��نامه عبارت »سوءبرداش��ت« بکار رفته 
که نش��ان می دهد ما ارتب��اط حاجی فیروز با 
نژادپرس��تی را مفروض نگرفته بودیم و صرفاً 
از جهت استنباط و برداشت ذهنی از آن وارد 
عمل ش��دیم.وی افزود: بخشی از مخالفت ها 
با بخش��نامه حاجی فیروز اگرچه با نیت خیر 
و برای دفاع از س��نن و رس��وم ایران صورت 
گرفت، اما معتقدم اعتالی ایران در گرو توجه 
به همه گروه ها خصوصاً بخش های فرودست 
و حاشیه ای و تقویت انس��جام ملی از طریق 

احترام به آنهاست.

 پژوهشگر تحوالت جمعیت:
ساالنه 35 هزار نفر از کشور 

مهاجرت می کنند
صالح قاسمی گفت: مهاجرپذیری 
ایران در س��طح نیروی کار ساده 
در  م��ا  مهاجرفرس��تی  و  اس��ت 
ح��وزه نخب��گان و کارشناس��ان 
اس��ت یعن��ی بیش��تر مهاجرینی 
ک��ه از کش��ور می رون��د، صاحب 
یک تخصص یا س��رمایه هستند 
و ه��دف اصل��ی آنان ای��ن روزها 
مهاجرت به آمریکا و کانادا است. 

به گزارش برنا؛ صالح قاس��می، پژوهش��گر تح��والت جمعیت 
گف��ت: »مهاج��رت« یک��ی از ارکان سیاس��ت های جمعیت��ی 
همه کش��ورهای دنیاس��ت یعنی هم جزو متغیرهایی است که 
می توان��د بر جمعیت کش��ورها تاثیر بگذارد ب��ه این معنی که 
اگر مهاجر فرس��تی کشوری بس��یار زیاد باشد بر نرخ جمعیت 
آن کش��ور تاثیر می گذارد و هم اینکه جزء سیاست هایی است 
که کشورهای دنیا به عنوان راهبرد به آن نگاه می کنند.قاسمی 
با انتق��اد از نبود متولی درخصوص تح��والت جمعیت تصریح 
کرد: موض��وع مهاجرت در کش��ور ما مانن��د موضوع تحوالت 
جمعی��ت، متولی خاص��ی ندارد هرچند که ش��ورای اجتماعی 
وزارت کش��ور، جهاد دانشگاهی و برخی از مجموعه های علمی 
و مطالعاتی پژوهش هایی انجام می دهند اما ما از نداش��تن یک 
نهاد متولی در مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی رنج می بریم 
و آس��یب می بینیم.این پژوهشگر تحوالت جمعیت درخصوص 
آم��ار مهاجرت در ایران گفت: در موض��وع آمار مهاجرت اعداد 
و ارقام متفاوتی ش��نیده می شود که علت آن نبود یک دستگاه 
متولی مش��خص اس��ت اما آنچه می توانیم، بگوییم این اس��ت 
 که میزان مهاجرفرس��تی کش��ور ما در س��ال حدود ۳۵ هزار

 نفر است. 

 اجتماعی

 مدیریت ش��هری تهران امس��ال هم در نوروز و هم 
در مناسبت های دیگری مانند اعیاد شعبانیه برنامه ها و 
مراس��م های خیلی خوبی را برگزار کردند. اما شرایط 
کرونای��ی ایجاب می کند که ما از تهییج مردم که دور 
هم جمع ش��وند و مثل گذش��ته گردهمای��ی و جنب و 
جوشی باشد بپرهیزیم که همین مسئله تا حدی دست 
مس��ئوالن ش��هری را برای اجرای چنی��ن برنامه هایی 

می بندد

 چرا شهرداری به مناسبت های فرهنگی بی توجه است؟
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افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مرغ ثبت شد 
رئیس شــورای رقابت به دلیــل اظهاراتش در مورد 
عدم تناسب قیمت خودرو با تورم به سازمان بازرسی 
کل کشور فراخوانده شد. یک مقام آگاه در گفت وگو 
با مهر با اعالم این خبر اظهار داشــت: رئیس شورای 
رقابت اخیراً در اظهاراتشان گفته بودند قیمت فعلی 

خودرو با نرخ تورم تناسب ندارد. وی گفت: قرار بود رئیس شورای 
رقابت امروز )روز گذشته( با حضور در سازمان بازرسی کل کشور 

در مورد این اظهاراتشان توضیح بدهند. 

وی بــا بیان اینکــه اظهارات آقای شــیوا منجر به 
افزایش قیمت خودرو در بازار شــده اســت، گفت: 
قیمت گذاری خودرو به این شــکل است که قیمت 
قطعات اصلی خودرو از سوی خودروسازان اعالم و 
پس از بررسی های بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی 
)صنعت خودرو( اعالم می شود و اعمال هرگونه کاهش یا افزایش 
قیمت، بر اســاس همین نرخ تورم بخشی اعالمی از سوی بانک 

مرکزی انجام می شود. 

این مقام آگاه افزود: بر همین مبناســت که مشخص می شود هر 
خودرویی باید چه میزان افزایش یا کاهش قیمت داشــته باشد؛ 
در سال گذشته در دو بازه بهار و تابستان، در مورد قیمت گذاری 
خودرو اقدام شــد، اما با توجه به شرایط خاصی که درباره نحوه 
قیمت گذاری خودرو در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد، موضوع 
قیمت گذاری ســه ماهه لغو و این موضوع به ابتدای سال۱۴۰۰ 
 موکول شــد که متناســب با آن، اقدامــات الزم بعدی صورت 

خواهد گرفت.

رئیس شورای رقابت به سازمان بازرسی احضار شد

گزارش های رسمی از افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مرغ در پایان سال گذشته خبر 
می دهد، هر چند که در بازار قیمت ها تا بیش از این میزان نیز افزایش داشته است. 
به گزارش ایسنا، بازار مرغ در سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال نوسان زیادی را پشت سر 
گذاشت؛ به طوری افزایش قیمت ها و تشکیل صف های طوالنی را به همراه داشت و نحوه 
مدیریت بازار از سوی مسئوالن مربوطه به گونه ای نبود که موجب ساماندهی آن شود.

بر اســاس طرح جهش تولید و تامین مسکن، زمین های در اختیار 
دستگاه های اجرایی که بالاستفاده رها شده باید به پروژه های مسکن 
اختصــاص یابد؛ بدین صورت که براســاس تشــخیص وزارت راه و 
شهرسازی باید دستگاه ها طی مدت مشــخصی زمین را در اختیار 
این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت ســازمان ثبت امالک 
باید ظرف دو ماه آن را با هدف ســاخت مســکن به نام وزارت راه و 

شهرسازی کند. 
به گزارش ایسنا، سال هاست که دستگاه های دولتی، بنیادها و نهادهای 
انقالبی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه های 
بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می رســد هیچ دستگاهی این 
مسئله را جدی نگرفته اســت؛ به طوری که عباس آخوندی - وزیر 
ســابق راه و شهرسازی - در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال 
۱۳۹۷ گفت: »در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی 
شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که 

برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است«! 
مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی اکبری - مدیرعامل سازمان 
نوسازی شهرداری تهران - گفت: دستگاه های دولتی تا کنون حتی 
یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح )مســکن ملی( واگذار 

نکرده اند. 
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه 
توییتــر خود از تصویب طرح جهش تولید مســکن با هدف احداث 
ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: »بر 
اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، 

وارد چره تولید مسکن برای مردم خواهند شد«. 
یکی از موانع مهم در ساخت و ساز، نبود زمینهای مرغوب و مناسب 
در اطراف شــهرها و کالنشهرها است. طبق برنامه مجلس قرار است 
زمینهای بایر که قابلیت زیست محیطی و کشاورزی ندارد به احداث 

مسکن اختصاص پیدا کند. 
در این خصوص دی ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، برنامه 
بلندمدت بخش مســکن را احداث پنج میلیون واحد مسکونی طی 
پنج ســال آینده اعالم کرد و خبر داد: سازمان منابع طبیعی حدود 

۲۵۰هزار هکتار و وزارت جهاد کشاورزی ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای 
خود را به ساخت مسکن اختصاص می دهند. محمود محمودزاده - 
معاون وزیر راه و شهرســازی - در این زمینه به ایسنا گفته بود: این 
زمین ها شــامل اراضی بایر اســت که جنگل ها را شامل نمی شود و 
همچنین قابلیت کشت و استفاده کشــاورزی ندارد. جنس خاک و 
جهت توســعه نیز مدنظر قرار می گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از 
توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و 

زمینهای کشاورزی نیست. 
از طرف دیگــر نمایندگان مجلس قصد دارنــد زمینهای در اختیار 
دســتگاههای دولتی که هم اکنون بالاســتفاده رها شده است را به 
ســاخت واحدهای مســکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین 
مســکن اختصاص دهنــد. در این خصوص اقبال شــاکری - عضو 
کمیســیون عمران مجلس - گفته است: دســتگاهای اجرایی باید 
زمین های تحت اختیارشــان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛ 
چرا که تمامــی اراضی به عنوان دارایی دولت بــه امانت در اختیار 
دســتگاه ها، قرار گرفته اســت. اما در حال حاضر به نحوی برداشت 
شــده که گویی زمین ها برای خود دستگاه ها بوده و به دولت تحویل 
نمی دهنــد. این زمین ها هر کدام با هدف خاصی مانند ایجاد اماکن 
ورزشی، فرهنگی، آموزشی و... به دســتگاه ها داده شده اما در حال 

حاضر بالاستفاده مانده و رها شده اند. 
وی خاطرنشــان کرد: طبق این طرح دســتگاه ها اجرایی باید برای 
زمین های تحت اختیار خود ســند تک برگ دریافت کنند که با این 
کار، خود به خود در سامانه نیز ثبت شده و دارایی دستگاه ها و دولت 

از حیث زمین کامال مشخص و شفاف می شود. 
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس خاطرنشان کرد: 
زمین هایی را که وزارت راه و شهرســازی تشخیص می دهد که برای 
ساخت واحدهای مســکونی مورد نیاز است باید به دستگاه مربوطه 
اعالم کرده و دســتگاه مذکور نیز طی مدت مشــخصی زمین را در 
اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت ســازمان ثبت امالک 
باید ظرف دو ماه آن را با هدف ســاخت مســکن به نام وزارت راه و 

شهرسازی کند. 
به گفته شاکری، استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن موجب 
می شود، زمین های اطراف و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت 
مســکن در اختیار وزارت راه قرار بگیرنــد، در این صورت واحدهای 
ساخته شده از حیث زیرساخت آب و برق، راه های مواصالتی و حمل 
و نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی 
از شهرک ها به دلیل دوری از دسترسی های شهرها رخ داده و هزینه 

سنگینی برای تامین زیرساخت های ایجاد کرده، روی نمی دهد. 
بنابراین گزارش در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر 
شده است »از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه 
زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی 
و بانک ها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم 
مستلزم ذکر نام اســت و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی در اختیار 

وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. 
لذا گرفتن زمین از دستگاههای دولتی، بانک ها و سازمانهای وابسته 
سالهاســت که در قانون وجود دارد اما کمتر به آن عمل شده است. 
حال باید دید با توجه به مقاومت دســتگاههای دولتی، آیا مجلس و 
دولت در قالب دو برنامه جهش تولید مســکن و راه اندازی ســامانه 
امالک و اســکان می توانند امالک و اراضی در اختیار دســتگاههای 

دولتی را به پروژه های مسکونی بیاورند یا خیر.

اقتصادی

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئوالن سازمان امور مالیاتی از 
اعالم لینک و آدرس ســامانه های مرتبط با قانون الزام مشاغل به 
نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته 
معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده اند 
و بــا آمادگی و اعالم آدرس آن ها تا ابتدای اردیبهشــت ماه مردم 

می توانند در این سامانه ها برای ثبت نام اقدام کنند. 
به گزارش ایســنا، ســازمان امور مالیاتی از شــهریور سال ۱۳۹۸ 
معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شــغل می شوند 
را دسته بندی کرد تا برای شفاف شــدن درآمد، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در 

سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 
اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و آماده 
نبودن سامانه های مرتبط برای ثبت نام فعاالن اقتصادی موجب شد 
که اجرای این قانون در ســال گذشته به سرانجام نرسد و در طول 
پارســال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های 
فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
کارتخــوان و درگاه پرداخت به ســازمان امور مالیاتی، ملزم کردن 
دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی 
و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی 
غیرفعال یا کم تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد. 

سرانجام طبق اعالم معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، 
با آماده شــدن دو پلتفرم ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی 
از ابتدای ســال جدید پذیرش فعاالن اقتصادی صورت می گیرد و 

اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود. 
همچنین براساس گفته وی، لینک ســامانه های مورد نیاز در این 

زمینه به زودی از طریق رســانه ها برای ثبت نام فعاالن اقتصادی 
اعالم می شود تا برای این افراد بر مبنای اطالعات و شماره منحصر 

با فرد صورت حساب های الکترونیک صدور شود. 
عالوه براین، معاون فنی و حقوقی ســازمان امــور مالیاتی جرائم 
درنظرگرفته شده برای فعاالن اقتصادی در این زمینه راعدم پذیرش 
صورت حســاب های فعاالن اقتصادی متخلف وعدم صدور صورت 
حســاب برای آن ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعالم 

کرده بود. 
حال، محمود علیزاده در تازه ترین گفت وگوی خود با ایســنا درباره 
آخرین وضعیت آماده ســازی ســامانه های مرتبط با اجرای قانون 
پایانه های فروشــگاهی گفت: دو ســامانه مذکور )سامانه مودیان 
و پایانه های فروشــگاهی( در این زمینــه از لحاظ کارکردی آماده 
هستند و در اختیار واحد فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی قرار 

گرفته اند تا تست های امنیتی روی آن ها انجام شود. 
طبق اعالم این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو 

سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده اند. 
وی افزود: بنابراین، با انجام تست ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری 
لینک و آدرس این سامانه ها برای ورود مردم به آن ها و ثبت نام در 

جهت انجام فرآیندهای الزم در اختیار افراد قرار می گیرد. 
الزم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه 

فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند: 
۱. وکال

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین امالک

۵. تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها 
و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها 
و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، ســالن های غذاخــوری و باغ تاالرها، 
باغ سراها، طباخی ها، اش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، 

بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
۶. مرکــز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، 
مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های 

بین راهی و متل ها
۷. نمایشــگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری )به استثنای 

ماشین آالت راهسازی، ساختمانی و کشاورزی( 
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشــکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین ماده )۸۱( 
قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

۱۰. قنادی ها و شیرینی فروشــی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و 
فالوده فروشی ها

۱۱. میــوه و تره بار فروش های مســتقر در میادین میوه و تره بار، 
بارفروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها

۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها )به استثنای تولید کنندگان 

و وارد کنندگان( 
۱۴. بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و کافی نت ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و 
ثابت و خدمات پســتی(، دفاتر خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر 
پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان 

دولت و خدمات الکترونیک قضائی(

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اســتان تهران از آغاز طرح ویژه ضیافت برای 
نظارت بر بــازار ماه رمضان خبــر داد و گفت 
که پرونده بازرســی و نظارت بر بازار شب عید 
با بیش از ۲۸ میلیارد تومان پرونده بسته شد. 

یداهلل صادقی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
بــه اینکه طــرح نظارتــی ویژه پایان ســال و 
نــوروز ۱۴۰۰ از ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شــد و 
۱۵فروردیــن ۱۴۰۰ پایان یافت، اظهار کرد: در 
این طرح عالوه بر اقالم و کاالهای پرمصرف ویژه 
شب عید مثل کیف و کفش شیرینی و خشکبار، 
لباس و پوشاک و خدمات عمومی )قالیشویی و 
خشکشویی و غیره( بر کاالهای اساسی خانوار 
مانند فرآوردهای لبنی، اقالم پروتئینی، میوه و 

مواد شوینده نیز بازرسی مستمر انجام گرفت. 
بــه گفته وی از تعداد ۶۸ هزار بازرســی انجام 
شده در مدت یاد شده، ۱۲ هزار و ۱۷۵ پرونده 
و گــزارش بازرســی بــه ارزش ۲۸ میلیارد و 
۲۵۹میلیون تومان تنظیم و جهت سیر مراحل 
قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. 

این مقام مســئول بیشترین بازرسی های انجام 
شــده را درمورد اقالم پروتئینی گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ با ۱۹ هزار و ۵۸۰ مورد عنوان 
کرد و گفت که بیش از ۴۰۰۰ پرونده تخلف به 
ارزش پنج میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان در این 

بخش تشکیل شده است. 
صادقی همچنین با اشــاره به حضور بازرسین 

ســازمان در واحد ها و مراکز اقامتی و تفریحی 
و فرهنگی، تصریح کرد: بر اســاس گزارش ها 
۲۵۳۷ بازرســی از این مراکز صورت گرفته که 
۴۱۸ پرونده تخلف کشف و به مراجع ذیصالح 

ارسال شده است. 
رئیس ســازمان صمت استان تهران در ادامه از 
آغــاز طرح ضیافت ماه مبــارک رمضان )طرح 
بازسی و نظارت ویژه ماه مبارک( به مدت یک 
ماه خبر داد و گفت: نظارت بر بازار ماه مبارک 
رمضان هرســاله به صورت مشــترک توسط 
بازرسان این سازمان و اتاق اصناف و با همکاری 
دستگاه های مربوطه مثل شبکه بهداشت، پلیس 
امنیت اقتصادی و ســازمان تعزیرات حکومتی 
درسطح استان اجرا می شود. اولویت این طرح 
عالوه بر کاالهای پر مصــرف مثل خرما،  آش 
و حلیم، اقالم پروتئینــی و لبنیات، نظارت بر 
کاالهای تنظیم بازاری مانند برنج، شکر، روغن 

نباتی و گوشت منجمد است. 
وی در پایان از شــهروندان خواست در صورت 
مشــاهده هر گونــه تخلف صنفــی از قبیل 
گرانفروشــی، عدم درج قیمت، تقلب و احتکار 
مراتب را به ســامانه ۱۲۴ طرح موضوع کرده 
تا بازرســان این ســازمان با همکاری ســایر 
دســتگاه های مرتبط مانند بازرسان اصناف و 
اتحادیه ها، پلیس امنیت اقتصادی و ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی با متخلفــان برابر قانون 

برخورد کنند.

در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر 
بنزین در پاالیشــگاه های کشور تولید می شود 
و طبــق آخرین آمار اعالم شــده در خصوص 
میزان مصرف بنزین، اوج مصرف بنزین در سال 
گذشته، روز ۲۸ اسفندماه با رقم ۱۰۴ میلیون 

لیتر بوده است. 
به گزارش ایسنا، با شیوع بیماری کرونا مصرف 
بنزین در کشــور کاهش یافت اما در فروردین 
امسال شــاهد افزایش مصرف بودیم به طوری 
که در فروردین ماه ســال گذشته روزانه حدود 
۴۵ میلیــون لیتر بنزین در کل کشــور توزیع 
شد، در حالی که این مقدار در روزهای نخست 
فروردین ماه ســال ۱۴۰۰ بــه میانگین روزانه 
۸۵ میلیون لیتر رســیده اســت که نسبت به 
فروردین ماه پارسال افزایش روزانه حدود ۳۷ تا 

۳۸ میلیون لیتری را نشان می دهد. 
همچنین از انتهای بهمن ماه ۹۸ به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و کاهش رفت و آمد شــهروندان 
میزان مصرف بنزین در کشور ۱۰ درصد کاهش 
یافت و میزان مصرف بنزین در کشــور ۷۵ تا 
۷۶میلیــون لیتر در روز بــود. و در ابتدا تغییر 
قیمت بنزین میزان مصرف به ۹۵ تا ۹۶ میلیون 

لیتر در روز رسید. 
در کشــور ۲۷ میلیون دســتگاه خودرو اعم از 
بنزینی و دیزلی، ۱۷ میلیون دســتگاه خودروی 
شخصی، ۴میلیون دســتگاه خودروی عمومی 
وانت، ۵.۵میلیون دستگاه موتورسیکلت و بیش 

از ۸۰۰هــزار خــودروی دیزلی وجــود دارد که 
سهمیه بندی سوخت این دستگاه ها انجام شده 
اســت. سال گذشــته ۲۷ میلیون قطعه کارت 
سوخت و ۷ میلیون کارت المثنی صادر شد، در 
کشور ۲۷ میلیون دستگاه خودرو اعم از بنزینی 
و دیزلی، ۱۷ میلیون دستگاه خودروی شخصی، 
۴میلیون دســتگاه خودروی عمومــی وانت، 
۵میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و 
بیش از ۸۰۰ هزار خودروی گازوئیل سوز وجود 
دارد که ســهمیه بندی سوخت این دستگاه ها 

انجام شده است. 
طبــق گفته هــای ویس کرمــی - مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
بــا توجه به تولیــد روزانــه ۱۱۰ میلیون لیتر 
بنزین وجــود ۱۴هزار کیلومتــر خطوط لوله 
انتقال فرآورده های نفتــی، ناوگان عظیم نقل 
و انتقال سوخت و ذخیره ســازی های در کنار 
برنامه ریزی های از پیش انجام شده با بخش های 
تولید، حمل ونقل و خطوط لوله انتقال فرآورده، 
هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد. 
به گفته وی درحال حاضر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با هماهنگی شــرکت 
خطوط لولــه و مخابرات نفــت روزانه حدود 
۲۲۰میلیون لیتر انواع و اقســام فرآورده نفتی 
مورد نیاز بخش های مختلــف مصرف معادل 
۱.۴میلیون بشــکه فرآورده هــای نفتی را وارد 

چرخه نقل و انتقال می کند.  

طرح نظارت بر بازار ماه رمضان 
آغاز شد

میزان تولید و مصرف بنزین در کشور 
چقدر است؟ 

دستگاه های دولتی زمین های خود را دودستی چسبیده اند!

تورم

کرونا

مکث

اعداد

تورم در ایران 
به کدام سمت می رود؟ 

به گفته استیو هانکه، احیای برجام می تواند 
به کاهش نرخ تورم کمک کند. 

به گزارش ایســنا، صنــدوق بین المللی پول 
در گزارش اخیر خود از چشم انداز اقتصادی 
جهــان، روی عقیده خود مبنی بر کاهشــی 
شــدن نرخ تورم ایران اســتوار مانده است. 
این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال 
۳۶.۵ درصد پیش بینی کرده که ۱.۵ درصد 
از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق 
بین المللی پول هم چنین اعالم کرده اســت 
که با از ســر گیری روند نزولی نرخ تورم، در 
سال ۲۰۲۲ شــاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در 
ایران خواهیم بود. ایران در سال های ۲۰۱۹ و 
۲۰۱۸ به ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی 

را تجربه کرده بود. 
در رابطه با ســناریوهای احتمالی نرخ تورم 
ایران در کوتاه مدت، اســتیو هانکه- اســتاد 
اقتصاد کاربردی دانشــگاه جان هاپکینز در 
بالتیمــور آمریکا و یکی از متخصصان مطرح 
جهانی در حوزه هیئت های ارزی )نهادی که 
وظیفه حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر 
دیگر ارزها را بر عهــده دارد( در گفت وگو با 
ایســنا اظهار کرد: دو عامل دارای بیشترین 
تاثیــر روی نــرخ تورم سیاســت های بانک 
مرکزی و اطمینان مردم بــه ریال در آینده 

خواهد بود. 
وی بــا بیان اینکه ایران یکی از کشــورهای 
بــا تورم بــاال در جهان اســت، گفت: طبق 
محاسبات من، نرخ تورم ایران در حال حاضر 
۵۸ درصد اســت. با توجه به این نرخ تورم، 
پیش بینی صندوق بین المللــی پول از تورم 
۳۶.۵ درصــدی ایران تا پایان ســال جاری 

میالدی باورپذیر است. 
این اســتاد اقتصاد در رابطه با علل باال بودن 
تورم در ســال های اخیر خاطرنشــان کرد: 
ترکیب دو عامل رشد بیش از حد پایه پولی 
و کم بودن اطمینان مردم به ریال اصلی ترین 

دالیل تورم باال در ایران هستند. 
با توجه به از ســرگیری مذاکرات هســته ای 
بین ایران و طرف های خارجی برجام، برخی 
از گمانه زنی ها حاکی از احتمال بازگشــت 
طرفین بــه توافقات برجام و رفع تحریم های 
آمریــکا دارد. هانکــه در این خصوص گفت: 
سیاست های بانک مرکزی و اطمینان مردم به 
ریال چیزهایی هستند که )مسیر آینده( تورم 
به آن ها بســتگی دارد. اگر برجام احیا شود و 
اطمینان عمومی بازگردد، این مسئله می تواند 
نقطه آغازی بر اجرای برخی سیاست ها باشد 
که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم شود. 

کرونا سبک خرید مردم را 
تغییر داد

یک فعال حوزه کار معتقد است اگر چه کرونا 
محدودیت ها و مشــکالتی برای اقتصاد و بازار 
کار ایجــاد کرد امــا در مقابل فرصتهایی هم 
به وجود آورد و باعث شــد تا شــکل کسب و 
کارها و ســبک خرید مردم تغییر کند. هادی 
ابوی - در گفتگو با ایســنا، بــا بیان اینکه در 
ســالهای اخیر به دلیل نوع نگاه به مقوله کار 
و ضعف فرهنگ کار تغییر در وضعیت مشاغل 
را شاهد بودیم، اظهار کرد: تحت تاثیر این نوع 
فرهنگ، بیشتر مشاغل به سرعت تغییر کردند 
و برخی دیگر نیز در حال از بین رفتن هستند. 
وی ادامه داد: امروز در حوزه مشاغل خدماتی 
می بینیم که کارهای تعمیراتی و تاسیساتی از 
حالت ســنتی خارج شده و در بستر اینترنت 
ارائه می شود. این فعال حوزه کار شیوع کرونا 
را درکنار مقوله فرهنگ کار، در تغییر وضعیت 
کسب وکارها موثر خواند و گفت: بحران کرونا 
اگرچــه محدودیتهایی برای اقتصاد و بازار کار 
ایجــاد کرد ولی در مقابــل فرصتهایی هم به 
وجود آورد و باعث شد تا شکل کسب و کارها و 
سبک خرید مردم تغییر کند و جهش ویژه ای 
را در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شاهد 
باشیم. به گفته ابوی، فروش آنالین و گسترش 
کسب و کارهای اینترنتی از جمله فرصتهایی 
اســت که در سایه شیوع کرونا به دست آمد و 
باعث شد تا با اتصال مراکز خدماتی و اداری به 
یکدیگر از طریق فضای مجازی، بخش اعظمی 
از خدمات به شکل اینترنتی ارائه و از مراجعات 
حضوری جلوگیری شود.  به اعتقاد این فعال 
حوزه کار، رویکرد بسیاری از مشاغل با شیوع 
ویروس کرونا از حالت ســنتی خارج شد و به 
ســمت فضای مجازی و اینترنتی شدن پیش 
رفت که با توجه به آنکه در آینده نزدیک شاهد 
ایجاد مشاغل جدید خواهیم بود، رویکرد حاضر 
موجب خواهد شد تا مشاغل جدید و نوپا جای 
خود را به مشــاغل ســنتی بدهند و در بستر 

اینترنت و فضای مجازی شکل بگیرند. 

اخطار دژپسند به بانک ها
جریمه مالیاتی 

برای متخلفان سود بانکی
از آنجا که همواره بانک ها از ســودهای بانکی 
تمکیــن نمی کنند، در این زمینــه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی جریمه مالیاتی برای بانک های 
متخلف در نظر گرفته است. به گزارش ایسنا، 
همواره بانک ها به تخلف در سود متهم می شوند 
به این صورت که آن ها معموال مصوبات شورای 
پول و اعتبار درباره سود سپرده ها و تسهیالت 
را دور می زدنــد و ســودهای باالتر از نرخ های 
مصوب دریافت می کنند. در طول ســال های 
گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک ها 
برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده 
است. در این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
به ۱۲ مدیر عامل بانک زیر مجموعه خود اعالم 
کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در 
راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، 
بانک ها موظف به رعایت دقیق نرخ های سود 
سپرده و تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار 
هستند.  دژپسند به بانک ها اخطار داده است 
که نرخ های باالتر از نرخ های مصوب شــورای 
پول و اعتبار جز هزینه های قابل قبول مالیاتی 
محسوب نمی شــوند و سازمان امور مالیاتی را 
مطابق گزارش ســازمان حسابرسی موظف به 
انجام اقدام مورد نظر دانسته است. این در حالی 
اســت که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات 
خود درباره احتمال تغییر در نرخ ســود بانکی 
بیان کرده که تغییــر این متغییر اقتصادی با 
توجه به شــرایط طبیعی است اما این امر باید 
مورد بررســی بیشتری قرار گرفته و به تدریج 
انجام شود. حال، عباس معمارنژاد- معاون امور 
بانکی وزیر اقتصاد - اعالم کرده است که سود 
مصوب برای سپرده های یک ساله ۱۶ درصد و 
دوساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود 
تسهیالت ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق 
گفته وی، به میزانی که بانک ها سود بیشتر از 
نرخ مصوب پرداخــت کنند عالوه بر اینکه به 
صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند مشمول 

پرداخت مالیات هم می شوند. 

یک میلیون و 
230هزار واحد

شاخص کل بورس تهران 
انتهای  در  تهران  بورس  کل  شــاخص 
با   1400 فروردین  یکشنبه 22  معامالت 
افت 9775 واحدی بــه یک میلیون و 
230 هزار و 920 واحد رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن نیز 833 واحد افت 
کرد و به 435 هزار و 357 واحد رسید. 
فارس، کچاد،  فملــی،  فوالد،  نمادهای 
شستا، شــپنا و تاپیکو بیشترین تأثیر 

منفی را بر شاخص داشتند.
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نمی دانم باید بگویم خوشبختانه یا شوربختانه 
بیماری کووید۱۹ )بیماری منحوس کرونا(، 
باعث شــد برخی ها به طور اجباری در خانه 
بمانند و با کار و تالش فراوان برای خودشان 
مشاغل اینترنتی راه اندازی کنند. با توجه به 
مشــکالت اقتصادی، گرانی و نبود شــغل 
مناســب، بی توجهی به جوانان در امر ایجاد 
اشــتغال برخی ها توانســته برای کمک به 
هموطنان و جلوگیری از رفت و آمد و اتالف 
وقت، هم کار کننــد و هم این که کاالهای 
خریداری شــده را از طریق شــرکت پست 
برای مشتریان شان ارسال کنند. سایت هایی 
که مطمئن، معتبر و قابل اعتماد هســتند 

معرفی می کنم. 
*پتو نوزادی، کارشناس روانشناسی و عاشق 
بافتن به روزتریــن بافتنی با کاموای ترک، 
بدون حساســیت، ارســال به سراسر ایران، 

patobafi_janan نشانی اینستاگرام
*فروشگاه آنالین عینک های آفتابی جذاب 
eelishopp و خاص، نشانی اینستاگرام

*مهیــا هنر، خالقیت و دســت ســازهای 
هنری شــمع گردو، شمع معطر زیره چوب، 
دارچیــن، پرتغال و گل و کاج، ســت موم 
عســل )بیزواکس( ست شــمع های سفید 
و آبی، شــمع تــوی باکس فلــزی دردار، 
تالو چشــم و نظــر، ویترای روی اســتکان 
نعلبکی، شمع با زیره چوب و کاج و ساخت 
بسیاری از شمع ها در انواع گوناگون، نشانی 

mahyaa. honar اینستاگرام
*پخــت و پــز نان های ســنتی و خانگی و 
سفارش حلوای زعفرانی، نشانی اینستاگرام 
mytr۱۰۵۹ از ســاکنان اســتان گلستان، 

شهرستان گرگان. 
*فروشــنده تک و عمده لباس های خانگی، 
مجلسی توسط سولماز اقراری ارسال سراسر 
lebas_solmaz ایران، نشانی اینستاگرام

مردم از اصالت کاال مطمئن باشــند چون از 
نزدیک بررسی شده. 

با سفارش و خرید خود، از تولیدگران ایرانی 
حمایت کنیم.

معرفی مشاغل 
اینترنتی مطمئن

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

کدام مشاغل از اردیبهشت ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

بهنام کامرانی نقاش و ویژوال آرتیست، کیوریتور و منتقد هنری است. 
او که مدرک دکترای پژوهش هنر را از دانش��گاه هنر تهران دریافت 
کرده است هم اکنون مدرس و عضو هیئت علمی این دانشگاه است. 
هنرآنالین با کامرانی پیرامون شرایط هنرهای تجسمی در سال کرونا 

گفت وگو کرده  است که ماحصل آن را در ادامه می خوانید. 

 آقای کامرانی س��ال ۹۹ با شیوع کرونا قرنطینه آغاز شد و 
همه برنامه ریزی های قبلی برای فعالیت های هنری لغو شد. شما 

این سال را چگونه گذراندید؟
ب��ه ش��خصه کارهای هن��ری خ��ود را ادام��ه دادم و پ��س از مدتی 
نی��ز آموزش ه��ای مجازی در دانش��گاه ها ش��روع ش��د. هم زمان به 
دلیل هم��کاری با گالری ویس��تا گفت وگوهای��ی در فضای مجازی 
را در ح��وزه هنره��ای معاصر آغ��از کردیم که اتف��اق خیلی خوبی 
ب��ود زیرا هم باعث می ش��د کس��انی که در خانه بودن��د امید تازه ای 
 پی��دا کنن��د و ه��م مباحث نظ��ری هن��ر معاص��ر دوب��اره مطرح

 می شد.

 نق��ش فضای مج��ازی را در دوران کرون��ا چگونه ارزیابی 
می کنید؟

در این دوران ما وارد یک فضای تازه ش��دیم. فضای مجازی از سال ها 
قبل به وجود آمده بود و جهان هنر نیز به تدریج به این سمت می رفت 
که از این فضا بیش��تر استفاده کند. در مارکت هنری و نحوه نمایش 
موزه ها و گالری ها این مس��ئله دیده می شد و درعین حال هنرمندان 
نیز حضور بیشتری در فضای مجازی پیدا کرده بودند، زیرا به آسانی 
می توانستند آثار خود را ارائه دهند و به عنوان آفرینشگر با مخاطبان 
در ارتباط قرار گیرند، بدون اینکه نیازمند افرادی باش��ند که هنرمند 
را به مخاطب وصل کنند. ش��یوع کرونا باعث ش��د این مسئله شدت 
بگیرد و فضای مجازی با قدرت بیشتر بستری برای نشان دادن عقاید 
یا آثار هنرمندان باش��د. الزم به ذکر نیس��ت که مواجهه بی واسطه و 
عین به عین با اثر هن��ری خصلت های دیگری دارد و هرقدر که یک 
م��وزه یا گالری بخواهد تصویری با کیفی��ت و با جزئیات دقیق از اثر 
نشان دهد و یا فضای داخلی را بازسازی کند، باز هم این کارها جای 
بازدید اثر هنری از نزدیک را نمی گیرد. بااین حال تعدادی از گالری ها 
سعی کردند نمایشگاه های مجازی ترتیب دهند تا مارکت هنر را زنده 
نگه دارند و هم چنین هنرمندانی که آثار آماده داش��تند بتوانند آن ها 
را ب��ه نمایش بگذارند. این ها تالش هایی ب��ود که صورت گرفت و در 
بعضی موارد هم با موفقیت همراه بود. نمایش��گاه های مجازی اگر در 
صفحاتی با مخاطب باال برگزار می ش��د و همچنین اگر برگزارکننده 
ب��رای ارائ��ه آن به خوب��ی تالش می ک��رد می توانس��ت بازدیدکننده 
بیش��تری از یک نمایش��گاه حضوری داشته باش��د، زیرا محدودیت 
زم��ان و م��کان در نمایش��گاه های حقیقی باعث می ش��ود مخاطب 
 آن ها محدود باش��د، اما نمایش��گاه مجازی چنی��ن محدودیت هایی 

را ندارد. 

 یک��ی از اتفاقات��ی ک��ه در دوران قرنطین��ه رواج پیدا کرد 
برگ��زاری گفت وگوهای زنده اینس��تاگرامی ب��ود که بعضی از 
آن ها در فضایی دوس��تانه صرفا به معرف��ی و گپی با هنرمندان 
اختص��اص داش��ت و در بعض��ی دیگ��ر مس��ائل ج��دی هنری 
مط��رح می ش��د. ب��ه عنوان کس��ی ک��ه جلس��ات گفت وگو را 

 ب��ه صورت تخصص��ی برگزار کردی��د، نظر ش��ما در این زمینه 
چیست؟

از همان ابتدای ش��یوع کرونا دیدیم که گفت وگوهایی به صورت زنده 
میان هنرمندان شکل گرفت که مخاطبین زیادی هم داشت. گفتگوها 
گاه به مسائل شخصی و مرور آثار هنرمند می پرداخت یا مراحل خلق 
آثار او را نش��ان می داد. گفتگوهایی نیز وجود داش��ت که به مس��ائل 
نظری پیرامون موضوعات مهم هن��ر معاصر می پرداخت. من در این 
مدت هم گفتگوهای دوس��تان را در ح��د امکان رصد می کردم و هم 
خود برگزارکننده چند جلس��ه گفت وگ��و بودم. به نظر من مهم ترین 
تأثیر این گفتگوهای مجازی آن بود که توانس��ت امید برای ادامه راه 
ایجاد کند. پیش  از این بس��یاری از ما به دلیل کمبود وقت یا دوری 
مسافت نمی توانستیم در بسیاری از جلسات سخنرانی شرکت کنیم 
اما این گفتگوهای مجازی امکانی را فراهم  کرد که همه ما بتوانیم از 
آنها بهره مند شویم و حتی مخاطبان شهرستانی که هیچ وقت امکان 
حضور در آن ها را نداش��تند بتوانند شنونده نظرات هنرمندان باشند. 
البته ش��اید بعضی از این گفتگوها بار هنری یا علمی زیادی نداشت. 
در بس��یاری از گفتگوهایی که دیدم احساس می کردم محتوایی که 
موردنظر برگزارکنندگان بود در جریان گفتگو شکل نمی گرفت. البته 
این مسائل ممکن اس��ت در هر سخنرانی حضوری نیز پیش بیاید و 
بیشتر بستگی به سطح معلومات برگزارکننده، سخنران و کارشناس 
دارد. واقعیت این است که فضای اینستاگرام باعث می شد که بسیاری 
از گفتگوها حالت صمیمی پیدا کنند و نتوان مسائل جدی را در آن ها 
مطرح کرد. من از طریق اینس��تاگرام گالری ویستا حدود ۱۰ جلسه 
گفت وگو پیرامون مسائل اصلی مبتالبه هنر معاصر برگزار کردم و در 
این جلسات مجازی تالش می کردم از اتفاقاتی که حین گفتگو پیش 
می آمد اس��تقبال کنم، زیرا باعث می شد فضا برای مخاطب جذاب تر 
ش��ود و احساس صمیمیت بیشتری کند. درعین حال سعی می کردم 
مباحث س��نگین را تا حدودی س��اده تر کنم تا این مسائل برای همه 

قابل استفاده باشد.
 استقبال خیلی خوبی از س��وی مخاطبان وجود داشت و با توجه به 

اینکه بسیاری از گفتگوها در فضای مجازی موجود هستند همچنان 
نظرات مثبتی را از مخاطبان می شنوم. این مسئله نشان می دهد که 
هن��وز برای بحث های نظری تش��نگی وج��ود دارد و هر زمان چنین 
جلساتی شکل بگیرد از آن ها استقبال می شود. نکته دیگر آن است که 
بسیاری از افراد حاضر در شبکه های اجتماعی اصاًل هنرمند نیستند و 

از طریق این بحث ها ممکن است جذب هنر شوند.

 ادامه یافتن کرونا در سراس��ر سال ۹۹ باعث شد تعدادی از 
گالری ها فعالیت های حضوری خود را از س��ر بگیرند و همچنین 
رویدادهای بزرگ تری مانند دوساالنه های سرامیک و مجسمه سازی 
و جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز برگزار شود. این مسئله گاه 
با مخالفت افرادی مواجه می ش��د که چنین فعالیت هایی را باعث 
گس��ترش بیماری می دانستند و عده ای هم عقیده داشتند در این 
شرایط هیچ رویداد هنری با استقبال مخاطبان مواجه نمی شود. به نظر 
 شما چه نکات مثبت یا منفی در برگزاری رویدادهای هنری وجود 

داشت؟
برگزاری هر رویدادی در این ش��رایط می تواند درست باشد چون نیاز 
اس��ت که به زندگ��ی ادامه دهیم، ارتزاق کنی��م و کارهایی که آماده 
کرده ایم را نمایش دهیم. از س��وی دیگر باید پروتکل های بهداش��تی 
جدی گرفته شود و کمتر تجمعی ایجاد شود. آنچه من مشاهده کردم 
این است که گالری ها و مراکزی که رویدادهای هنری را برگزار کردند 
از بسیاری از مراکز عمومی شهر که مشغول فعالیت بودند تعداد مراجع 
کمت��ری دارند و آن عده محدود مراجعه کننده نیز همه پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت می کردن��د. بنابراین با خوش بینی می توان گفت 
کمتر کسی به دلیل بازدید حضوری از آثار هنری دچار بیماری کرونا 
ش��ده اس��ت. در نهایت برگزاری همه این رویدادها را مثبت می دانم 
زیرا احساس می کنم برگزارکنندگان نیز تالش می کردند همه نکات 

ضروری را رعایت کنند.

 آیا شیوع کرونا بر محتوای آثار هنری هم تاثیر داشته است؟
 حتماً تأثیر داش��ته است. این یک ش��رایط تازه بود و تاثیرات آن بر 
هنرمندان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم دیده می شود. من شخصاً 
جزء هنرمندانی نیستم که وقتی اتفاقی می افتد آن را مستقیم و سریع 
در کارم نشان دهم. شاید این مسائل بعدا در کارم ظاهر شود و یا اصال 
نمود بیرونی نداش��ته باشد. اما در این ش��رایط بسیاری از هنرمندان 
سعی کردند این مسئله را مستقیماً در کار خود نشان دهند و مسابقات 
و جش��نواره هایی هم پیرامون این موضوع برگزار ش��د. من به عنوان 
هنرمند رسالت دیگری برای خودم قائل هستم، زیرا هنرمندان در این 
شرایط وظیفه ای به عهده دارند که مردم را امیدوارتر کنند و پاالیش 
روح��ی از طریق هنر را برای مخاطبان ایج��اد کنند. آن ها می توانند 
وضعی��ت را طوری منعکس کنند که مردم امیدوارتر به زندگی ادامه 
دهند. برای همه ما ش��رایط تازه ای اس��ت و بار روانی و فش��ار روحی 
ک��ه بر ما وج��ود دارد قطعا در کار و زندگیم��ان تأثیر می گذارد. فکر 
می کنم در این ش��رایط نیازمند هستیم راه حل های خالقانه تری پیدا 
کنی��م و اگر از طریق رس��انه ها بتوانیم این راه حل ها را به اش��تراک 
بگذاریم باعث می ش��ویم این تجربیات به دیگران هم منتقل ش��ود و 
شاید باعث ایجاد جرقه ای در کار آن ها نیز بشود. به این ترتیب می توانیم 
 امی��دواری را در یکدیگ��ر افزای��ش دهیم تا این ش��رایط را راحت تر

 طی کنیم.

 گفتگو با بهنام کامرانی، نقاش، مدرس دانشگاه و منتقد هنری 

هنرمندان وظیفه دارند مردم را امیدوارتر کنند

مهدی بابامحمودی نویسنده، پیرامون قرارداد های ناشران و نویسندگان 
گفت: بیشتر قراردادهای کتاب هایم را تا به حال با یک انتشارات نوشتم، 
کار با این انتشارات شیوه خاص خود را دارد، اما برای چاپ کتاب هایم 
به سایر انتشاراتی ها نیز مراجعه و با آنان گفت وگو هایی انجام داده ام، 
اما در نهایت باید تاکید کرد درصدی که به نویس��نده تعلق می گیرد 

ناچیز و اندک است.

<دستمزد کم وعده های فراوان 
وی در همین راستا ادامه داد: اگرچه مبلغ دستمزدی که به نویسنده 
وعده داده می شود و یا در قرارداد ثبت شده، چه در انتشارات دولتی 
و چه در انتش��ارات خصوصی تقریبا یک اندازه اس��ت، اما با این حال 
باید تاکید کرد این مبلغ هرگز نمی تواند کفاف زندگی یک نویسنده 

را بدهد.

< نویسندگی، شغل دوم 
بابا محمودی به رویکرد نویس��ندگان در قراردادها اشاره و بیان کرد: 
تعداد نویسندگانی که شغل دوم خود را نویسندگی قرار دادند بسیار 
اس��ت این افراد در حقیقت نویس��ندگی را در رده دوم فعالیت های 
خود قرار داده  اند، زیرا هزینه خانواده بسیار بیشتر از درآمد حاصل از 
نویسندگی است مگر آنکه تعداد کمی از نویسندگان که افراد خاصی 

هستند و می توانند قرار داد هایی با مبلغ بسیار باال ببندند.

< قرارداد های بی پایه و اساس 
وی به قرارداد های ناشران و نویسندگان اشاره و ابراز کرد: اگرچه برخی 

قرارداد ها خارج از چارچوب نوش��ته و دستمزد های بیشتری را برای 
نویس��نده به همراه دارد، اما اکثر قرار داد ها چندان به نفع نویس��نده 
نیس��ت و عموما دس��تمزد های پایینی را به همراه دارد، هنگامی که 
با ناش��ران پیرام��ون کتاب ها صحبت به میان می آی��د آنان در مورد 
تعداد صفحات کتاب می پرس��ند و ی��ا در مورد تعداد کلمه هایی که 
در کتاب اس��تفاده ش��ده، در حالیک��ه باید محت��وا را از کم و کیف 
مورد بررس��ی قرار بدهند و ش��اخص کتاب ارزنده را بر اساس میزان 
پژوهش های انجام شده یا مستند بودن همچنین اطالعاتی که برای 
مخاطب در کتاب قرار گرفته اس��ت در نظر بگیرند. از سوی دیگر از 
آنجا که قیمت کتاب باال رفته ناش��ران به دنبال کم کردن صفحات 
کتاب ها هس��تند لذا در برخی موارد کتاب ها را با فونت کوچکتر کار 
می کنند تا صفحات آن ها کاهش پیدا کند. نویسنده کتاب »آخرین 
اسکادران« بیان کرد: برای اینکه بتوانم کتاب هایم را مطابق خواسته 
خودم و با ش��رایط مناس��ب عرضه کنم تصمیم گرفت��م که خودم 
کتابم را به چاپ و انتش��ار برس��انم لذا طراحی جلد کتابم را خودم 
 ب��ر عهده گرفتم، زیرا فرآیند تولید، کتاب ها را دش��وار و غیر اصولی

 می دانستم.

< سیستم نامطلوب توزیع 
بابامحمودی به دیگر مش��کالت نویس��ندگان اش��اره و تاکید کرد: 
نویسندگان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دستمزد های 
بسیار پایینی دریافت می کنند در حالی که آنان پژوهش فراوانی کرده 
و زمان بسیاری را برای تولید کتاب هایشان گذاشته اند در عین حال 
سیستم تبلیغات و معرفی کتاب به جامعه، سیستم مناسبی نیست و 

نمی تواند کتاب را به خوبی برای همه افراد جامعه معرفی کند از سوی 
دیگر سیستم توزیع خوبی نیز وجود ندارد که آن را بتواند به سراسر 

کشور ارسال کند و یا در تمامی کتابفروشی های کشور توزیع کند.

< مشکالت فراوان 
وی به وضعیت اقتصادی نویسندگان اشاره و تاکید کرد: درآمد همواره 
به عنوان موتور محرکه برای تمام اقش��ار محس��وب می شود، حتی 
نویس��نده ای که دستمزد خوب دریافت کند تمام دغدغه اش متوجه 
تولید و تهیه کتاب های ارزشمند می شود، متاسفانه امروز نویسنده ای 
که حرفه اش نویسندگی است، برای تامین مخارج زندگی با مشکالت 
فراوانی روبرو است لذا شاهدیم که استعداد های فراوانی هستند که به 
علت دس��تمزد های پایین این حرفه را رها کرده و به دنبال مشاغل 
دیگری می روند. لذا در پیش گرفتن تدابیر مناسب برای ساماندهی و 
ارائه تسهیالت و یا برنامه هایی که منافع نویسندگان را به دنبال داشته 

باشد امری مهم و ضروری محسوب می شود.

< اهمیت درجه بندی نویسندگان
به گ��زارش میزان، بابا محم��ودی درجه بندی نویس��ندگان را یکی 
از امور مهم دانست و خاطرنش��ان کرد: در نظر گرفتن شاخص های 
ویژه ب��رای درجه بندی نویس��ندگان ام��ری مهم و ضروری اس��ت 
ب��ه این ترتیب می توان حت��ی قرارداد ها را نیز به نحو بهتری تنظیم 
کرد تا نویس��ندگان با عالقه و تمرکز بیش��تری ب��ه تولید و تدوین 
کتاب بپردازند و از اس��تعداد های خود به خوب��ی بهره برداری کنند 
بدین ترتیب می توان دس��تمزد های نویسندگان را نیز بر اساس این 
درجه بندی و شاخص ها تعیین کرد این امر سبب می شود تا حرفه ای 
 نویسندگی به عنوان حرفه ای شناخته شده، ارزشمند و دارای جایگاه 

ویژه قرار بگیرد.

هفتاد و س��ومین دوره جوایز مهم س��ینمایی انجم��ن کارگردانان، 
همچون اغلب جوایز س��االنه س��ینمای آمریکا ب��ه صورت مجازی 
برگزار شد و در نهایت »کلوئی ژائو« برای کارگردانی فیلم »سرزمین 
آواره ها« در رقابت با »لی ایسلک چانگ« )میناری(، »امرالد فنل« 
)زن جوان خوش آتیه(، »دیوید فینچر« )منک(، »آرون سورکین« 
)دادگاه ش��یکاگو ۷۹( موفق به کس��ب جایزه اصلی یعنی بهترین 
کارگردانی فیلم بلند شد. »کلوئی ژائو« نام خود را به عنوان اولین زن 
غیرسفیدپوست برنده جایزه نخست انجمن کارگردانان آمریکا ثبت 
کرد تا فیلم »سرزمین آواره ها« جایگاه خود را به عنوان شانس اصلی 

جوایز اسکار تثبیت کند. جوایز ساالنه انجمن کارگردانان آمریکا که 
یکی از مرد محورترین جوایز س��ینمایی آمریکاست و امسال برای 
نخس��تین بار دو کارگردان زن شامل »کلوئی ژائو« و »امرالد فنل« 
را در میان نامزدهای کارکردانی بهترین فیلم بلند قرار داده بود. در 
طول بیش از هفت دهه از برگزاری این جوایز مهم س��ینمایی تنها 
هشت زن نامزد جایزه انجمن کارگردانان شده بودند که آخرین آن 
به »گرتا گرویگ« )لیدی برد( در سال ۲۰۱۸ باز می گشت. در شاخه 
بهترین کارگردانی فیلم اول جوایز ساالنه انجمن کارگردانان آمریکا 
)DGA( نی��ز »داریوس ماردر« برای فیلم »صدای متال« جایزه را 

دریافت کرد. »رادا بلنک« )نسخه چهل ساله(، »فرناندو فریاس دال 
پارا« )من دیگر اینجا نیستم(، »رجینا کینگ« )یک شب در میامی(، 
و »فلورین زلر« )پدر( دیگر نامزدهای این شاخه بودند. »لسلی لینکا 
گالتر« برای س��ریال »س��رزمین مادری« و »س��وزان فوگل« برای 
سریال »خدمه پرواز« هم به ترتیب برنده جایزه بهترین کارگردانی 
س��ریال درام و کمدی ش��دند. نامزدهای انجمن کارگردانان آمریکا 
یکی از بهترین پیش بینی کنندگان جوایز اسکار است و حداقل چهار 
نامزد شاخه بهترین کارگردانی اس��کار و جوایز انجمن کارگردانان 
 هس��تند. به گزارش ایس��نا به نقل از هالیوود ریپورتر، همچنین در
 ۱۷ دوره قبلی برگزاری جوایز انجمن کارگردانان، در ۱۵ مورد برنده 

آن با برنده اسکار کارگردانی یکسان بوده است.  

 مهدی بابامحمودی:  
دستمزد نویسندگان همچنان ناچیز است

 گام بلند »سرزمین آواره ها« به سوی جوایز اسکار

 فرهنگی

 ب��ا خوش بین��ی می توان گفت کمتر کس��ی ب��ه دلیل 
بازدید حض��وری از آث��ار هنری دچار بیم��اری کرونا 
ش��ده اس��ت. در نهایت برگزاری همه این رویدادها را 
مثبت می دانم زیرا احس��اس می کن��م برگزارکنندگان 
 نی��ز تالش می کردند هم��ه نکات ض��روری را رعایت

 کنند 

آرم��ان مل��ی: احی��ای برجام؛ ضربه سیاس��ی به 
نتانیاهو

اساس�ا طی 4دهه ای که 
انقالب می گذرد،  از عمر 
هم��واره تنش و س��ایه 
جنگ ایران و اس��رائیل با شدت و ضعف وجود 
داش��ته اس��ت، اما به دالیل متعدد این جنگ 
از حالت نیابتی وارد جنگ مس��تقیم میان دو 
طرف نش��ده اس��ت. ضمن اینکه اس��رائیلی ها 
ب��ا اوج گیری ق��درت و توان هس��ته ای ایران، 
طی س��ال های اخی��ر از هرگونه ت��الش برای 
توق��ف ی��ا کاه��ش ش��تاب در افزای��ش توان 
هس��ته ای دریغ نکرده ان��د. از ت��رور گرفته تا 
جاسوس��ی، خرابکاری، بحران  آفرین��ی و...؛ اما 
چنان که می دانیم طی چند هفته اخیر ش��اهد 
سلس��له حمالتی به کش��تی های اس��رائیلی و 
ایران��ی بوده ایم که طرفی��ن همدیگر را مقصر 
این حمالت می دانن��د؛ آن هم حمالتی که به 
نظر می رسد، هم شدت یافتن آن و هم کاهش 
فاصله زمانی وقوع شان حکایت از این دارد که 
فضا درحال وارد شدن به نوع جدیدی از تقابل 
بین دو طرف است. به هرحال حمله به کشتی 
س��اویز چهارمین حادثه از نوع خود در منطقه 
ط��ی بیش از یک ماه اخیر اس��ت، لذا می توان 
گفت اگر دامنه و ش��دت این حمالت اوج پیدا 
کند شاهد تش��دید تنش خواهیم بود، اما این 
تش��دید تنش لزوما به معنای جنگ مستقیم 
و کالس��یک اسرائیل و ایران نیست و به دالیل 
متعدد این جن��گ روی نخواهد داد. البته باید 
خاطرنشان کنم که پیرو مواضع مقامات ایرانی 
باید اقدامات تنبیهی و بازدارنده در دستور کار 
کشور قرار گیرد؛ چرا که در غیر این صورت باید 
شاهد تداوم و گستردگی این خرابکاری ازسوی 
البته ای��ن واکنش های  اس��رائیلی ها باش��یم. 
بازدارنده باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد 
که ضمن تقابل و ایجاد توازن امنیتی و نظامی 
ب��ه افزایش هزینه ب��رای تهران منجر نش��ود. 
همزمانی حمله به کشتی ایرانی و از سرگیری 
مذاکرات برجامی در وین اتفاقی نیست؛ چرا که 
اسرائیلی ها و ش��خص نتانیاهو از هیچ کوشش 
و تالش��ی، چ��ه در س��طح دیپلماتی��ک و چه 
در س��طح نظامی و امنیتی ب��رای عدم  احیای 
برج��ام و لغو تحریم های ایران دریغ نمی کنند. 
به هرحال لغو تحریم ها به ش��کل چشمگیری 
باعث تقویت جایگاه ایران در منطقه می ش��ود. 
ل��ذا به هرمیزان که ش��دت و دامنه تالش های 
دیپلماتی��ک اعض��ای ۱+4 و ای��االت متحده 
آمریکا ب��رای احی��ای برجام و لغ��و تحریم ها 
افزای��ش پیدا کن��د به تبع آن ش��اهد پررنگ 
ش��دن نگرانی اسرائیلی ها و ش��خص نتانیاهو 
خواهیم بود؛ ازای��ن رو تالش های ضد برجامی 
تل آویو هم پررنگ تر خواهد ش��د. مسئله تنها 
ب��ه احیای برجام باز نمی گ��ردد؛ چراکه نگرانی 
تل آویو و شخص نتانیاهو از تالش های اعضای 
۱+4 و دولت بایدن برای لغو تحریم ها در کنار 
وضعیت ش��کننده سیاسی نخس��ت وزیر فعلی 
اسرائیل بعد از انتخابات پارلمانی که نتوانست 
اکثر کرسی ها را به دست آورد سبب شده است 
نتانیاه��و ذی��ل بحران آفرین��ی در عدم احیای 
برجام از هر طری��ق ممکن، هم به دنبال ایجاد 
انح��راف در افکار عموم��ی داخلی و منطقه ای 
برای فرار از محکمه احتمالی باشد و هم با این 
تالش خواهان آن اس��ت که با ایجاد ائتالف با 
دیگر احزاب مجددا موفق به تش��کیل کابینه و 
رسیدن به کرسی نخست وزیری شود. پس در 
حقیقت ریسمان حیات سیاسی نتانیاهو در گرو 
عدم  احیای برجام است. سفر وزیر دفاع ایاالت 
متحده آمریکا به اس��رائیل بیش از آنکه ناظر بر 
تحوالت منطقه ای یا احیای برجام باشد بیشتر 
برای مدیریت روابط دو طرف اس��ت. به هر حال 
نبای��د فراموش کرد که از زمان روی کار آمدن 
بایدن شاهد روابط س��ردی بین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا و نخس��ت وزیر اس��رائیل 
هس��تیم. لذا به نظر می رس��د س��فر آستین به 
اسرائیل برای کاهش این گسل باشد. اسرائیل 
تم��ام تالش خ��ود را به کار خواهد بس��ت که 
احیای برج��ام و لغو تحریم ها ی��ا به طور کلی 
متوقف شود یا مسیر آن به کندی پیش رود یا 
اینکه اگر در نهایت موفق به عدم  لغو تحریم ها 
نش��د، احیای برجام به گونه ای تحقق پیدا کند 
که امنیت و منافع اسرائیل لحاظ شود. بنابراین 
می توان عنوان ک��رد اقداماتی با هدف افزایش 
هزینه سیاس��ی، دیپلماتیک و امنیتی احیای 
برج��ام ب��رای دولت جو بایدن ص��ورت گرفته 
اس��ت. یعنی هزینه های احیای برجام به قدری 
افزایش پیدا کند که واش��نگتن عمال با مسیر 
دش��واری در ای��ن زمینه روبه رو ش��ود که در 

نهایت لغو تحریم ها را متوقف یا ُکند کند.

خراسان:توسعه هسته ای برگ برنده مذاکرات
جمهوری اسالمی در گام 
چهارم کاه��ش تعهدات 
غنی س��ازی  برجامی اش 
در فردو را کلید زد و در 
پنجمین گام نیز در دی ۹۸ رس��ما اعالم کرد 
که دیگر خود را متعهد به هیچ تعهد هسته ای 
نمی داند. ۵ گامی ک��ه عمال به جز یک مقطع 
بس��یار کوتاه پس از اقدام ترامپ آن چنان که 
بای��د اعمال نش��د تا طرف بدعه��د غربی را به 
تکاپو برای بازگش��ت به تعهدات برجامی وادار 
کن��د.در همین راس��تا در ۱3 آذر ۹۹ مجلس 
شورای اس��المی در ادامه اجرای بندهای ۲6، 
36 و 3۷ برج��ام طرح »اق��دام راهبردی برای 
لغ��و تحریم ها و صیان��ت از حقوق ملت ایران« 
را تصویب کرد. بر اس��اس این طرح که از سوم 

دی س��ال گذش��ته الزم االجرا ش��د، در واقع 
توس��عه پنج گام گذشته ایران است به گونه ای 
که غنی س��ازی ۲۰ درصد، نصب هزار ماشین 
IR۲M، زنجیره ۱64 تایی IR6، ذخیره سازی 
۵۰۰ کیلویی اورانیوم غنی ش��ده در هر ماه و... 
و در نهای��ت تعلیق اج��رای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی و کلیه نظارت های فراپادمانی را شامل 
می ش��ود. قانونی که عمال باعث ش��د اقدامات 
ای��ران فقط در س��طح سیاس��ت های اعالمی 
نمان��د و تبدیل به سیاس��ت های اعمالی روی 
زمین شود. موضوعی که شاید اگر زودتر به آن 
طی سه سال گذشته توجه می شد شاید امروز 
ابزارهای قدرتمند بیش��تری ب��رای چانه زنی 
داشتیم در هر حال اعمال این قانون باعث شد 
طبق آخرین گ��زارش علی اکبر صالحی که به 
تازگی در یک گفتگو در کالب هاوس ش��رکت 
کرده ب��ود، طی این مدت بع��د از ابالغ قانون 
هسته ای مجلس بیش از ۵۰ کیلو اورانیوم غنی 
شده ۲۰ درصد تولید کرده ایم که این رقم باید 
طی یک سال به ۱۲۰ کیلو می رسید )که البته 
هم اکنون این رقم به ۵۷ کیلو رس��یده است( 
که اوال نشان از توان باالی هسته ای کشور دارد 
و ثانیا می توان��د اهرم مهمی در امتیازگیری از 
طرف مقابل باشد.بدعهدی و فریب آمریکایی ها 
گرچه برجام را تبدیل ب��ه یک عبرت تاریخی 
کرد اما ستانده های برجام در حوزه هسته ای و 
خط قرمزهای تعیین ش��ده در حوزه تحقیق و 
توس��عه و تالش دانشمندان جوان هسته ای در 
این روزهای س��خت تبدیل به یکی از ابزارهای 
چانه زنی ایران در مذاکرات هس��ته ای ش��ده 
است. دس��تاوردهایی که رهبر انقالب در عید 
قربان گذش��ته از آن ها این گونه یاد کردند: »با 
این که ح��اال در برجام خس��ارت های فراوانی 
به ما وارد ش��د اما خوش��بختانه اصل این کار 
صنعت هسته ای محفوظ است و کارهای بزرگ 
و خوبی در این زمینه انجام می گیرد که دشمن 

این را نمی خواهد«.

رسالت: آموزش احیای برجام به آمریکا؟!
سیاس��ی  مذاکرات 
و کارشناس��ی ایران 
در   4+۱ اعض��ا  و 
وین بر س��ر نحوه احیای توافق هسته ای موقتا 
پایان یافته است. قرار است این هفته، بار دیگر 
طرف ه��ای مذاکره کنن��ده در پایتخت اتریش 
گرد هم آیند تا در خصوص آخرین پیشنهادات 
و احیانا توافقات اولیه صورت گرفته، تبادل نظر 
دوب��اره ای کنند.سیاس��تمداران و رس��انه های 
غرب��ی درصددند »مذاکرات « را »پیچیده« و» 
زمان بر« نشان داده و در این حال، از مذاکرات 
وین به عنوان یک »گام اولیه مؤثر« در راستای 
احی��ای توافق هس��ته ای یاد کنن��د. در اینجا 
س��ؤاالتی به ذهن خطور می کند که نمی توان 

به سادگی از طرح آن ها صرف نظر کرد:
نخست این که مگر آمریکا و تروئیکای اروپایی 
به تازگی با اس��نادی به نام ه��ای »برجام« و » 
قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
متحد « مواجه ش��ده اند؟! مگر امضای افرادی 
مانند رابرت مالی، وندی شرمن، جیک سالیوان 
و ویلی��ام برنز پای س��ند توافق س��ال ۲۰۱۵ 
میالدی، موسوم به توافق هسته ای میان ایران 

و اعضای ۱+۵ مشاهده نمی شود؟! 
دوم این که مگر در قواعد آمره و مرسوم در حوزه 
حقوق بین الملل، »ناقض یک توافق« مسئولیت 
عواقب و تبعات آن، ازجمله پرداخت هزینه های 
بازگش��ت به آن و احیای توافق ازدست رفته یا 
معل��ق مانده را بر عه��ده ندارد؟مگر تروئیکای 
اروپایی در بیانیه ای موس��وم به بیانیه بروکسل 
که پس از خروج دولت ترامپ از برجام تنظیم 
و ارائه کردند، رس��ما آمریکا را به عنوان »طرف 
ناق��ض برجام« معرفی نکرده و نس��بت به این 
اقدام ابراز تأس��ف نکرده بودند؟ در این صورت، 
چرا طرف اروپایی اصرار دارد پروس��ه بازگشت 
ب��ه برج��ام را در گ��روی »برداش��تن گام های 
متقابل« از سوی تهران- و اشنگتن تلقی کند؟
س��وم این که مگ��ر دولت آمری��کا و دولت های 
آلم��ان، انگلیس و فرانس��ه »راه بازگش��ت به 
برجام« را نمی دانند؟! آیا آن ها منتظر هس��تند 
تا بار دیگر »س��ند برجام« به صورت بند به بند 
به همراه الحاقیه های آن برایشان خوانده شود؟ 
صورت مسئله به مراتب واضح تر و ساده تر از آن 
چیزی اس��ت که غرب سعی در القای آن دارد! 
نبای��د فراموش کرد که اگر آمریکا بدون آن که 
رس��ما به عنوان »طرف ناقض برجام« شناخته 
شود و عواقب اقدامات گذشته و متعاقبا تضمین 
رفت��ار آینده خود را پذیرا نباش��د، در آینده با 
معضالت زی��ادی مواجه خواهیم ش��د. اکنون 
معادل��ه برجام، یک »معادله ی��ک مجهولی « 
است که در آن، »وزن، نحوه و تضمین اقدامات 
جبرانی آمریکا« باید مشخص شود. این بسیار 
وقیحانه اس��ت که تروئیکای اروپایی ) که خود 
شریک جرم آمریکا در ایجاد وضعیت نامتوازن 
فعل��ی در قبال برجام محس��وب می ش��وند(، 
س��عی در »دومجهول��ی جل��وه دادن« معادله 
تواف��ق هس��ته ای دارد. اف��رادی نظیر بوریس 
جانس��ون، آنگال مرکل و امانوئل ماکرون خود 
به خوب��ی می دانند که ای��ران »طرف طلبکار« 
این ماجراس��ت نه »طرف متهم«! طرف متهم 
ماجرا، خود این سیاس��تمداران و فراتر از آن ها 
دولتم��ردان دولت ه��ای قبلی و فعل��ی آمریکا 
هس��تند و قطعا باید آثار و تبعات عهدش��کنی 
خود را نی��ز بپذیرند. اثب��ات و تفهیم اتهامات 
مشترک آمریکا و اروپا در برجام و اقداماتی که 
آن ها برای بازگش��ت به توافق هسته ای صورت 

دهند.

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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سوده شرحی بازیگر و طراح سینما، تئاتر و تلویزیون که دو سال 
قب��ل در نمایش »فرانکنش��تاین« حضور موثری داش��ت درباره 
فعالیت های کاری اش گفت: س��ال قبل قرار بود »نمایش به وقت 
تهران« را به کارگردانی الهام شعبانی در مجموعه تئاتر شهر اجرا 
کنیم که با ش��یوع موج س��وم کرونا اجرا به تعویق افتاد و بعد از 
مذاکره الهام ش��عبانی با مدیریت تئاتر شهر قرار است این نمایش 
تیر ماه در تئاتر شهر و سالن قشقایی اجرا شود. این طراح در باره 
مضمون »به وقت تهران« به ایران تئاتر گفت: متن نوش��ته لیلی 
عاج اس��ت و یک کار رئال اجتماعی محس��وب می شود و درباره 
چالش های رخ داده برای آدم های طبقه پایین جامعه است و تمام 
شخصیت های نمایش که هفت زن هستند در زندان به سر می برند.

کار تلفیقی از دیالوگ و مونولوگ است.

عبدالرضا اکبری بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین 
فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: مشغول بازی در سریال 
»بچه مهندس 4« هستم، فیلمبرداری همچنان ادامه دارد و گروه 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به کارش ادامه می دهد. وی درباره 
فیلمب��رداری در ش��رایط کنونی کرونا اضافه ک��رد: به واقع همه 
می دانیم که ش��رایط بسیار سخت است اما تمامی گروه خودشان 
را موظف می دانند که برای مردم س��ختی را به جان خریده و اثر 
را برای پخش در ماه رمضان امس��ال آماده کنند، طبیعتا شرایط 
سخت است و ما سعی می کنیم تا با رعایت کامل اصول بهداشتی 
خطر را به کمترین میزان خود برس��انیم. ب��ه گزارش میزان، وی 
گفت: فکر می کنم که داس��تان فصل چه��ارم بچه مهندس برای 

مخاطبان تازگی داشته و در نوع خودش جالب توجه باشد.  

فیلم سینمایی »گودزیال در برابر کونگ« اثر جدید کمپانی برادران 
وارنر در هفته نخست بیش از هر فیلم دیگری در افتتاحیه اش در 
دوران کرون��ا فروخت. اما اکنون رک��ورد دیگری را نیز به نام خود 
ثبت کرده است. این فیلم تا روز جمعه فروشی 6۰ میلیون دالری 
را به ثبت رسانده که بیشترین میزان فروش گیشه آمریکا در دوران 
پاندمی محسوب می شود. فیلمی که پیش از این بهترین عملکرد 
را در گیش��ه داخلی داشت، »انگاشته« کریستوفر نوالن بود که با 
۵۸/۵ میلیون دالر به کار خود در آمریکا پایان داده بود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران به نقل از هالیوود ریپورتر،در گیشه جهانی، اما 
»گودزیال در برابر کونگ« هنوز از فروش »انگاش��ته« عبور نکرده، 
اما پیش بینی می شود از مرز فروش 36۵ میلون دالری نیز در هفته 

آینده عبور کند. 

رکورد »انگاشته« شکسته شد اکبری در »بچه مهندس ۴«  سوده شرحی در »به وقت تهران«



ویروس دیوانه 
یا هوشمند

ادامه از صفحه اول:
آقای رئیس جمهور در جلسه هفتم فروردین 
خالصی از دست کرونا را اعالم نمود و بعداز آن 
مرحله چهارم آغاز شد. مردم دیگر اعتماد خود 
را ازدست داده اند به نظر می رسد کارشناسان 
ســتاد کرونا باید به فکر رنــگ دیگری برای 
روزهای آینده باشــند. رنگــی که بعداز قرمز 
وسیاه اعالم شود. هرچند که باالتر از سیاهی 
رنگ دگر نباشــد اما پاســخگوی این شرایط 
کیست؟ به عنوان یک شهروند عرض می کنم 
بعداز ورود اولین واکســن به بازار مســئولین 
ودســت انــدرکاران جوابگوی مــرگ افراد 
می باشــند و قوه قضائیه بعنوان مدعی العموم 
 بایــد دردفــاع از این مــردم مظلــوم وارد 

عمل شود.

سر درگمی دانشجویان 
دکتری روانشناسی

ادامه از صفحه اول:
آیــا نمیداننــد دانشــجویان دکتــری تمام 
تالش های ۳ ترم گذشته شــان قرار است در 
این آمون سنجیده شود پس نیاز است بدون 

استرس و سردرگمی به مطالعه بپردازند؟ 
و ســوال آخر اینکه فرصت بهتری، از امسال 
پیدا نکردند برای تغییر روند آزمون و استانی 
کردنش؟ آیا بهتر نبود این تغییر و تحول را به 

بعد از کرونا محول کنند؟ 
کســی نمیداند علــت اینهمــه بی برنامگی 
چیست، شــاید هم سازمان مرکزی میخواهد 
انتقام کرونا و همه گیری آنرا از دانشــجویان 

دکتری بگیرد. 
ســازمان مرکزی باید ســریعتر بــه اعتراض 
دانشــجویان توجــه کنــد و هــم تغییر در 
زمــان آزمــون را مــد نظر قرار دهــد و هم 
عناوین و ســرفصل ها را سریعتر عنوان کند، 
دانشــجویان از جامعه جدا نیســتند و با این 
 شــرایط کرونا باید درک و همدلی بهتری از 

آن ها شود.

تصویری جالب 
از گذشته پمپ بنزین های ایرانی

تصویــری از پمپ بنزین های قدیمــی که در فضای 
مجازی منتشــر شده است را مشــاهده می کنید. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران، ایران قدیم یا بهتر است 
بگوییم دنیای قدیم برای بشر امروز جذابیت های زیادی 
دارد چرا که با پیشــرفت روزافزون تکنولوژی تمامی 
وسیله ها به یک نوستالژی تبدیل می شوند و با دیدن 
آن ها خاطراتی برای افرادی که در دوران قدیم زندگی 
کرده اند تداعی می شــود. چه بسا وسایل و لوازمی که 
هرروزه ما از آن ها استفاده می کنیم نیز طی چند سال 
آینده به لوازمی نوستالژی تبدیل شوند. اخیرا تصویری 
قدیمی از پمپ بنزین های دوران گذشــته در فضای 
مجازی منتشــر شده و توجه بسیاری از کاربران را به 
خود جلب کرده است. این تصاویر و یادآوری گذشته 
برای هرشخصی می تواند جالب باشد تا به این درک 

برسد که بشر کجا بوده و حاال به کجا رسیده است.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: دریافت حقوق 
نجومی توســط ناظران شرعی مرغ، حاشیه ساز 
شد. داســتان از این قرار اســت که خبرگزاری 
فارس در گزارشــی قابل توجه از تعیین حقوق 
و دســتمزد افــرادی خبر داده کــه از ایران به 
ترکیه می روند تا روی مســئله کشتار و واردات 
مرغ از این کشــور نظارت داشته باشند. به این 
افراد در اصطالح ناظر شرعی می گویند و فارس 
نوشــته آن ها در هــر ماه دو هــزار و ۵۰۰یورو 
دریافــت می کننــد. یعنی چیزی حــدود ۷۰ 
میلیون تومان. عــالوه بر این رقــم پذیرایی و 
تغذیه، اسکان، پشتیبانی و حمل و نقل ناظران 
شرعی نیز جداگانه منظور می شود. خبرگزاری 
فارس همچنین نامه پیمان فلسفی، مدیرعامل 
مرکز حــالل جهانی با موضوع »تعهدات مالی و 
خدماتی مربوط به خدمات مرکز حالل جهانی« 
را که برای مدیران شرکت های وارد کننده مرغ از 
ترکیه نوشته شده را روی خروجی خود قرار داده 
است که به شرح زیر است: »۱۵ فروردین واردات 
۵۰ هزار تن مرغ توسط مدیر کل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک ابالغ 
شد. در این ابالغیه آمده است: به پیوست تصویر 
نامه تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵۲/ت ۸۵۹۷۵ه 

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیئت محترم وزیران 
در خصوص واردات تا ســقف پنجاه هزار 
تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی توســط شرکت پشتیبانی 
امور دام وزارت جهاد کشــاورزی جهت 
اطالع، اقــدام و ابالغ به گمرکات اجرایی 
ایفــاد می گردد. تصمیم بــه واردات مرغ 
پس از افزایش قیمت اخیر انجام می شود 
که علیرغــم فروکش التهاب بــازار این 
واردات بــرای تامین ذخایر اســتراتژیک 

انجام می شود.« 

< واردات مرغ نیاز نیست
این اتفــاق در حالی اســت کــه پیش تر امید 
گیالنپور، معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی، در گفت وگو با ایلنا بــا بیان اینکه 
هیچ نگرانی بــرای تامین مرغ وجــود ندارد و 
بازار واکنش مناســبی به توزیع گسترده نشان 
داده اســت، اظهار کرده بود: »با توجه به تولید 

خوبــی که در داخل داریم و بــا آرامش گرفتن 
بازار، به نظر می رســد به واردت مرغ نیاز نباشد 
و احتمــاال واردات لغو و تــا حد امکان ذخایر از 
منابع داخلی تامین شود.« همچنین محمدعلی 
کمالی سروســتانی، مشــاور عالی هیئت مدیره 
اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور، تولید مرغ 
در کشور را در شرایط بسیار مطلوب ارزیابی کرده 
و گفته بود: »در حال حاضر میزان عرضه مرغ به 
بیش از نیاز بازار رسیده است و نرخ ها به قیمت 

مصوب نزدیک شده اســت.« وی یادآور 
شــد: میزان نیاز روزانه بازار به مرغ یک 
هزار و ۱۰۰ تن اســت که از ابتدای هفته 
گذشته عرضه آن افزایش یافته و اکنون به 
بیش از نیاز رسیده است. « گفتنی است 
تعیین حقوق و نحوه کار ناظران شــرعی 
بر عهده مدیرعامــل مرکز حالل جهانی 
 قرار دارد و ســازمان دامپزشکی دخالتی 

در آن ندارد. 

< واکنش کاربران
اکنون میزان حقوق در نظر گرفته شــده برای 
ناظران مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی 
قرار گرفته و واکنش های آن ها را در پی داشــته 

است. 
 یکــی از کاربران در این مورد نوشــته اســت: 

»چه خبره؟! مگه چیکار میکنن!«. 
دیگری نوشــت: »مرغ درســته در اســتانبول 
کیلویــی ۲۰ لیر و ســینه کیلویی ۳۰ لیر برای 

مصرف کننده است. قراره با چه قیمتی به ایران 
بده؟ یارانه اش چقدره؟ ناگفته نمونه بســیار هم 
بدبو و بدمزه اســت مرغ هــا. بعد چه خبره این 

میزان حقوق برای ناظر شرعی«. 
کاربر دیگری گفته است: »مگه چکار میکنن که 
۲۵۰۰ یــورو میگیرن؟ ماهی ۷۰ میلیون تومان 
بــرای کدوم کار؟ چه پر زحمــت؟ اونوقت باید 
مردم توی سطل آشغال ضایعات جمع کنن؟«. 

یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: »به ما 
۱۰۰۰تا بدن با کله میریم. کجا باید اقدام کنیم 

جون مادرتان بگید«. 
کاربران دیگر نوشــته اند: »االن دکترش اینقدر 
در نمیاره احتماال جزو آقا زاده ها باشن«، »ناظر 
شرعی ذبح مرغ هم نشــدیم که پولدار شیم«، 
»شــغل خوب و پردرآمد زیاده، به ما نمی دن!«، 
»ترکیه خودشــون از ما بیشــتر مقیدن. کشور 
مســلمان چه نیازی به ناظر شــرعی داره؟!«، 
»این ۲۵۰۰تا رو نوشــته »اضافه کار و بهره وری 
ناظر« ... یعنی تازه اصل حقوق هم جدا از اینه«، 
»همه اش هم از جیب واردکننده هســت... بعد 
میگن چرا گوشت گرون میشه...«، »یک استاد 
دانشــگاه در فنالند پس از کسر مالیات تقریبا 

همین مقدار حقوق می گیره«.

آفتاب یزد - گروه شــبکه: روز شنبه دیدار 
پلی آف لیگ قهرمانان آســیا بین تیم های 
فوتبال فوالد خوزستان و العین امارات برگزار 
شد که طی آن شاگردان جواد نکونام موفق 
شــدند با نتیجه 4 بر صفــر حریف خود را 
شکست دهند و به مرحله بعد صعود کنند. 
بردی که در این روزهای تلخ و پر از نگرانی 
بابت کرونا، کام ها را شیرین کرد. حاال تیم های 
پرسپولیس، استقالل، تراکتور و فوالد چهار 
نماینده ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان 
آسیا خواهند بود. در این راستا کاپیتان فوالد 
خوزستان می گوید: »تازه ابتدای راه هستیم 
و امیدواریم در مرحلــه گروهی هم بتوانیم 
موفق باشیم.« لوسیانو پریرا پس از پیروزی 
فوالد مقابل العیــن اظهار کرد: »بازی خیلی 
سختی بود اما آمادگی خوبی برای این بازی 

داشــتیم و حریف را آنالیز کرده بودیم. العین را با جزئیات 
آنالیز کرده بودیم و می دانســتیم چه تیمی هستند. آن ها 
تیم خوبی بودند اما ما در بازی تمرکز کردیم و می دانستیم 
باید چه کار کنیم و چگونه بازی کنیم تا موفق شویم. خیلی 
خوشحالیم که توانستیم از پلی آف عبور کنیم و این برد را 
به مردم ایران، خوزستان و هواداران فوالد تقدیم می کنیم 
چون آن ها از ما انتظار برد داشــتند و این برد را به آن ها 
هدیه می دهیم. تازه ابتدای راه هســتیم و امیدواریم در 

مرحله گروهی هم بتوانیم موفق باشیم.« 

< فوالد خوزستان؛ کاری کارستان در خاک عربستان
اما عصر ایران طی یادداشــتی به قلم احســان محمدی 
در خصوص این برد شــیرین نوشته اســت: »از این بهتر 
نمی شــد.« هیچ جمله ای برای توصیف پیروزی درخشان 
فوالد خوزســتان مقابل العین امارات کامل تر از این وجود 
ندارد. اهوازی ها در ریاض توانستند در مرحله پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا با چهار گل صالح حردانی )41(، لوسیانو پریرا 
)4۷ و 88( و آیاندا پاتوسی )۵۵( دست به کار بزرگی بزنند. 
یکی از بی نقص ترین نمایش های فوتبــال ایران در خاک 
عربســتان. این بُرد در حالی رقم خورد که برای اولین بار 
بعداز سه ســال بود که یك تیم ایرانی در خاک عربستان 
به میدان می رفت. پیروزی با 4 گل در شرایطی رقم خورد 
که فوالد فصل گذشته در 30 بازی تنها ۲8 گل زد و امسال 
هم در ۲0 بازی تنها 1۷ گل زده دارد یعنی حتی از ذوب آهن 

که در رتبه چهاردهم لیگ خودمان ایستاده هم کمتر گل 
زده اند اما بازی منســجم، دفاع متمرکز و هوشمندی در 
انتقال توپ و اســتفاده از فرصت های به دست آمده باعث 
شــد تا نمایش آن ها با عملکرد دو سال اخیرشان متمایز 
باشد. جواد نکونام اولین بازی آسیایی اش به عنوان سرمربی 
را باشکوه آغاز کرد و هرگز شبیه مربی نتیجه گرایی که با 
پیروزهای 1-0 خودش را در لیگ ایران باال می کشــد نبود. 
در این میان نمی توان نقش موثر بازیکنان خارجی این تیم 
یعنی پاتوسی و پریرا را انکار کرد. در حالیکه امسال تیم های 
ایرانی از جذب بازیکن و سرمربی خارجی منع شدند، سعید 
آذری دو مهره کلیدی خود را حفظ کرد. پاتوسی که متهم به 
سهل انگاری در حفظ وزن خود می شد با یك گل و یك پاس 
گل نمایشی درخشان داشت و لوسیانو پریرا نشان داد چرا 
بهترین گلزن خارجی تاریخ لیگ ماست. او به معنی واقعی 
یك تمام کننده است. روی زمین و هوا همیشه می شود به 
شــیمبا اعتماد کرد. فوالد که زمانی بانك مطمئن فوتبال 
ایران بود و نسلی از بهترین ها را به تیم ملی معرفی کرد با 
صالح حردانی، زبیــر نیك نفس و چند بازیکن جوان دیگر 
آقایی کرد. این یك پیروزی معمولی مقابل تیمی متوســط 
نبود. آن ها با بهره گیری از بازیکنــان خارجی مانند کایو 
کانیدو و تسوکاسا شیوتانی خود را برای صعود آماده کرده 
بودند و امیدوار بودند با استفاده از شرایط میزبانی بتوانند 
نماینده ایران را حذف کنند اما کیفیت عالی زمین بیش از 
العین، به کمك فوالد آمد تا شــاگردان جواد نکونام با این 

پیروزی به مرحله گروهی بروند و با تیم های 
السد قطر، النصر عربســتان، الوحده اردن 
مبارزه کنند. یك پیروزی برای رجزخوانی در 
یك تورنمنت کافی نیست و فوالد بازی های 
دشواری در پیش دارد اما در روزهایی که خبر 
خوب کم داریم، فوالدی ها کام مان را شیرین 
کردند و مهــدی طارمی، علی علیپور، رامین 
رضاییان و مهرداد محمدی برای تیم هایشان 

گل زدند. تا باد چنین بادا. 

< واکنش کاربران
حاال در فضای مجازی صحبت از این پیروزی 

است. 
یکی از کاربران در این مورد نوشته است: »کال 
ما ایرانی ها اگر بخوایم، کارو بی عیب و نقص 

انجام می دیم. حیف که...«. 
کاربر دیگری گفته است: »من به عنوان یه هوادار استقاللی 
اونقدر از برد فوالد خوشحال شدم که انگار تیم ملی رفته 
جام جهانی خداروشکر فوالد با نکونام خیلی سخت کوش و 
جنگنده ظاهر شده و شك ندارم اگه همینطور خوب باشه از 

گروهش صعود میکنه«. 
دیگری نوشــت: »چه برد لذت بخشی بود فوالد خوزستان 
 4 العین امارات صفر اونم تو عربســتان ســعودی و صعود 

به آسیا«. 
کاربران دیگر نوشــته اند: »فوالد خوزســتان داره انتقام 
»مربی تیم ملی فوتبال ایران  میگیره«،  العین  از  رو  استقالل 
باید نگاهی هم بــه بازی فوالد بیندازد مطمئن هســتم 
صالح حردانی و زبیرنیك نفس می توانند همین االن نیز در 
ترکیب تیم ملی بازی کنند آن ها تنها نیازمند کمی تجربه 
بین المللی هســتند«، »ای کاش همونایی که واسه آبی و 
قرمز داد و بیداد می کنن و خودشــون رو طرفدار می دونن 
کار بزرگی که فوالدخوزستان در این بازی کرد رو هم درک 
می کردن، بردن العین کار بســیار بزرگ و قابل احترامیه، 
عملکــرد جوادنکونام و تیمش قابل ستایشــه«، »ما همه 
اهوازیا مسرور و خوشحالیم فوالدمردان اهواز تمثال غیرت 
و شجاعت اهواز هســتند حق ما رو خوردند حق گرفتنی 
اســت تبریك به تمام مردم ایران و تالشــگران فوالد«، 
»دم تمام بچه های خوزســتان و تیم فوالد و جواد نکونام 
گرم فوالدی ها در عربســتان 4 تا گل به العین امارات زدند 

دست مریزاد دارید«.

بازتاب برد خوب تیم فوالد خوزستان مقابل تیم عربستانی

ازاینبهترنمیشد

 
 ديالوگ 

درســته کــه کارت دزدی از خونه مردمه اما 
هیچ جا ننوشته که شکل و قیافت باید شبیه 

دزدها باشه!
 تعقیب - کریستوفر نوالن 

حال و هــوای مردم در روزهــای کرونایی و 
گرانی هیچ خوب نیســت. لــذا این روزها به 
میان مــردم می رویم تا از حال و هوای مردم 
بیشــتر اطالع یابیــم. از یک نفر پرســیدم: 
وضعیت اقتصادی شما چگونه است؟ با نگاهی 
مشکوک وکارآگاهانه دستی بر سیبیلش که 
همچو سیبیل »موســیو پوآرو« بود کشید و 
گفــت: اگر از احواالت ما بپرســی؟ حال مان 
ابریســت کمی دلگیر گاهی با رگبار پراکنده، 

اشک های افسرده، آرزوهای پژمرده! 
* به گمانم بنده خدا تحت تاثیر مشــکالت 

زندگی دچار شاعرانگی غمباری شده بود. 
* فرد دیگری گفت: همانگونه که احمدی نژاد 
گفته: »تحقیر و در فقر نگاه داشتن مردم کار 
درستی نیست« منم جزو اونایی ام که در فقر 
و تحقیرم. آخه چرا ما را تو فقر نگه می دارند؟ 
آخه چرا احمدی نــژاد نمیاد؟ بعد غش غش 
 خندیــد. به وی گفتم جــدی صحبت کند؟ 
 وی بــا لبخند گفــت من جــدی گفتم اما 

یه چشمک زد. 
*یــک نفر نزدیکم آمد و گفــت: این بابا هم 
شوخی کنه من جدی می گم. از منم بپرسی 
حالم چطوره، می گم: تحقیر شــدم از شدت 
فقــر، بعد با دســتش آرام به ســینه ام زد و 
گفت: این فقر و حقارت سهم من نیست حق 
من نیســت. حالیته؟ من حتــی برای برنامه 
»شوخی شــوخی« تلویزیون هم دعوت بشم 
جدی جــدی میگم: »تحقیر شــدم«. بابا از 
شدت فقر از چشم زنم هم افتادم. آخه دردمو 

به کی بگم؟ 
*یک شخص دیگر که ظاهری آراسته و کت 
و شــلوار برند پوشــیده بود جلو آمد و گفت: 
عضو مجمع تشخیص مصلحت که به شوخی 
نگفتــه: »۶۰ درصد مردم زیر خط فقرند« تو 
خودت تو این جامعــه زندگی نمی کنی؟ دو 
دالریــت نیافتاده که اوضاع مردم خرابه؟ این 
نیــاز به مصاحبه داره؟ به وی نگاهی انداختم 
گفتم درسته اما شما که به نظر با این کت و 
شلوار برند اوضاعتان بد نباشه؟ گفت: میدونی 
همین کــت و شــلوار برندی که پوشــیدم 
قرضیــه؟ از یک دوســت مایــه دارم گرفتم 
چون با نامزدم قرار یک دیدار رســمی دارم! 
چون وی گفته: »بخاطر مشکالت زندگیت و 
بی پولی نمی تونی همسر ایده آلی برام باشی. 
بیا محترمانه و رسما ازت خداحافظی کنم«! 
منم دارم میرم رســما تو یه کافی شاپ ازش 
خداحافظی کنم. حاال دســتت اومد اوضاع ما 
چطوره؟ عرض کردم: آری، حال مان ابریست 
گاهی با رگبار پراکنده، اشــک های افسرده، 

آرزوهای پژمرده!

خبرچين

حال مان ابریست
 امیر حسین ذاکری 
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ز بیخودی طلــب یار می کند حافظ حافظ نامه 
چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است

تفسیر: گفته شــده 60 درصد مردم زیر خط فقرند. حافظ می پرسد: 
کی از این فقر به درآییم؟ هر چند به طنزدر پاسخ به خود این شعررا 

می سراید. ولی گنج قارون حق ماست!

لباس عجیب داماد اندونزی در جشن عروسی اش 
به سوژه رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، بدون شک روز 
عروسی یکی از بهترین روزهای زندگی هر پسر 
و دختری به شــمار می رود. از این رو پسران و 
دختران تالش می کنند تا با پوشیدن لباس های 
زیبا و اســتفاده از ایده های منحصر به فرد این 
روز را به روزی بیادماندنی برای خود و شــریک 
زندگی شان تبدیل کنند. اما شاید شنیدن خبر 
اینکه یک داماد با زیرشــلواری در مراسم جشن 

عروسی خود شرکت کرده کمی برایتان عجیب 
و خنده دار باشــد. اما واقعا چنین اتفاقی در یک 
مراسم عروسی در اندونزی رخ داده است. تصاویر 
منتشر شــده عروس را در حالی که یک لباس 
سنتی بســیار زیبا بر تن دارد در کنار داماد که 
با زیرشــلواری در مراسم شــرکت کرده نشان 
می دهد. در این تصاویر داماد در حالی که شانه 

و دستش و همچنین زانوهای او باندپیچی شده 
دیده می شود. 

اما پس از انتشار این تصاویر بسیاری از کاربران 
کنجکاو شــدند که علت حضور داماد در مراسم 
جشن عروسی خود آن هم با این شکل و شمایل 
 Kompas. com چه بوده است. بنا به گزارش
داماد جوان چهار روز قبل از مراســم عروســی 

خود دچــار حادثه شــده و پــس از افتادن از 
روی موتورســیکلت دچار جراحت شد. ظاهرا او 
راهی پمپ بنزین بود که ناگهان در مسیر روی 
موتورسیکلت بدحال شده و روی زمین سقوط 
کرد اما با این حال او با وجود مجروحیت تالش 
کرد تا مراســم عروســی در روز و ساعت مقرر 

برگزار شود.

تجدید آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي همراه با ارزیابي کیفي مناقصه گران - 
کدفراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 46.168.036
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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 لحظــه اي خريــد حوالــه يــورو اعــام 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 ماصــدرا- خيابــان شــيرازجنوبي- 

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

- چنانچــه قبــًا 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

حقوق و مزایای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه ابالغ شد 
ماهیانه ۷۰ میلیون تومان! 

لباس عجیب داماد در جشن عروسی! 


