روایت آفتاب یزد
از یک پدیده جدید در شبکههای اجتماعی

ایجاد صفحاتی در اینستاگرام که هنوز صاحبان آنها متولد نشدهاند! 3

هربامداد در سراسر کشور

رادپور ،اقتصاد دان در گفتگو با آفتاب یزد :

روحانیعادتدارد بدونهماهنگیسخنبگوید

همکاریباچین

چکهایصیادی

گسترده؟

میشوند!

برایفیلترینگ

4
بازتاب سخنان دیروز وزیر بهداشت

آقای نمکی! واقعا کارهای نیستید؟

اجاره داده
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حجتاله صیدی
در مراسم رونمایی از طرح
جدید بانک صادرات ایران
تشریحکرد

سرمقاله

راهکارهای«محیا»
برایپشتیبانیومانعزدایی ازتولید
صفحه 7

باید از اتفاق نطنز به نفع خودمان استفاده کنیم

ِ
خرابکاری دیگری این بار با
ده ماه پس از خرابکاری در تأسیسات هســتهای نطنز ،بازهم
دستکاری در تأسیسات برق مجموعه به تیتر یک اخبار ایران و جهان بدل شد .اسرائیلیها
ِ
مدعی حمالت سایبری علیه تأسیسات نطنز هستند اما ایران میگوید عامل خرابکاری را
شناسایی کرده اســت .در این میان دو گروه با ایدهی ادامهی مذاکرات و ترک نشست،
رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند؛ ظهرهوند کارشــناس مســائل هستهای معتقد است
ترک مذاکره به منزلهی قرار گرفتن توپ در زمین ایران است .این کارشناس با تأکید بر
این موضوع که مذاکره هدف نیست بلکه ابزار است میگوید« :هیچگاه نباید از مذاکره
رویگردان بود اما در مذاکره از چه موضعی وارد شویم ،خواستمان چه باشد و مراقب باشیم
در چه زمینی مذاکره میکنیم از مهمترین مباحث است».

صفحه 7

تورهای ترکیه همچنان برقرار است!
یادداشت1 -

گردشگری
خالق
قربانعلیتنگشیر

مدرس دانشگاه

در فرهنگ کهنســال و گهربار ســرزمین ما گردشگری
و ادبیات مکتوب عزیزتریــن مونس و همراه آدمی بوده
است .اهل ســفر و مطالعه همواره از امتیازات اجتماعی
و منزلتــی ارجمند در یاد و خاطره منظر عمومی جامعه
برخوردار بودهاند.
امــا در کوران بــروز کرونا ســایه سســتی و غفلت بر
گردشگری این مرز و بوم مستولی شده است .لذا باید به
سوی گردشگری خالق و پایدار رفت تا بتوان کمبودهای
قبلی را به طرز شایسته جبران کرد.
گردشگری خالق یعنی استفاده از تمامی توانمندیهای
گردشگری بومی و محلی ،ایجاد خالقیت محلی و استفاده
بهینــه از امکانات موجود و ایجاد نیاز در گردشــگران با
استفاده از غذاهای محلی و بازیهای محلی.
همچنیــن بازدیدهای مراکز و طبیعــی منطقه و تهیه
گــزارش تصویری و ارائه آن به میهمانان و گردشــگران
به زبانهای مختلف از دیگر راههای گردشــگری خالق
است .زیر معموال گردشــگران مشتاقاند همه اطالعات
حتی ریزترین آنها را بدانند و با دیدن محل بهتر اقناع
خواهند شد.
در همه جای دنیا اســتفاده از فرهنگ بومی همیشــه
جواب داده اســت .اما در گردشگری پایدار مث ً
ال در مورد
تخت جمشــید اطالعات آن به طور کامل در تمام دنیا
وجــود دارد و نمیتوان چیزی را بــه آن اضافه کرد اما
در گردشــگری خالق میتوان خالقیــت را ایجاد کرد و
توسعه داد و راههای جذب گردشگری بومی را شناخت و
معرفی کرد.
باید گردشــگری بعــد ازکرونا را به گردشــگری خالق
منتهــی کرد چون جهان آینــده را باید دنیای خالقیت
و نوآوری دانست.

3

یادداشت2 -

مذاکرات وین
و مشکالت مردم
پیمان مولوی

تهران حدود  4هزار کودک زبالهگرد دارد

3

یادداشت3 -

ستاد مردمی پشتیبانی
مقابله با کرونا تشکیل دهید
آیت قیصربیگی

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایالم

اقتصاددان

مولفههای بسیاری در حل مشکالت اقتصادی و رونق بخشیدن
به سفرههای مردم تاثیر دارند .اگر اینگونه فکر شود که تنها با
به نتیجه رســیدن مذاکرات وین کل مشکالت اقتصادی حل
خواهد شد ،درست نیست .اما قطعا به باور من چشمانداز مثبتی
ایجاد میشود.
من پیشبینی میکنم یکی از نخستین اتفاقاتی که رخ میدهد
در ابتدای کار کاهش قیمت دالر فارغ از تصمیم دولت است.
در چنین شرایطی تقاضای مردم کاهش مییابد و بسیاری از
فعاالن حوزه کسب و کار انتظار دارند با پایین آمدن قیمت دالر
قیمت کاال و اقالم مورد نیاز نیز اندکی کاهش یابد .این اتفاق
تا حدودی قدرت خرید مردم را باال میبرد اما به ســرعت در
کم شدن قیمت اجناس خود را نشان نمیدهد.
به فرض مثال اینگونه نیست که قیمت مرغ به شکل ناگهانی
با کاهش ۱۰هزار تومانی مواجه شــود .چراکه زمان میبرد تا
این زنجیره با نرخ دالر و شــرایط جدید خــود را وقف دهد.
من میتوانم بگویم که در بهترین حالت اتفاقی همچون سال
 ۹۵رخ خواهد داد .اگر تحریمها برداشــته شود ،اگر بتوان به
پولهای بلوکه شــده دسترســی پیدا کنیم و درست از آنها
اســتفاده نماییم شرایط بهتر میشــود .ما هم اکنون در کف
اتفاقات قرار داریم میتوانیم به سمت بهتر شدن حرکت کنیم
که البته زمان بر اســت و بیش از  ۶ماه زمان الزم است تا این
چرخ دوباره شروع به حرکت کند.
انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت پروسه بهبود اوضاع
اقتصادی را اندکی ُکند میکند .اما به طور کلی همگی از چپ
و راست باید خوشحال باشیم که فشارها از روی اقتصاد ایران
و ُگــرده مردم چه در این دولت و چه در دولت بعد برداشــته
خواهد شــد و از این که اقتصاد ایران بتواند با اقتصاد جهانی
تعامل مثبت داشته باشد ،خشنود بود.
ادامه در صفحه 7

امروز با یک دشمن خطرناک و نامرئی مواجهایم ،در این نبرد
نابرابر نقش مردم تعیینکننده اســت .امروز به نوعی هم روز
جنگ اســت با این تفاوت که در این میدان ما با یک دشمن
بسیار خطرناک و نامرئی مواجهایم.
در دوران جنگ نقش مردم در پشــتیبانی از رزمندگان اسالم
بســیار تعیینکننده بود و امروز نیز سربازان عرصه سالمت و
دیگر مســئوالن درگیر در ستاد کرونا فداکارانه در نبرد با این
دشمن منحوس شب و روز ندارند و قطعاً حضور پررنگ مردم
در این جبهه میتواند یک نیروی کمکی قوی باشد و در نهایت
به شکست کرونا منجر شود.
اینجا به ســتاد ملی کرونا پیشنهاد میشــود «ستاد مردمی
پشــتیبانی مقابله با کرونا» را تشــکیل دهد و برای این مهم
مردم میتوانند عالوه بر کمکهای مومنانه به آسیب دیدگان
از کرونا ،در جهت ترغیب همنوعان برای رعایت دستورالعملها
و پروتکلهــای بهداشــتی پادرمیانی کــرده و میدانی وارد
عمل شوند.
در این راســتا نقش معتمدان و ریش ســفیدان و بزرگان هر
منطقه در اقناع افکار عمومی برای آگاهســازی از خطر کرونا و
رعایت پروتکلهای بهداشتی مهم و قابل توجه است .واقعیت
آن است در هر کاری که مردم پیشگام بودهاند ما موفق بودهایم
و امروز نیز باید در این مقطع حساس خود مردم با پررنگ کردن
مسئولیتپذیری اجتماعی در مقابل همنوعان بیشتر احساس
مسئولیت کرده و هر کسی به سهم خود در قطع زنجیره انتقال
کرونا به سالمت خود و جامعه کمک نماید.
از آنجا که رعایــت پروتکلهای بهداشــتی در موقعیتهای
پرتراکم ویروس نیازمند آگاهی در لحظه اســت هشیاری در
این شرایط میتواند برندهترین سالح مردم در این نبرد نابرابر
باشد .مادامیکه سیل ویروس مرگبار کرونا از زمین و هوا بر سر
مردم میبارد کوچکترین غفلت افراد را با تیرهای زهرآگین این
دشمن مرموز مواجه خواهد کرد نیازمند این هستیم که در تمام
کارهای روزمره آگاهی و هشیاری را به لحظههای زندگی خود
بیاوریم و به وضعیت خطرناک کرونا بیش از پیش واقف باشیم.
بنابراین الزم است در این شرایط در ارتباط با جدی گرفتن خطر
این ویروس خطرناک به هم دیگر آگاهی و هشیاری بدهیم و هر
جایی که زمینه سرایت بیماری بیشتر است پادرمیانی کرده و از
شکلگیری زنجیره مرگبار کرونا جلوگیری نمائیم.
در این روزهای بحرانــی کرونایی بیش از پیش به کمک .هم
نیازمندیم .الزم اســت مردم خود پیشــقدم شده تا هر کسی
مراسمی در دستور کار دارد وی را ترغیب کرده به خاطر حفظ
سالمت خود ،خانواده و جامعه تا اطالع ثانوی آن برنامه را لغو
نماید .بایست هر فردی که آلوده به این ویروس است خود را با
قرنطینه متعهد نماید تا این بیماری را به دیگران انتقال ندهد
و ...این شاید مهمترین کمک برای مهار کرونا باشد.
جان کالم آنکه شاید امروز مهمترین پیمانی که همه ما مردم
میتوانیم برای شکست کرونا با هم ببندیم این باشد که همه با
هم متعهد و هم قسم شویم با حضور نیافتن در مراکز جمعیتی
و شــلوغ و با رعایت فاصلهگذاری اجتماعــی و پروتکلهای
بهداشتی هر فردی به سهم خود در قطع زنجیره انتقال کرونا
مشارکت فعال داشته باشیم.

خدا پیشاپیش ما را
ُ
بیامرزد
امید مافی
روزنامه نگار

خدا ما را غرق نور کند .با این همه درد و رنج
که به بند بند وجودمان سنجاق شده ،انگار مرگ
هم نوعی جشــن و بزم و سور است .چیزی
در مایههای عروسی .دیروز  ۲۷۴نفر تابوت
دیگر به انبوه تابوتهای داالن خاموش کرونا
اضافه شد و کمتر کسی با شنیدن آخرین خبرها
انگشت حیرت به دهان گزید .وقتی مرگ به
اتفاقی روتین بدل شده و هر روز و هر دقیقه
ناقوس نیستی به صدا درمی آید دیگر کسی
از روبه قبله دراز شــدن جماعت مستأصل و
مسافران صبور و بیصبر تعجب نخواهد کرد.
این وسط اما آقای وزیر همچنان نفرین میکنند
و قسم میدهند و قربان صدقه مردم میروند تا
زبانمان الل رنگ قرمز در هفته آتی سیاه نشود.
استاد خودشان خوب میدانند که مردم به این
سوگندها وقعی نمینهند و مسئوالن هم که فقط
بلدند حرفهای خوب خوب بزنند ،وگرنه در
میدان عمل رویداد ویژهای شکل نخواهد گرفت
و بیواکسن و بیتخت و بیونتیالتور آبی گرم
نخواهد شد و از مشکی هم رد میشویم .آن
فوج مردگان جامههــای عزا را بر تن
وقت ِ
مردمی خواهند کرد که با شادی غریبهاند و به
مویه کردن و شیون و غمگساری عادت دارند.
کاش در چنین وضعیــت قمر در عقربی که
قرار نیســت اتفاق ویژهای بیفتد آقای وزیر و
همکارانشان کمی سکوت کنند و ملت را به
حال خودشان وابگذارند و مجوز دهند تهدل
خلق ا ...بیش از این خالی نشود.
ادامه در صفحه 7

یادداشت5-

یادداشت4 -

نقش ترکیه
در بحران اوکراین
محمدوفاپور

کارشناس ارشد روابط بینالملل

روند رخدادها در شرق اوکراین از تشدید احتمالی بحران در آینده
نچندان دور حکایت میکند ،در ادامه تحوالت شــرق اوکراین،
مینگریم که بازیگران جدیدی وارد این عرصه میشوند ،در کنار
بازیگران سنتی بحران شرق اوکراین مانند روسیه ،اتحادیه اروپا
و آمریکا ،که در این سالها تا حدودی نقش محوری داشتهاند
حضور ترکیه نیز بسیار جالب توجه است ،اینکه آنکارا از حضور در
این چالش ژئوپلیتیک شرق اروپا چه میخواهد را از چند منظر
میتوان بررســی کرد ،اما پیش از آن باید به آزمایشگاه روابط
بینالملل ،یعنی تاریخ باز گردیم و سیر تحوالت ،ریشه اختالفات
و حتی اهداف کشورها را در ال به الی رویدادهای تاریخی بیابیم،
تا بتوانیم در عرصه سیاست بینالملل تحلیلهایی نزدیکتر به
واقعیات میدانی ارائه نماییم از این رو تاریخ ،ابزاری کاربردی در
ارزیابی تحوالت امروزین دانش روابط بینالملل است .رابطه امروز
ترکیه با تحوالت شرق اوکراین به تاریخ این کشور باز میگردد
دولت کنونی ترکیه خــود را وارث خالفت عثمانی میداند و از
این روســت که در یک دهه اخیر ،اصطالح «نئوعثمانیســم»
یانوعثمانیگریدرموردبلندپروازیهایژئوپلیتیکدولتاردوغان
را بسیار شنیده ایم .از دیدگاه تاریخی کرانههای شمالی دریای
سیاه در جنوب اوکراین و به ویژه شبه جزیره کریمه برای قرنها
خراج گزار باب عالی در استانبول بودهاند که در پی جنگهای
طوالنی میان تزارهای روسیه و سالطین عثمانی سرانجام این
ســرزمینها از آن روسها شــدند و این حسرت تاریخی برای
ترکها باقی ماند ،اکنون با سفر رئیس جمهور اوکراین به ترکیه،
آنــکارا این مجال را یافتــه که پس از قرنهــا در باب کریمه
اظهار نظر بنماید و آشکارا از تاتارهای کریمه اعالم حمایت کند.
امــا تنهــا دلیل حمایــت ترکیــه از اوکرایــن ارضای حس
نوستالژیهای تاریخی نیست ،بلکه اهداف اقتصادی در زمینه
فروش اسلحه و همینطور کسب پرستیژ در عرصه داخلی و نیز
رقابت با کرملین از اهداف پیدا و پنهان آنکارا در مواضع اخیرش
در باب بحران کریمه است .آنکارا از یک سو با خرید اس ۴۰۰
به مسکو نزدیک میشــود و خود را تحت فشار واشنگتن قرار
میدهد و از سویی دیگر با حمایت از اوکراین به سیاستهای
ناتو نزدیک میگردد و به عنوان عضوی از ناتو به شدت از مواضع
دوستانه خود در قبال مسکو دور میشود ،این سیاست دوگانه
ترکیه به نوعی قمار دیپلماتیک این کشور میان شرق و غرب
اســت ،و با توجه به باال گرفتن تحرکات دو طرف در روزهای
اخیر و صف آرایی بیشــتر نیروهای نظامی در دو ســوی مرز
اوکراین این بحران نیازمند یک جرقه است تا به یک جنگ تمام
عیار تبدیل شود و ممکن است در این میان آنکارا به بزرگترین
بازنده قمار خویش مبدل گردد .زیرا از یک سو سامانههای دفاع
هوایی از روسها خریداری میکند و آمریکا و ناتو را به شدت از
خود میرنجاند و از سوئی دیگر پهپادهای بیرقدار را در اختیار
اوکراین قرار میدهد ،و روسیه را از خویش دل چرکین مینماید
باید دیداین به نعل و به میخ کوبیدنهای آنکارا ســرانجام چه
نتیجهای را خواهد داد اما به هرحال نشان از آن دارد که ترکیه
هم مانند اروپا و آمریکا از بیعملی هفت ســال پیش خویش
پشیمان است.

لزوم
مشارکت
رامین نخستین انصاری

روزنامه نگار

امروزه در سرتاسر جهان ،یک انقالب سیاسی
در جریــان اســت که به صراحــت میتوان،
خروجی آن را انفجار مشارکت ملتها نامید.
رابطه شهروندان با ساختار قدرت و سیاست
در کشــور ،بدون اینکه اساسا مشخص شود،
که چیســت؟ و چگونه کار میکند ،همواره
مورد انکار بخشهایــی از قدرت قرار گرفته
است .با مشــاهده تحوالت روبه رشد جامعه
و بیاعتمادی مردم به دولت ،میتوان انتظار
داشــت که تاثیــرات این روند ،بــر تمامی
حوزهها ،بخصوص جنبههای سیاسی کشور
تاثیرگذار باشد.
ظهــور نگرشهای توده ای و احساســات و
ارزشها و اعتقادات و سلیقهها و تکثر اندیشه،
اگــر مورد توجــه قرار نگیرد ،ایــن امر مهم
میتواند منجر به آغاز تغییرات پیچیده گردد.
اگر درهای تغییر در راســتای مشارکت ملت
گشوده نشود ،نباید انتظاری رویایی از مردم
داشــت .هدف نهایی باید بر اساس مانیفست
رابطه بین نگرشهای سیاســی شهروندان و
باالطبع پویایی دولت و قدرت سیاسی باشد.
رفتــار و عملکرد غلط دولت بر مشــارکت و
رفتارسیاســی ملت تاثیر منفی میگذارد و
متاســفانه تاکنون جامعه سیاسی به عواطف
و احساســات مردم پاســخ نداده است ،بلکه
اعتقــادات و خرد جمعی و ارتباط سیاســی
و احساســات و ادراکات جمعی و روایتهای
مختلــف در جامعه به حاشــیه رانده شــده
است .بیتوجهی به نیازهای اولیه شهروندان،
شکاف موجود بین ملت و دولت را سختتر و
پیچیدهتر کرده است و جالب اینکه برخی از
دولتمردان تقصیر را مثال در حوزه بهداشت و
درمان و گسترش ویروس کرونا را به راحتی
متوجه مردم میکنند.
دلیل اصلی رفتارهای غلط جامعه سیاسی را
باید در این امر مهم جســتجو کرد که قدرت
سیاسی ،یاد نگرفته اســت که چگونه رابطه
خود را بــا ملت تنظیم و اصالح کند .پویایی
دولت ،بدون حاکمیت فرهنگ مشــارکت و
دموکراســی امکانپذیر نیســت و در نتیجه
دشــواریها و انسداد سیاسی منجر به ظهور
فرد گرایی مطلق میگردد.
دانش و فــن آوری ،کارآمدی و روی خوش
نشــان دادن به دموکراســی ،یکی از عوامل
اصلی و پایــدار ارتباط دولت با شــهروندان
به شــمار مــیرود .ملت و مردم ســاالری
میتوانند بطور اساسی و به طور قاطع بر همه
مشکالت غلبه کنند.

سهشنبه  ۲۴فروردین۱۴۰۰
روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1149پیگیری شــرکت برق اســتان
گلســتان؛ ســاکنان محله میخچه گران
گــرگان از توجــه و پیگیــری مهندس
عبدالهی فر ،نســبت به تأمین روشنایی
معابــر و بــه ویــژه خیابان شــهدا ،الله
ششــم ،بن بســت یکم میخچــه گران
گرگان؛ اســتان گلستان تشکر و قدردانی
میکنند.
 -2017شربتهای گالنی کوچک سن ایچ
که قب ً
ال بیســت و پنج هزار تومان بود ،در
حال حاضر پنجاه هزار تومان شــده .آخر
تحریــم اقتصادی چه ربطــی به اجناس
ایرانی دارد؟
 -1612علــی اکبــر .ف از تهــران :نبود
مدیریت صحیح ،صریح ،قاطع و دانا موجب
شده مشــکالت اقتصادی و گرانی بیشتر
خود را به رخ بکشــد و چالش ایجاد کند.
مردم دیگر تاب و توان این همه مشکالت
را ندارنــد .آیا حقوقها با تورمی که وجود
دارد ،همخوانــی دارد؟ مــردم از گرانی و
بیتوجهی به ایــن موضوع رنج میبرند و
از سویی هم مسئله کرونا باعث شده حال
خوبی نداشــته باشــند .درگیری فکری،
ذهنــی و خلف وعده مســئوالن به دلیل
عدمکنترلقیمتهاموجبدلسردیمردماز
مسئوالن شده .چه طور تا هفته قبل مردم
مجبــور بودند برای تهیه گوشــت مرغ با
نرخ مصوب ساعتها در صفهای طوالنی
معطل شوند ،اما حاال همان گوشت مرغها
با قیمت گرانتر بدون صف توزیع میشود؟
آیا نمایندگان مجلس و همسرانشــان و
همسر رئیس جمهوری و بقیه مسئوالن
هم مانند افراد عادی قبل از افزایش قیمت
گوشــت مرغ به نرخ مصوب ،حاضر بودند
در صفهای طوالنــی برای تهیه دو عدد
گوشت مرغ وقت شــان هدر رود؟ یا این
که مــرغ با قیمت آزاد میخریدند؟ وقتی
صفهای طوالنی را میدیــدم دلم برای
خودم و بقیه مردم کم درآمد میسوخت.
مردمی که بــه لحاظ منابع ثروتمندترین
کشور جهان اســت و ترکیه میگوید اگر
منابع نفت ما را داشــت ،پیشــرفتهترین
کشــور اروپایی میشد ،نیازمند یک شانه
تخم مــرغ اســت .از قدیــم گفتهاند یه
ســوزن به خودتان بزنید و یه جوال دوز
به دیگران! روی ســخنم با مســئوالنی
اســت که به جای رسیدگی به مشکالت
مردم ،فقط شعار میدهند اما کاری انجام
نمیدهند!
 -1511پیشــنهاد کم فروشــی استاندار
گلســتان! نانوایــان شهرســتان گرگان؛
اســتان گلستان به دســتور استاندار این
شهر ملزم شدهاند به جای افزایش قیمت
نان ،پنجاه گــرم وزن خمیرها را کاهش
دهنــد! این هــم نوعی سیاســت برای
پیشــگیری از افزایش قیمت اما ترغیب
به کم فروشــی است! مسئوالن ما اگر در
هــر کاری عقب مانده باشــند در یافتن
راهکار نابغهاند و معلوم نیست چرا آکادمی
اینها را به ســوئد دعوت نمیکند و جایزه
نوبل اقتصاد نمیدهد! حمیدرضا کاشفی
از گرگان
 -1912مدیرمسئول گرامی روزنامه آفتاب
یزد! ما تولیدکنندگان :اقراری فروشــگاه
اینترنتی لباس ســولماز و مهیا شــیرازی
فروشنده شمعهای دست ساز و مهیاهنر و
الناز قاسمی فروشنده عینکهای اینترنتی
و کالنتــر -پتو نــوزادی از چاپ «معرفی
مشاغل اینترنتی مطمئن» در بیست و سوم
فروردین در صفحه  10روزنامه مردمی شما
سپاسگزاریم .پایدار باد تولید ملی.
صدای کارگران را بشنوید!
 -1414برخی صاحبــان مغازهها به فکر
ســالمت کارگرانشان نیســتند و با این
که برخی مشــاغل تعطیل شــدهاند ،اما
آنها اصرار بر بازگشایی مغازه شان دارند.
به عنــوان نمونه تصویری که مشــاهده
میکنیدمربوطبهتهران،خیابانپانزدهخرداد
شــرقی  ...اســت که به راحتی به کاسبی
مشغول هستند .آیا در این راسته خیابان
ویروس کرونا از مشتریان به کارگران انتقال
نمییابد؟ ناگفته نماند مشاغلی که تعطیل
شــدهاند و مقررات را رعایــت می کنند،
باید از سوی دولت از لحاظ معیشتی مورد
حمایت قرار گیرند .علی از تهران
 -1152هرگونه مانعی که سر راه احیای
برجام اتفاق بیفتد فقط کاســبان تحریم
را خوشحال میکند وگرنه مردم خواهان
احیای برجام هستند)1/18( .
 -1141وزارت خارجــه آمریــکا گفتــه
تقاضاهای حداکثری ایــران برای برجام
رد میشــود .آیا با این حساب میتوان به
مذاکرات برجامی خوشبین بود؟ ()1/18
 -1131آقای مطهری در مورد پوشــش
زنان و حق انتخاب میتوانستند با ادبیات
بهتری ســخن بگویند .از ایشــان آنگونه
حرف زدن بعید بود)1/18( .
پیامهای مردمی در صفحات 7-۴-۲

شماره 5989

2

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

سیاسی

گزارشی در نقد مشاورین امالک

تشویش اذهان خریداران امالک برای ماهیگرفتن از آب گل آلود

آفتاب یزد :خرید مسکن به دلیل اینکه یکی از خریدهای مهم و اصلی هر شخص در
زندگی او محسوب میشود ،در تمام جهان از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است.
به ویژه که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مسکن در  2سال اخیر شاهد یک
نوع رکود و کســاد در این بازار بودهایم .در سال  99هر چند که شاهد افزایش قیمت
مسکن تا مرز  100درصدی بودیم ،اما قیمتهای پیشنهادی از جانب عرضه با قدرت
خرید مشتریان فاقد هماهنگی است که این امر باعث کاهش تعداد معامالت انجام شده
در زمینه خرید و فروش مسکن شده است.
اما در این میان یکی از دغدغههای مهم و رایج نقش مشاوران امالک است که وظایف
بیشــماری را در انجام معامالت ملکی به عهده دارند .یک مشاوره امالک به راحتی
میتواند لیســتی از تمام امالک آماده فــروش در منطقه را در کمترین زمان ممکن
تهیه کند .همچنین کارگزاران امالک به دلیل داشتن تجربه و اطالعات مفید بهترین
راهنما برای انتخاب و خرید مسکن به شمار میآیند .یک مشاور امالک برای خریدار و
فروشنده یک قیمت مناسب و کارشناسی شدهای رابرآورد میکند تا دو طرف معامله از
انجام معامله بهترین نتیجه ممکن را کسب نمایند.از دیگر مزایای استفاده از کارگزاران
مشــاور امالک میتوان به این اشاره داشــت که این کارگزاران در مورد فاکتورهایی
همچون تاریخ انتقال مالکیت ،نحوه تامین منابع مالی ،شرایط قرارداد ،قیمت مسکن
و … به راحتی میتوانند با فروشــنده ملک به مذاکره بپردازند .این کارگزاران امالک
با استفاده از تجربه خود ملک را با دقت خاصی برای شما ارزیابی میکنند تا در آینده
با مشکلی مواجه نشوید.همچنین مشــاوران امالک بهترین گزینه برای نهایی شدن
فروش یا خرید مسکن به شمار میآیند .از دیگر خدماتی که کارگزاران مشاور امالک
برای متقاضیان و خریداران خود انجام میدهند یک برنامهریزی اصولی و دقیق برای
بازدید از ملک مورد نظر است این امر به نوعی باعث مدیریت زمان و صرفهجویی در
آن خواهد شد.
در واقع مشــاوران امالک با داشتن یک سایت معتبر و با سابقه تمامی اطالعات ملک
را که شــامل سال ســاخت ،متراژ ملک ،انباری و پارکینگ آپارتمان ،امکانات داخلی
ساختمان و … در اختیار متقاضیان خود قرار میدهند تا آنها به راحتی بتوانند در
بین موردهای پیشنهادی گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
در این میان متقاضیان خرید مسکن به صورت مجازی و بدون نیاز به مراجعه حضوری
قادر هســتند تمامی امالکی را که برای فروش در ســایت گذاشته شدهاند را با تمام
جزییات توســط تصاویر  3بعدی مشاهده نمایند .همچنین مشــاوران امالک دارای
اطالعات به روز و جدیدی در رابطه با قیمت مسکن ،وام و شرایط آن هستند از این رو
خریداران با خیالی آسوده میتوانند خرید مسکن خود را به دست آنها بسپارند و از
اطالعات و تجربه آنها در این خرید مهم و اساسی زندگی خود بهرهمند شوند.
کما اینکه این گروه به دلیل داشتن تجربه قادر هستند اطالعات کارآمدی را در مورد
تعمیر یا زیباســازی بعضی از قسمتهای خانهای که قصد فروش آن را دارید به شما
بدهند تا بتوانید با یک تعمیر جزئی واحد مسکونی خود را با قیمت باالتری نسبت به
قبل به فروش برسانید .افزایش قیمت مسکن این روزها به یک دغدغه برای تمامی و
مستأجران و کسانی که قصد خرید مسکن را دارند تبدیل شده است .شرایط اقتصادی
حاکم بر بازار مســکن به نوعی باعث افزایش قیمت مســکن و کاهش قدرت خرید

مردم شــده است .از این رو همواره کارشناســان در حال بررسی عوامل تاثیرگذار بر
روی قیمت مسکن هســتند.همانطور که میدانید بازار مسکن طی ماههای گذشته
دچار نوعی تشــنج و افزایش قیمت بیرویه شــده است که برخی معتقد هستند که
مشــاوران امالک نقش مهمی در به وجود آوردن آن داشتهاند .برخی از کارشناسان
معتقد هســتند مشاوران امالک در کنار عاملها و فاکتورهایی همچون نبودن توازن
در عرضه و تقاضا ،میزان تولید مســکن و ساخت و ساز ،قدرت خرید مردم ،نوسانات
بازارهای رقیب مانند ارز و ســهام و طال ،سود سپردهها و تسهیالت بانکی در افزایش
قیمت مسکن دارای تاثیر بودهاند.همچنین جهش قیمت مسکن باعث شده است تا
کارشناسان و متخصصان به راحتی نتواند پیشبینی دقیقی برای بازار مسکن داشته
باشند .در واقع بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که مشاوران امالک یک شبه برای
این بازار مشکلساز شدهاند و در کاهش خرید مسکن بیتاثیر نیستند .اما برخی معتقد
هستند که کار مشاوران امالک کسب درآمد و جذب مشتری است و ممکن است تا
حدودی در افزایش قیمت مسکن تاثیر داشته باشد .در واقع این گروه معتقد هستند که
فعالیتهای مشاوران امالک در کنار دیگر عاملهای تاثیرگذار ممکن است تا حدودی
در افزایش قیمت مسکن موثر باشد و اینکه بگوییم صرفاً اقدامات مشاوران امالک باعث
گرانی و افزایش قیمت مسکن شده است اظهار نظر اشتباهی است« .فرهاد عباسی»
کارشناس و مشــاور خرید و فروش ملک در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد»
در خصوص اعتراضاتی که برخی از مردم به مداخله مشاوران امالک در قیمتگذاری
کاذب برای امالک دارند ،میگوید :پیش از اینکه به این موضوع پرداخته شــود ،باید
توجه داشــت که در تمام جهان هزاران نفر وجود دارند که به حرفه مشاور در زمینه
خرید و فروش خانه و امالک تجاری مشــغول هســتند .در این میان برخی مشاوران
امالک در کارشان نسبت به دیگر مشــاوران از شهرت و مهارت زیادی برخوردارند و
هر معاملهای را به بهترین شــکل ممکن انجام میدهند.وی در پاسخ به این پرسش
خبرنگار ما که با توجه به همین مســئله و دلنگرانی شدید مردم و گزارشهایی که
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پیام یک مخاطب

ســالم...وقتتون بخیر ...میخواستم اتفاقی که چند روز پیش برام افتاد و
خدمتتون عرض کنم....من ملک کوچکی در مولوی دارم و برای فروش توی
سایت دیوار آگهی کردم که بعد از اون سیل تماسها از امالکیا شروع شد...
چون تماسا زیاد بود کارو به یکی از امالکیای تماس گیرنده در بریانک سپردم
و قرار شد اونا آگهی کنن...امالکی با من تماس گرفتن و گفتن مشتری برای
ملک پیدا شده وقتی برای عقد قرارداد رفتم متوجه شدم مبلغ به میزان
 7۰میلیون به مشتری بیشتر گفته شده و مشتری یه پیرمرد کارگر به همراه
دو پسر کارگر که سه تایی قصد خرید خونه رو داشتن جوری که قرون قرون
با وام و همه زندگیشون حساب میکردن پول و جور کنن...واقعا از دیدن این
صحنه بسیار ناراحت شدم و معامله رو بهم زدم 7۰...میلیون کمیسیون این
امالکی قصد گرفتن داشت اونم روی خونهای با ارزش  6۰۰میلیون....اینه که
افسار گسیخته قیمتای خونه باال میره....گفتم به شبکه خبری خوبی بگم
شاید مردم حواسشون باشه بیشتر کاله نره سرشون.

واکنشها به حادثه نطنز

واشنگتن:دخالتینداشتیم

یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد که کشورش در حادثه اخیر در سایت هستهای
نطنز دخالتی نداشته است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از واشنگتن پست ،یک مقام ارشد دولت بایدن گفت :ما
گزارشها درخصوص یک حادثه در تاسیسات غنیسازی نطنز در ایران را مشاهده
کردهایم .ایاالت متحده هیچ دخالتی نداشــته اســت و چیزی برای اضافه کردن به
حدس و گمانها درخصوص علت این حادثه نداریم.
بهروز کمالوندی ،ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی روز یکشنبه درخصوص حادثه
تاسیسات نطنز توضیح داد و گفت :بامداد روز یکشنبه حادثهای در بخشی از شبکه
توزیع برق تاسیسات غنیسازی نطنز (مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن) رخ
داده اســت .بر اساس اطالع ما خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به
دنبال نداشته است.
سعید خطیب زاده ،ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز در پاسخ به سوالی در
مورد اتفاق اخیر در نطنز و اینکه گفته میشــود این اتفاق از سوی صهیونیستها
صــورت گرفته و با توجه به این مســائل برخی در داخل کشــور معتقدند که باید
مذاکرات هستهای از سوی ایران در اعتراض به این تحوالت متوقف شود ،ادامه داد:
اتفاق ناگواری در نطنز رخ داد و بارها رژیم صهیونیســتی از قبل درباره این مسائل
صحبت میکرد و این روزها نیز از منابع متعدد شــنیده میشود که تأیید میکنند
این رژیم پشت این داستان بوده است.
خطیب زاده ادامه داد :خوشــبختانه در پی وقوع این حادثه هیچ آســیب انســانی
یا محیط زیســتی بوجود نیامده اســت ولی قطعا میتوانست به فاجعهای بینجامد
که جنایت علیه بشــریت اســت و انجام چنین اقداماتــی از ذات گردن کش رژیم
صهیونیستی به دور نیست.
وی با اشــاره به برخــی تحلیلها در مورد اهداف رژیم صهیونیســتی در ارتباط با
انجام این موضوع گفت :اگر هدف این بوده که توان هســتهای ایران محدود شــود
برعکس باید بگویم تمام ســانتریفیوژها که از مدار خارج شدند از نوع  IR1بودند و
سانتریفیوژهای پیشرفته جایگزین آنها خواهند شد.
>در نطنز «تروریسم هستهای» رخ داده است

در همین حال،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که
طبق توضیحات وزیر خارجه در نطنز ،تروریسم هستهای رخ داده که واکنش ایران
اســتفاده از این تهدید به یک فرصت با جایگزینی سانتریفیوژهای جدیدتر با توان
باالتر به جای سانتریفیوژهای نسل اول است.
ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس
گفت :این جلســه با حضور وزیر خارجه در محل ســالن مشروطه مجلس به دلیل
مالحظات کرونایی و با حفظ فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شد.
وی افزود :در این جلســه به سه موضوع پرداخته شد؛ برنامه جامع همکاری ایران و
چین که در تهران و بین وزرای خارجه دو کشــور امضا شد ،روند مذاکرات ایران و
 4+1در وین و تحولی که در سایت هستهای نطنز شهید احمدی روشن رخ داده و
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واکنشهایی که باید جمهوری اسالمی نسبت به آن اقدام انجام دهد.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی توضیح داد :آقای ظریف درباره حادثهای که در
نطنز رخ داده این را گفت که ابعاد مختلف این حادثه در حال بررســی اســت اما
ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که اقدام جنایتکارانه و تروریســم هستهای رخ
داده که از این جهت میتوانسته آسیب زننده باشد .هر چند که هیچ نشت موادی
رخ نداده اما با ایجاد خرابکاری در برق ســایت هســتهای نطنز سعی کردند برنامه
هستهای و روند غنیسازی در این سایت را تحت تأثیر قرار دهند.
>برق اضطراری در نطنز راهاندازی شد

رئیس ســازمان انرژی اتمی نیز اقدام تروریســتی روز یکشــنبه در سایت نطنز را
"خرابــکاری" خواند و گفت :قطعا این اقدام خرابکاری بود .حادثهای نبود که اتفاقی
روی داده باشد .سیستمهای امنیتی به این مسئله ورود پیدا کردند.
علی اکبر صالحی در پاســخ به این که حادثه روز یکشنبه ارتباطی با حادثه تیرماه
ســال  99مرتبط با مرکز مونتاژ سانتریفیوژها دارد ،گفت :خیر این دو حادثه از هم
جدا هستند.
صالحی با اشــاره بــه حادثه تروریســتی اخیر در نطنز اظهار کرد :دشــمن دلش
میخواهد یاس و ناامیدی را در دل ملت ما بکارد اما کور خوانده است.
وی ادامه داد :آنها (دشمن) در گزارشهایی که میدهند ،میگویند  9ماه فعالیتهای
هستهای را در نطنز عقب انداخته ایم ،اما من به شما میگویم ،ظرف چند روز آینده
شاهد خواهید بود بخش قابل توجهی از خرابکاریهایی که دشمن انجام داده بود،
جبران خواهد شد.
وی تاکید کرد :این کشــور باز نمیایستد و هر کاری کنند ما با قوت و قدرت جلو
میرویم .بهترین نوع بازدارندگی حفظ نشــاط ،روحیه و آمادگی است تا به دشمن
نشان دهیم که این ملت تسلیم ناپذیر است.
رئیس ســازمان انرژی اتمــی گفت :بار قبل (اقدام تروریســتی در تیرماه  )99هم
که اقدام خبیثانه کردند و ســالن مدرن مونتاژ ســانتریفیوژ را از بین بردند ،بخش
قابل توجهی از آن ســالن را احیا کردیم و همین امروز این ســالن را سرپا کردیم،
ضمن اینکه در دل کوه داریم سالنهای متعدد و پیشرفته میسازیم.
صالحی خاطرنشان کرد :البته بگویم که ما از نظر حفاطتی و امنیتی اقدامات جدی
را به کار گرفتیم .سیستمهای امنیتی ما به ریشهیابی اتفاق اخیر رسیدند و خودشان
بعدا اطالعرسانی میکنند اما سرنخها پیدا شده است.
وی تصریح کرد :در صنعت هستهای کارهای ایذایی ما را متوقف نمیکند و این شعار
نیســت .من هیچ وقت اهل شــعار نبودم آنچه گفتم را اعتقاد داشتم و به آن عمل
کردم .همین امروز سیســتم برق اضطراری در نطنز راهاندازی شد و ظرف روزهای
آینده سیســتم برق اصلی هم وصل میشود و بقیه امور پیش میرود .همین االن
غنیسازی در نظنز با قوت انجام میشود و متوقف نشده است.وی ادامه داد :بخشی
از ماشــینها به خاطر حادثه روز گذشته از مدار خارج شدند و بخشی باید بازنگری
شود و آنهایی که آسیب دیدند جایگزین میشوند .این را بگویم هر اتفاقی که افتاده
است جبرانش چندین درصد باالتر بوده است .ما بعد از حادثه اخیر هم ،جبرانش را

سخنگوی سازمان انرژی اتمی توضیحاتی را در مورد جزئیات حادثهای که حین بازدید از مجتمع هستهای نطنز برای وی پیش آمد ،ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،بهروز کمالوندی گفت :بعد از حادثهای که برای سایت نطنز به وجود آمده بود برای بازدید میرفتیم که در مسیر هم اطالعرسانی میکردم تا
بعد از مشخص شدن علل حادثه با رسانهها صحبت کنم.
وی تصریح کرد :حین بازدید ،مقدار زیادی آلومینیوم پخش شده بود که در واقع روی دریچهای را گرفته بود ،دریچه هم مانند دودکشی بود که برای طبقه پایین
باشد و ارتفاع حدود  7متر و خوردهای داشت که پای بنده روی آلومینیوم رفت و پایین افتادم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه توضیح داد :زمانی که به
پایین افتادم چون کســی به من دسترسی نداشت برای مدتی تنها بودم و تا بعد من را به باال رساندند .پس از آن من را به بیمارستان بردند و در آنجا اقدامات
اولیه تشــخیصی ،عکسبرداری وام آرای انجام دادند که مشخص شد پای راستم دچار شکستگی شده و شکستگی پای چپم کمتر بود .همچنین به گونه من
ضربه خورده بود .اما چون کاله ایمنی داشتم به ناحیه سر آسیب نرسیده بود که اگر این طور میشد میتوانست آسیب خیلی خطرناک باشد.کمالوندی افزود:
دوره نقاهت ممکن است چند هفته طول بکشد چون پایم را آتل بستند و از ناحیه کمر هم  ۳،۴مورد شکستگی مختصر دارد که باید ثابت باشم و تکان نخورم.
کمالوندی ادامه داد :هر آنچه الزم بود در این مدت زمان کمتر  ۲۴ساعت تمامی اقدامات الزم را کادر پزشکی انجام دادند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر وضعیت جسمی وی خوب است گفت :بله .انشاءاهلل بتوانیم کار را ادامه دهیم .ما دشمنان سرسختی داریم و در
این راه شهید دادهایم .از جمله شهید علی محمدی ،شهریاری ،احمدی روشن ،و رضایی نژاد.
کمالوندی خاطرنشان کرد ۴۰ :سال تجربه دیپلماتیک دارم  8سال هم در این صنعت ( هستهای ) هستم .این اندازه این صنعت عمق و نفوذ دارد و بیدی نیست
که با این بادها بلرزد.
وی تاکید کرد :قطعا ما پیروز هستیم .البته تخصص این عزیزان را میبینیم که توام با ایثار و دلسوزی هستند و وقتی شما سرمایه این چنینی دارید پیروزی
برایتان قطعی است و تردیدی ندارم که انشاءاهلل به اهدافمان میرسیم.

در این خصوص به رسانهها مخابره میشود میگوید :شوربختانه از آنجا که بسیاری از
خصایص اخالقی در جامعه کمرنگ شده است ،این اتفاق مشمول حال برخی مشاوران
امالک نیز شده است.عباسی با بیان اینکه این موضوع تازهای نیست و بارها به آن اشاره
شده است اظهار میدارد :در واقع این مسئله متاثر از عوامل متعددی است که یک روی
آن به مشاوران امالک مرتبط است و روی دیگر آن به متقاضیان خرید ملک که تحت
تاثیر برخی جذابیتهای صوری مشاوران امالک قرار میگیرند تا توضیحات صادقانه
آنها.این کارشناس  -مشاور فروش با بیان اینکه خود خریداران نیز گاهی فریفته ظواهر
آژانس یا وعدههای بدون پشتوانه مشاوران شدهاند میافزاید :در واقع یک خریدار نیز
حق و قدرت انتخاب مشاور متعهد و متخصص را دارد تا اسیر بازیهای کالمی و حتی
به اصطالح چربزبانیهای خارج از عرف و اخالق یک مشاور نشوند.وی با بیان اینکه
در واقع مشاوران حرفهای و متخصص و در عین حال متعهد به اخالقیات نیاز واقعی هر
نیازمند مشاوره است تصریح میکند :این امر نیازمند همان برندسازی مشاوران است
که هم مسئوالنه و هم تخصصی به خریدار مشاوره میدهند.
عباســی با استناد به اینکه از گذشــته و دیر باز شغلها در درازای دوره هاي مختلف
با تغییراتی همراه بوده اســت و با گذشت زمان شغلها به تدریج مدرن شده و کسب
درآمد از روشهاي ســنتی به مدرن تبدیل شده است میگوید :این تغییرات هم به
لحاظ ابزاري در شــغلها و هم به لحاظ روند چگونگی کار همراه است ،بعنوان مثال
از لحــاظ ابزاري ترازوهاي قدیمی و چرتکهها جاي خــود را به کامپیوتر و ترازوها و
ماشینحسابهاي مدرن داده اند .پس در این خصوص نیز مشاوری کارآمد است که
هم به لحاظ فنی و هم مدیریتی برای برند شــخصی خود ارزش و اعتبار قائل باشد و
به دنبال کسب نان یک شبه نباشد.این کارشناس  -مشاور فروش امالک با بیان اینکه
رفتارهای غیراخالقی ریاکارانه و غیراصولی میتواند یک حرفه را از جمله همین مشاور
امالک به سرعت و برای همیشه لکهدار کند میگوید :بدون تردید مردم تمایل ندارند با
کسی که ریاکار است کار کنند ،اما مشکل اینجاست که مردم نیز در انتخاب مشاور تا
چه اندازه برای گرفتن مشاوره مسئوالنه ارزش قائل میشوند و حق مشاوره او را فارغ از
اینکه معامله رخ بدهد یا ندهد همچون مشاوران حقوقی متعهدانه و داوطلبانه به عهده
بگیرند و پرداخت کنند.رضا مقتدایی ،کارشناس مسکن نیز در پاسخ به پرسشی مبنی
بر نقش مشــاوران امالک در تعیین قیمتها به خبرنگار «آفتاب یزد» اظهار میکند:
باید واقعگرا باشــیم و تمام تقصیرها را به گردن یک قشر نیندازیم.وی میافزاید :این
یک اصل روشن است که مشاوران امالک کارشان جذب مشتری و در آمد در خرید و
فروش مسکن است که از دو روش برای جذب مشتری خود استفاده میکنند میافزاید:
دو تضاد مختلف وجود دارد یکی اینکه با توجه به افزایش قیمت پورســانت وی نیز
افزایش پیدا میکند در نتیجه برای تحقق این امر تالش میکند کمی قیمتها را با
روش قانونی باال بکشد.وی خاطرنشان میکند :در واقع برای اینکه بدانیم چند درصد
مشاوران امالک در افزایش قیمتها نقش دارند باید بگویم  20تا  30درصد مقصرند.
مقتدایی تصریح میکند :اما این مورد را هم باید جدی بگیریم که مشاوران امالک در
بُعد روانی 100 ،درصد در نوسانات قیمت مسکن موثرند و میتوانند با تشویش اذهان
عمومی مبنی بر گرانیها بیسابقه و ترغیب برای اینکه" بخرید تا گران نشود" ،بازار را
دچار التهاب کنند .در واقع به تعبیر دیگر میتوان گفت این دسته از مشاوران آماتور به
دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.

 50درصد بیشتر خواهیم کرد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :راه مقابله ما راه شرافتمندانه و کوشش و تالش
اســت ،ولی راه آنها خبیثانه اســت .جبران اتفاقات روی داده ،بازگرداندن گذشته
نیست بلکه جبران گذشته به عالوه اقدامات دیگر است که بعدا اطالعرسانی میشود.
معاون رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که برخی گفتهاند در واکنش
به اقدام تروریســتی روز گذشــته مذاکرات در وین باید متوقف شــود؟ گفت :هر
چیزی جای خودش .مذاکرات جای خود .اقدامات ایذایی دشــمن نشان از توفیقات
فعالیتهای صلح آمیز هستهای کشــور است که به عنوان یک پشتواته قوی برای
مذاکرهکنندگان کشــور بود .اینها فکر میکردند با این کار میتوانند این پشتوانه را
تضعیف کنند که قطعا اشــتباه کردند .پشــتوانه ما قویتر شد و مذاکرات همه سر
جای خودش است.
وی افزود :سانتریفیوژهایی که صدمه دیدند را با هم نوع خودش جایگزین میکنیم
اما گفتم با اصالحاتی که کیفیت و کارآمدی سانتریفیوژها را حداقل  59درصد باال
میبرد.
>واکنش اتحادیه اروپا به حادثه " نطنز "

از سوی دیگر اتحادیه اروپا به حادثه روز یکشنبه تاسیسات غنیسازی نطنز واکنش
نشان داد و اعالم کرد که این اقدام ممکن است اقدامی تخریبی باشد.
اتحادیه اروپا اعالم کرد که هرگونه تالش برای ممانعت از گفتوگوهای هســتهای
ایران را نمیپذیریم.
اتحادیه اروپا تاکید کرد که ابهامات موجود در رابطه با حادثه نطنز باید به طور عمیق
و فوری شفافسازی شود.
اتحادیه اروپا در ادامه خاطرنشان کرد که مسئله توافق هستهای ایران باید از طریق
گفتوگو حل شود نه عملیات هجومی.
>ابراز نگرانی آلمان

وزیر امورخارجه آلمان نیز به حادثه اخیر در تاسیسات غنیسازی نطنز واکنش نشان
داد و نسبت به تاثیر آن در مذاکرات وین ابراز نگرانی کرد.
هایکو ماس وزیر امورخارجه آلمان در اظهاراتی گفت :آنچه که ما در حال حاضر از
تهران میشنویم ،به ویژه از نطنز ،چیز مثبتی برای مذاکرات نیست.
وی در حالی این اظهارات را بیان کرده که قرار اســت مذاکرات ایران و  4+1برای
احیای برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) روز سه شنبه در وین ،پایتخت اتریش
ادامه یابد.
مــاس همچنین بیان کرد که مذاکرات در وین آســان نخواهد بود اما تاکنون روح
ســازندهای (در آن) وجود داشته که توسط شرکتکنندگان (در توافق) نشان داده
شده است.
وی افزود :اوضاع در نطنز "معنای خاصی" پیدا خواهد کرد و میتواند سرنخهایی را
مبنی بر این ارائه دهد که تا چه حد ،آنچه در وین مورد بحث قرار میگیرد توسط
تهران اجرا خواهد شد.
>اظهار امیدواری روسیه

سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرد که این کشور از نزدیک درحال دنبال
کردن شرایط پیرامون سایت هستهای نطنز میباشد.
ماریا زاخارووا ،ســخنگوی وزارت خارجه روســیه ابراز امیدواری کرد که حادثه در
ســایت هستهای نطنز باعث تضعیف مذاکرات درخصوص احیای برنامه جامع اقدام
مشترک نشود.
وی در این باره گفت :ما از نزدیک گزارشهای رسانهای و بیانیهها از سوی مقامات
ایرانی در رابطه با وضعیت در تاسیســات غنیســازی اورانیوم در نطنز  -که اتفاق
جدی در آن به وقوع پیوسته است  -را دنبال میکنیم .ما مطمئن هستیم که علت
این حادثه از سوی طرف ایرانی به طور کامل بررسی خواهد شد.
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه ادامه داد :ما امیدواریم که اتفــاق روی داده به
"هدیهای" برای دشمنان برجام تبدیل نشود و گفتوگوها در وین برای احیای این
توافق را تضعیف نکند.
زاخارووا تاکید کرد درصورتی که این حادثه حملهای عمدی بوده باشــد ،باید قویا
محکوم شود .وی در این رابطه تصریح کرد :در چنین شرایطی تنها تهدیدات علیه
ایمنی هســتهای  -که متخصصین ایرانی به جا و به طور حرفهای به آن رسیدگی
کردند  -باعث نگرانی نمیشــوند .اگر تایید شود که اقدامات عمدی شخصی باعث
این حادثه شده باشد ،باید قویا محکوم شود.
>آژانس :با مقامات ایران در تماسیم

در همین حال،سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی نیز در گفتوگویی به سانحه رخ
داده در تاسیسات غنیسازی نطنز اشاره کرده و گفت که آژانس از آن مطلع است.
فردریک دال گفت :ما از گزارش رســانهها درباره نطنز باخبریم و با مقامات ایران
در این باره در تماسیم.

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

aftab.yz@gmail.com

منع تردد شبانه تهدیدی جدی برای ذخایر خونی کشور در ماه رمضان

سخنگوی س��ازمان انتقال خون ایران گفت :استمرار منع تردد
عب��ور و مرور در ش��ب امکان حضور داوطلبی��ن اهدای خون را
کام��ا محدود میکند و این س��ازمان را ب��ا چالش عدم حضور
اهداکنن��دگان خ��ون در مراکز انتقال خون در س��اعات پس از
افط��ار مواجه خواهد کرد.دکتر بش��یر حاجیبیگی در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران پویا با بیان اینکه همه س��اله در ایام ماه
مبارک رمضان به دلیل روزهداری هموطنان عزیز از آمار اهدای
خون در کشور کاسته میشود ،اظهار کرد :سازمان انتقال خون

اجتماعی

بای��د جوابگوی نزدیک به  900بیمارس��تان و مرکز
درمانی از نظر تامین خ��ون و فراوردههای آن نظیر
پاکت و گلبول قرمز فش��رده ش��ده پاس��ما باشد.
باید همکاریهای الزم از طرف مسئوالن ذیربط با
سازمان انتقال خون ایران برای حضور اهداکنندگان
خون طبق س��نوات گذشته در س��اعات منع تردد بعد از افطار
صورت پذیرد؛ در این خصوص مکاتبات الزم با ستاد ملی مقابله
با کرونا انجام گرفته است.

برای جبران کاهش آمار اهدای خون در ماه رمضان
تدابیری مانند تغییر س��اعات فعالیت مراکز اهدای
خون در کل کش��ور در ش��یفتهای شب و پس از
افط��ار را در نظر گرفته اس��ت اما امس��ال با توجه
به ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا و استمرار قانون
من��ع تردد و عبور و مرور ش��بانه این س��ازمان با چالش جدی
عدم حضور اهداکنندگان و کاهش ش��دید ذخایر خونی کش��ور
مواج��ه خواهد شد.س��ازمان انتقال خون ایران موظف اس��ت و

روایت آفتاب یزد از یک پدیده جدید در شبکههای اجتماعی

ایجاد صفحاتی در اینستاگرام که هنوز صاحبان آنها متولد نشدهاند!
آفتاب یزد_ یگانه شوقالش�عرا :با گش��ت و گ��ذاری در فضای
مجازی خصوصا اینستاگرام با صفحاتی رو به رو میشویم که مالک
آنها افرادی هستند که هنوز متولد نشدهاند .پدر و مادرها در زمان
بارداری برای فرزندان آیندهش��ان اقدام به راه اندازی صفحه مجازی
میکنن��د .ای��ن روش جدید دیگ��ری برای پرداخت��ن به تجماتی
اس��ت که این روزها جامعه ایرانی درگیر آن اس��ت .در این صفحات
مراس��م مختلفی برای فرزند متولد نشده برگزار میشود و از جانب
او فعالیتهای زیادی انجام میگیرد .در همین راس��تا دیده میشود
که بدین ش��یوه ،سیسمونی و سایر اجناس مرتبط با کودکان تبلیغ
میشود .در این فضا شخصیترین مسائل مربوط به افراد به اشتراک
گذاشته میشود و فرزندان قبل از تولد به ابزاری برای کسب درآمد
تبدیل میشوند .افراد با به اشتراک گذاشتن جزئیات زندگی روزمره و
خصوصی خود آن را به کاالیی برای دستیابی به ثروت بیشتر تبدیل
میکنند و کسانی که خود با این شیوه کسب درآمد میکنند بالطبع
داشتن ملزومات و امکانات چنین فعالیتی را سرمایهای برای کسب
و کار آینده کودک خود میدانند؛ داش��تن یک صفحه با تعداد قابل
ماحظهای از دنبال کنندگان یکی از همین ملزومات است .این نوع
از فعالیته��ا عاوه بر اینکه موجب تضییع برخی از حقوق کودکان
میش��ود ،به هیچ وجه اخاقی و انسانی نیست .به نظر میرسد این
شیوه توسط باگرها مورد استقاده قرار گرفته و سپس توسط مردم
عادی در حال اشاعه یافتن است .ما از جامعه شناسان علت گرایش
برخی از خانوادهها به این سمت و سو را جویا شدیم.
> میراثی از جنس رقابت

=مجی��د ابهری :رقابتهای ناس��الم بین بس��یاری از
خانوادهها موجب شده است که این حرکت به شکل
یک رفتار اجتماعی گسترش پیدا کند
=اماناهلل قرایی مقدم :جامعه ما یک جامعه بیهویت
ش��ده اس��ت و افراد برای مطرح کردن خودش��ان از
فضای مجازی استفاده میکنند
=جعفر بای :جامعه فردا رمزآلودگی زندگی انسانها
را از هم میپاش��د و آدمها چیز پنهانی برای یکدیگر
نخواهند داش��ت و بعد تع��داد فالوورها مالک برتری
افراد نسبت به یکدیگر میشود

مجید ابهری رفتار ش��ناس و جامعه ش��ناس در ای��ن باره به آفتاب
یزد گفت« :ورود اینترنت به زندگی ما بدون فرهنگس��ازی مناسب
و آموزش کاربردی ،عوارض و آس��یبهای زیادی را به دنبال داشته
که بس��یاری از آن عوارض س��بک زندگی اف��راد را تحت تأثیر قرار
داده اس��ت .روزش��ماری میاد فرزند به دنیا نیامده و یا به اشتراک
گذاش��تن تصاویر و خاط��رات قبل از تولد وی یک��ی از این عوارض
و آس��یبها میباشد .افراد نوکیس��ه برای فرزندی که تازه آزمایش
ب��ارداری مادرش مثبت ش��ده اس��ت صفحهای در اینس��تاگرام باز
میکنند و خاطرات و عکسهای عروسی مادر و پدر و مسائل دیگر
را در آن قرار میدهند .متأس��فانه رقابتهای ناس��الم بین بسیاری
از خانوادهها موجب ش��ده اس��ت که این حرکت به شکل یک رفتار
اجتماعی گس��ترش پیدا کند و بسیاری از خانوادهها مخصوصا آنان
که در شرف تولد فرزند اولشان هستند اقدام به این کارها میکنند.
درست اس��ت که هنگام بارداری مادر ،ذوق و شوق فرزندآوری وارد
روحیه زن و ش��وهر میشود اما تشکیل یک صفحه اینستاگرامی و
نوش��تن مطالب برای فرزندی که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته،
رفتار مناسب و جالبی نیست و موجب میگردد که این نوع از رفتارها
بین خانوادههای جوان گسترش پیدا کند .ممکن است همین والدین
بع��د از تولد و رش��د فرزن��د این صفحات را به آنها نش��ان دهند و
فرزندان از این نوع فعالیت پدر و مادر خود رضایتی نداش��ته باشند.
فعالیت کودکان و نوجوانان در این فضاها کار درس��تی نیس��ت زیرا
آنها را به رقابت منفی با یکدیگر میکشاند .بهتر است والدین جوان
قب��ل از ه��ر اقدامی موضوع را ارزیابی ک��رده و عواقب و نتایج آن را
در نظر بگیرند».

به نوعی میخواهند با تجمات ،فخر فروش��ی و شخصیت خودشان
را مطرح کنند و به بقیه ثابت کنند که از دیگران متمایز هستند .از
قرن  18به بعد آنچه بر ذهن مردم حاکمیت دارد نیت مادی اس��ت.
در همین راستا افراد تنها به ظاهرشان شناخته میشوند .جامعه ما
یک جامعه بیهویت ش��ده است و افراد برای مطرح کردن خودشان
از فضای مجازی اس��تفاده میکنند؛ به این صورت که والدین برای
فرزن��دان خود صفحاتی تش��کیل میدهند و در فض��ای مجازی به
نحوی خودنمایی صرف دیده میشود .جامعهای مثل جامعه تهران،
دنیا دنیا تنهایی و بیهویتی است و افراد برای اینکه شناخته شوند
به فضاهای مجازی و تجمات پناه بردهاند .ش��ئ س��روری در تمام
ابعادش بر جامه ما حاکم اس��ت؛ یعنی افراد ،شخصیتشان را از اشیا
خود میگیرند .این جامعه یک جامعه صوری است که افراد نسبت به
یکدیگر بیتفاوت میش��وند و به صورت ربات در میآیند .این روزها
این بیتفاوتی افراد به یکدیگر به صورت گس��ترده در نقطه به نقطه
شهر دیده میشود .در چنین دنیایی افراد فراموش شده هستند ،مثا
واقعه میدان کاج در س��عادت آباد که جوانی جلوی چشمان دیگران
کش��ته شد و کس��ی به کمک او نرفت .در این زمان جامعه معنوی
از بین رفته اس��ت .در نتیجه این پدیده ش��ئ سروری ،افراد به هر
نحوی که میتوانند به دنبال کس��ب شخصیت هستند زیرا شهرها
فضای بیکسی و بیهویتی است .مردم جامعه تهران امروز نسبت به
هم کاما بیتفاوت هستند».

> کسب شخصیت و هویت از طریق خودنمایی

> شتاب گسترده تغییر نظام ارزشی جامعه

همچنی��ن در ادامه اماناهلل قرائی مق��دم در این خصوص به آفتاب
یزد گفت« :این نوع فعالیتها نش��ان دهنده یک جامعه مادیگرا و
خود مرکزمدار است .این نوع جامعه ،جامعه صوری و مادی است که
افراد بر اساس ظاهرشان مورد قضاوت قرار میگیرند؛ یعنی این گونه
افراد در جامعهای که ذهنیت ،مادی شده است دیده میشوند .افراد

در آخر جعفر بای در این خصوص به آفتاب یزد گفت« :جامعه دم به دم
در تغییر ،همه معیارها ،ماکها و نظام ارزش��ی خود را دستخوش
دگرگونی و تغییرات ش��گرف مینماید و نسل حاضر ،امروزه دست
به اقدامات حی��رتآوری میزنند و گاهی اوق��ات اقداماتی را انجام
میدهند که موجب تعجب نسلهای دیگر میشود .مثا تغییراتی که

امروزه در تعیین پایگاه و منزلت اجتماعی به وجود آمده است مقوله
فضای مجازی و تعداد فالوورهای اینستاگرامی است .به همین دلیل
ما ش��اهد آن دسته از والدینی هس��تیم که قبل از تولد فرزندانشان
برای آنها صفحات اینستاگرامی ایجاد میکنند تا شاید فالوورهای
فراوانی را پیدا کنند .البته این مس��أله به دلی��ل گذار اجتماعی در
جامعه مورد پذیرش و استقبال شایان توجهی قرار گرفته است و ما
مثا میبینیم که بسیاری از مهدکودکها ،آتلیهها ،مراکز تولد فرزند
و س��ایر مؤسس��اتی که نیازمند تبلیغات هستند از چنین کودکانی
اس��تفاده میکنند یا تبلیغات خود را با تقدیم مبالغ سنگین در این
صفحات میگذارند .برای والدین نیز برگزاری هر گونه مراسم در آن
مراکز ،رایگان و مجانی تمام میشود و این زمینهای برای خوشایندی
آنها میگردد .به همین دلیل امروز تعداد فالوورها منزلت اجتماعی
را تعیین میکند .اما آنچه باعث مشکات احتمالی برای نسل آینده
در جامع��ه فردا خواهد ش��د ،از بین رفت��ن رمزآلودگی زندگی آنان
است .انسانها دوس��ت دارند که بخشهایی از زندگیشان رمزآلود
باقی بماند و امور ش��خصی و رموز فردی داش��ته باشند و چیزهایی
از زندگیش��ان را فقط خودش��ان بدانند .ولی چون همه لحظات و
تمامی اقدامات آنان توس��ط والدین به اش��تراک گذاشته شده است
لذا هیچ گونه نقطه پنهان و یا امری فردی برای افراد باقی نمیماند.
اگر آنها روزی دارای شخصیتهای اجتماعی شوند ،مردم به راحتی
بر جزئیترین امور زندگی آنها واقف خواهند ش��د؛ یعنی میدانند
ک��ه این فرد چه زمانی ،در چه فضایی و با چه کیفیتی رش��د یافته
و ی��ا در چه زمانی ،با چه کس��انی چه فعالیتی را انجام داده اس��ت.
جزئیتری��ن امور زندگ��ی تمام این افراد بر همگان آش��کار و هویدا
خواهد ش��د .این کودکان در واقع در ارتب��اط اولیه وقتی میبینند
که همه چیزشان بر همگان فاش شده است ابتدا تعجب میکنند و
قس��مت لذت بخش رمزآلودگی زندگیشان دیگر برای آنها معنا و
مفهومی نخواهد داشت .به همین دلیل آنان دستخوش دگرگونی و
تغییر میش��وند .این امر منجر میشود که ما شاهد یک سرگردانی
اولیه در این افراد باش��یم .به هر حال این امری اس��ت که در گذار
اجتماعی حادث خواهد ش��د .با کمی دقت میفهمیم در ابتدا وقتی
سبک زندگی خاص مردم در حال تبدیل به زندگی آپارتمان نشینی
بود ،مقاومتهای فراوانی به وجود آمد و انس��انها نس��بت به شیوه
جدید زندگی احساس دیگری داشتند اما تغییر حاصل شد و امروزه
زندگی غیر از زندگی آپارتمان نش��ینی باعث تعجب است .لذا آدمی
در تغییرات عناصر فرهنگی اجتماعی ابتدا به خاطر دلبستگیهایی
که به نظام ارزش��ی جامعهاش دارد مقاومت میکند و سعی میکند
آن شیوه گذشته همچنان ادامه یابد .اما سبک زندگی جدید اجتناب
ناپذیر است .اینک این تغییرات چه بخواهیم چه نخواهیم بر جامعه
ما حاکم خواهد ش��د .امروزه ماکها و معیارهای افراد کاما تغییر
پیدا کرده اس��ت .جامعه فردا رمزآلودگی زندگی انس��انها را از هم
میپاش��د و آدمها چیز پنهانی برای یکدیگر نخواهند داش��ت و بعد
تعداد فالوورها ماک برتری افراد نسبت به یکدیگر میشود .جریان
تغییرات اجتماعی که امروزه ش��تاب گس��تردهای پیدا کرده باعث
میش��ود که ما بسیار شدیدتر از کش��ورهای دیگر در مقابل سبک
زندگی جدید تسلیم شویم .شاید اینستاگرام آن تأثیر تعیین کننده
را در نظام ارزشی کشورهای دیگر نداشته باشد ولی جامعه ما امروز
به شدت تحت تاثیر چنین سیستمی قرار گرفته است .مهمترین نگاه
والدین امروزی ایجاد اش��تغال و کس��ب درآمد در اینستاگرام است.
امروزه نگرانی والدین از فرزندان فردایشان در ارتباط با نحوه زندگی
و کس��ب درآمد است چون اینس��تاگرام امروزه به عنوان یک شغل
تلقی میش��ود والدین با این هدف که فرزندانش��ان در آینده بیکار
نمانند و محل درآمدی داش��ته باشند دست و پا میزنند تا بتوانند
هرچه سریعتر فالوورهای بیشتری را برای فرزندان متولد نشدهشان
فراهم کنند».

مراسم ماه رمضان با اولویت منازل و استفاده از فضای مجازی

وزیر بهداش��ت در آستانه ماه مبارک رمضان طی نامه ای به معاون
بهداش��ت وزارت بهداشت مواردی را در زمینه پروتکلهای مرتبط با
مراس��م این ماه متذکر ش��د.به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در
آستانه ماه رمضان در نامه ای به دکتر علیرضا رییسی که نسخه ای از
آن در اختیار ایسنا قرار گرفت ،آورده است «:با توجه به فرا رسیدن ماه
مبارک رمضان و انتظار مومنین روزه دار در اعام پروتکلهای مرتبط
با مراسم این ماه پرفضیلت الزم است موارد زیر مورد نظر قرار گیرد.
واقفید همراهی دس��ت اندرکاران ارجمند برگزاری نمازهای جمعه
و جماعات و مدیران هیئات مذهب��ی ،وعاظ ،ذاکران اهل بیت (ع)،
هیئت امناء مس��اجد کشور و از همه مهمتر مردم شریف کشورمان
در س��ال گذش��ته حداکثر همراهی را در کلیه امور اعمال نمودند.
گرچه بعضا توس��ط گروه های افراطی و خارج از دایره مدیریت این
عزیزان اعمالی غیرمنطبق با شیوه نامه ها صورت گرفت و عاوه بر
رنجش خاطر این عزی��زان و همکاران ما که تاش کردیم نگذاریم
دوگانه دین و س��امت دامن زده شود ،خوراک تبلیغاتی گروهی در
خارج از کش��ور شد تا بتوانند ناجوانمردانه بر احساسات پاک مردم
متدین بتازند.مع الوصف انبوهی از مومنین در شبهای قدر با رعایت
کامل شیوه نامه ها که خود از نزدیک شاهد آن بودم عاوه بر اجرای
مراسم باش��کوه ،محملی برای دعای خیر به توفیق همکارانمان در
مدیریت بیماری نیز فراهم نمودند .لذا ضروریس��ت نظرات اینجانب
را در کمیته مربوطه با دوس��تان عزیزمان مط��رح فرمائید تا مورد

توجه قرار گیرد:
 -1گرچه در ش��هرهای زرد و آبی با رعایت ش��یوه نامه ها برگزاری
نماز و برگزاری مراسم احیاء بامانع است مع الوصف باتوجه به شیوع
گس��ترده بیماری با ویروس موتاس��یون یافته کمتر نقطه ای حائز
ش��رایط فوق خواهد بود .لذا میطلبد تا با تدوین ش��یوه نامه هایی
برای برگزاری نمازهای یومیه ماه مبارک (یک وعده آنهم بمدت نیم
س��اعت) با حداقل نفرات و در فضای باز با رعایت حداکثر فاصله و
ماسک و جانماز و سجاده اختصاصی در کلیه شهرها اجازه داده شود.
 -2در مورد شبهای پرفیض قدر نیز مراسم احیاء می تواند همچون
سال گذشته با رعایت فاصله و تعداد محدود در فضای مناسب و باز
در کلیه ش��هرها حداکثر به مدت  2س��اعت اجرا گردد .لوازم کام ً
ا

شخصی و ورودی و خروجی ها متعدد و بدون تماس باشد  .تجربه
و مدیریت سال گذش��ته عزیزان یقیناً در بهتر برگزار شدن مراسم
امسال موثر خواهد بود.
 -۳باتوجه به ش��یوع ویروس سرکش جهش یافته و قدرت سرایت
و بیم��اری زایی باال ،اطاع رس��انی عمومی و ترغیب مردم عزیز به
برگزاری مراس��م محدودتر و با اولویت منازل و اس��تفاده از ظرفیت
ارزش��مند صدا و سیمای جمهوری اس��امی ایران و فضای مجازی
همچون سال گذشته نباید مغفول بماند.
 -۴هرگونه مماش��ات با جریانات قانون گریز و ش��کننده پروتکلها
باتوجه به ش��رایط بس��یار خطیر کنونی ابعاد گس��ترده زیان آوری
دارد که م��ی تواند مدیریت بیماری را غیرممکن س��ازد .لذا توجه
دس��ت اندرکاران محترم مدیریت مراس��م مذهبی از تفاوت شرایط
با س��ال گذشته بدلیل تحوالت ویروس بیماری زا و تهیه بروشور و
جزوه های آموزش��ی برای روزه داران عزیزی که متمایل به شرکت
در این مراسم می باشند بسیار موثر خواهد بود.
 -5برگزاری مراس��م عید فطر در بعضی از مناطق کش��ور در سال
گذش��ته موجب ش��کل گیری موجی جدید در آن استانها شد که
شکلگیری این پدیده در عید سعید فطر آتی می تواند در ویروس
جه��ش یافته ابعاد س��نگینتری ایجاد کند .ل��ذا پرداختن به امور
پیش��گیرانه قبل از فرا رس��یدن عید در استانها و نقاطی که ممکن
است آسیب پذیر باشد ،بسیار ضروری است.

رئیس قوه قضاییه :

رئیس اورژانس اجتماعی کشور مطرح کرد

چرانسبتبهمقابلهباکروناتصمیماتبهموقعگرفتهنمیشود؟

تهران حدود  ۴هزار کودک زبالهگرد دارد

رئیس قوه قضاییه گفت :چرا علی رغم نظر صریح
وزارت بهداشت و مراکز علمی و دانشگاهی نسبت
به مقابله با کرونا تصمیمات به موقع گرفته و انجام
نمیشود؟به گزارش فارس ،آیت اهلل سید ابراهیم
رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی
قوه قضاییه با بیان اینکه مسئوالن باید پاسخگوی
تاخیر در اج��رای تصمیمات کرونایی که موجب
خس��ارت و تلفات بیشتر شده ،باشند ،گفت :چرا
علی رغم نظ��ر صریح وزارت بهداش��ت و مراکز
علمی و دانش��گاهی نس��بت به مقابل��ه با کرونا
تصمیمات به موقع گرفته و انجام نمیشود؟ جان
انس��انها و کس��ب و کار مردم بسیار مهم است؛
باید زمانشناس��ی وجود داشته باش��د.آیت اهلل

رئیس��ی ضمن ابراز تاثر از ش��هادت محیط بانان
زنجانی ،دس��تور داد تا رسیدگی سریع و دقیق و
کیفر عبرتآموز مجرمان به س��رعت انجام شود.
رئیس دس��تگاه قضا تاکید کرد :همه کسانی که
در میدان حفاظت از ثروتهای ملی و حراس��ت
از مرزها هستند ،باید پشتیبانی قضایی و حقوقی
شوند.آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به توافقات
حاصله با دس��تگاه قضایی کشور عراق در جریان
س��فر به این کشور اظهار کرد :از دستگاه قضایی
عراق بابت پیگیری توافقات س��فر س��ال گذشته
تشکر میکنیم؛ در نتیجه پیگیری این توافقات،
تعدادی از زندانیان ایرانی به کشور منتقل شدند
و تعدادی دیگر نیز در آینده باز خواهند گشت.

رئیس اورژانس اجتماعی کش��ور گفت :براس��اس
اطاعات سازمانهای مردمنهاد در تهران نزدیک به
چهار هزار کودک زبالهگرد وجود دارد .زبالهگردی
جزو مشاغل غیرمعمول و پرخطر به شمار میآید.
به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی کشور ،محمود
علیگو در برنامه تلویزیونی ب��ا موضوع «کودکان
کار و خیابان» افزود :براس��اس آم��ار وزارت کار در
سال  500 ،1۳96هزار کودک کار در سطح کشور
وجود دارد که به سه دسته کودکان کار کارگاهی،
کودکانکار در خیابان و کودکان زبالهگرد تقسیم
میش��وند.وی ادامه داد :بیش��ترین ک��ودکان کار
از دس��ته کارگاهی هس��تند ک��ه کمترین میزان
توجه به آنها ش��ده اس��ت .جمعیت کودکان کار

در خیابان ،قابل ش��مارش نیس��ت و براساس آمار
بهزیستی حدود  1۴هزار کودک کار در خیابان در
کل کش��ور تخمین زده شده است .تعداد کودکان
زبالهگرد از دو دسته دیگر کمتر است و جزو مشاغل
غیرمعمول و پرخطر به ش��مار میآید .براس��اس
اطاعات س��ازمانهای مردمنه��اد (ان جی او) در
تهران حدود چهار هزار کودک زبالهگرد وجود دارد.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور به قانون حمایت از
اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت :در این قانون
اعام شده که کودکان زیر  18سال منع کار دارند
اما در قانون کار جمهوری اسامی عنوان شده که
کارکودکان بین  15تا  18سال ،در صورتی که کار
به آنها آسیب نرساند ،بامانع است.
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ورود به پارکها و بوستانهای تهران ممنوع شد

پارکها و بوستانهای تهران به دلیل وضعیت قرمز کرونا تعطیل شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،همزمان با آغاز پیک چهارم شیوع ویروس
کرونا در کشور و قرمز بودن وضعیت پایتخت ،به منظور حفظ سالمتی خانوادهها،
پارکها و بوستانهای شهر تهران تعطیل شدند و ورود به این فضاها
ممنوع است.

جهان

کرونا خبر

=تعداد مبتالیان  1۳۶ :میلیون و  ۶41هزار
و  901نفر
=تعداد فوت�ی ها  :دو میلیون و  949هزار
و  409نفر
=تعداد بهبود یافتگان  109 :میلیون و 881
هزار و  55۳نفر
ایران

=تعداد مبتالیان  :دو میلیون و  9۳هزار و
 452نفر
=تعداد فوتی ها  ۶4 :هزار و  7۶4نفر
=تعداد مبتالیان دیروز 2۳ :هزار و  ۳11نفر
=تعداد فوتی های دیروز  274 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان  ۳1 :میلیون و  918هزار
و  591نفر
=تعداد فوتی ها  575 :هزار و  829نفر

گردشگری

تورهایترکیه
همچنانبرقراراست!

با وجود اباغها و اخباری که یک هفته اخیر مبنی
بر ممنوعیت تورهای ترکیه منتشر شدهاست ،با
مراجعه ب��ه س��ایتهای برگزاری ت��ور متوجه
میشوید که تورهای ترکیه همچنان برقرار است و
این اباغیهها تنها جنبه تشریفاتی داشته است!به
گزارش تس��نیم؛ گایههای وزارت بهداش��ت و
مصوبات ستاد ملی کرونا منجر شد تا مسئوالن،
برگزاری هرگونه تور ب��ه ترکیه را ممنوع کنند.
هرچندکهخواستههایبیشترمبتنیبرممنوعیت
پروازهای ترکیه بود اما گویا زور وزارت بهداشت
بی��ش از این ب��ر منافع اقتصادی ش��رکتهای
هواپیمایی نچربید و تنها تورهای گردشگری به
ترکیه دستور لغو فعالیت گرفتند.در همین یک
هفته اخیر اما راههای مختلفی برای سرپیچی از
این دستورات مشاهده شد و یکی از این راهها این
بود که شرکتهای برگزاری تور بلیطهای هواپیما
را جدا میفروختند و رزرو هتل و بیمه و ترانسفر
مسافران در ترکیه را هم جدا! بنابراین نامش تور
نبود و تنها یک پک مسافرتی تلقی میشد.امروز
هم که دیگر معلوم شد شرکتهای گردشگری و
آژانسهای مسافرتی به صورت کاما واضح اقدام به
برگزاری تور میکنند؛ بررسی این موضوع نیاز به
مس��تندات زیادی ندارد ،تنها کافی است عبارت
تور ترکیه را جستجو کنید تا با انبوهی از تورهای
ترکیه با شرایط و امکانات متفاوت مواجه شوید.
کارشناسان این تورها در پاسخ به پرسش خبرنگار
تسنیم مبنی بر ممنوعیت برگزاری تورهای ترکیه
میگویند "اباغی در این موضوع به آنها نش��ده
و ممانعتی در راس��تای فعالیت آنها ایجاد نشده
اس��ت!!"این درحالی است که اباغیه ممنوعیت
برگزاری و حتی تبلیغ تور به تاریخ  18فروردین
م��اه بازمیگردد:همچنی��ن پرهام جانفش��ان؛
مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان تهران در گفتوگویی اعام
کرد مردم میتوانند در صورت مشاهده تبلیغات
تورهایترکیهیابرگزاریاینگونهتورها،تخلفاترابه
سامانه 09629وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستیگزارشکنند.امادیروزباتماسخبرنگار
تس��نیم با این سامانه در راس��تای گزارش تخلف
برگزاری تور توس��ط برخی آژانسهای مسافرتی،
کارشناسان این سامانه اعام کردند چیزی مبنی بر
ثبت تخلف در راستای برگزاری تور ترکیه به ما اباغ
نشدهاست.

آموزش

کمبودمعلمازسال۱۴۰۳
کمترمیشود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
با اشاره به اینکه کمبود معلم از سال  1۴0۳کاهش
مییابد،گف��ت :از این به بعد اس��تخدام معلم فقط
براساس استانداردهای شورای عالی انقاب فرهنگی
خواهد بود.قاس��م احمدی الش��کی در گفتوگو با
تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا آییننامه جذب
و ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش که بر
اساسمصوبهشورایعالیانقابفرهنگیبایدتدوین
میشدوگواهیصاحیتمعلمیونسبتدانشآموز
به کارکنان آموزشی جزو آن بود ،تدوین شده است؟
اظهار کرد :این آییننامه در دست بررسی و بخشی از
آن انجام شده است ،پس از این و بعد از اینکه قانون
آخر الحاق تبصره 10ماده 17اجرایی شد و حدود88
هزار نفر استخدام شدند که هم اکنون 55هزار نفر را
ساماندهیکردهومابقیرانیزساماندهیخواهیمکرد،
الزاماً براساس آئیننامه و استانداردهای شورای عالی
انقابفرهنگی،معلمانجذبمیشوند؛اینآییننامه
هنوز نهایی نشده و در مراحل پایانی است.وی درباره
کمبودنیرویانسانیدرآموزشوپرورش عنوان کرد:
تا سال  1۴0۳دچار مشکات جدی نیروی انسانی
هستیموپسازآنجمعیتدانشآموزانکاهشپیدا
میکندبنابراینهماکنوندنبالراهکارهاییهستیمتا
بتوانیم برای این چند سال برنامهریزی داشته باشیم،
س��ال  1۳99بیش از  102هزار ردیف اس��تخدامی
دریافت کردیم اما زمانی بود که سالی سه هزار ردیف
اس��تخدامی میدادند بنابراین ،این جزو افتخارات
آموزش و پرورش است که این تعداد ردیف دریافت
کرده اس��ت تا جذب نیروهای حقالتدریس ،خرید
خدمات و  ...را به حداقل برسانیم.

حوادث

مرگ موتورسواردر پی تصادف
بااتوبوسشرکتواحد

رئی��س اداره تصادفات پلیس راه��ور فاتب ،از
مرگ یک موتورسوار در پی تصادف با اتوبوس
شرکت واحد خبر داد.سرهنگ احسان م ُومنی
در گفتوگ��و با ایس��نا در اینب��اره اظهار کرد:
س��اعت  15:۳0روز یکش��نبه  22فروردین در
مس��یر ش��مال به جنوب خیابان کارگر بعد از
میدان قزوین ،یک دس��تگاه اتوبوس ش��رکت
واحد در خط ویژه اتوبوس در حال حرکت بوده
که با یک دس��تگاه موتورسیکلت که در مسیر
جنوب به شمال در حال حرکت بوده بهصورت
جلو به جلو برخورد میکند.وی با بیان اینکه
اتوبوس به علت تجاوز به چپ از مسیر مجاز با
موتورسیکلت برخورد کرده بود ،ادامه داد :پس
از برخورد ،راننده موتورسیکلت به سمت راست
خیابان پرتاب ش��ده و بر اثر برخورد س��رش با
آسفالت خیابان در محل فوت میکند.سرهنگ
احس��ان م ُومنی اظهار کرد :رانندگان اتوبوس
حتما با سرعت مطمئنه در خطوط ویژه تردد
کنند تا در صورت مشاهده هرگونه خطر بتوانند
وسیله نقلیه را کنترل کنند.

دستگیریمعتادمسلح
باادعایدندانپزشکی

فرمان��ده یگان ام��داد پلیس اس��تان تهران از
دس��تگیری معتاد مس��لحی خبر داد که خود
را دندانپزش��ک معرفی کرد.به گزارش ایس��نا،
سرهنگ سلمان آدینه وند دراینباره گفت :روز
شنبه ماموران گشت انتظامی یگان امداد پلیس
تهران درحال گش��ت زنی در محدوده امامزاده
حسن(ع) بودند که فردی را در حال استعمال
موادمخدر در خودرو ش��خصیاش مش��اهده
کردن��د.وی با بیان اینکه ای��ن فرد در پیگیری
ماموران پاس��خ درستی به سواالت نداد ،گفت:
ماموران اقدام به بازرسی از داخل خودروی این
فرد کرده و در جریان آن مقادیری مواد مخدر و
یک قبضه ساح جنگی با  10فشنگ را کشف
و ضبط کردند.فرمانده یگان امداد پلیس تهران
ب��زرگ با بیان اینکه متهم بازداش��ت و به مقر
پلیس منتقل ش��د افزود :تحقیقات اولیه برای
احراز هویت متهم آغاز و متهم با نش��ان دادن
کارت هویتیاش خود را دندانپزش��ک معرفی
کرد.وی ب��ا بیان اینکه متهم به هم��راه اموال
مکش��وفه برای تحقیقات تکمیل��ی در اختیار
ماموران کانتری پلیس پیشگیری قرار گرفته
اس��ت ،گفت :رس��یدگی به موض��وع در حال
انجام است تا مش��خص شود که این فرد واقعا
دندانپزشک بوده یا خیر.

جوانساوجیهنگامتعمیرکولر
بهدلیلسقوطازبالکنجانسپرد

فرمانده انتظامی شهرس��تان ساوه گفت :یک
جوان  29س��اله هنگام تعمیر و راهاندازی کولر
خانهاش از بالکن س��قوط کرد و جان خود را از
دست داد.به گزارش ایرنا و نقل از پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ علی اکبر عیس��ی آبادی روز
یکشنبه در این خصوص ،اظهار داشت :پس از
آنکه گزارش سقوط از ارتقاع منجر به فوت در
یکی از محلههای شهرستان به مرکز فوریتهای
پلیس  110اعام شد ،تیمهای امدادی در محل
حضور یافتند .وی افزود :ش��دت جراحت وارده
باعث ش��د که تاش امدادگ��ران نتیجهای به
همراه نداشته باشد و این جوان که هنگام تعمیر
کول��ر از بالکن منزل خ��ود در طبقه اول یک
ساختمان سقوط کرد ،جان خود را از دست داد.

کشف ۱۳۵تننهادهدامی
فاسددرگمرک

رئیس پلیس گم��رک پلیس امنیت اقتصادی
ناجا از کشف  1۳5تن نهاده دامی فاسد غیرقابل
مصرف و دس��تگیری  6متهم در ش��مالغرب
کشور خبرداد.به گزارش ایسنا ،سرهنگ هادی
رفیعی کیا در تش��ریح جزئیات این خبر گفت:
کارشناس��ان مس��تقر در مرک��ز پایش پلیس
گمرک ناجا با بررسیهای اسنادی محمولههای
گمرکی و انجام اقدامات فنی و خاص پلیس��ی
ب��ه چندین تریلر حام��ل ذرت دامی ترخیص
ش��ده از گمرک بندر انزلی مش��کوک شدند.
با توج��ه به اینکه مقصد تمام��ی محموله ها،
اس��تان آذربایجان غربی بود ،موضوع با پلیس
امنیت اقتصادی مس��تقر در استانهای مسیر
حرکت محمولهها هماهنگ و پس از شناسایی
خودروها به ص��ورت لحظهای تردد محمولهها
اس��تعام و هدایت عملیاتی انجام و در نهایت
همکاران پلیس امنیت اقتصادی اس��تانهای
مذکور چهار دس��تگاه تریلر را در استان زنجان
و دو دس��تگاه تریلر را در اس��تان اردبیل برای
بررسی بیش��تر متوقف کردند.در بررسی اولیه
توسط همکاران مشخص شد تمامی ذرتهای
دامی فاس��د ،کپک زده و غیرقابل مصرف برای
دام هستند که پس از تایید کارشناسان جهاد
کشاورزی محمولهها به مقدار  1۳5تن توقیف
و به تعزیرات حکومتی تحویل شدند.رفیعی کیا
با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محمولههای
مکش��وفه را هشت میلیارد ریال برآورد کردند،
اضافه کرد :در این پرونده شش متهم دستگیر و
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضائی شدند.

سهشنبه  ۲۴فروردین۱۴00

شماره ۵۹8۹
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سیاسی

همکاری با چین برای فیلترینگ گسترده؟

نایب رئیس کمیسیون اصل  ۹0مجلس شورای اسالمی گفت :توافق با چین برد  -برد است و واگذاری
جزایر ایران به این کشور دروغ محض است .حجتاالسالم سید محمود نبویان در گفتگوی مشروح با
مهر ،گفت :در حال حاضر متأسفانه ما حاکمیتی بر فضای مجازی ،موتورهای جستجوگر ،پیامرسانهای
اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست ما خارج شده است و برای ما بسیار حائز
اهمیت است که با همکاری با چینیها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -۱۲۱۰ظاهــرا برخــی اقتصــاد یــا
گردشــگری را به مبارزه با کرونا ترجیح
دادند .جان مــردم از هر چیزی مهمتر
است)۱/۲۰( .
 -۱۱۵۹متاســفانه هنوز فرهنگ رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری
نزد برخی افراد در جامعه نهادینه نشده
اســت .برخی خیلی بیمباالت هستند.
پروتکلها کاهش دارد)۱/۲۰( .
 -۱۱۳۲وضعیــت بیمارســتانها خوب
نیست ،ظرفیت تکمیل آنها تقریبا تمام
شده .ما با بحران مواجه هستیم .نیازمند
تصمیمات اورژانسی هستیم)۱/۲۰( .
 -۱۱۲۱آیــا واکســن تولیــد داخــل
میتواند جوابگوی واکسیناسیون جامعه
باشد)۱/۲۰( .
 -۱۱۱۰نباید در ایام نوروز اجازه سفر به
مردم میدادند راهها را باید میبســتند.
این همه مسافرت در زمان کرونایی جایز
نبود)۱/۲۰( .
 -۲۳۲۱کاش احیای برجام به ســرعت
اتفاق بیفتد تا قبل از پایان دولت روحانی
این اتفاق خوب باید رخ دهد)۱/۱۷( .
 -۲۳۲۰آقای علی مطهری! آنچه که در
مورد پوشش زنان گفتید خیلی اغراق و
مبالغه بود .میتوانستید بهتر از حجاب
دفاع کنید)۱/۱۷( .
 -۲۲۴۵آیا صحت دارد که گفته میشود
واکسن برای واردات وجود ندارد؟ ()۱/۱۷
 ۵۰ -۲۲۱۰درصــد شهرســتانها در
وضعیــت قرمز و نارنجی هســتند .این
شرایط نگرانکننده است)۱/۱۷( .
 -۲۱۰۱مــردم نگراننــد حتی در بحث
واکسیناســیون هم موضوع پارتیبازی
و تبعیــض اتفــاق بیفتد .ایــن نگرانی
زمانــی برطرف میشــود که مــردم را
واکسیناسیون کنند)۱/۱۸( .
 -۲۰۵۳آیا کسانی که به مسافرت رفتند
باید حتما تســت کرونا بدهند؟ البته به
نظر یک کار ضروری است)۱/۱۸( .
 -۲۰۵۰متاســف شــدیم وقتــی وزیر
بهداشــت گفت کرونا ما را شکست داد.
این اعترافات تلخ دالیل بسیاری دارد که
باید کارشناسان توضیح دهند)۱/۱۸( .
 -۲۰۲۵درست نبود امسال با این همه
توصیهها و تذکــرات این همه حجم از
مســافرتهای نوروزی را شاهد باشیم.
مردم اگر همکاری نکنند که اوضاع روز
به روز بدتر میشود)۱/۱۸( .
 ۸۲ -۲۰۲۰درصد میزان مخاطبان سریال
«نون.خ» نشان میدهد مردم اگر برنامههای
خوب ببینند کمتــر ســراغ برنامههای
شبکههای ماهوارهای میروند)۱/۱۸( .
 -۲۰۱۲در قضیه مرغ و بازار مرغ مقصر
اصلی مرغداران هســتند یــا داللها یا
نظارت مسئوالن متولی آن؟ یا همه این
موارد؟ ()۱/۱۸
 -۲۰۱۱ســریال پایتخت  ۷باید ساخته
شود .ســریالهایی که با اقبال عمومی
مردم مواجه میشــوند باید ســریهای
جدید آن ساخته شود)۱/۱۸( .
 -۱۹۵۱اگر قرار است مردم فعال امیدی
به تحــوالت مثبت در بورس نداشــته
باشند پس چرا آنقدر مردم را تشویق به
سرمایهگذاری در بورس کردند؟ ()۱/۱۸
 -۱۹۴۵امیدواریم زمان واکسیناســیون
که شد موضوع رانت و پارتیبازی مطرح
نباشد)۱/۱۸( .
 -۱۹۳۱بــا تــورم موجــود و گرانیها
هزینه زندگی در کالنشهرها خصوصا در
تهران بــرای طبقات ضعیف قابل تامین
نیســت .خانوادههای ضعیف در تامین
نیازمندیهای خود درماندهاند)۱/۱۸( .
 -۱۹۰۱رابرت مالی مســئول امور ایران
یک چیز میگوید برخی مسئوالن کاخ
سفید چیزهای دیگر .به نظر آمریکاییها
دچار یک تناقض آشــکار و چندصدایی
در برابر موضوع برجام هستند)۱/۱۸( .
 -۱۸۰۵آیــا توافــق با چیــن میتواند
آمریکا را ترغیب به برگشــت به برجام
کند؟ ()۱/۱۸
 -۱۷۲۰عربستانیها بهتر است خودشان
هم رفتار خصمانه خود در مقابل ایران و
مردم مظلوم یمن را تغییر دهند)۱/۱۸( .
 -۱۷۱۰مسلم است عناصر رژیم غاصب
از بازگشــت آمریــکا به برجــام نگران
باشــند سیاســت تنش با ایــران جزو
برنامههای همیشگی آنهاست .مرگ بر
اسرائیل)۱/۱۸( .
پیامهای مردمی در صفحات ۷-۴-۲

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000۱۴۱۴۲۷در میان بگذارید.

مکث

عبدالرضا داوری:

احمدینژاد از سال  ۹۶میگوید
 ۳ماه دیگر نظام سقوط میکند

عصر ایران :عبدالرضا داوری در سال ۱۳۸۸
در ستاد انتخاباتی محمود احمدینژاد فعالیت
میکرد و از اوایل دهۀ  ۱۳۹۰جزو یاران نزدیک
احمدینژاد شد ولی در چند ماه اخیر به شدت
از احمدینژاد فاصله گرفته و یکی از منتقدان
رادیکال او شــده است .در بخشی از گفتگوی
وی با عصر ایران آمده است:
من در ســالهای اخیر در جلساتی بودهام که
در آن جلســات آقای احمدینژاد در تراز انبیا
و اولیاء الهی توصیف میشــد و این توصیفات
در حضور خــود او مطرح میشــد .در ذهن
ما این نکته فرو رفته بــود که هر انتقادی به
آقــای احمدینژاد همســویی با اســرائیل و
صهیونیسم است.
ما حتــی انتقادهــا علیــه احمدینــژاد را
نمیخواندیم و راســتش فکــر میکردیم هر
انتقادی که به ســمت آقای احمدینژاد روانه
میشــود ،از یک کانون واحد صهیونیســتی
اســت و این منتقدین دشــمنان امام زمان
هســتند و آقای احمدینژاد هم نایب خاص
امام زمان است.
ولی خدا
آقای احمدینژاد خودش را در جایگاه ّ
یا حداقــل در جایگاه «نایب خاص» میبیند.
ایشان االن خبر از «ظهور صغری» میدهد .تا
حاال چنین حرفی را به این صراحت نگفته بود.
در دفتر ولنجک ،اتاق من و آقای دکتر عبدالرضا
شیخاالسالمی کنار هم بود .در شهریور ۱۳۹۹
یک روز با آقای شیخاالســالمی وزیر رفاه در
دولت اول احمدینژاد صحبت کردم و به ایشان
گفتم احتمال تایید صالحیت آقای احمدینژاد
تقریبا منتفی است و به دکتر شیخاالسالمی
پیشنهاد دادم شما روی کاندیداتوری خودتان
تامل کنید .اما آقای شیخاالســالمی به خاطر
همین شــرایطی که آقای احمدینژاد ایجاد
کرده که کســی نتواند در کنارش در فضای
سیاسی موثر باشد ،از پیشنهاد من مضطرب
شــد .منظورم این اســت که این اختالفات
از مدتها قبل شــکل گرفته بــود و االن که
نظرات انتقادیام را علنی کردهام ،این اختالف
نظر بــرای اطرافیان آقــای احمدینژاد اصال
عجیب نیست.
احمدینــژاد طرحی در ذهنش اســت که بر
اســاس این طرح جمهوری اسالمی به زودی
فرومیپاشــد و مانند شوروی سابق ،که غرب
از یلتسین استفاده کرد ،االن هم جهان غرب
از ایشان (احمدینژاد) استفاده میکند و یک
یلتســین ایرانی در دوران پــس از جمهوری
اســالمی متولد میشــود! این تحلیل آقای
احمدینژاد است.
احمدینژاد از اواخر سال  ۹۶به بعد ،مرتبا به
ما میگفت جمهوری اسالمی سه ماه ،حداکثر
شش ماه دیگر سقوط میکند .حتی در اواخر
سال  ،۹۹وقتی که بحث انتخابات مطرح بود و
من انتقاد میکردم از کنش آقای احمدینژاد،
آقای بقایی به من گفت اصال ببین جمهوری
اسالمی به انتخابات میرسد؟
یکی از اخباری کــه ما با آقای احمدینژاد به
طور روزانه در اتاق ایشــان مــرور میکردیم،
اخبار بورس بود .سقوط بورس که میتوانست
نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و مردم را به کف
خیابان بیاورد ،یکی از اخبار مورد عالقۀ آقای
احمدینژاد بود.
 آقای احمدینژاد از یک نظر فرد زیرکی است.من معتقدم احمدینژاد مشایی را برجسته کرد
تا مشــایی ضربهگیر او باشد .یعنی حواسها
متوجه آقای مشایی شود تا خود احمدینژاد
آسیب نبیند .احمدینژاد از مشایی به عنوان
سپری در فضای سیاسی استفاده کرد.
 آقای احمدینژاد مطلقا اهل مطالعه نیست.دادههایی که ایشان در سخنانش ارائه میکند،
برگرفته از متون کالسیک اقتصادی و فلسفی
نیست .ایشان این دادهها را از دیگران میشنود
و بیــان میکند .برای همیــن گاهی در بیان
عبارات و کلمات دچار خطای فاحش میشود.
مثال نمیداند کجا بگوید مارکسیســم ،کجا
بگوید مارکسیست.
 در اینکه آقای مشایی اهل نمازهای مستحبیو عبادت و تهجد است ،تردیدی ندارم .خودم
این را دیــدهام .اما اینکه ایــن تهجد در یک
چارچوب خاصی باشد ،خبر ندارم .من در این
حوزهها صحبتی نکردهام با آقای مشایی.
این خیلی زشت است که ما بگوییم ما بسیار
پاکدست هستیم و اصال چیزی برای خوردن
نداریم ولی چندین خانه و ماشــین داشــته
باشیم .آقای بقایی دو تا خانۀ ویالیی در تهران
دارد .یعنی منزلش آپارتمان نیست .آقای بقایی
برای دو تا همسرش دو تا خانۀ ویالیی دارد و
یک ویال هم در آبسرد دارد.
احمدینــژاد بســته به موقعیــت خودش و
نسبتش با کانونهای قدرت ،سیاستورزیاش
تغییر میکند .ایشــان در شورای عالی امنیت
ملی با آقای علی الریجانی درگیر شــد و او را
برکنار کرد ،اما در ســال  ۸۷از آقای الریجانی
برای کســب ریاســت مجلــس ،در رقابت با
حداد عــادل ،حمایت کرد .یعنی تیم خودش
را روانۀ مجلس هشــتم کرد تا علی الریجانی
رئیس مجلس شود .بعد دوباره با همین آقای
الریجانی دچار مشکل شد.

رادپور ،اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد :

روحانی عادت دارد بدون هماهنگی سخن بگوید
دی ماه  ۹۹حسن روحانی وعده داده و گفته بود« :اگر صرفا  ۷میلیارد دالر منابع ایران که در بانک یکی از کشورها  -کره جنوبی  -بلوکه شده ،در اختیار
بانک مرکزی قرار بگیرد ،قیمت دالر از  ۲۵هزار تومان به  ۱۵هزار تومان میرسد ».مسئلهای که در همان زمان با واکنشهای بسیاری همراه بود و به اتفاق،
کارشناسان ارزی ،چنین رویدادی را مساوی با ناممکن ارزیابی کردند! از آن روزگار  ۲۴ -دی ماه  - ۹۹نزدیک به صد روز گذشته و اینک نخست وزیر
کره جنوبی در ایران به سر میبرد؛ اتفاقی که برای نخستین بار بعدِ  ۴۴سال رخ میدهد .آفتاب یزد با یکی از کارشناسان بازار ارز به گفتگو پرداخته تا
ببیند آزادسازی منابع ایران نزد کره ،چه اندازه بر بازار میتواند تأثیرگذار باشد؛ میثم رادپور معتقد است« :در شرایط تحریمی ،تقریب ًا هیچ!»

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک اقتصاددان و کارشناس ارز به آفتاب
یــزد گفت« :مگر توافق نامهی برجام روی نرخ ارز چه اثر «شــارپی»
گذاشت که اینک انتظار داشته باشیم آزادسازی منابع مالی ایران نزد
بانکهای کرهی جنوبی تا  ۱۰هزار تومان ،دالر را در سراشیبی سقوط
قرار دهد؟! » میثم رادپور میافزاید« :شرایط بازارهای مالی جهان نسبت
به سال  ،۹۶سخت گیرانه تر ،قاعدهمندتر و نظام مندتر شده است فلذا
برای ورود مجدد ایران به این بازارها و عادی شدن مبادالت بانکی یک
راه وجود دارد و آن برداشته شدن تمامی تحریمهای پولی و بانکی است
در غیر این صورت و در حالی که نظام پولی جهان ،ایران را از ســیکل
بازارهای مالی خارج کرده ،هرگونه اتفاقی ،حتی آزادسازی تمامی منابع
مالی بلوکه شدهی ایران در چین ،هند ،عراق ،روسیه ،کره جنوبی ،آمریکا
و ...نیز نمیتواند اثری فراتر از  ۲۰تا  ۳۰درصد بر بازار ارز باقی بگذارد که
آن نیز موقت بوده با مقاومت رو در رو خواهد شد».
> نفتکش کرهای آزاد شد ،پولهای ایران آزاد نشد!

بیست و چهارم دی ماه نود و ن ُه ،در جلسه هیئت دولت ،حسن روحانی
با بیان اینکه قیمت فعلی دالر واقعی نیست اعالم کرد ،اگر منابع بلوکه
شده ایران در کرهحنوبی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد ،قیمت دالر
در آینده وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت » .بسیاری از رسانهها در
همان زمان با تأکید نوشتند« :مقامات ایرانی بارها درباره آزادسازی منابع
ارزی ایران در کره جنوبی و دیگر کشورها وعده دادهاند اما هیچگاه این
وعدهها عملی نشده است ».پانزدهم دی ماه  ،۹۹توقیف نفتکش کره
جنوبی در آبهای خلیج فارس بار دیگر مســئله پولهای بلوکه شده
ایــران در کره جنوبی را مطرح کرد .برخی میگفتند دلیل توقیف این
نفتکش استرداد منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است و مقامات
ایران هم این مسئله را رد میکردند .بعد از توقیف نفتکش کره جنوبی،
خبرگزاری یونهاپ اعالم کرد کل منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره
جنوبی ،حدود  ۱۰تریلیون وون یعنی  ۹.۲میلیارد دالر است« .تجارت
نیوز» درباره رقم  ۹.۲میلیارد دالری نوشته بود« :برای درک بهتر این
رقم خوب است بدانید که به گزارش مرکز پژ وهشهای مجلس ایران
کل در آمد نفتی ایران در هفت ماهه نخســت امسال تنها  ۲میلیارد
دالر بوده است .بنابراین این یعنی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره
جنوبی  ۴/۵برابر درآمد نفتی ایران در سال جاری است ».کشمکشها
بر ســر آزادسازی نفتکش کرهای تا  ۲۰فروردین ادامه پیدا کرد تا این
که در خالل نشســت وین ،خبری که میتوانست مذاکرات وین را نیز
تحت الشعاع قرار دهد این بود« :نفتکش کرهای آزاد شد» و اما پولهای
بلوکه شدهی ایران  ۷ -یا  ۹.۲میلیارد دالر  -همچنان آزاد نشده است!

> شمع ریخته نذر امام زاده شد!؟

 ۲۱دی ماه  ،۹۹عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:
«در یک سال و نیم اخیر کرهایها بارها نامهنگاری و اعالم کردهاند که
مشــکل را امروز ،فردا و یا یک ماه دیگر حل میکنند ،اما تاکنون این
مشکل حل نشده است ».با این حال باز هم او خوشبین بود و میگفت
احساس میکند که قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی برای حل این
مشکل عزمی جدی دارد .آنطور که رئیس کل بانک مرکزی گفته بود
او در گفتگو با هیئت مذاکره کنندهکره جنوبی برای منابع متوقف شده
ما در کره جنوبی درخواست سود کرده و تاکید کرده که کاالیی را هم
در برابر این پول نمیپذیرد .همتی گفته بود :قضیه منابع بلوکه شــده
ایران در کره جنوبی با  ۲۰یا  ۵۰میلیون دالر حل نمیشود و طلب ما
 ۷میلیارد دالر است که چند سال است در این کشور بلوکه شده است.
ایران بهانه آنها مبنی بر مشکالت با کشور آمریکا برایعدم آزادسازی

چرخهی منابع ارزی است زیرا بانک مرکزی فاقد مکانیزمهایی است که
با آن بتواند بازار ارز را کنترل و نظارت کند زیرا ارزی در اختیار ندارد
که توقع چنین کاراییهایی داشته باشیم».
> تنها هنر همتی

منابع ایران را نمیپذیرد ،چرا که کشــورهای دیگری هم بودند که ما
در آنها منابعی داشــتیم ،اما تاکنون توانستهایم منابع خود را از آنها
دریافت کنیم .بعد از جلسه همتی با تیم مذاکره کره ،محمود واعظی،
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :کرهایها قول دادند که خودشان بروند،
اجازه بگیرند تا پولهای ایران آزاد شود .ضمن اینکه ما مقدمات کارهای
حقوقی را فراهم کردیم و با مقامات کره جنوبی هم اتمام حجت کردیم،
امیداوریــم که ماه آینده توفیقاتی به وجود بیاید .با این توصیفات باید
گفت :بحث ربط دادن سقوط آزاد نرخ دالر تا کانال  ۱۵هزار تومان به
منابع مالی بلوکه شده در کرهی جنوبی مصداق بارز «شمع ریخته نذر
امام زاده کرده است» میتواند تلقی شود .میثم رادپور میگوید« :حسن
روحانی عادت دارد بدون هماهنگی با وزرا و معاونان خود ادعاهایی بعضاً
بدون پشتوانه و بیپایه را تحویل افکار عمومی بدهد!»
> سفر نخستوزیر کره جنوبی به ایران بعد از  ۴۴سال

مناقشهی پولی ایران و کره جنوبی در نهایت باعث میشود تا چون سی
کیونگ ،بعد از  ۴۴سال ،نخستین نخستوزیر کره جنوبی باشد که به
ایران سفر میکند .آن گونه که ایسنا گزارش میدهد ،نخستوزیر کره
جنوبی در این سفر با مقامات جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتوگو
کرد .سفر چون سی کیونگ نخســتوزیر ۶۹ساله کره جنوبی که به
منظور انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات جمهوری اسالمی ایران عازم
تهران شــده است ،ســه روز به طول خواهد انجامید .انتظار آن است
در جریان این ســفر ،راههای بهبود روابط تهران  -سئول و موضوعات
دیگر مورد بحث و رایزنی قرار گیرد .بر اساس اعالم سعید خطیبزاده،
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چون سی کیونگ در سفر به
تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسالمی ایران درخصوص موضوعات
دوجانبه از جمله موضوع محدودیتهای غیرقانونی ایجادشــده برای
دسترسی به منابع بانک مرکزی در این کشور گفتوگو خواهد کرد.
> این که میگویند بانک مرکزی استقالل دارد یک تعارف است!

میثم رادپور ،کارشــناس بازار ارز با تأکید بر این مسئله که «استقالل
بانک مرکزی یک شعار نخ نما شده است» و «برخی حرفهای روحانی
در جلســات هیئت دولت بــرای اولین بار به گوش وزرا و مســئوالن
دستگاهها میخورد همان گونه که ما نیز دفعتاً با آن مواجه میشویم!»
ادامه میدهد« :این که میگویند بانک مرکزی اســتقالل دارد بیشتر
به یک تعارف یا یک شــوخی نخ نما شده شــبیه است زیرا ،در هیچ
کشوری حتی آنهایی که از نظام بانکی نظام مندی برخوردار هستند
و بانکها در سیطره بخش خصوص نیز ،بانکهای مرکزی بدون پیروی
از سیاستهای کالن آن کشور هیچ اقدامی نمیکنند اما داستان بانک
مرکزی در ایران؛ منهای استقالل نداشــتن ،نبود ابزار تأثیرگذاری بر

میثم رادپور میگوید« :تمام هنر همتی خالصه میشود در دیکته کردن
حرفهایی که به او میزنند آن هم در قالب پستهای اینستاگرامی!»
وی خاطرنشان میکند« :شاید شما انتظار داشتید وقتی حسن روحانی
از ارز  ۱۵هزار تومانــی میگوید برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی
بدهد که باید گفت؛ اوال و شاید همتی خود نیز دالر ۱۵هزارتومانی را
همچون من و شما در همان جلسه شنیده باشد در ثانی او شخصیتی
پروپاگاندایی دارد و فقط خوب حرف میزند مضافاً این که کاری هم از
دستش بر نمیآید چون چیزی و اختیاری دست او نیست!
> دالر میتوان به قیمت پیش از  ۹۲بازگردد اما...

این اقتصاددان اظهار میدارد« :این که ادعا کنیم با آزادیســازی مث ً
ال
۷میلیارددالر تا ۱۰هزارتومان از نرخ ارز را خواهد کاست یعنی به دیگر
موانعی که بر سر راه سیستم بانکی ما قرارداده شده یا واقف نباشیم یا
خواسته باشیم از کنار آن به سادگی بگذریم اما واقع امر این که ،تبادالت
ارزی ایران به دلیل تحریمهای پولی و بانکی از گرانترین تبادالت بانکی
است و به همین دلیل پذیرش سقوط نرخ ارز تا  ۱۵هزار تومان اندکی
سخت است!» رادپور میگوید« :از دیگر مسائلی که به نظر من بسیار
مهم اســت این که به فرض آزادسازی تمامی منابع مالی بلوکه شده،
بازهم تأثیری بیشتر از  ۲۰تا  ۳۰درصد بر بازار ارز نمیتوان متصور بود
و این یعنی نرخ دالر به سختی از  ۲۰هزار تومان کمتر شود آن هم نه
برای مدتی طوالنی بلکه کوتاه مدت کما این که پیشترها نیز در مواقعی
شاهد کاهش نرخ ارز به صورت مقطعی بودهایم اما این کاهشها هرگز
نتوانسته دوام داشته باشد زیرا ما تحریم بانکی هستیم و همین مسئله
بر بازار مبادالت ارزی ما تأثیر قابل تأملی خواهد گذاشت».
این کارشــناس بازار ارز خاطرنشان میکند« :کاهش شدید نرخ ارز در
شرایط فعلی به چند دلیل ممکن نیست:
= تحریمهای بانکی و مالی
= کاهش ذخائــر ارزی به گونهای که هرچه ارز تزریق شــود صرف
سفارشهای ثبت شده خواهد شد
= اگر همهی منابع آزاد شود در نهایت پاسخگوی نیاز دوساله است که
هر رخدادی میتواند شرایط را سختتر از گذشته نماید».
وی ادامــه میدهد« :احمدینژاد دولت را با دالر نزدیک به ۴۰۰۰هزار
تومان تحویل داد که اندکی بعد این دالر شروع به افزایش قیمت کرد.
یکی از مواردی که پذیرش کاهش شدید نرخ ارز را دشوار میکند آن
هم در شرایطی که در آن به سر میبریم ،امضاء برجام است که در نهایت
توانست  ۳۰۰یا  ۴۰۰تومان از نرخ ارز بکاهد یعنی آزادسازی منابع مالی
بلوکه شده از رخداد برجام نیز بزرگتر است!؟»
میثم رادپور در پایان خاطرنشــان میکنــد« :در صورتی میتوان به
کاهش و تثبیت نرخ ارز امید بست که بسیاری از تحریمهای اعمال شده
علیه ایران لغو شود که اگر این چنین نشود کاهشها اندک ،مقطعی و
غیر قابل اعتماد خواهد بود».
وی تأکید میکند« :کرهایها البته قرار نیست همهی منابع مالی ایران
که سالها است نزد آنها باقی مانده است را آزاد کنند آن چه به ذهن
نزدیک است این که در این مرحله شاید یک میلیارد یا مبلغی نزدیک
به همین عدد را آزاد کنند و این اعداد و ارقام هرگز نمیتواند تأثیرات
آن چنانی بر بازار ارز گذارد!

چکهای صیادی اجاره داده میشوند!

در آگهی تبلیغاتی که به دست عصر قانون رسیده است نوشته شده« :چک شرکتی صیادی با استعالم جهت ضمانت» شماره تماسی هم در انتهای آن ذکر شده است.
برای اطالعات بیشتر با شماره تماس میگیریم .خانمی جواب میدهد .از او در خصوص ارائه چکهای تضمینی سوال میکنیم که میگوید« :این چک را برای خرید میدهیم ،برای
ضمانت وام داده نمیشود! بابت هر چک یک میلیون و پانصد هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان از شما میگیریم و چک را با ضمانت استعالم برای شما صادر میکنیم!»
چند وقتی اســت که قوانین مربوط به چک تغییر کرده است و حاال
به واســطه قوانین جدید ساز و کاری برای چک کشیدن ایجاد شده
است که تا پیش از این به نظر میرسید راه هر گونه سوء استفاده را
از ســودجویان سلب خواهد کرد اما به تازگی یک آگهی تبلیغاتی به
دست عصر قانون رسیده است که همه تصورات در خصوص قوانین
جدید چک را تحت تاثیر قرار میدهد .در آگهی تبلیغاتی که به دست
عصر قانون رسیده است نوشته شده« :چک شرکتی صیادی با استعالم
جهت ضمانت» شماره تماسی هم در انتهای آن ذکر شده است .برای
اطالعات بیشتر با شماره تماس میگیریم .خانمی جواب میدهد .از او
در خصوص ارائه چکهای تضمینی سوال میکنیم که میگوید« :این
چک را برای خرید میدهیم ،برای ضمانت وام داده نمیشود! بابت هر
چک یک میلیون و پانصد هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد هزار
تومان از شما میگیریم و چک را با ضمانت استعالم برای شما صادر
میکنیم!» از او میپرسم برای ضمانت پرداخت چک و اینکه حساب
شما را در زمان مشخص پر کنم باید چه تضمینی بدهم؟ زن در جواب
میگوید« :شما نیاز نیست حساب من را پر کنید .شما با فرد فروشنده
هماهنگ میکنید و پول را نقدی به او میدهید و او هم چک ضمانت
من را سر موعد بر میگرداند» از او میپرسم اگر من اقساط را پرداخت
نکنم چه میشود؟ زن در جواب کمی مکث میکند و میگوید« :چک
من برگشت میخورد اما واقعیت این است که در حال حاضر اگر کسی
با شما آشنا نباشد با چک جنسی را به شما نمیفروشد ،اگر هم آشنا
باشد دیگر به چک من کاری ندارد خودتان میدانید با او!» در جواب
به او میگویم ولی همچنان خیلی جاها هســتند که با چک خرید و
فروش میکنند ،زن اما میگوید« :من بعید میدانم! حاال شما سوال
کنید» بعد هم با استرس خداحافظی میکند و تلفن را قطع میکند!
به همین راحتی تمام قوانین مربوط به چک که به تازگی مورد بازنگری
قرار گرفته بود دور میخورد و هنوز عرق قانون گذاران در خصوص ارائه
قوانین جدید چک خشک نشده راههای سوء استفاده از آن به دست
سودجویان پیدا میشود! البته به نظر میرسد این یک طرح خام برای
ارائه چک ضمانتی باشد اما همین موضوع نشان میدهد که راههای
دور زدن قانون چک ،مثل سایر قوانین همچنان باز است و در آیندهای
نزدیک شاهد اجاره دادن چکهای صیادی خواهیم بود ،همانطور که
پیشتر شاهد اجاره موارد دیگری مثل کارت ملی بودیم که موجب به
وجود آمدن تبعات منفی در چرخه اقتصادی شد و همین موضوع هم
لزوم نظارتهای نهادهای ذیصالح را افزایش میدهد.
> اجاره چک صیادی از جنس همان اجاره کارت ملی است

یک وکیل پایه یک دادگســتری در خصوص تبعات حقوقی «اجاره
دادن چــک صیاد» گفــت« :معموال هر اقدام جدیــدی که صورت

میگیــرد بالفاصله پس از آن راههــای دور زدن قانون مربوط به آن
هم پیدا میشود ،پیش از این هم شبیه این دست سوء استفادهها را
در فروش دستگاه پوز شاهد بودیم .حتی این نوع المانها در تبلیغات
وکالتهای تضمینی و یا ســندهای فروشی و کرایهای برای ضمانت
و وثیقه هم وجود داشــت!» فرهاد افرامیان افزود« :حتی در برخی
اسام اسهای تبلیغاتی چنین عنوانی مطرح میشود« پیگیری پرونده
شما توسط قاضی بازنشسته» بدون شک همه این نوع تبلیغات خالف
قانون و کذب هستند اما جرم کیفری برای آنها در نظر گرفته نشده
اســت ،مگر اینکه تبعات حقوقی کاری که در راستای اجاره سند یا
کارت ملی به وجود میآید گریبانگیر افراد شــود .برای مثال سندی
را اجاره میدهند و این سند وثیقهای میشود برای آزادی یک زندانی،
بعد از مدتی زندانی متواری میشــود و سند و ملک توسط نهادهای
قضائی ضبط میشود! یا در مثال دیگری در خصوص اجاره کارت ملی
شاهد بودیم که با کارت ملی افرادی که اجاره میدادند سودجوییها و
کاهبرداریهایی صورت گرفته بود و پس از افشای پرونده کالهبرداری
پای شــخص اجارهدهنده کارت ملی به میان میآمــد و قانون او را
متخلف اعالم میکرد » .وی افزود« :در خصوص موضوع اجاره دادن
چک صیادی هم شاید نمای بیرونی ماجرا از این قرار باشد که شخصی
میخواهد به جای شخص دیگری ضمانت انجام بدهد اما واقعیت این
است که اگر آن چک یا سند ریشه درستی داشته باشد و اگر این یک
رفتار مافیا گونه نباشد ،چطور ما به ازای یک رقم بسیار باال ،چکی را
که سند محسوب میشود به قیمت خیلی پایین اجاره میدهند؟ باید
ریشه این چکها مورد ارزیابی قرار بگیرد و صحت و سقم ماجرا بررسی
شود .قوه قضائیه بایدنسبت به این مسئله دقت بیشتری به خرج بدهد
و این مسائل باید مورد پیگیری و ارزیابی قرار بگیرند .عقل سلیم حکم
نمیکند که کسی برای یک رقم جزو چنین تعهداتی را برای خودش
ایجاد کند مگر اینکه راههای فراری برای آن در نظر گرفته شده باشد».
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد« :در همه جای دنیا افراد
نا صوابی وجود دارند که به د نبال سود جویی هستند ،اما به نظر من
دلیل اجاره چک صیادی هم از جنس دالیل اجاره کارت ملی ،اجاره
سند و دستگاه پوز است».
> اجاره چک صیاد غیر قانونی است

عضو شورای عالی مرکز وکالی قوه قضائیه در خصوص تبعات حقوقی
«اجاره دادن چک صیاد» گفت« :سیاســت بانک مرکزی و قانونگذار
در خصوص وضع قانون برای چکهای جدید به نام صیاد جلوگیری
از همین مخاطرات موجود اســت کــه در خصوص چکهای قبلی
بیشــتر شاهد آن بودیم .سامانه صیاد مخفف کلمه« صدور یکپارچه
الکترونیکی» چک اســت که هدف قانونگذار از ثبت چکها در این

سامانه ،یکپارچهسازی سیستم صدور چک و متمرکز کردن فرآیند
صدور دسته چکهای بانکی از سوی بانک مرکزی به  ۳واحد است» .
حسن نریمانیان افزود« :قانون قبلی در خصوص چک با مشکالتی در
خصوص صدور دسته چک ،تحویل و انتقال چک همراه بود ،در واقع
ســهولت در استفاده از چک مشکالت موانعی را به وجود آورده بود و
وضع قانون جدید مربوط به چک در خصوص چکهای صیاد در واقع
جلوگیری از جرائمی اســت که در حوزه صدور چک اتفاق میافتاد.
این چکهای صیاد دارای مزایایی اســت که کار را برای سودجویان
سخت میکند ».وی تصریح کرد« :یکی از مزایای این نوع چکعدم
تحویل کارت عابر بانک به صادرکننده چکهای بال محل صیاد است؛
عالوه بر آن این چکهــا یک ویژگی خاص و حائز اهمیت دارند آن
هم این اســت که به واسطه ســامانه صیاد که مربوط به این چکها
است اطالعات یکپارچه ،مدرن و قابل دسترس از وضعیت اختصاصی
دســته چکهای موجود در کشور ایجاد میشود ،از طرف دیگر یک
شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ درج میگردد که دریافتکننده
چک میتواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند
و در همان لحظه ازسابقه صاحب چک مطلع شود .این موضوع نشان
میدهد که تبلیغ ارائه شده در خصوص اجاره چک صیاد خالف قوانین
اســت .از طرف دیگر سامانه ارائه شده که امکان استعالم از پیشینه
صادرکننده را فراهم مــیآورد میتواند مهمترین عامل در خصوص
چکهای برگشتی باشد و این مورد نیز نشان میدهد که اجاره چک
صیاد با چنین خصوصیاتی کامال خالف قانون است .در حال حاضر
فرآیند اعتبارسنجی کامال مکانیزه شده است ،به همین دلیل هم این
فرآیند با تبلیغ صورت گرفته در تضاد است که همین امر غیر قانونی
بودن این تبلیغ را نشان میدهد .از طرفی طبق قانون جدید چکها
منحصر بفرد هستند و باید مشخصات صادرکننده و دریافتکننده
چک در سامانه درج شود ،در زمان انتقال هم که در قانون قبلی خیلی
راحت اتفاق میافتاد ،در قانون جدید باید تمام مشخصات انتقال چک
در سامانه ثبت شــود .با اوصافی که ذکر شد این تبلیغ ارائه شده به
صورت مطلق مخالف قانون اســت ».او در خصوص تبعات حقوقی و
قضائی این موضوع نیز گفت« :صدور چک دارای قوانین خاصی است و
حساسیت موضوع درباره موضوع نحوه صدور و نحوه استعالم چکهای
صیاد توسط قانونگذار و ضابطین آن افزایش یافته است .فکر میکنم
این موضوع با اینکه خالف قانون است اما فاقد جنبه کیفری باشد ،اما
اگر کسی با یک چک دست به اقداماتی بزند یا اینکه زیر بار مسئولیتی
برود یا تعهدی را متعهد شود ،بر اساس این تعهد مسئولیت بر عهده
او قرار میگیرد ،یعنی در خصوص تبلیغ ارائه شده اگر فردی چکی را
ارائه بدهد مسئولیت آن چک را بر عهده گرفته و خسارتهای وارده
بر عهده او است».

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

باوحشتسریالبازیمیکنم!

عزتاهلل مهرآوران بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون درباره
برنامهریزی خود برای اجرای اثری نمایشی گفت :دلم میخواهد که
اثری را روی صحنه ببرم ولی نمیشود زیرا در حال حاضر کار تئاتر
کردن نه به نفع خود هنرمند و گروه است و نه به نفع مخاطب .وی
متذکر شــد :هیچ امکانی در تئاتر وجود ندارد که بتوان در پناه آن
به اجرای یک اثر نمایشی پرداخت .در چنین شرایطی که کرونا به
وجود آورده ،گروههایی که قصد اجرا در سالنهای خصوصی را داشته
باشند باید حداقل برای هر اجرا یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به

عنوان هزینه سالن بپردازند که وضعیت را برای گروهها
سختتر میکند .این هنرمند تئاتر معتقد است اداره
کل هنرهای نمایشی در شرایط سخت کنونی میتواند
با گروههای تئاتری قراردادی منعقد کند که بر اساس
آن دستمزدی برای عوامل و بازیگران گروهها در نظر
گرفته شود و تضمینی مالی ارائه دهد تا گروهها حداقل با دغدغه
کمتری به تولید و اجرای تئاتر در این شرایط بپردازند .مهرآوران با
بیان اینکه در شرایط کنونی تأمین هزینههای تولید و اجرای یک

فرهنگی
اثر نمایشی توسط گروه بسیار سخت و دردناک است،
تأکید کرد :متأسفانه اکثر تئاتریها در حال حاضر بیکار
هستند و در شرایط سخت و دردناکی به سر میبرند.
به گزارش مهر ،بازیگر مجموعههای تلویزیونی چون
«لیسانسهها»« ،فوق لیسانسهها» درباره وضعیتی که
کرونا برای ایفای نقش بازیگران در مجموعههای تصویری رقم زده
هم تصریح کرد :با وحشت جلوی دوربین فیلمبرداری میرویم زیرا
به دلیل داشتن گریم نباید از ماسک استفاده کنیم.

مسعود خیام:

=از خودم بیسوادتر آدم نمیشناسم .داوری من
درباره خودم این است و اگر کسی به من بگوید برو
بیســوادترین آدم روزگار را پیدا کن صددرصد و
بیمعطلی میگویم خودم

۴۰سالاستکتابنمیخوانم!

خیام با بیان اینکه نمیتواند خواننده عام باشد ،میگوید
مســعود ّ
 ۴۰سالی میشــود که کتاب نخوانده و نمیخواند بلکه فقط روی
موضوعی که کار میکند متمرکز میشود و کتابهای مرتبط با آن
موضوع را میخواند .این نویســنده ،مترجم و پژوهشگر ادبی ،زاده
 ۱۷اردیبهشــت سال  ۱۳۲۶در تهران است .او در گفتوگو با ایسنا
درباره کتابهایی که خوانده و میخواند میگوید .متن این گفتوگو
در ادامه میآید:

آخرین کتابی که مطالعه کردهاید ،کدام کتاب بوده است؟
چیزی حدود  ۴۰ســال اســت که کتاب نخوانــدهام و کتاب هم
نمیخوانم؛ کار من با کتاب اینطور است که اگر بخواهم مثال درباره
«شــاهنامه» کار کنم سراغ هر کتابی را که ممکن است درباره این
موضوع به دستم برســد ،میگیرم .بعد دور خودم پخش میکنم و
چیزی حدود یکی دو ســال فقط شــاهنامه میخوانم و غیر از آن
کتاب دیگری نمیخوانم ،فقط درباره شاهنامه میخوانم تا آنچه را
در نظر دارم ،بنویســم و تمام شــود .بعد مثال سراغ موالنا میروم و
خیام به
دوباره فقــط درباره موالنا میخوانم و نه چیز دیگری .عمر ّ
همین ترتیب و غیره .بنابراین من پاسخگوی اینطور سواالت نیستم،
زیرا کتاب نمیخوانم .کاری که االن میکنم درباره خمســه نظامی
است و اکنون بیش از  ۲۰جلد کتاب درباره خمسه نظامی از آقایان
وحید دســتگردی و ثروتیان و برات زنجانی که کارهای اصلی است
و مقداری هم کارهای مرتبط دور و بر من اســت و بر روی آنها کار
میکنم .بنابراین من فقط با نظامی کار دارم و خارج از آن هم هیچ
کاری ندارم زیرا نمیتوانم خواننده عام باشم و این را بخوانم و آن را
بخوانم .این مســئله برای دوران جوانی بود؛ مثال  ۵۰سال پیش و از
 ۵۰سال پیش تاکنون کار من اینطور است که به شما گفتم .کار بد
هم نمیخوانم ،اکنون بیش از  ۲۰جلد کتاب مربوط به نظامی؛ «لیلی
و مجنون»ها« ،خسرو و شیرین»ها« ،اسکندرنامه»ها« ،هفتپیکر»ها
و «مخزن االسرار»ها دور و بر من است .نظامی بد نیست ،خوب هم
نیست .خوب و بد نظامی را تاریخ روشن کرده است.
کتابی هست که از خواندنش پشیمان شده باشید؟
هرگــز .حتی زمانی که همه چیز میخوانــدم ،به قول معروف آت
و اشــتغال هم در آنها بود ،هرگز پشــیمان نشدم زیرا در هر کتابی
آدم چیــزی یاد میگیرد ،حتــی کتابهای زمان بچگی که به نظر
میرســد دندانگیر نیست .اما برخی از کتابها خیلی خیلی برایم
مهم بوده است و آنها آثار کالسیک هستند ،مثال آنچه درباره فلسفه
سیروستسلیمی:

۱۴۰۰همسالخوبیبرایسینمانیست

سیروس تسلیمی تهیهکننده سینما با بیان اینکه سال  ۱۴۰۰هم همچون
سال قبل برای سینما خوشــایند نخواهد بود ،اظهار کرد :متاسفانه سال
جاری را برای ســینما چندان خوشــایند نمیبینم چون شرایط تولید و
اکران به اندازهای ســخت شده که برای بخش خصوصی امکان کار کردن
مهیا نیســت .وی درباره شرایط معیشــتی اهالی سینما گفت :متاسفانه
سینماگرانی که منبع درآمد دیگری جز ســینما ندارند در ایام کرونایی
دستخوش آســیبهای فراوانی شدهاند ،البته به شخصه چون بازنشسته
صدا و سیما هســتم زندگی خود را به هر نحوی که شده میگذرانم ،اما
امیدوارم دولت شرایطی فراهم آورد تا کسانی که منبع درآمد دیگری جز
سینما ندارند بتوانند زندگی خود را بگذرانند .تسلیمی ادامه داد :متاسفانه
تعداد آسیبدیدگان در سینما بسیار زیاد هستند ،چرا که جمعیت خارج
از عرفی که به این عرصه ورود داشتهاند به میزان خسارت وارده افزودهاند.
این معضل در شرایطی است که سینمای ایران ظرفیت این تعداد نیرو را
نداشــت و ندارد .وی متذکر شد :قابل درک است که جوانان بخواهند به
امید بیضایی یا کیمیایی شدن وارد عرصه فیلمسازی شوند ولی باید این
مهم را مدنظر داشــت که سینمای ایران نیاز به این حجم فیلمساز ندارد.
این تهیهکننده درباره شرایط حاکم بر تولیدات شبکه نمایش خانگی نیز
چنین توضیح داد :تولیدات این حوزه به گیشــه متکی اســت بنابراین از
فیلمها و سریالهای شبکه نمایش خانگی نباید توقع کار فرهنگی داشت،
البته در این میان ،سریالی چون «شهرزاد» نیز وجود داشت که از کیفیت
خوبی بهره برده بود ،اما این کار اســتثنایی در میان تولیدات بیکیفیت
است .وی یادآور شد :ساخت مجموعهای چون «دراکوال» برایم قابل درک
نیســت ،چون این همه هزینهای که برای این کار شده ،توجیه فرهنگی
ندارد .سریال «قورباغه» نیز کاری انتزاعی است که برخی از صحنههای آن
کپیبرداری شده از سریالهای خارجی است .به گزارش صبا ،تسلیمی در
پایان بیان کرد :درباره سریال «سیاوش» و «ملکه گدایان» هم باید بگویم،
متاســفانه رویکردی در این حوزه پیش آمده آنهم اینکه دوربین دائم به
پایین شهر میرود بدون اینکه پیرامون آن داستان مناسب طرح شده باشد.
همچنین در این کارها خشونت بیش از حدی میبینیم که باید درباره آن
اندیشه جدی شود.

بهنازبستاندوست:

دررادیوفعالم

بهناز بستان دوست بازیگر با سابقه تئاتر و رادیو درباره فعالیتهای جدید
کاریاش گفت :مدتی اســت در برنامههای رادیویی «به شــرط زندگی»
و «هزار توی داســتان» فعالیت میکنم .برنامه «به شــرط زندگی» یک
برنامــه صبحگاهی اســت که هفت
صبح روی آنتن پخش رادیو میرود
و در واقع یک مجله اجتماعی اســت
و مــن به عنــوان گوینــده در این
برنامه به کارگردانی و تهیه کنندگی
ساجد قدوســی حضور دارم .بازیگر
نمایش«رگ» در ادامه ســخناش ضمن اشاره به مختصات برنامه «هزار
داستان» تاکید کرد :برنامه «هزار داستان» به تحلیل بزرگترین نویسندگان
داستان کوتاه و آثارشان پرداخته میشود.این برنامه به صورت هفتگی است
و بعد از بیان بیوگرافی شــخصی نویسنده یکی از داستانهایش را با تمام
شخصیتهایش خودم خوانش میکنم .در حال حاضر بیش از چهل و سه
قسمت از این برنامه پخش شده است .بستان دوست با اشاره به حضورش
در مجموعه تلویزیونی «چایخانه همزبان» به ایران تئاتر گفت :این مجموعه
به مناسبت گرامیداشت زبان فارسی با کارگردانی علی عمرانی و نویسندگی
نســیم خراشادی و من و بازیهای علی تاج مهر ،آالله زارع طلب و بهناز
بستان از تلویزیون در حال پخش است.

یونان خواندم ،از افالطون و سقراط ،ماقبل سقراط و بعدیهایش .یا
مثال دانته ،شکسپیر یا گوته یا فیتزجرالد کالسیک به نحو دیگری
بــه اصطالح به من حال داده و من را مرتب کرده اســت ،االن هم
اگــر پیش بیاید که بخواهــم کتابی را بخوانم غیــر از نظامی ،اگر
حوصلهام ســر برود یا خسته شــوم که این اتفاق معموال نمیافتد،
سراغ کالســیکها میروم و غیر از کتاب کالسیک چیز دیگری به
من نمیچسبد.
کتاب کالسیک یا معروفی هست که نخوانده باشید؟
خیلی زیاد .مخصوصا در فرهنگیها .حجم کارها خیلی زیاد اســت.
مگر آدم چقدر میتواند بخواند؟ این را که میگویم نه ذرهای مبالغه
است نه ذرهای این حس که از من تعریف کن ،حقیقت صمیمی قلبم
اســت ،از خودم بیسوادتر آدم نمیشناسم .داوری من درباره خودم
این است و اگر کســی به من بگوید برو بیسوادترین آدم روزگار را
پیدا کن صددرصد و بیمعطلی میگویم خودم .اگر از ابتدا شروع به
خواندن کنی چه ایرانی و چه غیرایرانی ،مثال از فردوسی شاه شاعران،
سعدی ،مولوی ،خیام و حافظ ،یا در کالسیکها دائو دسینگ بخوانی
یا الئو دزو بخوانی ،یا کنفوسیوس و بودا بخوانی یا آثار یونانی بخوانی،
میبینی که هیچجا نایســتادی و میگویی بیسوادم .اما خیلی دلم
میخواهد به برخی دسترســی داشته باشم و بخوانم اما نمیتوانم؛
مثال دوست دارم درباره زکریای رازی بتوانم درست بخوانم ،جسته
و گریخته چیزهایی هست که من هم در کتابهایم استفاده کردهام
اما اینکه زکریا رازی چه کســی بوده برایم مهم است .زکریای رازی
ساختار عظیم فلسفی بوده است .ما فیلسوف نداشته و نداریم .از نظر
فلســفه بعد از محمد غزالی که پدر فلسفه را درآورد و گفت فلسفه
علم تعطیل است ،بعد از آن فلسفه تعطیل شد ولی قبل از آن رازی
را داریم .حســن اشعری جزو کسانی است که به فلسفه ضربه زدند

= من با کتاب معاشــقه میکنم .زمانی که کتابی
را که شــروع میکنم مانند معشوقه من میشود و
تا زمانی که کار دارم ،معشــوقه من است ،با هم به
عوالم عجیب و غریب خودمان میرویم تا زمانی که
تمام شود
اما از همه مهمتر غزالی بوده است .غزالی قصه جالبی دارد؛ او شاگرد
خیام میآمد و شاگردی میکرد و
خیام بود .شبها پیش عمر ّ
عمر ّ
کار یاد میگرفت و صبح که باالی منبر میرفت به او فحش میداد.
خیام کار جالبی میکند ،مــیرود چند مطرب میآورد و میگوید
روی پشتبام باشــید و هر وقت عالمت دادم شروع به ساز و دهل
زدن کنید .شــب غزالی برای شاگردی پیش او میآید .خیام اشاره
میکند و هیئت محترم ارکســتر شروع به ساز زدن میکنند .مردم
میریزند که چه خبر شــده آنهم در خانه عمر خیام که آن زمان
فرد معروف و صاحب نفوذی بوده ،زمانی که مردم جمع میشــوند
خیام میگوید این آقای غزالی همان کسی است که شبها نزد من
شاگردی میکند و صبحها میرود فحش میدهد ،اگر من بد هستم
چرا شاگردی میکنی و اگر خوبم چرا فحش میدهی؟
همه ما گاه کتابهایــی داریم که در کتابخانههایمان
در نوبت خوانده شدن هستند ،کدام کتابها در کتابخانه شما
چنین وضعیتی دارد؟
من چنین کتابی ندارم .من چه شــبها که تا صبح کتاب خواندم.
االن تنها کتاب دنیا که نزدم وجود دارد و غیر از آن به کتاب دیگری
نمیاندیشم ،همین نظامی اســت .وقتی نظامی تمام شد ،آن وقت
میتوانم این سوال را پاسخ دهم که بعدی کدام کتاب است .االن غیر
از نظامی چیز دیگری وجود ندارد.
کتابی که احساسات شما را بیش از بقیه برانگیخته ،کدام
کتاب بوده است؟
همه کتابها؛ من با کتاب معاشــقه میکنم .زمانی که کتابی را که
شروع میکنم مانند معشــوقه من میشود و تا زمانی که کار دارم،
معشوقه من است ،با هم به عوالم عجیب و غریب خودمان میرویم
تا زمانی که تمام شــود .سرسری که نیســت .هرکدام که بگویید
چه افالطون و ســقراط ،چه دانته ،چه رمانهایــی مانند «برادران
کارامــازوف»« ،آنا کارنینا» و «جنگ و صلــح» .اینها هرکدام در
دورهای معشوقههای من بودهاند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  15یزد -علیآباد و توابع

 15فرعی از  -149اصلی -آقای محمدرضا مهدی نژاد یزدی نسبت به ششدانگ خانه
باغچه به طور مفروز قســمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت  488/60متر مربع به
موجب رای شماره  139960221006003400مورخ  1399/12/14واقع در شهرک مدیر
علی آباد تفت خریداری عادی معالواســطه از خانم رباب مدیر و محمدحسن خان
کریمی مالکین رسمی لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :سهشنبه 1400/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/02/08
امیرحسین جعفری ندوشن

م.الف 37

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش  16یزد -سانیج و توابع
 11فرعی از  -21اصلی -آقای علی اقبالی شــاه آباد نســبت به ششدانگ زمین
مزروعی به پالک ثبتی برابر به مســاحت  398/50متر مربع به موجب رای شماره
 139960321006003187مورخ  1399/11/26واقع در ســانیج تفت خریداری عادی
معالواسطه از حسین اقبالی شاه آباد مالک رسمی  238و  239فرعی از  -21اصلی-
آقای علی اقبالی شــاه آباد نسبت به ششدانگ زمین مزروعی به پالک ثبتی برابر
به مساحت  581/70متر مربع به موجب رای شماره  139960321006003183مورخ
 1399/11/26واقع در ســانیج تفت خریداری عادی معالواســطه از حسین اقبالی
شاه آباد مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :سهشنبه 1400/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/02/08
امیرحسین جعفری ندوشن

م.الف 32

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

مفقودی برگ کمپانی
اینجانب سیدمحسن موسوی وزمله مالک سواری سمند  LXXU7مدل  1396رنگ
سفید  -روغنی به شماره پالک  519ب  - 55ایران  19و شماره موتور 124K1107663
و شماره شاســی  NAAC91CEXHF150375به علت فقدان اسناد فروش (برگ
کمپانی) تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس
ادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش
شــرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر– ساختمان سمند مراجعه نماید .
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی
اینجانب سحر محمودپوران منوچهر مالک سواری رانا  TU5مدل  1396رنگ سفید
 روغنی به شماره پالک  684ص  - 76ایران  19و شماره موتور  172B0027122وشماره شاسی  NAAU01FE9HT193150به علت فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی
و برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس
ادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش
شــرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر– ساختمان سمند مراجعه نماید .
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی
برگ سبز و کارت موتورســیکلت شهباز125سی سی به شماره موتور 02585 :و
شــماره تنه 901961 :به شــماره پالک 116:ایران  65625مفقود گردیده و فاقد
اعتبار میباشد.
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سهشنبه  24فروردین1400
شاهنامه خوانی

ادامهگرفتن
شاههاماورانکاوسرا

همــان مهتــران دگــر را بــه بند
ابــا شــاه کاوس در دژ فگنــد
ز گــردان نگهبــان دژ شــد هــزار
همــه نامــداران خنجــر گــذار
ســراپرده او بتــاراج داد
به پــر مایــگان بــدره و تــاج داد
برفتنــد پوشــیده رویــان دو خیل
عمــاری یکــی در میانــش جلیل
کــه ســودابه را بــاز جــای آورند
ســراپرده را زیــر پــای آورنــد
چــو ســودابه پوشــیدگان را بدید
ز بــر جامــه خســروی بردریــد
بمشــکین کمند اندر آویخت چنگ
بفنــدق گالن را بخــون داد رنــگ
بدیشــان چنین گفت کین کارکرد
ســتوده ندارنــد مــردان مــرد
چــرا روز جنگــش نکردنــد بنــد
که جامش زره بود و تختش ســمند
زریــن کمینگه کنید
همی تخــت ّ
ز پیوســتگی دســت کوتــه کنید
فرســتادگان را ســگان کــرد نــام
همی ریخــت خونابه بــر گل مدام
جدایــی نخواهــم ز کاوس گفــت
و گــر چه لحــد باشــد او را نهفت
چــو کاوس را بنــد بایــد کشــید
مــرا بیگنــه ســر ببایــد بریــد
بگفتنــد گفتــار او بــا پــدر
پر از کین شدش سر پر از خون جگر
به حصنش فرســتاد نزدیک شوی
جگر خسته از غم به خون شسته روی
نشســتش بیــک خانه با شــهریار
پرســتنده او بــود و هم غمگســار

فیلم کوتاه

«خورشیدگرفتگی»
درفرانسه

فیلم کوتاه «خورشــیدگرفتگی» به کارگردانی
رها امیرفضلی و علیرضا قاســمی به سیامین
دوره جشنواره بینالمللی «کوت کورت» فرانسه
راه پیدا کرد .این جشــنواره هر ساله در ناحیه
پنتــان شــهر پاریس با هدف گســترش زبان
سینمایی برگزار میشــود .در خالصه داستان
ایــن فیلم آمده اســت :کمی پیــش از کامل
شدن خورشــیدگرفتگی واقعیت زندگی ساقی
دســتخوش تغییر میشــود .به گزارش مهر،
سیامین دوره جشــنواره «کوت کورت» از ۱۶
تا  ۲۲ژوئن برابر بــا  ۲۶خرداد تا  ۱تیر برگزار
میشود.

جدولشماره5989

افقی

 - 1بعــد از مصرف دارو بروز میکند
 پایتخت اتیوپی  - 2گوشه نشینی مشکین شهر ســابق  -وجه رایجاروپا- 3کیفانگلیسی-جماعتها-
نوعی غذا با برگ مو - 4لقب اسفندیار
از پهلوانان شــاهنامه  -اهل یکی از
شهرهایافغانستان- 5توپچوگان-
عدد و شماره  -نیم تنه قبایی  -حرف
ندا - 6شهری در اصفهان  -ذره تجزیه
ناپذیر  - 7غذای نذری – فهم  -سطل
آبکشی  -ساز بادی چوبی  - 8کتابی
ازتولستوینویسندهروسی- 9شراب
 گربه سانی ســنگین وزن  -ظاهرساختمان  -ضمیر غایب  - 10کرانه
آسمان  -نوعی کیک - 11پارچه کهنه
 هر بــار دوره کردن قرآن  -غبار یاخاک نرم  -گندم کوبیده  - 12رنجش
خاطر  -حرکتی در ژیمناســتیک
 - 13نوشتهای حاوی مجموعه عقاید
و بینشهای خاص یک حزب یا گروه
 رغبت  -ضمیر خارجی  - 14ایشان پارلمان روسیه  -پستاندار کوچکدرختزی - 15لوازم التحریر  -به زور

عمودی

 - 1رهگذر  -لقب پیشــوای دوازدهم
شــیعیان (عج)  - 2از نقاشــان قرن
 19هلندی خالق تابلوی شب پر ستاره
 بزرگ منشــی  -مارکی بر خودرو - 3طمع و حرص  -روز  -راســتی و
درستی  -کم کردن  - 4رونق داشتن -
ظرف روغن  -جمع خدمت  - 5کفیل -
خانهبزرگ-نوشتههایعمودیروزنامه
 - 6واحــد مصرفــی گاز  -هم ردیف
 - 7صدای درد  -پاک و آراسته ،لقب امام
دهم  -درج رسمی  -ماه هفتم از سال
شمسی عربی - 8نگاه  -میراث  -پرنده
سعادت  - 9شــاخ گاو  -ملتها  -زود
شکن-امرآوردن- 10قومسفیدپوست
باستانیساکنبینالنهرین-فلزنقرهای
و سخت که در تهیه فوالد بکار میرود
 - 11ساده لوح  -اردوگاه  -روش و رفتار
 - 12ورقــه گوشــت گاو  -پدر آذری
 نمکها  - 13نخستین  -خودداری -علف خوردن دام  -اندک  - 14از نزوالت
جوی  -دختر کورش  -منسوب به این
جهان  - 15اتمــام حجت  -راه و معبر
درون کوه

پاسخجدولشماره5988

شماره 5989
کوتاه از هنر

توقفضبط«تفریق»

با گذشت یک ماه از فیلمبرداری فیلم «تفریق»
به کارگردانی مانــی حقیقی و تهیهکنندگی
مجید مطلبی با توجه به گسترش شیوع کرونا
در شهر تهران و اعالم سازمان سینمایی مبنی
بر لزوم توقف تولیدات سینمایی در شهرهای
قرمز ،فیلمبرداری این فیلم متوقف شــد .به
گزارش مهر ،فیلمبــرداری «تفریق» با بازی
نوید محمدزاده و ترانه علیدوســتی از اسفند
ســال گذشته آغاز شد و بعد از پایان وضعیت
قرمز کرونا در تهران پیگیری میشود.

«رضایت»کلیدخورد

فیلم تلویزیونــی «رضایت» بــه کارگردانی
علیرضا سلیمانی با موضوع مدافعین حرم کلید
خورد .به گزارش فارس ،در خالصه این فیلم
تلویزیونی آمده اســت :یوسف طالقانی برای
دفاع از حرم حضرت زینب ســالم اهلل علیها
قصــد رفتن به ســوریه را دارد اما با مخالفت
شدید خانواده روبرو میشود ...این فیلم برای
پخش از شبکههای سیما ساخته میشود.

هادیباجالندرگذشت

هــادی باجالن (آهنگســاز و موســیقیدان
قزوینی) روز یکشنبه  ۲۲فروردینماه در سن
 ۸۰سالگی دارفانی را وداع گفت .این هنرمند
پیشکســوت متولــد  ۱۳۲۰در قزوین بود و
فعالیت هنری خود در موسیقی سنتی ایرانی
را از نوجوانی آغاز کرده بود .به گزارش سرنا ،او
اجراهای مختلفی در داخل و خارج از کشــور
داشت و تنبک ،ساز تخصصیاش بود.

«مردواسلحه»درآمریکا

«مرد و اســلحه» نوشته جرج برنارد شاو و به
کارگردانی کولمن دومینکو به صورت آنالین
از روز گذشــته دوازدهم تا هجدهم آوریل از
سالن تئاتر کنسراتوار آمریکا پخش میشود .به
گزارش ایران تئاتر« ،مرد و اسلحه» ،که با نام
سرباز شکالتی نیز در زبان فارسی هم شناخته
شده ،نمایشــنامهای است نوشته جرج برنارد
شاو که سالها پیش مرحوم سیمین دانشور
آن را به فارسی برگرداند.

«لختگی»کلیدمیخورد

پیــش تولید فیلــم ســینمایی «لختگی» به
تهیه کنندگــی مهــدی ودادی و کارگردانی
کاوه دهقان پور ،به زودی آغاز میشود و گروه
در مرحله انتخاب بازیگر اســت .نویسندگی
فیلمنامه آن را حسن وارسته به عهده دارد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلم سینمایی
«لختگی» اثری در ژانر معمایی و جنایی است.

سهشنبه  ۲۴فروردین۱۴۰۰
یافته

نکته

التهابسینوسیموجب
تغییر در فعالیت مغز میشود

ميليونها انس��ان مبتال به س��ينوزيت مزمن
ن��ه تنها با گرفتگی بينی و س��ردرد دس��ت
و پنج��ه ن��رم میكنن��د ،بلك��ه معم��والً در
تمركزكردن مش��كل دارند و دارای افسردگی
و عالئ��م ديگر مرتب��ط با مغز هم هس��تند.
به گزارش مه��ر ،تحقيقات جدي��د محققان
الته��اب س��ينوس را با تغييرات��ی در فعاليت
مغز ،به ويژه با شبكههای عصبی كه شناخت،
درون نگری و واكنش به محرکهای خارجی
را تعديل میكنند ،مرتبط میداند.دكتر «آريا
جعفری» ،سرپرست تيم تحقيق ،در اين باره
میگويد« :اين اولين مطالعه است كه التهاب
مزمن سينوس را با يك تغيير عصب شناختی
مرتب��ط میكند».محققان در اي��ن مطالعه،
دادههای مربوط به مغز  ۱۲۰۶فرد بزرگس��ال
در رده سنی  ۲۲تا  ۳۵را بررسی كردند .دادهها
شامل اسكن مغز و اندازه گيریهای شناختی
و رفتاری بود.يافتههای محققان شامل مواردی
مانندكاه��ش اتص��ال عملك��ردی در منطقه
مرتب��ط با عملكرد اجرايی ،حفظ توجه و حل
مشكالت،افزايش اتصال عملكردی به دو گره
در ش��بكه حالت پيش ف��رض كه بر ارجاع به
خ��ود تأثير میگذارد و در هنگام اس��تراحت
بيدار و فعال اس��ت ،كاهش ارتباط عملكردی
در شبكهای كه در شناسايی و تلفيق محرکهای
بيرونی ،ارتباطات و رفتار اجتماعی نقش دارد،
بود .به گفته جعفری« ،ميزان اختالف فعاليت
مغز در گروه مطالعه با شدت التهاب سينوسی
مرتبط است».محققان مشاهده كردند با وجود
تغييرات فعاليت مغز ،هيچ نقص قابل توجهی
در آزمايش رفتاری و شناختی شركتكنندگان
در گروه مطالعه مشاهده نشد.محققان بر انجام
تحقيقات بيشتر در اين زمينه تاكيد دارند.

تازهها

آزادسازی داروی ضدسرطان
با استفاده از هیدروژل

محققان دانش��گاه توكي��و واق��ع در ژاپن نوعی
هيدروژل س��اختند ك��ه قابليت حم��ل داروی
ضدسرطان در بدن و آزادسازی آن را در واكنش
به تغييرات دم��ا و  pHدر محيط داخلی تومور
دارد.ب��ه گ��زارش ايرن��ا ،به گفته محقق��ان اين
هيدروژل ابزاری برای نابودس��ازی س��لولهای
س��رطانی باقی مانده در بدن پ��س از جراحی و
برداشتن تومور اس��ت.هيدروژلها ساختارهای
ش��بكهای از پليمرهای مبتنی بر آب هس��تند
كه ب��ه عنوان حامل تركيب��ات مختلف در بدن
مورد استفاده قرار میگيرند .اين تركيبات هيچ
تاثيری بر ساختار ش��يميايی داروها ندارند و تا
زمان آزادس��ازی در محل مناس��ب ،پايداری آن
را حفظ میكنند.مزيت اصلی هيدروژل محققان
ژاپنی در اين اس��ت كه برای دارورس��انی از يك
رويكرد چندوجه��ی بهره میب��رد .در واقع اين
هيدروژل بر خالف سايرهيدروژلهايی كه تاكنون
مورد استفاده قرار گرفتهاند و تنها به يك محرک
محيطی واكنش نش��ان میدهند ،قادر است در
واكنش به چند محرک محيطی داروها را در بدن
آزاد كند.

زندگی

آفتاب یزد گزارش میدهد

هر آنچه باید درباره حساسیت فصلی بدانیم

استرس دوره جنینی
اثرات مادام العمر دارد

تحقيق جديد نشان میدهد استرس در رحم
تاثير بلندمدتی بر سالمت نوزاد دارد.به گزارش
مهر ،تحقيقات نش��ان داده است كه ارتباطی
بين ش��رايط روانی رايج و اتفاقاتی كه در طی
رشد جنين رخ میدهد ،وجود دارد.نتايج يك
مطالعه جديد نشان میدهد كه استرس منفی
تجربه ش��ده در دوره جنينی در رحم ممكن
است بر واكنش فرد به موقعيتهای استرس زا
در دهه  ۴۰سالگی تأثير گذارد.نتايج همچنين
نشان میدهد كه قرار گرفتن در معرض استرس
قب��ل از تولد به طور متفاوتی بر زنان و مردان
تأثير میگ��ذارد و اين تأثيرات ممكن اس��ت
تأثير مادام العمر داشته باشند.استرس زمانی
رخ میدهد كه خواس��تهها يا چالشها باعث
شود مغز و بقيه اعضای بدن به تنش عاطفی
يا جسمی واكنش نشان دهند .عوامل استرس زا
را میتوان مثبت يا منفی شناخت.اس��ترس
مثبت ممكن است ناشی از موقعيتهايی باشد
كه فرد احس��اس میكند میتواند با آن كنار
بيايد مانند چالشهای روزمره و مسئوليتهای
مرب��وط به كار ي��ا تحصيل .حتی ش��واهدی
وج��ود دارد كه نش��ان میدهد ب��روز چالش
دارای فوايدی برای سالمت است.با اين حال،
اگر فرد احس��اس كند كه بر استرس كنترل
ندارد ،عوامل اس��ترس زای روزمره و نسبی را
میتوان منفی دانست.اس��ترس منفی ممكن
اس��ت در حوادثی مانند طالق ،از دست دادن
شغل يا مرگ يكی از عزيزان رخ دهد و دريافت
حمايت اجتماعی بيش��تر میتواند به كاهش
تأثيرات آن كمك كند.دانشمندان تأثيراتی را
كه استرس میتواند بر سالمت جسمی و روانی
داشته باشد ،تشخيص میدهند .اگر استرس
طوالن��ی ش��ود ،میتواند بر سيس��تم ايمنی
بدن ،دستگاه گوارش ،سيستم قلب و عروق و
سيستم توليدمثل تأثير بگذارد.تحقيقات اخير
نشان داده اس��ترس مادر میتواند بر بارداری
و عملكرد متابوليكی جنين و رش��د عاطفی و
شناختیاش تأثير بگذارد.مطالعه اخير محققان
نشان میدهد كه استرس مادر ناشی از حوادث
زندگی ،باليای طبيعی ،اضطراب و افسردگی،
ريسك مشكالت عاطفی ،رفتاری و شناختی
كودک را در سنين باالتر افزايش میدهد.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا :بهار را بيش��تر آدمها دوست دارند .بعضيها هم ،بهار و
غير بهار برايش��ان فرقي نميكند .اما بعضيهاي ديگر ،حالشان از بهار به هم ميخورد.
البته اين «حال به هم خوردن» با آن «حال به هم خوردن» فرق دارد .اينجا منظور اين
است كه با آمدن بهار ،حال بعضيها متغير ميشود ،به هم ميريزد ،بد ميشود يا چيزي
از اين قبيل .حساسيت به گرده گياهان ،آلرژي ،حساسيت فصلي ،تب يونجه ،حساسيت
بهار ،رينيت آلرژيك .اينها همگي نامهاي مختلف يك بيماري است؛ يك بيماري شايع
كه با شروع بهار ،شايعتر و شايعتر ميشود .مبتاليان به اين بيماري ،همانهايي هستند
كه بهار ،حالشان را بد ميكند .اگر چه حساسيت فصلي ممكن است گريبان هر آدمي را
بگيرد ولي آمارها نشان ميدهد اين بيماري ،تمايل عجيبي دارد كه در بعضي خانوادهها
ش��ايعتر باش��د و در بعضي خانوادهها ،ناش��ايعتر .پس با اين حساب ،ميشود گفت كه
حساس��يت فصلي يك جور بيماري خانوادگي اس��ت كه می تواند كيفيت زندگی آنها
را كاه��ش ده��د لذا با توج��ه به اهميت موضوع آفت��اب يزد در اينباره ب��ا دكتر ايرج
خس��رو نيا ،متخصص داخلی ،رئي��س انجمن متخصصين داخلی اي��ران و دكتر مريم
تاج آبادی ابراهيمی ،دانش��يار رشته ميكروبيولوژی ،رئيس انجمن پروبيوتيك و غذاهای
فراسودمند ايران گفتگو كرده است.
در ابت��دا دكت��ر خس��رونيا در اينباره میگوي��د :آلرژیهای فصلی ،يكی از انواع ش��ايع
آلرژیهاست كه برخی از افراد در فصل بهار و پاييز به آن مبتال میشوند .در فصل پاييز
عامل ايجادكننده آلرژی ،ريزگردها هستند كه به دليل ورود در هوای معلق آلرژی ايجاد
میكنند و در بهار ذرات ريزی كه از گياهان جدا شده عامل آلرژی زا هستند.
وی اظهار كرد :درفصل بهار افراد زيادی را مش��اهده میكنيم كه عاليمی مانند عطسه،
آبريزش از بينی ،احساس سوزش در گلو ،خارش پوست دارند و در برخی موارد نيز كهير
میزنند و سر گيجه و سردرد دارند ودر نهايت مبتال به ناراحتیهای تنفسی میشوند.
رئيس انجمن متخصصين داخلی ايران ادامه داد:اغلب اين افراد در مقابل سوال ديگران
میگويند كه چند س��الی هست كه در فصل بهار اين عاليم را دارند و در تابستان بهتر
میش��وند كه بايد گفت علت اين عاليم حساس��يت به ذرات ريزی است كه از درختان
lدکتر خسرونیا :طبق تحقیقات انجام شده نگهداری گلهای
آپارتمانی در خانه هم ممکن اس��ت که مس��بب ابتال به بیماری
حساسیت فصلی در برخی افراد شود بنابراین افراد بدون آگاهی
از علت حساسیت همیشه در معرض خطر هستند
lمهمترین راه برای درمان یا کنترل حساس��یتهای فصلی ،از بینبردن
عامل ایجادکننده حساس��یت اس��ت در نتیجه برای کاهش یا از بین بردن
آلرژی فصلی بهاره توصیه میشود ،هنگامی که میزان گرده گیاهان در هوا
زیاد اس��ت ،از منزل خارج نش��وید و از رفتن به محل های رویش گیاهان
خودداری کنید
 lتوصیه میش��ود افرادی که به ذرات گیاهی حس��اس هستند حتما به
پزشک مراجعه کنند زیرا در اوایل ممکن است که زیاد آزاردهنده نباشد
ولی با گذشت زمان شدت پیدا کرده واحتمال دارد خطرناک شده و فرد را
مجبور به بستری شدن در بیمارستان نماید
وبوتهها كه میخواهند جوانه بزنند درفضا منتشر میشود كه به آنها "پولن" گفته میشود.
وی اف��زود :اين ذرات (پولن) ب��ا تنفس وارد بدن افراد میش��وند و درآنهايی كه زمينه
حساسيت دارند يا ايمنی بدن شان كم است،باعث ترشح هسيتامين میشوند.
دكتر خسرونيا بيان كرد :افراد مبتال به آلرژی فصلی ممكن است كه زمينه ژنتيكی داشته
باش��ند واغلب افراد يك خانواده گرفتار اين بيماری باشند كه در نتيجه كيفيت زندگی
آنها را كاهش خواهد داد.
اين متخصص داخلی مطرح كرد :طبق تحقيقات انجام شده نگهداری گلهای آپارتمانی
در خانه هم ممكن است كه مسبب ابتال به بيماری حساسيت فصلی در برخی افراد شود
بنابراين افراد بدون اگاهی از علت حساسيت هميشه در معرض خطر هستند.
وی اضاف��ه ك��رد :بايد بدانيم كه افرادی كه به پولنهای گياهی در فصل بهار حس��اس
هس��تند احتمال دارد كه به عطر و ادكلن هم حساس شوند ويا با خوردن بعضی غذاها
مانند تخم مرغ ،بادمجان،س��سها وبعضی داروها بروز عاليم بيماری حساسيت فصلی
شدت پيداكنند.
دكتر خسرونيا عنوان كرد :هر چقدر تماس فرد با ماده آلرژی زا مانند گل و گياه بيشتر
باشد ،احتمال بيشتری دارد كه نسبت به آن حساسيت نشان دهد.
رئيس انجمن متخصصين داخلی ايران متذكر ش��د :مهمترين راه برای درمان يا كنترل
حساس��يتهای فصلی ،از بينبردن عامل ايجادكننده حساس��يت است در نتيجه برای
كاه��ش يا از بين بردن آلرژی فصلی بهاره توصيه میش��ود ،هنگام��ی كه ميزان گرده
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راهکارهای طب سنتی برای پیشگیری و درمان
حساسیتهایبهاره

احتماال خیلی از ما در آستانه بهار تجربه عطسههای زیاد ،خارش گلو ،آبریزش
بینی و ...را داش�تهایم .مش�کلی که سالی یکبار به س�راغمان میآید و به جز
راهکارهای موقت ،ش�یوهای برای رهایی قطعی از آن نیست.به گزارش ایسنا،
بنابر اعالم دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداش�ت ،اگر عموما با آغاز فصل
بهار دچار حساسیت و آلرژیهای میشوید با رعایت نکات و تدابیر طب سنتی
میتوانید تا حد زیادی از ابتال به این مش�کل جلوگیری کنید .به همین منظور
باید  ۳روز تنها از ماالش�عیری که به صورت س�نتی و بدون اس�تفاده از مواد
ش�یمیایی و نگهدارنده تهیه شده استفاده کنید و هیچ غذای دیگری استفاده
نکنید .پس از اتمام این رژیم غذایی س�ه روزه از سبزیهای پخته شده ،بدون
ادوی�ه و ک�م حجم به عنوان غذا اس�تفاده کنید .همچنین بهتر اس�ت در این
فصل به جای آب ،عرق کاسنی ،عرق خرفه یا عرق شاهتره بنوشید.برای تهیه
ماءالش�عیر طبی  75گرم جوی پوست گرفته را همراه با  ۱۰الی  ۱۴لیوان آب به
آرامی بپزید تا جوها ش�کفته ش�وند؛ ماده حاصله را پس از کمی خنک شدن
از صاف�ی رد ک�رده و آب آن را میل کنید .دقت کنی�د که این محصول باید به
تنهایی و بدون نان میل شده و تا یک ساعت پس از آن آب یا خوراکی دیگری
صرف نشود.
خارش گلو :در بس�یاری از حساس�یتها ،فرد مبتال به آلرژی از خارش گلوی
خود شکایت دارد ،گاهی این خارش به حدی تشدید میشود که صبر و طاقت
فرد از او گرفته میش�ود و او را کالفه میکند .برای درمان این عارضه میتوان
از جوش�اندهای که دستور تهیه آن را میخوانید اس�تفاده شود :حدود  5گرم
گل بنفشه و  5گرم شکر تیغال را در دو لیوان آب ریخته و روی حرارت مالیم
بجوشانید تا یک لیوان آن باقی بماند .دم نوش باقیمانده را صاف کرده و شب
پی�ش از خواب میل کنید .اما در افرادی که خارش گلوی خیلی زیادی دارند و
این مشکل باعث میشود از برنامه روزانه خود باز بمانند ،توصیه میشود عالوه
بر شب ،صبح بعد از بیدار شدن از خواب یک لیوان دیگر از این دمنوش گیاهی
بنوشند.
عطسه بهاره :برای کاهش عطسههای ناشی از آلرژی و حساسیت فصلی استفاده
از روغن بنفشه در پایه بادام شیرین توصیه میشود .روزی دوبار ،یک قطره از
روغن بنفشه را درون حفرههای بینی خود بچکانید .عالوه بر این با استفاده از
همین روغن ،پیشانی خود را نیز ماساژ دهید .این کار موجب میشود از شدت
عطسهها کم شده و در مواردی نیز به طور کامل برطرف شود .در کنار استفاده از
روغن بنفشه ،پرهیز غذایی یکی از راهکارهای برطرف کردن عطسههای فصلی
است .از خوردن انواع ادویه ،غذاهای سرخ کردنی ،شکالت و قهوه در فصل بهار
پرهیز کنید و مصرف آنها را به حداقل برسانید.
خارش پوست :گیاه خرفه یکی از سبزیهای فصل بهار است که خواص بسیار
زیادی دارد .از جمله خواص این گیاه دارویی به اثرات تصفیه کنندگی خون از
فضوالت و مواد زائد بویژه مواد صفراوی میتوان اشاره کرد .خوردن این سبزی
به عنوان سبزی خوردن در وعدههای غذایی تاثیر زیادی در درمان خارشهای
فصلی بهار و از بین رفتن تلخی دهان در این فصل دارد .نوشیدن آب این سبزی
نیز در کاهش عوارض و خارشهای ناشی از حساسیت فصلی بسیار موثر است.

گياهان در هوا زياد اس��ت ،از منزل خارج نشويد و از رفتن به محل های رويش گياهان
خودداری كنيد.
وی ادامه داد :نگهداری گلدانهای كوچك در فضای منزل ،افراد حساس به مواد آلرژی زا
را با مشكل مواجه میكند و در صورتی كه عاليم ابتال به آلرژی غير قابل تحمل و شديد
باش��د در اكثر مواقع پزش��كان ،برای درمان ،قرص های آنتی هيستامين و اسپریهای
ضد التهابی بينی را توصيه میكنند.
دكتر خسرو نيا گفت:توصيه میشود افرادی كه به ذرات گياهی حساس هستند حتما به
پزشك مراجعه كنند زيرا در اوايل ممكن است كه زياد آزاردهنده نباشد ولی با گذشت
زمان شدت پيدا كرده واحتمال دارد خطرناک شده و فرد را مجبور به بستری شدن در
بيمارستان نمايد.
 nآلرژی یک بیماری شایع در نقاط مختلف دنیا است

در ادامه نيز دكتر ابراهيمی تاج آبادی دراينباره خاطرنشان كرد :پاسخ بيش ازحد سيستم
ايمنی بدن در برابر برخی عوامل طبيعی را آلرژی میگويند كه درحالت طبيعی نسبت به
اين عوامل ،اين پاسخها دربدن رخ نمیدهند.
وی بيان كرد :در طول حدود  ۵۰الی ۶۰سال گذشته ميزان بروز انواع مختلف بيماریهای
آلرژيك همچون آسم ،اگزمای آتوپيك و درماتيك ،رينيت آلرژيك در بسياری از كشورها
در حال افزايش است.
رئيس انجمن پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند ايران عنوان كرد :آلرژی يك بيماری شايع
در نقاط مختلف دنيا اس��ت .آلرژن به موادی گفته میش��ود كه بتوانند در افراد مستعد
ايجاد پاسخهای آلرژيك نمايد.
وی ادامه داد :در اين بيماری التهابی ،به دنبال تماس افراد حساس با عوامل آلرژن ،نوعی
التهاب ايجاد میگردد .در برخورد دوبارهی فرد با آن آلرژن ،عاليم به شكل آبريزش بينی،
عطسههای پياپی ،سوزش ،خارش ،گرفتگی بينی ،اشك ريزش ،سردرد ،اختالل بويايی
وچشايی میباشند كه غالباً با التهاب قرنيه همراه است ،ايجاد میگردد.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی ابراز كرد :آلرژیها میتوانند به دو گروه كلی تقسيم شوند؛ گروه
اول به عنوان متناوب فصلی شناخته میشوند كه به عنوان مثال میتوان به تب يونجه
اش��اره كرد كه در اين صورت اصلیترين عامل ايجادكننده آن گرده گياهان میباشد و
دسته دوم از آلرژیها با عنوان مزمن و يا پايدار در طول سال شناخته میشود.
اين دانشيار رشته ميكروبيولوژی میگويد :حساسيت فصلی يا آلرژی فصلی يا تب يونجه
(  ) hay feverيكی از حساسيتهای شايع است كه معموالً در فصلهای بهار ،تابستان
و پاييز ،هنگامی كه گياهان گرده افشانی میكنند ،بيشتر مشاهده میشود.
وی افزود :اين نوع حساس��يت از استنش��اق گرده گياهان يا ورود آنها به چش��م حاصل
میشود.به طوركلی تب يونجه زمانی روی میدهد كه سيستم ايمنی بدن ،مواد بیخطر
را خطرناک تلقی كرده و مواد شيميايی را برای مبارزه با آنها وارد خون میكند.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی توضيح داد :بهار فصل زيبايی اس��ت كه بس��ياری از مردم از
فرارس��يدن آن لذت میبرند .اما در اين ميان گروهی از افراد با آمدن فصل بهار اشك از
چشمانشان جاری میشود.اين گروه دچار حساسيت فصلی هستند كه درگير مشكالتی
مانند آب ريزش بينی ،خارش پوست ،عطسه و سرفه ،تجمع خلط و… میشوند و دائما
به دنبال راهی برای درمان حساسيت فصلی هستند.
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از مصرف خودسرانه کورتون برای درمان
حساسیتفصلیپرهیزکنید

یک فوق تخصص ریه گفت :هر سال با شروع فصل بهار بسیاری از افراد دچار
آلرژی و حساس�یتهای فصلی میشوند و عالئم این بیماری آزاردهنده است
و حت�ی در م�واردی فرد را ناتوان به انجام ام�ور روزمره خود میکند .مراجعه
به پزش�ک و جلوگیری از تشدید این بیماری بس�یار مهم است و نباید آن را
س�اده گرفت.دکتر ژیال رحمانیان در گفتگو با ایرنا ،با اش�اره به اینکه آلرژی
و حساس�یتهای فصلی را باید بیشتر شناخت ،بیان کرد :از دیگر مواردی که
حساس�یتهای فصلی ایجاد میکند؛ خانه تکانی و گرد و غبار ناش�ی از آن و
استفاده از مواد شیمیایی مانند سفیدکنندهها و ترکیبات حاوی کلر است.وی
تصریح کرد :وقتی که فرد در معرض آلرژنها قرار میگیرد ،فاکتورهای التهابی
در او آزاد میش�ود و ایجاد عالمت میکند .احساس خارش چشم ،بینی ،گلو،
آبریزش بینی ،عطسه و گاهی اوقات سرفه کردن و احساس ضعف و بیحالی از
عالئم آلرژی و حساسیتهای فصلی است.به گفته وی ،در موارد شدید آلرژی
در ف�رد بصورت تنگی نفس ،خسخس س�ینه خود را نش�ان میدهد که فرد
حتم ًا باید به پزش�ک متخصص مراجعه کند.وی اظهار کرد :در یک س�ری از
افراد آلرژی با بیماری آس�م ارتباط پیدا میکند .یعنی ممکن است فرد بعدها
دچار آسم ش�ود و عالئم آلرژی شروع عالئم مربوط به بیماری آسم باشد.وی
با اشاره به نزدیک بودن عالئم آلرژی و حساسیتهای فصلی با عالئم بیماری
کرونا گفت :با توجه به ش�یوع بیماری کرونا و نزدیک بودن عالئم آلرژی با آن
بسیاری از افراد فکر میکنند مبتال به کرونا شده اند .این در حالی است که تب
و بدن درد شدید از عالئم بارز بیماری کرونا است که در آلرژی این دو عالمت
دیده نمیش�ود .افراد توجه داش�ته باش�ند که تب و بدن درد از عالمتهای
اصلی بیماریهای ویروس�ی و یا عفونتهای ناش�ی از باکتری است.وی ادامه
داد :رنگ ترش�حات بینی در بیماران مبتال به آلرژی فصلی ،روش�ن اما رنگ
ترش�حات بینی ناشی از بیماریهای ویروس�ی و باکتری زرد و سبز است.وی
دوری از عوامل حساس�یتزا ،خارجنش�دن از منزل و استفاده از ماسک را از
راههای پیشگیری آلرژی و حساسیتهای فصلی دانست و بیان کرد :اگر فرد
در منزل با گرد و خاک در تماس است ،حتم ًا از ماسک استفاده کند و زمانی که
از بیرون وارد خانه میشود به دلیل اینکه مواد آلرژیزا میتواند در سطح بدن
و موها قرار گیرد ،حتم ًا حمام رفته و دوش بگیرد.به گفته وی افرادی که دچار
آلرژی و حساسیتهای فصلی هستند و از سیگار استفاده میکنند ،حتم ًا باید
از مصرف آن دوری و آن را قطع کنند.دکتر رحمانیان با اشاره به درمان آلرژی
و حساس�یتهای فصلی اظهار کرد :داروهایی که برای درمان حساسیتهای
فصلی تجویز میش�ود شامل آنتیهیس�تامینها و اس�پریهای بینی است.
برای رفع خارش و س�وزش گلو توصیه میش�ود فرد از آلرژنها دوری کند و
مصرف مایعات افزایش دهد و از غذاهای گرم مانند س�وپ اس�تفاده کند.وی
تصری�ح کرد :بعضی از م�واد غذایی عالئم آلرژی در فرد را تش�دید میکند،
س�رخ کردنیها ،ترش�ی و غذاهای عطردار اس�ت که به هی�چ عنوان توصیه
نمیش�ود.وی تأکید کرد :مصرف خودس�رانه کورتون به هی�چ عنوان توصیه
نمیش�ود .کورتون به دلیل عوارضی که به دنبال دارد حتما باید با نظر پزشک
متخصص باشد و در موارد شدید بیماری تجویز میشود .این فوق تخصص ریه
ابراز کرد :افرادی که دچار حساس�یتهای فصلی هستند درمان بیماری خود
را جدی بگیرند زیرا اگر فرد درمان نش�ود قادر ب�ه انجام کارهای روزمره خود
نخواهد بود و ش�بها خواب مناس�بی نخواهد داش�ت .خواب نامناسب باعث
سردرد در فرد میش�ود .به گفته وی عدم درمان آلرژی در موارد شدید باعث
ایجاد سینوزیت میشود ،در افراد مبتال به آسم ،نیز آسم آنها را تشدید میکند.

رئيس انجمن پروبيوتيك و غذاهای فراس��ودمند ايران اضافه كرد :بسياری از افراد مبتال
به آلرژی فصلی با بروز عالئم اين بيماری مضطرب و نگران میشوند و با توجه به اينكه
مراجعه به مراكز درمانی میتواند خطر ابتال به بيماری كرونا و انتشار آن را افزايش دهد،به
دنبال راهكار منطقی و بیخطر در مواقع بروز عالئمی مانند عطسه ،آبريزش بينی و سرفه
هستند.وی اظهار داشت :برخی از متخصصان بر اين باورهستند كه هراس و نگرانی ايجاد
شده در اثر ندانستن شباهتها و تفاوتهای بيماری آلرژی فصلی با بيماری كرونا میتواند
موجب مراجعات غيرضروری به مراكز درمانی و تشخيصی شود كه اين نيز خود زمينه
ساز ابتالی احتمالی فرد آلرژيك به بيماری كرونا و همچنين افزايش حجم كاری مراكز
درمانی و تشخيصی و پرسنل اين مراكز است.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی افزود :به گفته اين متخصصان ،آلرژی يا حساسيتهای تنفسی
ناشی از واكنش نابجای سيستم ايمنی بدن فرد حساس به مواد تنفسی خارج بدن (در
اغلب موارد گردههای گياهان) اس��ت ،بروز واكنشها و عالئم آلرژيك در فرد حساس به
عوامل مختلفی نظير جنس ماده حساس��يت زا (آلرژن) ،راه ورود ماده حساس��يت زا به
بدن ،سن و ژنتيك بستگی دارد.
رئيس انجمن پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند ايران گفت :با توجه به آمار به دست آمده
توسط محققان اكنون حدود  ۱۰تا  ۲۰درصد جمعيت كشور دچار آلرژی فصلی هستند.
وی تصري��ح كرد :خارش يكی از اصلیترين و ش��اخصترين عالمت افتراقدهنده ميان
بيماری آلرژی تنفسی و بيماری كرونا است ،در آلرژی فصلی و به طور كلی آلرژیهای
تنفسی خارش ،بسيار زياد است ،در حاليكه در بيماری كرونا خارش اصال وجود ندارد و
يا بسيار اندک است.
دكت��ر ابراهيمی تاج آبادی عنوان كرد :تب در آلرژی وجود ندارد هر چند برخی از افراد
احساس گرما میكنند ،اما در حقيقت فاقد تب بوده و در بيماری كرونا تب يكی از عالئم
اصلی به شمار میآيد ،بدن درد و كوفتگی عضالت يكی از عالئم اصلی اين بيماری بوده
در حاليكه در آلرژی بعضی از افراد مبتال ،احس��اس رخوت و بیحالی دارند كه با درد و
كوفتگی بدن كام ً
ال متفاوت است.
اين دانشيار رشته ميكروبيولوژی اظهار كرد :بهترين دارو برای تب يونجه و حساسيتهای
مربوط به تمام فصول ،پرهيز است .داروهايی نيز برای درمان حساسيت فصلی وجود دارد.
بعضی از افراد ممكن است درمانهای جايگزين را در پيش بگيرند.
وی مطرح كرد :مس��لماً پزش��ك برای رفع مشكل حاد افراد مبتال به بيماری حساسيت
فصلی اس��تفاده از دارو را پيش��نهاد میكند ،ولی میتوانيد بعد از آنكه كمی از ش��رايط
اضطراری خارج ش��ديد ،توجه بيش��تری به تغذيه خود داشته باشيد .يكی از روشهای
درم��ان حساس��يت فصلی مص��رف مواد خوراكی و ميوههايی اس��ت ك��ه برای كاهش
حساسيت فصلی اثرگذار هستند.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی ابراز كرد :پروبيوتيكها نه تنها برای سالمت روده انسان مفيد
هستند ،بلكه میتوانند به كاهش التهاب ناشی از آلرژیهای فصلی نيز كمك كنند.
رئيس انجمن پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند ايران افزود :باكتریهای مفيد پروبيوتيك
موج��ب حفاظت از ميكروبيوم روده میش��وند .محصوالت پروبيوتي��ك با اضافه كردن
باكتریهای مفيد برای دستگاه گوارش باعث تقويت سيستم ايمنی بدن میشوند.
وی مطرح كرد :در برخی موارد ،بروز عالئم حساسيتها به دليل عدم تعادل در سيستم
ايمنی بدن است .نقص سيستم ايمنی باعث میشود تا واكنش بدن به آلرژنهايی مانند
آلودگی هوا ،گرد و غبار و گردهها شديد باشد.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی ابراز كرد :امروزه در كشورمان نيز محصوالت پروبيوتيكی عرضه
شده است كه باعث سالمت سيستم ايمنی بدن و درمان عالئم حساسيت فصلی میشود.
 lدکت��ر ابراهیم��ی تاج آبادی :خ��ارش یک��ی از اصلیترین و
شاخصترین عالمت افتراقدهنده میان بیماری آلرژی تنفسی و
بیماری کرونا اس��ت ،در آلرژی فصلی و به طور کلی آلرژیهای
تنفس��ی خارش ،بسیار زیاد اس��ت ،در حالیکه در بیماری کرونا
خارش اصال وجود ندارد و یا بسیار اندک است
 lتب در آلرژی وجود ندارد هر چند برخی از افراد احساس گرما میکنند،
اما در حقیقت فاقد تب بوده و در بیماری کرونا تب یکی از عالئم اصلی به
شمار میآید ،بدن درد و کوفتگی عضالت یکی از عالئم اصلی این بیماری
بوده در حالیکه در آلرژی بعضی از افراد مبتال ،احس��اس رخوت و بیحالی
دارند که با درد و کوفتگی بدن کام ً
ال متفاوت است.
 lبه افرادی که حساس��یت فصلی دارند توصیه میش��ود در فصولی که
آلرژنها روی بدن آنها تاثیر میگذارند به صورت مداوم و منظم محصوالت
پروبیوتیک مصرف کنند ولی در مصرف آن زیاده روی نکنند

رئي��س انجم��ن پروبيوتي��ك و غذاهای فراس��ودمند اي��ران توضيح داد :ب��ه طور كلی
پروبيوتيكها نوعی باكتری مفيد برای بدن ما خصوصا برای دس��تگاه گوارش هس��تند.
اي��ن باكتریها ب��ه س��المت روده كمك بزرگی میكنن��د چرا كه رش��د باكتریهای
خطرن��اک را كنترل میكنن��د؛ باكتریهای بدی ك��ه باعث عفونته��ا و التهاب روده
میشوند.
وی اضافه كرد :محققان اين باكتریهای خوب را ميكروارگانيزمهايی توصيف كردند كه
برای ميزبان خود يعنی بدن ما مزايای زيادی از نظر س��المتی دارند .اگر تعريف سادهتر
بخواهيد ،پروبيوتيكها تعادل بين باكتریهای «خوب» و «بد» را برقرار میكنند و اين
باعث عملكرد بهتر بدن ما میش��ود .عواملی مثل اس��ترس ،مصرف دارو و رژيم غذايی
میتواند تعادل طبيعی باكتریهای روده را بر هم بزند.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی اظهار داش��ت :دانش��مندان باور دارند كه در دنيای استريل و
م��درن امروزی ،پروبيوتيكها میتوانند باعث افزايش نوعی آنتی بادی در بدن كودكان
شوند كه میتواند آنها را از خطر بروز آلرژی در آينده حفاظت كند.
رئيس انجمن پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند ايران ادامه داد :همچنين مطالعات اخير
نش��ان داده اس��ت كه تجويز پروبيوتيكها در مادران باردار پيش از تولد نوزادان و ادامه
تجويز پروبيوتيك به نوزادان باعث كاهش خطر ريسك ابتال نوزادان به آلرژی شده است.
وی میگويد :كودكان مبتال به آلرژی در حقيقت باكتریهای متفاوتی نس��بت به افراد
سالم در دستگاه گوارش خود دارند .اين تفاوتها حتی قبل از شروع آلرژی وجود دارند.
اما مصرف پروبيوتيكها و افزايش جمعيت آنها در دس��تگاه گوارش میتواند راه حلی
برای بهبود بخشيدن به عالئم آلرژی باشد.
دكت��ر ابراهيمی تاج آبادی اظهار كرد :ب��رای انواع آلرژی به خصوص آلرژیهای غذايی،
پروبيوتيكه��ا میتوانند اثرات مثبتی مانند بهبود بخش��ی به عملك��رد بافت موكوزی
روده،جلوگي��ری از رش��د باكتریهای بيماریزا ،محرک تولي��د تركيبات تقويتكننده
سيستم ايمنی در بدن وتاثير مستقيم روی پاسخ دستگاه ايمنی به تهديدهای مختلف
در بدن داشته باشند.
اين متخصص میگويد :آلرژی به محرکهای بيرونی يا خوراكیهای به خصوص درمان
مش��خص و قطعی ندارد و مهمتري��ن راه كنترل اين آلرژیها ه��م دوری كردن از اين
محرکها و مصرف نكردن اين خوراكیها به شمار میرود.
وی بيان كرد :پروبيوتيكها بيشتر در كنترل عوارض ناشی از آلرژی فصلی تاثير جدی
خواهند داش��ت و تاثير اين باكتریها در كودكان بيش��تر از افراد بزرگسال گزارش شده
است.
دكتر ابراهيمی تاج آبادی متذكر شد :به افرادی كه حساسيت فصلی دارند توصيه میشود
در فصولی كه آلرژنها روی بدن آنها تاثير میگذارند به صورت مداوم و منظم محصوالت
پروبيوتيك مصرف كنند ولی در مصرف آن زياده روی نكنند.
اي��ن دانش��يار رش��ته ميكروبيول��وژی بيان ك��رد :افراد مبت��ال به حساس��يت فصلی
میتوانن��د از مكمله��ای پروبيوتي��ك گ��روه دان��ش بني��ان تك ژن زيس��ت كه يك
كپس��ول پروبيوتيك خوب به عنوان مكمل غذايی هستند،اس��تفاده كنند .در بهترين
مكمله��ای پروبيوتي��ك ميزان مناس��بی از ان��واع باكتریهای مفيد وج��ود دارد كه
دس��تگاه گوارش و سيس��تم ايمنی بدن را تقويت میكنند و باعث كاهش عالئم آلرژی
میشوند .وی در پايان گفت :كپسول بايوفلورا با داشتن مقدار مناسبی از الكتوباسيلوس
اسيدوفيلوس ،بيفيدوباكتريوم بيفيدوم ،بيفيدوباكتريوم الكتيس و بيفيدوباكتريوم النگوم
باعث حفظ و تقويت فلور طبيعی دس��تگاه گوارش و تقويت سيس��تم ايمنی میش��ود
و همچني��ن محصول مخصوص كودكان بايوكيد با داش��تن س��ويه مفي��د پروبيوتيك
بيفيدوباكتريوم الكتيس ،باعث تقويت فلور ميكروبی كودكان میشود و در بهبود سيستم
ايمنی و سيستم گوارش كودكان مفيد است.

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

واکنشکرملینبهگزارشنیویورکتایمزازتلفاتکرونادرروسیه

ســخنگوی کرملین از اظهارنظر درباره یک گــزارش اخیر نیویورک
تایمز درباره ادعای پنهانکاری روسیه درباره تلفاتش از بابت همهگیری
کوویــد ۱۹-خودداری کرده و گفت ،از معیارهایی که این نشــریه بر
مبنایشان چنین فرضیههایی را مطرح کرده بیاطالع است .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،این روزنامه برجسته آمریکایی
روز شنبه یک مطلب تحلیلی طوالنی منتشر کرد که در آن نویسنده
ادعا کرد که میزان تلفات روسیه در طی دوران همهگیری بیماری خیلی
بیشتر از آن چیزی بوده که به طور رسمی فاش شده و حتی از تلفات

آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی بیشتر بوده است .به نوشته
این روزنامه ،روسیه تا میزان  ۳۰۰هزار تن تلفات را کمتر
شمارش کرده اســت .این روزنامه از دادههای مربوط به
سازمان فدرال آمارهای دولتی روسیه ( )Rosstatدر قبال
تلفات بیشتر مربوط به ماههای آوریل تا دسامبر ۲۰۲۰
معادل  ۳۶۲۳۰۲مورد مرگ اســتفاده کــرده و این رقم را با آمارهای
کشورهای دیگر مقایسه کرد .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین
در گفتگو با خبرنگاران در پاســخ به درخواست برای اظهارنظر درباره

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

مقاله نیویورک تایمز با در نظر گرفتن اظهارات والدیمیر
پوتین درباره توانایی روسیه برای مدیریت بهتر همهگیری
بیماری نسبت به کشــورهای دیگر گفت :من نمیتوانم
بگویم چرا آنها به آمارهای  Rosstatاستناد میکنند در
حالی که سازمان  Rosstatبه ما دادههایی درباره آمریکا
و کشورهای دیگر نمیدهد .بنا براین چنانچه صادق باشیم ،من درباره
هیچ چیز بدون دانستن پایه و اساس معیارهای این روزنامه برای گرفتن
چنین نتایجی اظهار نظر نمیکنم.

ابوالفضل ظهره وند ،دیپلمات و کارشناس مسائل هستهای در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به خرابکاری در تأسیسات هستهای نطنز:

ترک مذاکره به صالح نیست
باید از اتفاق نطنز به نفع خودمان استفاده کنیم

آفتابیزد-رضابردستانی:یککارشناسمسائلهستهایباتأکیدبراین
مسئله که« :جایگاه و مرتبهی ایران در منطقه متمایز از بسیاری از کشورها
از جمله ترکیه و عربســتان است» به آفتاب یزد گفت« :ایران به استقالل
استراتژیک دست یافته ،پس اگر میبینیم به عنوان یک قدرت منطقهای
روی این کشور حساب ویژه باز میکنند یعنی استراتژیهای سیاسی این
کشور وابسته به هیچ قدرتی نیست و هرچه میگوید از درون و با تکیه بر
قدرت خود میگوید ».ابوالفضل ظهرهوند ضمن آن که فصل الخطاب هر
مذاکرهای را رهنمودهای مقام معظم رهبری اعالم میکند میافزاید« :اگر
بنا بر مذاکره نکردن بود که اکنون تیم مذاکره کنندهی ایران در وین حضور
نداشت پس معلوم میشود مقامات ارشد جمهوری اسالمی و دکترین نظام
جمهوری اســالمی ایران مشکلی با اصل مذاکره به عنوان ابزار دیپلماسی
ندارد آن چه مهم و محل اختالف اســت مســیر مذاکره و دستاوردهای
مذاکرات است که چنانچه مراقب نباشیم برای همیشه باید گوش به فرمان
غربیها باشیم!» ظهرهوند متذکر میشود« :وقتی مقام معظم رهبری گفته
است رفع تمامی تحریم ها ،تکلیف روشن و مواضع شفاف است پس مذاکره
بر سر رفع تحریمهای اوباما یا کنگره یا ترامپ یا در ارتباط با برجام یا فقط
تحریمهای هستهای نکتهی انحرافی است و اگر کسانی هشدار میدهند
صرفاً به این دلیل است که در زمین برجام کاله سرمان نگذارند!
> آمریکا میخواهد ایرانیها را «قورباغه پزون» کند

ابوالفضل ظهرهوند ضمن انتقاد از کسانی که اخبار خرابکاری در تأسیسات
هستهای در نطنز را تماماً به سمت اسرائیل هدایت میکنند بیان میدارد:
«هر حرکتی علیه ایران صورت بپذیرد زیر ســر آمریکا است در این میان
اساساً انگشت اتهام به سمت یک کشور گرفتن تبرئهی کشورهای دیگر و
آدرس غلط دادن به افکار عمومی است!» وی خاطرنشان میکند« :در این
رابطه ما باید هوشیار بوده ،دشمن را به صورت یک منظومه بنگریم نه بخشی
از یک پیکره ،مگر میشود اسرائیل بدون اطالع ،کمک و حمایت آمریکا و
اروپا علیه ایران دســت به اقدامی بزند؟» این کارشناس مسائل هستهای
ادامه میدهد« :مذاکره برای این گونه اوقات است که پشت میز بنشینیم
و با اقتدار مطالبه کنیم که عامل خرابکاری که بوده؟ این گونه رفتارها چه
مناسبتی با اصل مذاکره دارد؟ خواست و مطالبهی ایران به عنوان یک قدرت
منطقهای و یک بازیگر بینالمللی بع ِد این خرابکاری و حمالت تروریستی
چیست؟ نه این که تا مسئلهای پیش میآید فقط اصل مذاکره را زیر سؤال
ببریــم .در مذاکره که اتفاقی نمیافتد در هر صورت ما در یک جایی باید
حرف هایمان را بزنیم و کجا بهتر از جایی که همهی قدرتها هستند!؟»
ظهرهوند میگوید« :من معتقدم آمریکاییها میخواهند با لفاظی و بازی با
کلمات ایرانیها را به اصطالح «قورباغه پزون» کنند ،ما نباید چنین اجازهای
بدهیم ،ایرانیهای سختیهایی که باید متحمل بشوند را شدهاند االن وقت
دیدن نتیجهی سالها صبر و مقاومت استراتژیک است حاال تیمی باید پای
در مذاکرات بگذارد که درک درســتی از تراز جمهوری اسالمی و جایگاه
ایران در منطقه و تمام دنیا داشته باشد این جا دلسوز میخواهیم غیرتمند
میخواهیم اشخاصی با تفکرات انقالبی که ضمناً از مذاکره سر در بیاورند در
این گونه مواقع ترسوها جز امتیاز دادن و تا خرخره مملکت را اسیر توافقات
کردن هنری ندارند» .
> نگاه حزبی به منافع ملی ممنوع!

ظهرهوند میگوید« :من کاری به چپ و راســت ندارم ،اصال این جا جای
دعواهای حزبی و انتخاباتی نیست ،شاید اصال از درون به غربیها پالسهایی
نیز داده باشند این که نشد منافع ۸۰میلیون ایرانی اسیر خواستهای حزبی
شود پس وقتی پای منافع ملی و استقالل یک کشور در میان است قطعا
باید گفت نگاه حزبی ممنوع!»
> مذاکره برای صیانت از ظرفیتهای ملی۴۳ساله

ظهرهوند معتقد اســت :آنچه که منافع ملی ما را تامین میکند صیانت از
ظرفیتهای ملی و موقعیتهایی است که در این  ۴۳سال به آن رسیدیم.
نه ادامه مذاکرات و نه قطع مذاکرات .بحث ســر این است که چرا مذاکره
میکنیم و در این مذاکرات چه میخواهیم به دســت آوریم .اصال مذاکره
فرصتی به ما داده اســت که دیدگاهها و مواضعمان را مطرح کنیم و باید
در رونــدی که مذاکرات تا کنون پیش رفته تجدید نظر کنیم .وی ادامه
میدهد :مذاکره تنها یک ابزار اســت .قرار نیست که ما با دنیا قهر کنیم
هر فرصتی که پیش آید نظرات و دیدگاه هایمان را میگوییم و از منافع
ملیماندفاعمیکنیم.

لنگ» مینامد تأکید میکند :فراموش نکنیم آقای بایدن ،بایدن اوبامای
دیروز نیســت .آقای بایدن امروز در سیاست خارجه دستش خالی است
در افغانستان ،سوریه و عراق موقعیت خود را از دست داده است .با چین،
روسیه و اروپا ارتباط خوبی ندارد .در داخل آمریکا هم دو قطبی شدیدی
حاکم است .ترامپ اکنون وزنهای است و جمهوری خواهان به او آویزانند.
ما فشارها را تحمل کردیم امروز روزی است که ما سهممان را میخواهیم.
همین اتفاقاتی که دیروز در نطنز افتاد باید از آن به نفع خودمان استفاده
کنیم .اینها تنها به دنبال یک قرارداد هستهای محکمتر ،محدود کنندهتر
و طوالنی مدتتر هستند .صراحتا میگویند تا زمانی که این نظام سیاسی
در ایران روی کار است تاسیسات ایران خصوصا تاسیسات هستهای نباید
ارتقا پیدا کند.
ده مــاه پــس از خرابکاری در تأسیســات
ِ
خرابکاری دیگری این بار
هستهای نطنز ،بازهم
با دستکاری در تأسیسات برق مجموعه به تیتر
یک اخبار ایران و جهان بدل شد .اسرائیلیها
ِ
مدعی حمالت سایبری علیه تأسیسات نطنز
هســتند اما ایران میگوید عامل خرابکاری را
شناســایی کرده است .در این میان دو گروه
با ایدهی ادامهی مذاکرات و ترک نشســت،
رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند؛ ظهرهوند
کارشــناس مسائل هســتهای معتقد است
ترک مذاکره به منزلــهی قرار گرفتن توپ
در زمین ایران است .این کارشناس با تأکید
بر ایــن موضوع که مذاکره هدف نیســت
بلکه ابزار اســت میگوید« :هیچگاه نباید از
مذاکره رویگردان بــود اما در مذاکره از چه
موضعی وارد شویم ،خواستمان چه باشد و
مراقب باشیم در چه زمینی مذاکره میکنیم
از مهمترین مباحث است».
> اجازه نداریم منافع ملی را قربانی کنیم

ظهرهوند به آفتاب یزد میگوید :به این مســئله که مذاکره کنیم یا خیر
اعتقادی ندارم چون به نظر بنده مذاکره هدف نیست مذاکره ابزار است آنچه
که مهم است منافع و امنیت ملی است .با روندی که مذاکرات پیش میرود
موافق نیستم چون همان طور که رهبری فرمودند لغو همه تحریمها باید
باشد نه فقط تحریمهای هستهای یا تحریمهایی که در زمان اوباما و ترامپ
وضع شده است بنابراین فقط این یک بازی است در این تله اگر جلو رویم
قطعا نظام تحریمها برداشته نخواهد شد و ساختار تحریمها باقی میماند
یعنی اگر مراقب نباشیم ممکن است امتیاز بدهند و در نهایت کسانی که
طرفدار برجام هستند آن را به عنوان دستاورد به افکار عمومی بفروشند .این
یعنی قربانی کردن منافع ملی پای منافع حزبی و جناحی که هیچ کس حق
ندارد چنین رفتاری از خود بروز دهد!

> وسط رینگ یا گوشهی رینگ؛ جایگاه ایران کجا است؟

این کارشــناس مسائل هستهای ادامه میدهد :بحثی که باید به آن توجه
میکردیم و نمیکنیم این است که آیا ایران به عنوان یک قدرت منطقهای
و بینالمللی مذاکره میکند یا از منظر فردی که گوشه رینگ افتاده و فشار
تحریمها او را وادار کرده که از کدخدا طلب بخشایش کند .این دو رویکرد
است .از رویکرد دوم چیزی عایدمان نمیشود جز بخشی از مطالباتمان مثل
 ۷میلیارد دالری که در کره داریم .این اصال در تراز جمهوری اسالمی ایران
نیست .این مسئله هم به ضرر چپ است هم به ضرر راست .امروز بایستی
خروجی قدرتمان را بخواهیم .باید سهممان را از تحوالت منطقه و جهان
بخواهیم و این نیازمند این است که مولفههای قدرت را در ابتدا بشناسیم و
سپس روی آن متمرکز شویم.

> من به بایدن میگویم اردک لنگ!

ظهرهوند ضمن دست و پا بسته بودن بایدن و این که او بایدن را «اردک

حجتاله صیدی در مراسم رونمایی از طرح جدید بانک صادرات ایران تشریح کرد

راهکارهای «محیا» برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید

بانــک صادرات ایران طرح «محیا» را برای پشــتیبانی و مانعزدایی از
واحدهای تولیدی آسیبدیده آغاز کرد .حجت اله صیدی ،مدیرعامل
بانــک صادرات ایران با بیان این مطلــب گفت :طرح «محیا»ی بانک
صادرات ایران برای کمک به واحدهای تولیدی آسیبدیده ارائه شده تا
ضمن رعایت مقررات بانک مرکزی و قانون تجارت ،به کمک واحدهای
تولیدی بشتابیم.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله
صیدی در مراسم رونمایی از طرح «محیا»ی بانک صادرات ایران که با
حضور علی آقامحمدی ،رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری،
عزتاله اکبری ،رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اسالمی ،عباس معمارنژاد ،معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،علی رسولیان ،معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد ،با
اشاره به نامگذاری سال  ۱۴۰۰توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال
«تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» ،تاکید کرد :این شعار وظیفهای مهم
را به عهده ما گذاشــته و برای عمل بــه آن در بانک صادرات ایران در
صدد شــناخت مهمترین موانع تولید برآمدیم و با اینکه برخی موانع
خارج از اختیار ما بوده اســت ،در عین حال برای کمک به واحدهای
تولیدی آسیبدیده که در فهرست مشتریان بد حساب نظام بانکی قرار
داشــته ،چک برگشتی و یا بدهیهای معوق دارند برنامهریزی کردیم.
وی با اشــاره به محدودیتهای ناشی از برخی قوانین و مقررات گفت:
البته قوانین و مقرارت پولی کشور کارآمد است و هنر نظام بانکی این
اســت که در چاچوب همین قوانین و مقررات کار کند.صیدی افزود:
پس از چند روز همفکری با مدیران ارشــد بانک طرحی با نام «محیا»
برای کمک به واحدهای تولیدی آسیبدیده در ردههای مختلف ارائه
شــد تا ضمن رعایت مقررات بانک مرکزی و قانون تجارت ،به کمک
واحدهای تولیدی بشــتابیم.وی ابراز کرد :بانک صادرات ایران از اواخر
ســال  ۹۶و اوایل سال  ۹۷به اصالح ساختار مالی خود دست زد و در

سه مرحله با متوقف کردن روند افزایشی زیان ،به صفر رساندن زیان و
زیان انباشته و همچنین رسیدن به سود عملیاتی ،موفق به بازگرداندن
روند زیاندهی شد و در سال  ۹۹موفق شد وارد مرحله سودآوری شود
و زیان انباشــته هشت هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی خود را طی  ۳۶ماه
پوشــش دهد.حجتاله صیدی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تحقق
سود قابل تقسیم در مجمع پیش روی بانک صادرات ایران گفت :عالوه
بر تجدید ســاختار مالی بانک صادرات ایران در دو ماه پایانی سال ۹۶
و ســال  ،۹۷همزمان با نامگذاری سال  ۹۸به نام «رونق تولید» توسط
مقام معظم رهبــری ،ماموریت اصلی بانک صادرات ایران با ارائه طرح
طراوت برای رونق تولید آغاز شد .صیدی اظهار کرد :با استفاده از طرح
طراوت تمامی زنجیره تولید از تقاضای کل تا ماده اولیه را تحت پوشش
قرار دادیم و در گردش تولید و بازار توانستیم ارقام خوبی را از آن بانک
صادرات ایران سازیم؛ به طوری که در سال  ۹۸از ظرفیت این طرح در
صنعت فوالد ،پتروشیمی ،دارو و صنایع غذایی استفاده شد.مدیرعامل
بانک صادرات ایران افزود :در ســال  ۹۹دو طرح «طراوت توســعه» و
«طراوت مسکن» به طرح «طراوت» اضافه شد .با توجه به اینکه متولی
اصلی بخش مسکن ،بانک مسکن است ،فعالیت عمده و پرحجم بانک
صادرات ایران در بخش طراوت توســعه و بــرای کارخانجاتی صورت
گرفت که قصد افزایش دو تا ســه برابــری ظرفیت یا تکمیل زنجیره
محصول خود را داشتند و یا به جای واردات ،مواد اولیه مورد نیازشان
را خود تولید میکردند.صیدی ســپس به طرح «همیان سپهر» برای
کمک به تامین حقوق و مزایای واحدهای تولیدی اشــاره کرد و افزود:
اجرای این طرح نیز در ماههای پایانی ســال  ۹۸آغاز شد که در سال
 ۹۹نیز ادامه یافت و در قبال ارائه فهرست پرسنل واحدهای تولیدی،
توانستیم حقوق و مزایای آنها را پرداخت و با یک دوره تنفس و اقساط
از آنها وصول کنیــم و اجرای این طرح همچنان ادامه دارد؛ به طوری
که در ایام پایانی ســال  ۹۹با توجه به نیاز واحدهای تولیدی از طرح

>خرابکارینطنزکارآمریکاییهااست

ظهرهوند به صراحت میگوید :مســئله دیروز نطنز کار اسرائیل نیست
کار آمریکا اســت .با یک مجموعه و شبکه طرف هستیم .غرب یک کل
واحد است .اگر نتوانیم این مسائل را ببینیم مثل سرخ پوستهای زمان
کریستف کلمب میشــویم که دو رأس اسب به آنها دادند و در عوض
طالهایشان را به یغما بردند .اگر اینگونه بازی کنیم نتیجهاش میشود
همین که  ۶۰میلیون ایرانی را محتاج به دریافت  ۱۰۰هزار تومان یارانه
کردیم .خروجی کار این میشود یعنی واپس گرایانه جلو میرویم  ۴۰سال
است که دفع افسد از فاسد میکنیم .امروز باید از فراز قدرت وارد شویم و
سهممان را از منطقه بگیریم .اینجا چپ و راست معنی ندارد وقتی طوفان
آید همه را با هم میبرد .باید نگاهمان به مسئله عوض شود .رهبری واضح
گفتهاند لغو تمامی تحریم ها .اگر نتوانیم تحریمها را لغو کنیم باختیم.
شمشیر داموکلس دوباره باالی سر مردم است و هر دولتی روی کار آید
چه اصالحطلب چه اصولگرا ،گیر آمریکا و اروپا خواهد بود یعنی همیشه
باید باج بدهیم.
> لغو مذاکرات نه ،نگاه به مذاکرات را عوض کنیم

این کارشــناس مسائل سیاسی مجددا ً تأکید میکند :نه لغو مذاکرات نه
ادامه مذاکرات .ما باید نگاه به مذاکرات را عوض کنیم .اتفاقا باید از این زاویه
نگاه کنیم که علی رغم فشارهایی که به ما آوردند توانستهایم ایستادگی
کنیم و حتی رشــد نیز داشته ایم .اما طرف مقابل دچار مشکل راهبردی
شــده است اگر غفلت کند برای آمریکا فروپاشی رخ میدهد و به همین
دلیل در تالش است در منطقه ما و علیه ایران فروپاشی را رقم بزند باید
بفهمیم که میخواهند منطقه را متالشی کنند و منطقه روی محور ایران
ایســتاده است .این محور نیاز به انسجام دارد .باید پشت رهبری باشیم و
مسئله چپ و راست را کنار بگذاریم که انتخابات دست راستها میافتد
یا چپها .اگر اینگونه به مسئله نگاه کنیم فاتحهمان خوانده است .مسئله
دیروز نطنز تذکر جدی به جمهوری اسالمی ایران داد که بدانیم دشمن در
صدد نابودی ما است.
> ایران در نقطهی طالیی نتیجهگیری است

این کارشناس در پایان میگوید :اینک ایران در یک نقطه طالیی در منطقه
و جهان قرار گرفته اســت .اگر یکی از اتفاقاتی که علیه ایران انجام شد در
هر جای دیگر رخ داده بود فروپاشی رخ میداد .آمریکای التین را که نگاه
کنیم میبینیم دائما در حال فرو ریختن است .کشورهای همسایه ما عراق،
افغانستان ،سوریه و پاکستان را که نگاه کنیم میبینیم در وضعیتی بغرنجتر
از ما قرار دارند .امروز میتوانیم با یک درایت درست و نگاه درست معادالت
را به هم زنیم .اگر خطایی که در گذشته کردیم دوباره تکرار کنیم و تحریم
را فقط به تحریمهای بعد از برجام منوط کنیم یعنی نظام تحریمها کماکان
علیه ما حفظ میشود و در تله بازی آمریکاییها و اروپا خواهیم ماند و تمام
فشاری که تحمل کردیم بر ما رسوخ میکند .مردم اکنون نیاز دارند گشایش
اساسی صورت گیرد .اینکه مثال با چین مذاکره کنیم و کدخدا ر ا از غرب به
شرق ببریم باز هم بدبختیم .چینیها به ما نیاز دارند ما نیازمان به آنها کمتر
است .روسها به ما نیاز دارند .آمریکاییها هم میخواهند بازی کنند مشکلی
نیست سهم ما را بدهند و بازی کنند.
ظهرهوندمیگوید:صدهامیلیارددالرسرمایهگذاریچینوقتینتیجهبخش
خواهد بود که با ایران پیمان ببندد واگرنه کل خاورمیانه را از دست خواهد
داد اما مهم است که مثل جریان صید در خلیج فارس ،گول نخوریم در نظام
بینالملل هیچ تفاوتی بین چین و آمریکا وجود ندارد .بازیگری ما تعیین
میکند دست باال را داشته باشیم یا ذلیل و شکست خورده باشیم!
همیان استفاده بسیاری صورت گرفت .مدیر عامل بانک صادرات ایران
با اشــاره به این که برخی واحدهای صنعتی پایینتر از ظرفیت خود
مشــغول به فعالیتند و بدهی معوق آنها به بانک صادرات ایران یا سایر
بانکها موجب شده تا نتوانند تسهیالت جدید دریافت کنند و با خرید
مواد اولیه ،بر ظرفیت خود بیفزایند ،ادامه داد :این واحدها از طرفی به
دلیل مشکالت موجود در اقتصاد و فروش کاال ،با مشکالت نقدینگی یا
فروش محصول نیز مواجهند؛ به طوری که تولید برخی از آنها متوقف
شده و قادر به ادامه فعالیت نیســتند .با توجه به این مشکالت ،برای
هر کــدام از اینها در بانک صادرات ایــران راه حلی تعریف کردهایم و
از هفتم اردیبهشــت تا هفتم مردادماه با تعریف طرحی تشــویقی به
نام «محیا» ،امکان اســتفاده از بخشــودگی و اقساط طوالنی مدت با
وثایق و تضامین قبلی و حتی با  ۲۰درصد تســهیالت بیشتر یا اعتبار
اســنادی ریالی که عالوه بر گردش بیشتر ،شامل عملیات واقعی هم
هست ،برای واحدهای تولیدی فراهم میشود .مدیرعامل بانک صادرات
ایران همچنین از امکان لحاظ نشدن چک برگشتی واحدهای تولیدی
مشمول طرح «محیا» سخن گفت و افزود :نکته اصلی در این موضوع
که دقت بانک و تولیدکنندگان را باال میبرد ،برنامه کسب و کار است.
تولیدکننده باید برنامه عملیاتی داشته باشد و علت اینکه برخی از این
واحدها آســیب دیدهاند ،فقدان برنامه جامع و دقیق و در نتیجه بروز
مشکل در بازاریابی ،فروش ،کیفیت و فرایندهای مالی آنهاست .بنابراین
آنچه ما در بخش ضوابط بانک مورد توجه قرار دادهایم این اســت که
واحدهای تولیدی باید برای توســعه فعالیتهای خود برنامه و الگوی
تجاری ارائه دهند.
صیدی تاکید کــرد :اگر واحدی برنامههای دقیق خــود را ارائه دهد،
مــا تا  ۱۲۰درصد بدهی قبلی به آن اعتبــار خواهیم داد و در مرحله
بعــد واحدهای مرتبط بــا واحدهای تولیدی نیز مــورد حمایت قرار
خواهند گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان گفت :بانک صادرات ایران برای
کمک به تولید ناخالص داخلی ،افزایش اشــتغال و کاستن از دردها و
رنجهای تولیدکنندگان تمامی تــالش خود را به کار خواهد گرفت تا
شعار «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» را تحقق بخشد.
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پیشنهاد شورای عالی مصالحه افغانستان برای تشکیل دولت موقت ۳ساله

با ارجاع به یک سند گزارش شد ،شورای عالی افغانستان برای مصالحه ملی به منظور
بازگرداندن صلح به این کشور ،برنامهای را ارائه داده که توصیه میکند یک دولت موقت
برای دوره ۳ساله ایجاد شود .به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،طبق اعالم شبکه یک
تلویزیونی افغانستان ،دولت موقت شامل رئیسجمهور و نخستوزیر میشود و هر یک از
آنها دارای چهار معاون خواهند بود که یکی از آنها زن است.

کرونا

باید ته و توی
منشاء کووید را درآوریم

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه «کارشکنی»
چین برای ارائه دسترســی به کارشناســان
بهداشت جهانی موجب شد تا پاندمی کرونا
وخیمتر از چیزی شود که باید میشد ،تاکید
کرد که کشــف منبع اصلــی کرونا ویروس
اهمیت دارد .به گزارش ایسنا ،آنتونی بلینکن،
وزیر خارجــه آمریکا در مصاحبه با شــبکه
خبری انبیســی مدعی شد که چین اجازه
دسترسی کارشناسان بینالمللی را نداده یا در
زمان درست اطالعات را برای شفافیت واقعی
منتشر نکرده است .بلینکن در ادامه ادعاهایش
گفــت ،در نتیجه این ویروس «ســریعتر از
کنترل خارج شد و نتایج بسیار فاحشتر از آن
چیزی شد که در غیر اینصورت رخ میداد».
وزیر خارجه آمریکا افزود :این تحوالت نشان
میدهد که یک سیســتم امنیت ســالمت
جهانی قویتر برای تضمین اینکه این اتفاق
دوباره رخ ندهد ،اهمیت دارد .اصالحات باید
در یک تعهد به شفافیت ،تشریک اطالعات و
دسترسی کارشناسان گنجانده شود و چین
باید در آن ایفای نقش کند .دستیابی به یک
بررسی قاطعتر از چگونگی شروع این بیماری
مهم است .بلینکن گفت :ما باید این کار را با
دقت انجام دهیم تا متوجه شویم چه اتفاقی
رخ داده است ،برای اینکه بهتر بتوانیم جلوی
وقوع دوباره آن را بگیریم .برای همین اســت
که باید به عمق این مسئله برسیم و ته و توی
آن را درآوریم.

منطقه

تالش ملی در تحکیم
ثبات و حاکمیت عراق

رئیس جمهوری عراق اعالم کرد ،جایگزینی
برای تحکیم اصول عدالت اجتماعی و تقویت
حاکمیت قانون وجود ندارد .به گزارش ایسنا،
به نقل از ســومریه نیوز ،برهم صالح ،رئیس
جمهوری عراق در جریان استقبال از ابراهیم
بحرالعلوم ،وزیر اسبق نفت عراق در کاخ السالم
در بغداد به بررسی تحوالت سیاسی و امنیتی
کشــور و تالشها برای برگــزاری انتخابات
پارلمانی زودهنگام شفاف و آزاد پرداخت .وی
گفت ،هیچ جایگزینی برای تقویت حاکمیت
قانون ،تحکیم اصول عدالت اجتماعی مبتنی
بر ایجاد روحیه شهروندی و تالش برای تامین
نیازهای یک عــراق امن و باثبــات و دارای
حاکمیــت ارضی کامل وجود نــدارد .صالح
ادامه داد ،همه بازیگران جامعه اعم از بازیگران
سیاسی ،اندیشــکدهها و سازمانهای جامعه
مدنی و مراکز تصمیمگیری سیاسی باید در
تحقق الزامات این حاکمیت کامل شــرکت
داشته باشند.

خدا پیشاپیش ما را
ُ
بیامرزد
ادامه از صفحه اول:
همیشه پیش از آنکه اتفاقی بیفتد باید برای
روزنامهها پیام تسلیتی فرستاد ،اما اینبار فرق
دارد .آخر در اندوه جماعتی که با استیصال
دســت و پنجه نرم میکنند و مرگ خود و
عزیزانشان را به انتظار نشستهاند شادی همانند
پرندهای است که به آن دل بسته اند .پرندهای
که میپرد تا ریختن برگها را در بهار نظارهگر
نباشد.
پس بگذارید به درد خودمان بمیریم آقایان.
در راه نه چندان طوالنی به سمت مرگ ما به
بخت بدمان میاندیشیم و به درهایی که در
اوج مصائب به رویمان بسته شد.
طفلی به نام شادی
دیری است گم شده است
با چشمهای روشن براق
با گیسویی بلند به باالی آرزو
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر...

مذاکرات وین
و مشکالت مردم
ادامه از صفحه اول:
اگر هم کســی از به ثمر نشســتن مذاکرات
خوشحال نمیشــود مشــکلی در این میان
وجود دارد .یک سال بعد از شکلگیری برجام
رشــد اقتصادی ما در حال  ۲رقمی شدن بود.
معلوم اســت که این رشد ناشی از فروش نفت
بود اما تعامالت بینالمللی همچون رفتن آب
زیر پوست اقتصاد کشــور است .اقتصاد ایران
طی ۳سال گذشته  ۲۰درصد کوچکتر شده
است .این رقم بزرگ است .باید دید دولت بعدی
چه استراتژی را دنبال میکند برای بهتر شدن
اوضاع اقتصادی مردم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -۱۷۰۹بعد از تحمل این همه فشــارها
در دوران تحریمها ،زمان آن است مردم
میوه این صبوریها را بچینند .حق مردم
روزهای بهتر است)۱/۱۸( .
 -۱۶۴۵مــا از آقــای جهانگیــری که
باعث شــدند ما دچار قحطی نشــویم
تشــکر میکنیم .حاال اگر به قول آقای
امیرحســین ذاکری دچار ســوءتغذیه
شــدیم اشــکالی ندارد .همیــن که به
قحطی دچار نشــدیم ممنون مسئوالن
هستیم)۱/۱۸( .
 -۱۶۲۱حاال یــک نماینده مجلس یک
اشــتباه امالیی میکند شما آنقدر آن را
بهانه برای کوبیــدن آن نکنید .آن را به
گاف تعبیر نکنید)۱/۱۸( .
 -۱۶۱۲انصافا در این ایام کرونایی و افزایش
فوتیهای کرونایی باید از دستاندرکاران
و کارکنــان بهشــت زهــرا(س) و افراد
مســئول در دفن فوتیهای کرونا تشکر
و تقدیر کرد .آنها هم روزهای ســختی را
میگذرانند)۱/۱۸( .
 -۱۶۰۱پرســنل عزیز کادر درمان! این
روزها شما شرایطی به مراتب سختتر از
قبل را میگذرانید .از خداوند برای شما
آرزوی توفیق و ســالمتی و موفقیت در
این ایام سخت کرونایی را داریم)۱/۱۸( .
 -۱۵۱۰بدتریــن اتفاق بــرای مدیران
کشــور ناامیدی مردم از بهبود شــرایط
زندگی آنهاست)۱/۱۸( .
 -۱۴۵۲میــزان آمــار درگیریهــای
خانوادگی و قتلهای ناموسی و خانوادگی
ظاهرا افزایش دارد .جامعه عصبی و روان
آن مشکل دارد .روحیه این جامعه خراب
است .آدمها تحت تاثیر مشکالت دچار
ناراحتیهای روحی میشوند و دست به
حرکات خطرناک میزنند .اینها هم زنگ
خطر است)۱/۱۸( .
 -۱۴۲۰آیا افزایش نرخ تاکســیها شامل
تاکسیهای اینترنتی هم میشود؟ ()۱/۱۸
 -۱۴۰۱چرا مدتی در برخی مغازههای
فروش مــواد پروتئینی گوشــت و مرغ
وجود نداشت؟ ()۱/۱۸
 -۱۳۴۱در خبــری جالــب شــنیدیم
نماینــده مجلس که به صورت ســرباز
سیلی زده حاال شــاکی هم شده است.
ظاهرا دست پیش را گرفتهاند)۱/۱۸( .
 -۱۳۲۱مــردم حتی قدرت خرید لوازم
خانگی تولید داخل هــم ندارند و برای
خرید حتی جهیزیه روی به خرید لوازم
دست دوم آوردهاند)۱/۱۸( .
 -۱۳۱۰نشســتهای مشترک برجامی
در وین یــاد و خاطرات مذاکرات برجام
در سال  ۲۰۱۵و توافق هستهای را برای
ما زنده کرد .به امید بازگشــت برجام و
احیای آن)۱/۱۸( .
 -۱۲۵۹آیا اساســا میتوان امیدوار بود
لحن آمریــکا تغییر کرده؟ به نظر ما که
چندان تغییر جدیدی رخ نداده .شما هم
در روزنامه زیــاد روی این موضوع مانور
ندهید)۱/۱۸( .
 -۱۲۴۱فیلــم و ســریالهایی کــه در
شــبکههای اجتماعی پخش میشــوند
بیشــتر از فیلمهــای پخش شــده در
شــبکههای تلویزیونی طرفــدار دارند.
رســانه ملی باید ســعی کند مخاطبان
خود را راضی کند و به سلیقههای متنوع
احترام بگذارد)۱/۱۸( .
 -۱۲۳۱نگرانی درباره برخی مسائل در
فضای مجازی کامال بجاست .خانوادهها
نگــران ترویج بیاخالقی بین جوانان در
فضای اجتماعی هستند .اخالق جوانان
در خطر است)۱/۱۸( .
 -۱۲۲۱نگرانیها درباره شیوع گسترده
کرونا در کشور بســیار زیاد است .چه
کارهــای ضــروری برای کنتــرل این
اوضاع الزم اســت مسئوالن فورا انجام
دهند)۱/۱۸( .
 -۱۲۱۰کارشناسان به برخی کاندیداهای
انتخاباتی تذکر بدهند برای جلب رای و
مطرح شدن ،حرفهای عجیب و غریب
نزنند .شــعارهای تاریخ مصرف گذشته
هم ندهند .گــوش مردم از این حرفها
پر است)۱/۱۸( .
 -۱۱۵۹لطفا مســئوالن تــا از چیزی
مطمئن نشــدهاند وعدههای امیددهنده
به مردم ندهند و بیخود مردم را امیدوار
نکنند)۱/۱۸( .
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2

خبرچین

کرونا شده توفانی
واکسن من کجایی؟

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

طنزنویس

موضوع واکســن یکی از دغدغهها و مطالبات
اساسی جوامع به خاطر کروناست .در جامعه ما
هم این موضوع تبدیل به یک مطالبه اساسی
به موازات مطالبه معیشــت مردم شــده .در
مخیله ما نمیگنجید روزی بخاطریک ویروس
منحوس و دشــمن( ،بدتر از دشمنان غربی یا
جمهوریخواهان مخالفان برجام) مجبور باشیم
فریا د «واکسن خواهی» سر بدهیم .لذا به میان
مردم رفتیم و نظراتشان را جویا شدیم.
از یک نفر پرســیدم نظرتان در مورد واکسینه
کردن مردم چیست؟ وی گفت :اول فاصلهات را
با من رعایت کن بعد بیا باهام مصاحبه کن .وی
با ترشــرویی گفت :این واکسن حق منه سهم
منه؟ بعد به ســینهام کوبید و گفت :حالیته؟
برو به اربابات بگو .بعد خندید و گفت :منظورم
ارباب جرایده.
یک نفر کنار ما آمد و گفت :آقا جون من نه از
مال دنیا چیزی دارم نه میلی به این دنیای فانی
دارم که با ویروس کرونا روز به روز داره فانیتر
میشه! اما یه ننه پیر مریض دارم تو بستر افتاده
من نباشــم کسی نیســت ازش مراقبت کنه،
میخوام زنده بمانم .لطفا منو واکسن بزنند .نه
به خاطر جون خودم فقط به خاطر ننه جونم،
واکسن جیبوتی و زامبیایی بزنند خیالی نیست.
(به نظرم حــرف وی خیلی تاثیرگذار بود و تا
عمق روح آدمی رسوخ میکرد)
نفــر دیگر گفت :یه زمانی ایکــی ثانیه بیل و
کلنگ و ســنگ قبر چینی وارد کشورمیشد
اما حاال واردات واکسن مشــکل داره؟ اونایی
که تحریمــا را دور زدند نمیتونند واکســن
وارد کنند؟
یک نفرگفت :میترســم از شانس من هنگامه
انتخابات کرونا بگیرم برم تو قرنطینه ،نتونم تو
انتخابات  ۱۴۰۰به گزینه اصلح رای بدم .لطفا
به من واکســن بزنند( .برخی که کنار او بودند
خندیدند)
یک نفر با نگرانی و اضطراب گفت :خبردارین؟
دکتر نمکی وزیر بهداشــت گفته :وضع از این
هم بدتر خواهد شد.
ناگهان پس از شنیدن این خبر صدای عدهای
از مردم را شــنیدم که به سرشان میکوبیدند
و فریاد میزدند« :اوضاع شده بحرانی -واکسن
بده روحانی  -کرونا شده توفانی  -واکسن من
کجایی»؟
یک نفر بنده خدا کارتن خوابی رد میشد این
شعر را خواند« :ای صاحب کرامتای مسئول
ســالمت  -روزی تفقدی کن مردم بینوا را».
پرسیدم منظور؟ گفت :حرفم به وزیر بهداشت
بود که ما بینوایان را هم واکسن بزند.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

ای صاحب کرامت شکرانه سالمت
روزی تفقدی کن درویش بینوا را
تفسیر :دکتر نمکی وزیر بهداشــت ازخیز سهمگین کرونا در هفته
آینده گفته اند .حافظ نیز بــه وی میگوید پس زودتر تفقدی کنید
یعنی مردم را واکسینه کنید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  ۲6پالك ۱۰طبقه اول واحد یک
امور آگهیها۰۹۱۲ 8۱۹ ۷۷8۲ :
تلفن 88۳۲۱۳۹۷- 8 :نمابر88۳۲۱۳۹۹ :
چاپ :همشهری(()۳روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن۴۴۵۴۵۰۷6-۷ :
توزیع :تلفن۰۹۱۲8۱۹۷۷8۲ :
دفتر مرکزی یزد :بلوار ۲۲بهمن ،تلفکس۰۳۵-۳۵۲۴6۹۱۹ :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :نیرنگ ،شوم و نامیمون است.
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شهروندخبرنگار

بازتاب سخنان دیروز وزیر بهداشت

آقای نمکی! واقعا کارهای نیستید؟

آفتاب یزد -گروه شــبکه :از زمان ورود
کرونا به کشــور تا به االن که درگیر موج
چهارم این بیماری هســتیم مسئولیت
سنگینی متوجه مســئوالن به خصوص
نمکی وزیر بهداشــت برای کنترل و مهار
کرونا بود اما آنچه که در طول این یکسال
و اندی از او شــاهد بودیم فقط التماس و
خواهش به همراه بغض و ناله برای رعایت
پروتکلهای بهداشــتی بود .یعنی هربار
او برای مصاحبه در خصوص مشــکالت
پیش آمده در پی کرونا ،ظاهر میشود در
حال التماس کردن به مردم و مســئوالن
برای گوش دادن به حرفهایش اســت یا
در حال نامه نگاری بــرای جدی گرفتن
مســئله .در واقع وزیر بهداشت به جای
آنکه قاطعانه عمل کند دســت به دامن
چنین رفتارهایی شده است .روز گذشته
هم در نشست خبری خود حرفهایی را
بر زبان آورد که به زعم بســیاری سراسر
شــعار بود .او ضمن تشــریح اقدامات
انجام شــده در جهت مبارزه با کرونا در
طول  ۱۴ماه گذشــته گفته بود« :در این
مملکت اتفاقی افتاد که اگر دقت میشد
و اگر نگاه کارشناســی خریدار داشت،
ما در طوفانی بــه نام موج چهارم کرونای
موتاسیون یافته نمیافتادیم .در این زمینه
مکتوبات زیادی را دارم که جزو اســناد
طبقهبندی شده است و بنا ندارم منتشر
کنم ».او ســپس در خصوص گالیههایی
که به وزارت بهداشــت در زمینه بیماری
کرونا میشــود عنوان کرد« :ارزی که در
سال  ۱۳۹۹دریافت کردم ،یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون یورو کمتر از سال آرام ۱۳۹۷
بود ،اما آیا شما یک مورد صف مرغ را در
حوزه دارو دیدید؟ اصال کســی پرسید،
وزیر فلکزده بهداشت ،تو چطور ۴۷۵۰
قلم دارو را مدیریت کردی؟ چطوریک روز
کارخانههای داروســازی مملکت به دلیل

دیالوگ

کمبود ماده اولیه تعطیل نشد؟ چطور اتاق
عملهای این مملکــت  ۵دقیقه به دلیل
داروی بیهوشی تعطیل و کنسل نشد که
در تمام سایتهای بیگانه به این مملکت
بتازند؟ تو چه کردی؟» وزیر بهداشــت
ادامه داد :هیچکس از من نپرسید که چه
کردی که یک استنت برای بیمار قلبی در
شرایط سخت تحریم در اتاقهای جراحی
این کشور کم نیاید ،چطور اداره کردی و
چه کردی که هم بیمار کرونا را اداره کردی
و هم بیمار غیرکرونایی اعم از تصادفی و...
و به او نگفتی که آی سییو ندارم؟ چطور
خوزستان را مدیریت کردی که هم ضربه
مغزی موتورســوارش را در بیمارستان
بســتری کردی و هم بیمار کرونایی را؟
کمکی که وزارت بهداشــت به آرامش و
امنیــت جامعه کرد ،مغفــول مانده ،این
مظلومیت را جایی نمیگویند .نمیگویند
که وزارت بهداشــت نگذاشت که جامعه
احساس تهی بودن کند» .

> واکنش کاربران

حال رفتارها و عملکرد وزیر بهداشت در
این مدت زیر ذربین کاربران شــبکههای
اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای آنها را
در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«وزیر بهداشت ما تنها عملکرد مشابهش با
اروپاییها در «ابراز نگرانی» کردنشه و بس».
کاربر دیگــری گفته اســت« :وضعیت
یهجوریه کــه ،هرکی یه حرفی میزنه االن
وقتشــه که وزیر بهداشت بگه :من دیگه
بازی نمیکنم».
دیگری نوشــت« :زین پس به جای وزیر
بهداشت بگوئیم وزیر آه و ناله».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«وزیر بهداشت اظهار نگرانی کرد ...سوال:
جز این کار چیز دیگهای بلد نیستن؟!»
کاربران دیگر نوشــته اند« :راستی فرق
من با وزیر بهداشت چیه؟ اون هیچ کاری
نمیکنه منم هیچ کاری از دستم بر نمیاد»،

نمادهای ایرانی در کشورهای خارجی
> چهار طاقی دانشمندان ایرانی در وین ،اتریش

ایران با قدمت چندین هزار ســاله خود افرادی
را درطــول تاریخ به خود دیده اســت که نام
آنها تنها محدود به این مرز و بوم نمیشــود،
اشخاصی که در سراســر جهان دارای شهرت
هســتند و از آنهــا به نیکی یاد میشــود .به
گزارش خبرآنالین ،ســاخت این آثار میتوانند
چندین حالت مختلف داشــته باشند؛ ممکن
اســت یادبود ســاخته شــده به دلیل روابط
دیپلماتیــک میان ایران و آن کشــور خارجی
صورت گرفته باشــد یا به صورت خود جوش
یک کشــور خارجی به دلیل بزرگ داشت آن
شــخصیت ایرانی یادبودی از آن ساخته باشد
(مانند سردیس داریوش در آلمان) و همچنین
ممکن است ساخت تندیس و یادبود از مفاخر
ایرانی بــه قصد به نام کردن و جعل هویت آن
شخصیت باشد تا کشورهای دیگر تاریخ کشور
خود را غنیتر جلوه بدهند.

فرهاد  :هر ضربه ای که می خوری اگه نکشتت
قوی ترت می کنه
شهرزاد  -حسن فتحی

روشهایخالقانه
اعتراضات ضد کودتا در میانمار

معترضــان ضد کودتــای نظامــی در میانمار به
شیوههای خالقانه صدای خود را به گوش جهانیان
میرسانند .به گزارش فرارو ،در تظاهرات سراسری
مردم میانمار علیه کودتــای نظامی معترضان از
سالم ســه انگشتی ،شــعرخوانی دسته جمعی،
تاباندن نــور چراغ تلفنهای همراه ،تخم مرغهای
رنگآمیزی شــده ،قــرار دادن گل در مکانهای
عمومی و روشــن کردن شمع استفاده میکنند.
در جدیدترین مــورد گروهی از معترضان میانمار
به نشانه خون جانباختگان دموکراسیخواه که به
دست مأموران حکومت کودتا در این کشور کشته
شدهاند ،بر سنگفرش خیابانها رنگ سرخ پاشیدند.
این معترضان روز یکشــنبه نیــز در خیابانهای
یانگون ،بزرگترین شــهر کشور راهپیمایی کرده
و علیه حکومت نظامی در این کشور شعار دادند.
تاکنــون حــدود  ۶۰۰نفر در جریــان اعتراضات
دموکراسیخواهان در میانمار کشته شدهاند.

رازی و ابنسینا تعلق دارد و در سال  ۱۳۸۸از
ایران به دفتر سازمان ملل متح ِد وین فرستاده
شده است.
> سردیس داریوش در برلین ،آلمان

یکی از شناختهشــدهترین آثــار ایرانی که در
خارج از کشــور به نمایش گذاشته شده است
ساختمانمجســمهای به شــکل چهار طاقی
است که در آن تندیس  ۴تن از برجستهترین
دانشــمندان ایرانی ســاخته شــده است .این
تندیسها به دانشــمندان ایرانــی که عبارتند
از :عمر خیــام ،ابوریحان بیرونی ،محمد زکریا

ساختمان پست برلین در سال  ۱۸۸۱ساخته
شد و در زمان خود به عنوان یکی از اصلیترین

«وزیر بهداشــت شده شــبیه دروازبون
جهنم .فقط میاد اعالم خبر مرگ و سیاهی
بیشتر میده»« ،وزیر بهداشت به باالسریش
داره انتقاد مســتقیم میکنه .یعنی با این
رویه دارن پاندمی کنترل میکنن»« ،تجربه
کشورهای موفق در کنترل پاندمی کرونا
نشــان داده اســت که تنها تصمیماتی
کارآمدند که بر اســاس توجه به «جایگاه
علم» اتخاذ شــوند .تا وقتی در مملکت ما
توجه به موضوع بــه این واضحی نهادینه
نشود وضعمان همین است .وزیر بهداشت
فرمودندبهسمتسیاهشدنپیشمیرویم!»،
«به نظر میاد ســعید نمکی وزیربهداشت
بیشــتر طرف ویروس کروناست تا طرف
مردم!»« ،فکر نمیکنم هیچ کشــوری به
اندازه ایران در مهار کرونا اینقدر بینظم و
باری به هرجهت ،عمل کرده باشه»« ،آقای
نمکی شما وزیر بهداشت و درمان هستید
اگر نمیتوانید برنامهتــان را پیش ببرید
به جــای گالیه چرا اســتعفا نمیدهید»،
«تا چند وقت مدیر مردهشور خونه بود که
یهو شد وزیر فلک زده بهداشت؟»« ،وزیر
بهداشت ما شــبیه آن پدری است که در
خانه نشســته و به حال بچه هاش اشک
میریزد و میگوید کاری از دستم برنمیاد.
اما پدرانی هســتند کــه از خانه بیرون
میروند و کاری میکنند .آقای نمکی ،آقای
وزیر بهداشت ،دست از شو و گریه و فیلم
هندی بردار و برای واکسیناســیون کاری
کن»« ،به جای اینکه دکتر بشه باید بازیگر
میشد ،احتماال نذاشتن هنر بخونه»« ،فرق
من با وزیر بهداشت اینه که آمارها زودتر
به اون میرســه تا من!»« ،وزیر بهداشت
جای اینکه کارش رو انجام بده مدام حرف
میزنه ،یکجوریم حــرف میزنه انگار هیچ
نقشی تو مملکت نداره ،اگه کارهای نیستی
نیاز به این همه داد و بیداد نیست استعفا
بده برو».

ســاختمانهای دولتی آلمان شناخته میشد.
روزگاری در ایــن ســاختمان ،آلمانیهــا به
وســیله  ۲۵۰اســب و صدها پیک مشــغول
انجام خدمات پســتی بودند .در این ساختمان
تاریخی که از سال  ۱۹۹۵به یک موزه گالری
تبدیل شد ۲۶ ،ســردیس از اشخاص تاریخی
که مســتقیم یا غیرمســتقیم در شکلگیری
صنعت پست نقش داشــتهاند ،دیده میشود.
البته طی جنگ جهانی دوم ،بیست و پنجمین
ســردیس این ســاختمان نابود شد و اثری از
آن باقی نماند .چیزی که در این اداره پســت،
چشممان را خیره میکند ،نخستین سردیس
ایــن ســاختمان ،یعنــی ســردیس داریوش
اســت .داریوش بزرگ ،چهارمیــن امپراطور
هخامنشی بود که برای نخستینبار در تاریخ،
اقدام به ایجاد اماکنــی به نام چاپارخانه کرد.
چاپارخانهها وظیفهای مشابه به خدمات پستی
امروزی داشــتند و به همیــن دلیل به عنوان
نخستین ســردیس ساختمان پســت برلین،
ساخته شده است.

یادداشت
سرو وسامان دادن دخل وخرج متوازن زندگی هم
سخت و دشوار شده است .یکسال برای کسانی که
با درآمد ثابت امرار معاش میکنند آنهم درحالیکه
قیمتها درشیب سرباالیی حرکت میکند ،واقعا
دشواراســت .در چنین شــرایطی دنبال مقصر
گشــتن مشــکلی را حل نخواهد کرد .اما انصاف
حکم میکند که با استفاده ازهمین امکاناتی که
دردســترس عموم هســت؛ اول به مهار بیماری
همت گماشته و سپس درشــرایط عادی وزمان
مناســب ،عامل یاعواملی که قصــور یا تقصیری
مرتکب شــدهاند تا این مصیبت مشترک دامنه
و وســعت پیدا کند ،مجازات شوند .معروف است
وقتی آتشسوزی رخ میدهد درابتدا شاید بتوان
آن را کنترل کرد اما وقتی به همه جا سرایت کرد،

روزهای سخت
زندگیعمومی

علی اکبر پیوندی

سیر مواج ،سینوسی و نامتوازن بیماری همهگیر
کرونا ،به هردلیلی که اتفــاق افتاده ،مدار زندگی
عمومی را درســایه ســنگین خود قرار داده وبه
اختالل و تالطم انداخته است .راهکارهای تعیین
شــده هم تاکنون کارآمد وکارســاز نبوده ،حتی
حداقل به تعدیل وتعلیق هم نیانجامیده اســت.
درچنین وضعیتی مدیریت زندگی عادی و معمولی
هم دچار آشفتگی و بهمریختگی میشود در واقع

آگهی مزایده فروش امالک

شهرزیرزمینیتهیق

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در نظر دارد یک واحد آپارتمان مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند .لذا از متقاضیان
دعوت به عمل میآید تا تاریخ  ۱۴۰۰/۲/۱پیشنهاد خود را به آدرس پستی« :یزد -کیلومتر  ۳جاده خضرآباد -کدپستی -۸۹۱7۱۱۳۱۱۳
صندوق پستی -۸۹۱7۵-۵۶۵ :شرکت بنیاد بتن جنوب شرق» ارسال یا به دفتر این شرکت واقع در آدرس مذکور تحویل نمایند:
آدرس ملک

سند

یک واحد آپارتمان
واقع در بلوار
جمهوری یزد

دارد

نوع ملک
مسکونی

متراژ
۱۷۱/۲۷

فقط باید ازشعاع آتش فاصله گرفت .شکی نیست
کهعدم رعایت دستورالعملهای مراجع مسئول در
ارتفاع گرفتن امواج بیماری تاثیر مستقیم داشته
لیکن تکثر وتعدد راه کارهایــی ابرازی در تردید
و دو دلی مــردم تاثیرگذار بوده اســت .مطمئنا
اعتماد آســیب دیده مردم به هر دلیلی که اتفاق
افتــاده در نافرمانی آن بخش از مردم که بیمحابا
در تعطیالت نوروز به جادههای شــمالی وشرقی
کشور یورش بردند تاثیرگذار بوده است .حاال پیامد
آن بیاحتیاطی برگریزان حیات انسانی است که
دیده میشــود .در چند سال اخیر شاهد اتفاقات
ناگواری بودیم مثال در ابتدای ســال نود وهشت
رشته کوههای البرز وزاگرس هرچه آب بر سرش
ریخت ،حواله دشتهای پایین دست خود کردند و

زندگی خیلیها را درشمال وبخشی ازمرکز وجنوب
تلف وتباه کرد .به این مصیبتها باید زلزله را هم
اضافه کرد .به هرحال رتق وفتق زندگی معمول ،به
خودی خود مشــکالت خودش را دارد .مشکالت
پرحجم وســنگینی که جمع وجور کردنش توان
متعارف دولت ومردم را به طور نسبی ازکار انداخته
است .دراین بین فشارهای خارجی هم هست .در
خرید واکسن ظاهرا کارشــکنی میشود اگرچه
سنگاندازی در روابط کشور با خارج از مرزها قابل
پیشبینی بود ،ولی بازهم رعایت دستورالعملهایی
که کارشناسان صالحیت دار توصیه میکنند ،قطعا
میتواند از شدت همهگیری بکاهد تا باالخره این
مصیبت فروکش کند وزندگی به مدار طبیعی خود
باز گردد .شاید بگذرد این زندگی تلختر از زهر.

توضیحات
 ۵۷متر نیم طبقه-
تعداد پارکینگ ۲عدد

ضمنا جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به آدرس مذکور یا به سایت  www.bonyadbeton.jsh.comمراجعه شود .تلفن هماهنگی:
۰۳۵-۳7۲۲۹۹۲۲و ( ۰۹۱۳۳۵۱۱7۵۲ساعت بازدید ۸ :الی )۱۵

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

شــهر زیرزمینی تهیق
یکــی از جاذبههــای
شــگفتانگیز استان
مرکزی در شهر خمین
بــا بیش از  ۱۰شــهر
زیرزمینــی اســت که
سال  ۸۴توسط ساکنان
روستا ســر از خاک بیرون آورد .به گزارش فرارو
شهر یا پناهگاه زیرزمینی تهیق مربوط به دوره
ایلخانی در استان مرکزی است و در شهرستان
خمیــن ،بخش کمره ،دهســتان خرمدشــت،
روســتای تهیق واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰
اسفند  ۱۳۸۵با شمارهی ثبت  ۱۸۰۱۵بهعنوان
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســید .در مسیر
دهستان خرمدشت ،کمی بعد از ورود به جادهای

فرعی ،گنبــد امامزاده
زینب خاتون(س) دیده
میشــود .در محوطه
امامــزاده دری کوچک
وجود دارد .بعد از عبور
از در راهرویــی پهن و
تاریک وجود دارد .قدم
به قدم رفتن به زیرزمین را میشــود حس کرد.
کم کم محوطهای که به سالن شباهت دارد دیده
میشود ،در اطراف سالن اتاقهایی با سقف کوتاه
خودنمایی میکنند .بعد از عبور از اتاقها ،راهرویی
داالن شکل و پیچ در پیچ گویی با ارتفاعی بسیار
کوتــاه وجود دارد؛ راهرویــی باریک و کوتاه که
در طول مســیر چاههایی در اطــراف آن پدیدار
میشوند .این شهر تاریخی تهیق است.

جدایی
زیر یک سقف
دکترعبدالحمیدحسیننیا

طالق خاموش یا همان طالق عاطفی ،نوعی
از جدایی است که در آن زن و شوهر اگرچه
با هم زیر یک سقف زندگی میکنند اما هیچ
مهــر و محبت و عاطفــهای بین آنها حاکم
نیســت ،در این نوع زندگی ،تنها چیزی که
زوجیــن را به هم متصــل میکند قراردادی
است که در ابتدای زندگی آن را پذیرفته اند،
قراردادی که معموالً هــر دو طرف در زمان
امضای بند بند موارد آن ،مهر و محبتی را در
دل احساس کردهاند اما پس از گذشت سالها،
اکنون همین رابطه شیرین و گرم به سردی و
خاموشی گراییده است.
در طالق عاطفی دو نفر به صورت فیزیکی از
یکدیگر جدا نمیشوند ،بلکه کنار هم زندگی
میکنند و شــرایطی بر روابــط آنها حاکم
است که در طالق متعارف وجود ندارد » .وی
ادامه میدهد« :این اتفاق میتواند به صورت
یکطرفه و یا دو طرفه و به مرور زمان رخ دهد
و دوطرف بتدریج متوجه شوند که جذابیت،
کشــش و عالقه و عاطفه مثبتی که نسبت
به هم داشــتهاند در بین آنهــا رنگ باخته
اســت .به عبارتی حساسیت ها ،کنجکاویها
و نگرانیهایی که آنها نســبت به هم نشان
میدادند فروکــش میکنــد و باعث ایجاد
کرختی در بین آنها میشود و این احساس
باعث میشــود که همیشه یک طرف نسبت
به رفتارهای دیگری شــکایت داشته باشد،
مــواردی ماننــد درک نشــدن ،بیتوجهی،
اشــتغال زیاد ،تکروی و بیتوجهی به نیازها
و خواســتههای طرف مقابل که معموالً این
شــکایتها بیشــتر از جانب زنان نسبت به
مردان صــورت میگیرد ،ضمن آن که گاهی
نیز مردان از انرژی و نشــاط نداشتن همسر،
بیعالقگی و فراموشکاری و بیدقتی در امور
گلهمند هســتند .به خصوص آن که مسائل
استرسزا و اشــتغالهای فکری و فیزیکی و
نبود آرامش در محیط زندگی و کار نیز باعث
تشدید این موضوع میشود.
شــاید برای بعضی از ما بــه نوعی در زندگی
تجربه شــده باشد .معموالً بیشــتر ازدواجها
بر پایه عشــق و عالقه صــورت میگیرد اما
همیشه آینده مطابق با آن چه فکر میکنیم
پیشنمــیرود و گاهی در زندگی مشــترک
اتفاقاتی رخ میدهد که باعث میشود به ناگاه
تمام تصورات ما فرو بریزد .در این شرایط اگر
دوطرف نتوانند بنا به شرایطی که وجوددارد
ازهم جدا شوند به ناچار مجبور خواهندشد با
سختترین شرایط تا پایان عمر ،زندگی خود
را با طالق عاطفی سپری کنند.
تفاوتهای فردی یک اصل مســلم غیرقابل
انکار اســت که برای نظام اجتماع و طبیعت
ضروری است و به پیروی از این اصل طبیعی
اگر هم بین زن وشوهر اختالف وجود داشته
باشــد این اختالفها میتواند با گذشــت و
چشم پوشی برطرف شــود .در حالی که اگر
این فاصله زیاد شود عوارضی متوجه زن و مرد
و فرزندان میشود و البته اگر باالخره جدایی
رخ دهد به خصوص در ایران بیشترین عوارض
جدایی را زن متحمل میشود .آن هم به دلیل
نوع نگاه جامعه به قشــر زن ،که آنها را در
وضعیت دشــواری قرار میدهد که به همین
دلیل هم بسیاری از زنان ترجیح میدهند به
زندگی مشترک ادامه دهند و با مسائل روانی
بعد از طالق مواجه نشوند.

قاضی مصری خود را به دلیل
نقض روند جلسه جریمه کرد!

در اقدامی بیســابقه قاضی مصری خود را به
دلیل نقض روند جلســه و زنگ خوردن تلفن
همراهــش جریمه کــرد .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،قاضی «محســن کلــوب» ،نایب
رئیس شــورای دولتی و رئیــس دادگاه اداری
در «اسوان» جنوب مصر خود را به جرم نقض
دســتور جلسه به علت اینکه تلفن همراه او به
صورت اتفاقی حین جلسه دادگاه زنگ خورد و
این مورد در تاریخ دادگســتری مصر بیسابقه
بود ،جریمه کرد .شــورای دولتی مصر پس از
تصمیــم این قاضی او را بــه بخش تحقیقات
دســتگاه قضائی مصر ارجاع داد .این شــورا
همچنین تصمیم گرفت قاضی محسن کلوب
را از ریاســت دادگاه اداری در اســوان به عضو
دادگاه اداری قاهــره منتقل کنــد .اقدام این
قاضی نخستین مورد در تاریخ دادگستری مصر
بــود ،زیرا یک قاضی خود را به جرم اخالل در
جلسه جریمه کرد .محسن کلوب حکم جریمه
 ۵۰۰پونــدی معــادل  ۳۱.۸۵دالر برای خود
صادر کرد ،زیــرا در حالی که به یکی از موارد
قضائی رسیدگی میکرد باعث ایجاد اختالل در
جلسه شد .پس از صدور این حکم ،بین وکال و
طرفین دعوا فضای جنجال و غافلگیری حاکم
شــد ،زیرا این حادثه در نوع خود بینظیر بود.
آنها میگفتند که چگونه یک قاضی که رئیس
دادگاه است میتواند سیستم آن را نقض کند و
حتی خودش را به خاطر آن مجازات میکند؟

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

ستاد ملی مبارزه با کرونا باید از عادی انگاری پرهیز میکرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی،
گفت :ستاد ملی کرونا باید هوشمندانه عمل میکرد ،عالج واقعه
را بای��د قبل از وقوع پیشبین��ی و از هرگونه عادی انگاری پرهیز
میکرد.س��ید محمد پاکمه��ر در گفتگو با خانه مل��ت ،در مورد
اوجگیری دوباره بیماری کرونا در کشور گفت :سهل انگاری مردم
مهمترین علت اوجگیری بیماری کرونا در کل کشور بود .پاندمی
کرونا بیش از یکسال است که جامعه جهانی را در برگرفته است
و متاسفانه در حال حاضر کشور با سه موج پیاپی بیماری مواجه

بود .خستگی ناشی از محدودیتها و عادی انگاری از
طرف ستاد ملی کرونا منجر شد تا امروز شاهد موج
چهارم بیماری باش��یم.وی افزود :موج سوم کرونا با
همکاری مردم ،س��تاد ملی کرونا و مسئوالن وزارت
بهداشت به س��رانجام خوش��ایند و نتیجه مطلوبی
رسید اما بیتوجهی یکباره به خیال فروکش کردن بیماری ،عامل
ش��دتگیری بیماری ش��د.وی تصریح کرد :ورود ویروس جهش
یافته کرونا به واس��طه گردش��گری از کش��ورهای دیگر بویژه به

اجتماعی
اس��تانهای جنوبی مثل خوزستان و مسافرت مردم
در ایام نوروز به این شهر منجر به شدت یافتن کرونا
انگلیسی شد .امروز کل کشور در شرایط ناخوشایندی
قرار دارد .قبل از شروع سال خوزستان شرایط بحرانی
در اپیدمی کرونا را پشت سر گذاشته بود؛ اما مسافرت
این اوضاع را بدتر کرد .عملکرد ستاد ملی کرونا در سه موج قبلی
قابل دفاع است اما در خیزش موج چهارم بیماری یکی از مسببین
اوج گیری ،عملکرد این ستاد بوده است.

در سال گذشته ،چندین میراث به جا مانده از گذشتگان ویران شدند

مرثیهای برای خانههای تاریخی

پرون��ده ویرانی خانههای تاریخی در س��ال گذش��ته ،پرونده قطوری
اس��ت که دیدن هر صفحه آن برای کس��انی که برای هویت ملی و
تاریخی ایران دل میس��وزانند آه و حسرت به دنبال دارد .آیا کسانی
که برای میراث فرهنگی این کش��ور دل میس��وزانند ،مشتی انسان
عتیقه پرستند که در نوس��تالژی گذشته مانده اند؟ کسانی که برای
حفاظت از میراث فرهنگی حرص میخورند ،زنجیره انسانی تشکیل
میدهند و به تخریبها اعتراض میکنند ،آدمهای مخالف پیشرفت
و توسعهاند؟یا طرف دیگر این ماجرا ،کسانی که سوار بولدوزر شدهاند
و بدون لحظهای تردید خانههای تاریخی را از ریش��ه ویران میکنند
و به جایش مال و پاس��اژ و برج میسازند ،منادیان توسعه و پیشرفت
و تولی��د ثروت و مدرنیتهاند؟واقعا کس��انی که به عرصههای تاریخی
و خانهه��ای قدیمی ش��هرهای ایران به چش��م فرصتی ب��رای رونق
ساخت و ساز و گردش اقتصادی نگاه میکنند ،حرص و طمع ،چشم
واقع بین آنها را کور کرده؟واقعیت این است که مسئله اصلی در دوگانهای
که بیان ش��د ،دعوا بین عتیقه بازهای حرفهای و بس��از و بفروشهای
تردست نیست .دعوا بین دو منفعت است که هر دو عقالیی و مشروع
هس��تند .یکی منفعت کس��انی که به عنوان وارث یا خریدار به قائم
مقامی از شخصی که زمانی خانهای تاریخی را ساخته ،حاال مالک این
خانههای بزرگ و زیبا ش��دهاند ولی هیچ بهرهای از آنها نمیبرند .نه
ب��ه لحاظ اقتصادی توان مرمت و بهرهبرداری از این خانهها را دارند و
نه اصوال مالک همه تمام شش دانگ خانههای تاریخی هستند .چون
اکثر خانههای تاریخی ،میراث یک خاندان اس��ت و بعضا دهها وارث
و مدعی روی هر س��انتیمتر این خانه ها ،ادعای مالکیت دارند ،البته
روی هر سانتیمتر زمین این خانه برای فروش به برجسازان یا تخریب
و ساخت آپارتمانهای قوطی کبریتی برای گذران زندگی .سوی دیگر
این طیف هم کسانیاند که زنجیره انسانی تشکیل میدهند ،حرص
میخورند و مدام در رس��انهها خبرهای اعتراض آنها را میش��نویم و
میخوانیم ،آنها انس��انهایی دردمند هس��تند که میگویند هر خانه
تاریخی یا هر نش��انهای از گذشته ما ،متعلق به فرد فرد اعضای یک
ملت اس��ت .زیرا هر بخش از این میراث فرهنگی ،هویت جمعی یک
ملت را میس��ازد که در طول تاریخ ،نام ایران را به خود گرفته است
و هر چه این بخش��ها ،به هر دلیلی نابود شوند ،پیوندهای اجتماعی،
فرهنگی و تاریخی یک ملت ،تضعیف خواهد شد.گزارش حاضر نگاهی
گذرا به پرونده تخریب خانههای تاریخی در س��ال گذش��ته دارد .هر
چند در گوشه و کنار ایران بزرگ ،تخریب بناهای تاریخی و خانههای
کهن زیادی در س��ال گذشته رقم خورد ولی بخشهای مورد اشاره در
این گزارش ،به برجستهترین و خبرسازترین تخریبهای سال گذشته
میپردازد .ذکر این نکته هم الزم است که بسیاری از خانههای تاریخی
با وجودی که تخریب نش��ده اند ،ولی دس��ت کمی از تخریب ندارند،
بسیاری مامن و پناهگاه معتادان و بیماران متجاهر شده اند ،تعدادی
انبار و بارانداز کسبه و پاساژدارها شدهاند و تعداد بسیاری هم رهاشده
و بیپناه زیر شالق باد و باران ماندهاند تا روزی ،ناگهان از جور زمانه و
گذر ایام ،قالب تهی کنند و فرو بریزند .دلیل اصلی تخریب خانههای
تاریخی در ایران ،منافع اقتصادی است .همچنین بیسلیقگی و ناتوانی
از تعریف و پیادهسازی پروژههای اقتصادی –به خصوص در وانفسای
کرونا و کسادی گردشگری -باعث شده است تا تکرار شوندگی تخریب
خانههای تاریخی بدل به امری عادی در ایران شود.
>تخریب خانه تاریخی نادری ساوه

شامگاه دوشنبه چهارم فروردینماه بخشی از خانه تاریخی نادری در
خیاب��ان قیام س��اوه ،بر اثر بارش باران بهاری ف��رو ریخت .این منزل
تاریخی که به سبک منازل اواخر دوران قاجار و در همسایگی مسجد
مقدس زاده و آب انبار تخریب شده آن ساخته شده ،به این دلیل که
از آخرین خانههای قدیمی ،ارزش��مند و زیبای ساوه به شمار میرود،
مورد توجه حامیان میراث فرهنگی ساوه و استان مرکزی بود .به گفته

بسیاری از خانههای تاریخی با وجودی که تخریب
نشده اند ،ولی دست کمی از تخریب ندارند ،بسیاری
مامن و پناهگاه معتادان و بیماران متجاهر شده اند،
تعدادی انبار و بارانداز کسبه و پاساژدارها شدهاند و
تعداد بسیاری هم رهاشده و بیپناه زیر شالق باد و
باران ماندهاند تا روزی ،ناگهان از جور زمانه و گذر
ایام ،قالب تهی کنند و فرو بریزند
"مهدی کتابدار" از فعاالن
فرهنگی ساوه ،بسیاری از
فرهنگدوستان ساوجی
در سالهای اخیر در مورد
ای��ن خانه به مس��ئوالن
فرهنگی و مدیران شهری
مراجعه کردند تا با تملک
و مرم��ت آن ،ای��ن بنای
اصیل برای ش��هر تاریخی س��اوه حفظ ش��ود ،اما با بیمهری برخی
مدیران ،صحنه تلخ تخریب بخش��ی از این بنا ب��ا اولین باران بهاری
رقم خ��ورد .وی افزود :بادگیر خانه نادری یکی از آخرین بادگیرهای
مرتفع س��اوه است که روزگاری لکلکها بر آن النه میساختند ،اگر
این بادگیر به سرنوشت سایر بادگیرهای ساوه دچار شود ،با دنیایی از
خاطرات یک محله باید خداحافظی کنیم.
>تخریب خانه تاریخی ملک زاده در تهران

در اردیبهشت سال گذشته خانه مهدی ملک زاده در منطقه  ۱۱تهران
که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بود تخریب شد .محمد شهرآبادی
معاون شهرسازی منطقه
 ۱۱ب��ا اش��اره ب��ه اینکه
ش��هرداری ه��م راغب به
صدور مجوز تخریب این
بنا نب��وده اس��ت ،گفت:
س��اختمانهای میراثی،
هویت بارز برای ش��هر و
کشور به شمار میروند با
این وجود ما نتوانستیم مالک را متقاعد به حفظ و مرمت بنا کنیم .وی
ادامه داد :از آنجایی که مالک تقاضای تخریب بنا را داشت و تصمیم
گیرنده این مس��ئله میراث فرهنگی ب��ود ،پرونده به میراث فرهنگی
منتقل شد و این سازمان هم با حفظ سردر بیرونی اجازه تخریب بنای
داخلی و س��اخت بنای جدید را صادر کرد .با توجه به موافقت نهایی
میراث برای تخریب ملک تنها نگرانی ما آسیب نرسیدن به سردر این
خانه تاریخی بود و به همین دلیل سازمان زیباسازی برای نظارت بر
نحوه تخریب ورود پیدا کرد.
>تخریب خانه حمید سبزواری

یکی از پرس��ر و صداترین پروندههای تخری��ب خانههای تاریخی در
اردیبهشت  ۹۹باز شد .این خانه تاریخی واقع در سبزوار ،زمانی متعلق
ب��ه حمی��د س��بزواری،
از ش��اعران انقالب بود.
محسن برآبادی ،رئیس
پایگاه می��راث فرهنگی
ش��هر تاریخی س��بزوار
گفت :بارشهای رگباری
اخیر سبب تخریب دیوار

کودک همسری یا کودک آزاری؟

کودک همسری روایت کودکانی است که هنوز
از الالیی مادر به قدر کافی بهره نبردهاند اما باید
ب��رای فرزندان خود الالی��ی بخوانند؛ کودکانی
که یک شبه کوله بار س��نگین بزرگسالی را بر
دوشش��ان میگذارن��د و آنان را ب��دون مهارت
و آم��وزش در ج��اده زندگی بدرق��ه میکنند.
کارشناس��ان خانواده معتقدند کودک همسری
ج��زو نابهنجاریه��ا و آس��یبهای اجتماعی
محسوب میشود چرا که طی آن کودک ،به دلیل ناآگاهی والدین به
دلیل فقر فرهنگی یا مالی از یک سو و نبود درک درست و هدف غایی
تش��کیل نهاد خانواده از طرف دیگر ،مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
هرچند در این رابطه ،قانونگذار س��عی کرده با استناد به ماده ۱۰۴۱
قانون مدنی ،شروطی اعم از کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت
کودک برای ازدواج در س��نین زیر  ۱۳س��ال را وضع کند اما به نظر
میرس��د خألهای قانون��ی همچنان راه فرار را پی��ش روی برخی از
والدین باز گذاشته است.
> ناهنجاریهای حاصل از ازدواجهای زودهنگام

«مه��دی بهزادی» مدرس دانش��گاه در گفتوگو با ایس��نا راجع به
ناهنجاریه��ای حاص��ل از ازدواجهای زودهنگام ،بی��ان میکند :در
کنوانسیون حقوق کودکان ،سنین کمتر از  ۱۸سال به عنوان کودکان
یک جامعه محسوب میشوند و به همین دلیل نیز هر رفتاری که به
اراده کودک یا دیگری موجب خالل در رشد طبیعی کودک شود ،قابل
قبول نبوده و ممنوع اعالم شده است.وی میگوید :ابتدا قانونگذار با
توجه به قوانین حمایتی از خانوادهها ،حداقل سن ازدواج در دختران
را  ۱۸سال و برای پسران ۲۰،سال تعیین کرده است ولی این قانون
در سال  ۱۳۶۱به حداقل سن  ۹سال برای دختران و  ۱۵سال برای
پسران تغییر یافت که نگرانی و اعتراض نهادهای مدنی و حمایت از
خانواده را به دنبال داشت به طوری که مجددا ً شاهد تغییر این قانون
در سال  ۱۳۸۱مبنی بر تعیین  ۱۳سال به عنوان حداقل سن ازدواج
دختران و  ۱۵س��ال برای حداقل س��ن ازدواج پسران بودیم.بهزادی
تاکید میکند :متاسفانه قانونگذار ازدواج کمتر از سن تصویب شده
در مجلس را هم کام ً
ال ممنوع اعالم نکرده و ازدواج دختران در سنین
کمتر از  ۱۳و پسران کمتر از  ۱۵سال نیز به سه شرط «رضایت ولی،
مصلحت کودک و سوم تشخیص دادگاه مبنی بر منفعت کودک در
ازدواج» مجاز دانسته است.وی با اعتقاد به این که افراد در سنین زیر
 ۱۸س��ال به تکامل جسمی و روحی الزم نمیرسند ،عنوان میکند:

در قانون مصوب ازدواج کودکان ،رش��د عقلی
و روحی آنها در نظر گرفته نش��ده و به دنبال
این مصوبه شاهد ثبت آمارهای نگرانکننده
از ازدواج و ط��الق کودکان زیر  ۱۸س��ال در
کش��ورمان هس��تیم.این متخصص اعصاب و
روان ادام��ه میدهد :طب��ق آمارهای موجود،
حدود  ۱۸درص��د از ازدواجهای ایران مربوط
به دختران زیر  ۱۸س��ال و حدود پنج درصد
از ای��ن ازدواجه��ا مربوط به دخت��ران کمتر از  ۱۵س��ال رخ داده و
پیامدی که از این اتفاق انتظار میرود افزایش آمار طالق اس��ت ،به
طوری که بیشترین آمار طالق در ایران مربوط به استانهای سیستان
و بلوچس��تان و خراسان رضوی است.وی تعداد ازدواج دختران کمتر
از  ۱۸سال را در سه ماهه اول سال گذشته را هفت هزار و  ۳۲۳نفر
بی��ان میکند و میگوید :طی این مدت ح��دود  ۳۴۶نوزاد از مادران
زیر پانزده س��ال و  ۱۶هزار نوزاد از مادران  ۱۶تا  ۱۹سال ثبت شده
و همچنین یک دختر کمتر از  ۱۰س��ال نیز در همین مدت ازدواج
کرده است.بهزاد فرهنگ و سنن اشتباه در جوامع سنتی که معتقد بر
ازدواج زودهنگام دختران هس��تند را از علل موثر بر کودک همسری
میخوان��د و در این مورد عنوان میکند :حت��ی در برخی موارد این
س��نت غلط به گونهای در جامعه جا افتاده اس��ت که برای دختران
امری ملزم و انکارناپذیر است و به عنوان سرنوشت این کودکان تلقی
میشود.وی اضافه میکند :در جوامعی که تزلزل فرهنگی وجود دارد
نیز اصطالحات نادرس��ت کالمی که برای دختران باالی  ۱۶سال به
کار میرود مانند ماندگی و ترشیدگی ،باعث میشود که دختران برای
رهایی از بار این الفاظ ،کودک همسری را برگزینند.
> مشکالت مالی

این متخصص تصریح میکند :مش��کالت مالی نیز از عواملی است
که گاهاً باعث میشود خانوادهها به دختران خود مانند یک کاال نگاه
کنن��د و با این دیدگاه ،دختر خود را از طری��ق امر ازدواج به فروش
برسانند که غالباً این رسم غلط را در کشورهای همسایگان شرقی و
حتی نواحی مرزی ایران با این کشورها شاهد هستیم به این گونه که
دختران را در س��نین بسیار پایین در ازای مبلغی میفروشند و پس
از چند س��ال ناگزیر به ازدواج با فرد خریدار که در مواقعی اختالف
س��ن آنها به چندین دهه میرسد ،هستند.وی در این خصوص ادامه
میدهد :دیدگاه جنس��یتی نسبت به دختران با این تصور که دختر
همانند پسر نمیتواند مخارج خانواده را تامین کند ،عمده علت فروش

جنوبی و هش��تی ورودی این ضلع خانه اس��تاد حمید سبزواری که
مصالح عمده آن خشت و گل بود شده است.وی ادامه داد :خانه استاد
س��بزواری شامل سه بخش ش��رقی ،مرکزی و غربی است که بخش
غربی آن اثر تاریخی است و قدمت آن به اواخر دوره قاجار میرسد اما
این اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است .حسین آقاممتحنی
معروف به «حمید س��بزواری» شاعر معاصر که پدر شعر انقالب لقب
گرفته س��حرگاه ش��نبه  ۲۲خرداد  ۱۳۹۵در  ۹۱سالگی در یکی از
بیمارستانهای تهران چشم از جهان فروبست .وی روز  ۲۶خرداد در
بوستان جانبازان شهر سبزوار به خاک سپرده شد.
> تخریب خانه پدر سنتور ایران

در خرداد  ۹۹خانه پدر س��نتور ایران ،پرویز مشکاتیان در نیشابور به
طور کامل تخریب ش��د .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردش��گری نیش��ابور
گفت :خانه اس��تاد پرویز
مش��کاتیان در این شهر
توسط مالک االن تخریب
ش��د .محمد اس��ماعیل
اعتمادی افزود :این خانه
در مراح��ل پایان��ی ثبت
ملی قرار داش��ت و مالک
آن نیز در جریان روند ثبت آن قرار داشت اما با این حال بدون اطالع
این اداره اقدام به تخریب کرد و حدود  ۹۰درصد این بنا تخریب شد.
وی افزود :خانههای تاریخی نمادهای گردشگری این شهر هستند و
برای احیا و جلوگیری از تخریب این بناها نیازمند همکاری شهرداری
و ش��ورای اسالمی ش��هر به منظور تملک و خرید این بناها هستیم.
رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای شهر نیش��ابور نیز گفت :پیش از
این جلس��های با نماینده ورثه استاد مشکاتیان برگزار شد و پیشنهاد
تبدیل این خانه به موزه موسیقی داده شد.هادی ترقی افزود :پیشنهاد
ورثه این بود که از قیمت خانه تخفیف میدهند ولی مبلغ آن نقدی
پرداخت شود .در شرایط س��خت مالی شهرداری پیشنهاد شد برای
خانه قیمتگذاری ش��ده و با امتیاز تهاتر شود ولی مورد رضایت قرار
نگرف��ت و میراث فرهنگی هم امکان تامین بودجه را نداش��ت.پرویز
مشکاتیان ،آهنگساز و استاد سنتور در  ۳۰شهریور  ۸۸در  ۵۴سالگی
بر اثر نارس��ایی قلبی درگذش��ت.وی در طول دوران فعالیت حرفهای
خود با محمدرضا ش��جریان ،ش��هرام ناظری ،حسین علیزاده و ایرج
بسطامی همکاری داشت و در چندین آلبوم از آثار محمدرضا شجریان
از جمله بیداد ،آس��تان جانان ،سِ ّر عشق ،نوا ،دستان ،گنبد مینا ،دود
عود ،جان عشاق و قاصدک آهنگسازی و نوازندگی کرده است.
>تخریب یک گنبد مزار نیشابور

در خردادماه س��ال گذش��ته پرونده تخریب یک بنای تاریخی دیگر
در نیش��ابور باز ش��د .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری نیشابور گفت:
گنبد م��زار و چهار طاقی
روستای سوقند که بنایی
قدیمی ب��ا قدمت حدود
هشتاد سال است تخریب
ش��د .محمد اس��ماعیل
اعتم��ادی اف��زود :بای��د
اطالعات تکمیلی را یگان
حفاظ��ت درباره ای��ن موضوع گزارش ده��د تا بت��وان در این مورد
اظه��ار نظر کرد .رئی��س اداره می��راث فرهنگی نیش��ابور ادامه داد:
پیگی��ر ای��ن بودیم ک��ه این اث��ر را به ثبت برس��انیم چ��ون قدمت
هشتصد ساله داشت.
دختران از سوی برخی خانوادهها در این مناطق است و در مواقعی هم
دختران برای تامین مالی خانوادهی معتاد خود به قاچاقچی فروخته
میش��ود و بعضا نیز قربانی قماربازی و بدهکاری خانواده میش��وند.
بهزادی اظهار میکند :در برخی خانوادههایی که پدرس��االری وجود
دارد نیز دختران جایز به انتخاب همسر آینده خود نیستند و همین
نیز مزید علتی برای ازدواج نادرس��ت آنان در س��نین کم اس��ت.این
متخص��ص میگوید :تداخل عقاید مذهب��ی و مد نیز از علل کودک
همس��ری است که با افزایش رس��انههای جمعی همانند اینترنت و
شبکههای اجتماعی که باعث گسترش ارتباط بین دختران و پسران
ش��ده و عالوه بر آن ورود بانوان به عرصه تحصیل ،دانش��گاه و بازار
کار باعث ش��ده که خانوادههای مذهبی همواره نگران ارتباط فرزند
خود با غیرهمجنس��ش در اجتماع باشند و برای رهایی از این تنش
حاضرند به ازدواج زودهنگام فرزند خ��ود روی بیاورند.وی ادامه داد:
در برخی موارد نیز اگر خانوادهها متوجه ارتباط دختر خود با پسری
ش��وند ،بدون در نظر گرفتن میل باطنی و نظر فرزند خود ،سعی بر
ازدواج سریعتر دخترش��ان دارند.وی با بیان این که کودکهمسری
با هر علتی میتواند باعث بروز مش��کالت جسمی و روحی برای این
سنین به خصوص دختران شود ،اظهار میکند :دخترانی که اغلب در
س��نین پایین ازدواج میکنند ،با توجه به کامل نشدن آناتومی رشد
جسمی بدن دچار مشکالت اساسی میشوند که به دنبال آن شاهد
بروز اس��ترس و ترس در آنها نیز خواهیم بود.بهزادی تاکید میکند:
طبیعتاً مش��کالت روحی ایجاد ش��ده از این ن��وع ازدواج ،به مراتب
نگرانکنندهتر و آس��یبزاتر از مشکالت جسمی است که مهمترین
رویداد آن افسردگی است.وی در ادامه ابراز میکند :از طرفی همسر
و مادر شدن با وظایف و مسئولیتهایی همراه است که مختص سن
و س��ال خاصی نیست و همواره با تنش و استرس برای بانوان همراه
اس��ت لذا اگر این اتفاق در س��نین پایین برای دختران اتفاق بیفتد،
استرس حاصل از همسر بودن و مادر شدن چندین برابر خواهد بود
زیرا این افراد ،دورهی تکامل کودکی را که دورهای همراه با آموزش و
تجربه است را سپری نکردهاند و هنوز در برابر آسیبها و مسئولیتها
از پختگی الزم برخوردار نیس��تند.این متخص��ص اعصاب و روان در
پایان ذکر میکند :این کودکان بزرگ یا بزرگان کودک نه تنها در بعد
شخصی ضررهای جبرانناپذیری برای خود و خانوادههایشان به همراه
دارند بلکه در بعد اجتماعی با افزایش طالقهای زیر  ۱۸س��ال باعث
زیاد شدن کودکان بیسرپرست ،بدسرپرست و زنان مطلقه خواهند
ش��د و همچنین از آن جایی که برخی از ازدواجها به صورت رسمی
صورت نگرفته و در س��ازمان ثبت احوال به ثبت نرس��یدهاند و پس
از مدتها و س��الها در دفاتر ثبت میشوند ،شاهد افزایش آمارهای
غیر رسمی خواهیم بود.
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ضرورت افزایش موتورالنسها با خیز چهارم کرونا

رییس اورژانس تهران گفت که  30درصد از فضایی که نیروهای اورژانس در آن استقرار دارند توسط
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تامین شده است .به گزارش ایسنا ،پیام صابریان با اشاره
به خیز چهارم کرونا و ضرورت افزایش تعداد موتورالنس های اورژانس گفت :در این ش�رایط لزوم
خدمات رس�انی بیشتر نیروهای اورژانس وجود دارد و بدیهی است که در چنین شرایطی ما ناچار
به افزایش نیروهای موتورالنس خود هس�تیم تا بتوانیم خدمات اولیه را در مدت زمان کمتری به
شهروندان ارائه دهیم.

ارتباطات

شکایت وزارت ارتباطات از
ایرانسل ،همراه اول و مخابرات

وزارت ارتباطات از  ۳اپراتور اینترنت کش��ور
به دلیل "اختالل عمدی" در ارتباط کاربران
اینترنت از ش��بکه اجتماعی "کالب هاوس"
شکایت کرد .روابط عمومی وزارت ارتباطات
توصیح داده اس��ت :با پای��ان التیماتوم ۲۴
س��اعته وزارت ارتباط��ات ب��ه اپراتوره��ای
هم��راه اول ،ایرانس��ل و مخاب��رات ب��رای
ایجاد اخت��الل عمدی در ش��بکه اجتماعی
کالب ه��اوس ،س��ازمان تنظی��م مقررات و
ارتباطات رادیویی از این اپراتورها ش��کایت
کرد.
ش��کایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی با موضوع اختالل عمدی اپراتورهای
مذکور در س��امانههای رایانهای و مخابراتی
و با اس��تناد به م��اده  ۷۳۷قان��ون مجازات
اس��المی ب��ه دادس��رای عموم��ی و انقالب
تهران تسلیم شد .بر اساس ماده  ۷۳۷قانون
مجازات اس��المی ایجاد هرگونه اختالل در
ارتباطات کشور جرم تلقی میشود.
>پاسکاری وزارت ارتباطات و اپراتورها
در فیلتر کالب هاوس

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه نای��ب رئی��س
کمیس��یون آم��وزش ،تحقیق��ات و فناوری
مجلس معتقد اس��ت؛ در مش��کل مربوط به
پیام رس��ان کالب هاوس وزارت ارتباطات با
نامه نگاری س��عی دارد که توپ را به زمین
اپراتوره��ا انداخت��ه و از زیر ب��ار قانونی که
بر دوش این وزارتخانه اس��ت ،ش��انه خالی
کند.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،وزارت ارتباط��ات طی
نامهای به مدیران س��ه اپرات��ور تلفن همراه
کشور آنها را متهم به اختالل در پیام رسان
کالب ه��وس ک��رده و به آنها  ۲۴س��اعت
مهلت داده تا در صورت عدم وجود دس��تور
قضائی ،اختالل در کالب هاوس را متوقف و
رف��ع کنند .این در حالی بود که یکی از این
اپراتورها در همان ابتدای اختالل ،اعالم کرد
که مش��کل به وجود آم��ده ارتباطی با آنها
ندارد.
در همی��ن راس��تا محم��د وحی��دی ،نایب
رئی��س کمیس��یون آم��وزش ،تحقیق��ات و
فناوری مجل��س ،معتقد اس��ت؛ نامهنگاری
وزارت ارتباط��ات ب��ا اپراتوره��ای تلف��ن
هم��راه انداخت��ن توپ ب��ه زمی��ن آنها و
ش��انه خالی کردن از وظایف قانونی اس��ت
ک��ه ب��ر دوش ای��ن وزارتخان��ه ق��رار داده
شده است.
وی گف��ت :این اولین بار نیس��ت که وزارت
ارتباط��ات در هنگام بروز مش��کل تقصیر را
بر گردن دیگری میاندازد .وحیدی با اشاره
به خب��ر لو رفتن اطالعات تع��داد زیادی از
کارب��ران کالپ ه��اوس اف��زود :طبق قانون
وزارت ارتباطات مکلف به حمایت از اطالعات
کاربرانی است که در فضای مجازی به صورت
قانونی فعالیت دارند .وی شورای عالی فضای
مجازی را نیز در ش��رایط پیش آمده مقصر
دانست و افزود :این ش��ورا نیز مانند وزارت
ارتباطات ب��ا توجه به وظای��ف حاکمیتی و
قانونی خ��ود در س��رگردانی کاربران کالب
ه��اوس و دزدی��ده ش��دن اطالع��ات آنها
گناه کار اس��ت .وحیدی این را نیز پذیرفت
عالوه بر ضعف نظارت دستگاههای مسئول،
خألهای قانونی نیز در این زمینه وجود دارد
که باید از طریق مجلس شناس��ایی و مرتفع
ش��ود .وی تش��کیل کمیته فض��ای مجازی
مجل��س را مرب��وط ب��ه همین ام��ر عنوان
کرد.
وحی��دی اظهار ک��رد :زمان زی��ادی از آغاز
ب��ه کار مجلس یازدهم نگذش��ته بود که در
کمیس��یون فرهنگی مجل��س کمیته فضای
مج��ازی را تش��کیل داده و در نامهه��ای
متعدد از وزارت ارتباطات و ش��ورای فضای
مجازی خواس��تیم که در شناسایی خألهای
قانون��ی مجل��س را یاری کنند ت��ا آن را به
ص��ورت الیحه به مجلس ب��رده و به مصوبه
تبدی��ل کنیم .ب��ه گفته وی؛ ت��ا این لحظه
همکاری درخوری از سوی وزارت ارتباطات
و ش��ورای عال��ی فضای مج��ازی با مجلس
نشده است.
وحیدی س��خنان مقام معظم رهبری درباره
فض��ای مجاری را مورد اش��اره ق��رار داد و
گفت :رهبر انقالب نسبت به خطرات فضای
مج��ازی در صورت عدم برنامهریزی دقیق و
نظارت کافی بر آن را گوش��زد کردهاند ،حاال
دس��تگاههای مس��ئول وظیف��ه دارند بیش
از گذش��ته ب��ا برنامهریزی دقی��ق از تکرار
مش��کالت و نارضایتی کارب��ران جلوگیری
کنند.

آموزش و پرورش

بازگشایی مدارس

منوطبهواکسیناسیونفرهنگیان

وزی��ر آم��وزش و پ��رورش ب��ا بی��ان اینکه
بازگشایی مدارس برای ارائه خدمات آموزش
حضوری در مهر ماه منوط به واکسیناسیون
فرهنگیان و دانشآموزان است ،تاکید کرد:
ای��ن وزارتخانه متقاض��ی اولویت فرهنگیان
برای دریافت واکسن کرونا است.
به گزارش ایس��نا ،محسن حاجی میرزایی
در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا برگزاری
کالسه��ای حضوری م��دارس من��وط به
واکسیناسیون دانشآموزان برای پیشگیری
از ابت��ال به کرونا بوده و ای��ن وزراتخانه چه
تصمیم��ی در این رابطه اتخاذ کرده اس��ت،
گف��ت :تصمیمگیری برای واکسیناس��یون
دانشآم��وزان در م��دارس برعهده س��تاد
ملی مقابله با کرونا اس��ت و اولویتبندیها
برای دریافت واکس��ن کرون��ا در آنجا انجام
میش��ود .وی تصری��ح ک��رد :ما ب��ه عنوان
وزارت آموزش و پرورش متقاضی هس��تیم
که اگ��ر بنا باش��د از ابتدای مهرماه س��ال
ج��اری ،کالسه��ا ب��ه ص��ورت حض��وری
برگزار ش��وند بای��د حتم��ا فرهنگیان جزو
اولوی��ت دریافت واکس��ن کرونا ق��رار داده
شوند.

محیط زیست

زخمی شدن یک محیط بان
در درگیری با قاچاقچیان

مدی��رکل منای��ع طبیع��ی و آبخی��زداری
چهارمح��ال و بختیاری گفت :یک محیطبان
در درگیری با قاچاقچی��ان چوب در منطقه
خانمی��رزا زخم��ی ش��د.به گ��زارش ایلن��ا،
س��ید اس��ماعیل صالح��ی از درگی��ری یک
محیطبان��ان مناب��ع طبیعی ب��ا قاچاقچیان
چ��وب در شهرس��تان خانمیرزا خب��ر داد و
اظهار کرد :محیطبانان در ایس��تگاه گوشکی
مشغول کنترل و بازرسی از خودروها بودند،
قاچاقچی چوب قصد فرار از صحنه را داشت
که با خ��ودرو با این نیروی حفاظتی برخورد
میکند .مدیرکل منایعطبیعی و آبخیزداری
چهارمحال و بختی��اری ادامه داد :قاچاقچی
بالفاصل��ه خ��ودرو حام��ل چوب قاچ��اق را
در مح��ل ره��ا و مت��واری میش��ود ،نیروی
محافظت��ی در این حادثه دچ��ار مصدومیت
از ناحیه پا میش��ود ،این محیطبان بالفاصله
ب��ه مرکز درمان��ی اعزام میش��ود و در حال
حاض��ر حال عمومی وی مطلوب اس��ت .وی
خاطرنش��ان ک��رد :باتوجه به م��دارک به جا
مانده در خودرو ،نیروهای نظامی و انتظامی
در ح��ال شناس��ایی و دس��تگیری این فرد
هستند.

جامعه

هشدار درباره کالهبرداری
عدهای به نام استخدام

در پی انتشار پیامهایی در برخی پیامرسانها
درباره اس��تخدام در پتروشیمی خلیج فارس،
این ش��رکت با تکذیب ادعاهای مطرح ش��ده
نس��بت به س��وء اس��تفاده و کالهبرداری از
متقاضیان کار هش��دار داد.به گ��زارش روابط
عموم��ی ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج
فارس ،در اطالعیه این ش��رکت آمده است:در
روزهای اخیر پیامهایی با مضمون استخدام در
پتروشیمی خلیج فارس در برخی پیامرسانها
در حال انتشار است و در این پیامها ادعا شده
که این هلدینگ ب��ه متقاضیان کار در برخی
رشتهها نیاز دارد و شمارهای نیز برای ارتباط
متقاضیان اعالم ش��ده است.ش��رکت صنایع
پتروش��یمی خلیج فارس ب��ا تاکید بر جعلی
ب��ودن این پیام و همچنین ع��دم ارتباط این
ش��ماره و این افراد مدعی برای اس��تخدام با
مجموعه هلدینگ خلیج فارس ،ضمن برخورد
قضایی با این افراد مدع��ی ،یادآوری میکند
هرگونه جذب در این هلدینگ و شرکتهای
تابعه صرف��ا از طریق آزمون اس��تخدامی که
جزییات آن در س��ایت این شرکت به آدرس
 www.pgpic.irو همچنی��ن س��ایتهای
رسمی ش��رکتهای تابعه و رسانههای معتبر
اطالعرس��انی میش��ود ،ص��ورت میگیرد و
هرگون��ه ادعای دیگر در این خصوص با هدف
کالهبرداری از متقاضیان است.
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اقتصادی

جزئیات افزایش  ۱۵۰درصدی قیمت برنج

افزایش تا  150درصدی قیمت برنجهای وارداتی و نرخ بیش از  42هزار تومانی هر کیلو
برنج ایرانی تا پایان سال گذشته در گزارشهای رسمی ثبت شده است.
به گزارش ایسنا ،برنج مصرفی از دو محل تولید داخل و بخشی از واردات تأمین میشود.
برنجهای وارداتی تا ابتدای سال گذشته مشمول دریافت ارز  4200تومان بودکه با حذف
آن ،تأمین ارز أین کاال با نرخ سامانه نیما که معموال نزدیک به بازار است انجام میشود.

خبرتلگرامی
 Dمدیر سیســتمهای تســویه و
پرداخت شرکت سپردهگذاری مرکزی
گفت :مرحله دوم واریز ســود سهام
عدالت ســال  98تا پایان ماه رمضان
انجام میشود / .مهر

اعداد

یک میلیون و
22۶هزار واحد
شاخص کل بورس تهران

شــاخص کل بورس تهــران در پایان
معامالت دوشنبه  23فروردین  1400با
افت  4857واحدی بــه یک میلیون و
 22۶هزار و  18واحد رســید .شاخص
کل هم وزن نیز با افت  ۶73واحدی به
434هزار و  ۶97واحد رسید .نمادهای
شســتا ،نوری و فوالد بیشترین تأثیر
مثبت را بر شــاخص و نمادهای فارس،
فملی ،شــپنا و وغدیر بیشترین تأثیر
منفی را بر شاخص داشتند.

بانک

هزینه پیامک در بانکهای دولتی
همان  ۱۵هزار تومان

دبیر شــورای هماهنگی بانکهــای دولتی و
نیمهدولتی دربــاره برنامه بانکهای دولتی در
زمینه افزایش هزینه ســرویس پیامکی آنها،
اعالم کــرد :تاکنون هیــچ صحبتی مبنی بر
افزایش هزینه ســرویس پیامک در بانکهای
دولتی مطرح نشــده اســت و در این بانکها
همچنــان حداکثر  ۱۵هزار تومــان برای این
سرویس از مشتریان دریافت میشود که البته
بیشتر بانکهای دولتی کمتر از  ۱۵هزار تومان
از حساب مشتریان در این زمینه کسر میکنند.
به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر گزارشهایی
منتشر شــد که برخی بانکها از جمله بانک
شهر اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی
خــود به  ۳۰هزار تومــان کردهاند و علت آن
افزایش هزینههای مخابرات اعالم شــد .پس
از طــرح این موضوع ،دبیر کانــون بانکها و
موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت که
هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس
پیامکی بانکها گرفته نشده است اما با توجه
به تشدید هزینههای مخابرات احتمال اینکه در
آینده نزدیک این نرخ افزایش یابد ،وجود دارد.
طبق گفته جمشــیدی ،بانک شهر با تصمیم
درون سازمانی این هزینه را به  ۳۰هزار تومان
افزایش داده است .عالوه براین ،موضوع افزایش
هزینه سرویس پیامکی در بانکهای دولتی نیز
از علیرضا قیطاسی  -دبیر شورای هماهنگی
بانکهای دولتی و نیمه دولتی  -پیگیری شد.
وی در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد که هزینه
ســرویس پیامکی بانکهای دولتی همچنان
همان حداکثر  ۱۵هزار تومان است که در دو
مقطع با اعالم به مشتری از حساب آن برداشت
میشــود .قیطاســی افزود :بانکهای دولتی
براســاس تعرفه و موافقتی که از سال گذشته
درباره افزایش نرخ سرویس پیامکی از  ۱۰به
 ۱۵هزار تومان صورت گرفته است ،تاکنون نیز
مبتنی بر این نرخ عمل میکنند و این تعرفه
همچنان به قوت خود باقی است .دبیر شورای
هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در
ادامه تاکید کرد :هیچ صحبتی مبنی بر افزایش
هزینه ســرویس پیامک در بانکهای دولتی
مطرح نشــده اســت .وی در پایان سخنانش
مطرح کرد که اکثــر بانکهای دولتی کمتر
از  ۱۵هزار تومان از مشــتریان برای سرویس
پیامک دریافت میکنند و در این زمینه برخی
از بانکها هستند که معادل  ۱۱یا  ۱۲و برخی
دیگر نیز  ۱۵هزار تومان از حســاب مشتریان
برداشت میکنند که میزان برداشت بسته به
میزان و نوع تراکنش متغیر است.

مسکن

وام ساخت مسکن
۳۰۰میلیونتومانشد

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش وام
نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفهای
به  ۳۰۰میلیون تومــان در تهران خبر داد .به
گزارش ایسنا ،محمدحسن علمداری با اشاره
به پرداخت وام مسکن بافت فرسوده به ۲۰هزار
واحــد ،اظهار کرد :مبلغ قرارداد امضا شــده با
مالکان بافتهای فرسوده تاکنون ۱۳۷۰میلیارد
تومان است .طبق اعالم بانک مسکن ،وی گفت:
سال گذشته احیای بافتهای فرسوده با استفاده
از روشهای نوین ســاخت و ساز ۲۵۰میلیون
تومان تســهیالت پرداخت میشد که امسال
این وام بــه  ۳۰۰میلیون تومان افزایش یافته
اســت .علمداری افزود :بانک مسکن در تهران
و کالنشــهرها  ۵۰میلیون و در ســایر شهرها
 ۴۰میلیون تومان وام بافت فرســوده با سود
 ۹درصد پرداخت میکند .عضو هیئت مدیره
بانک مسکن در پایان گفت :مابقی تسهیالت
موردنیاز برای بافت فرسوده با سود  ۱۸درصد به
متقاضیان پرداخت میشود.

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

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم
جانبــی گفت که تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز مبنای
حقوق ورودی بعد از اجرا مشخص میشود ،اما افزایش
حقوق ورودی گوشــیهای بــاالی  ۶۰۰دالر بهطور
میانگین دو تا  ۲.۵درصد بر قیمت این موبایلها تاثیر
میگذارد .بر اســاس الیحه بودجه  ،۱۴۰۰سود بازرگانی واردات
تجاری موبایل باالی  ۶۰۰دالری از یک به هشت درصد افزایش
یافته و با احتساب ۴درصد حقوق و عوارض گمرکی ،تعرفه واردات

کرونا

با محدودیت و ممنوعیتهای جدید
کرونایی در کشور رخ داد

سردرگمیمسافرانایرانی
در خیابانهای جهان!

برخی مســافرانی که در ایام نوروز یا پیش
از آن به کشــورهای مختلف سفر کردهاند با
محدودیت و ممنوعیتهای جدید کرونایی
در کشــور نمیتوانند به ایــران بازگردند و
بعضــا در خیابانهای ترکیه ،انگلســتان و
دیگــر کشــورها بالتکلیف هســتند که به
گفته مسئوالن سازمان هواپیمایی ،میتوان
راهکاری شبیه دیگر کشورها برای بازگشت
آنها اندیشید.
به گزارش ایسنا ،در هفته پایانی سال گذشته
و ایام نوروز مسافران زیادی مقاصد خارجی
را برای ســفر نوروزیشان انتخاب کردند اما
پس از گذشت یک هفته از  ۱۴۰۰پروتکلها
تغییر کرد و حاال برخی از مســافران ایرانی
با وجود به پایان رســیدن تعطیالت نوروزی
نمیتوانند به کشورشــان بازگردند و صدای
اعتراض آنها بلند شده است.
برخــی از آنهــا در شــبکههای مجــازی
مانند اینســتاگرام تصاویــر و کلیپهایی از
خودشــان منتشر کردهاند که نشان میدهد
در خیابانهای کشــورهای مختلف منتظر
هســتند تا تکلیفشــان برای بازگشت به
ایران مشــخص شود .این در حالی است که
بسیاری از کشورها در این ایام با وجود شیوع
ویــروس کرونا در جهان و گســترش آن با
کروناهای جهش یافته مختلف ،راهکارهایی
برای بازگشــت ایمن هموطنانشان در نظر
گرفتهاند .به عنوان مثال مسافران در صورت
ورود به کشورشان با وجود در اختیار داشتن
تســت  PCRبا نتیجه منفی باز هم باید با
هزینه خودشــان تســت مجدد در مبادی
ورودی کشــور بدهند و تا مشــخص شدن
نتیجه قرنطینه شوند.
در همین راستا تورج دهقان زنگنه -رئیس
سازمان هواپیمایی کشوری -به ایسنا گفت:
اگر به صفحه اینستاگرام سازمان هواپیمایی
کشــوری یا برخی از مسئوالن این سازمان
مراجعــه کنید ،متوجه میشــوید که مردم
تا چه حد نســبت به این تصمیمات انتقاد
میکننــد و حتــی به ما توهیــن میکنند
در حالی کــه به ما ربطی نــدارد ،برخی از
شــهروندان ایرانــی در کشــورهایی مانند
انگلســتان و ترکیــه در خیابانهای لندن
و اســتانبول میخوابند و پولــی ندارند اما
نمیتوانند به ایران که کشورشــان اســت،
بــاز گردنــد .در این زمینه باید نســبت به
شهروندان خودمان و هموطنانمان احساس
مسئولیت کنیم و نمیتوانیم به دلیل شیوع
ویروس کرونا آنها را همانجا رها کنیم.
وی افــزود :یکــی از کارهایی کــه میتوان
در این زمینه انجام داد این اســت که همه
آنهــا را موظف کنیم که در کشــور مبداء
خود تســت کرونا بدهنــد و در ایران نیز از
آنها تست  PCRگرفته شــود و تا زمانی
که نتیجه این تست مشخص میشود آنها
را در هتلی مشــخص قرنطینــه کنیم که
هزینــه آن را هم خودشــان پرداخت کنند
امــا نباید هــم وطنان خودمــان را به حال
خودشان در کشورهای مختلف رها کنیم که
در خیابانها بخوابند.
دهقان زنگنــه اضافه کرد :مــن زمانی که
اعتراضــات و انتقادهای زیاد مــردم را که
در انگلســتان مانده بودنــد و هیچ کاری از
آنها بــر نمیآمد ،تصمیــم گرفتم که هر
کاری میتوانم انجام دهم و در این راســتا با
هزاران التماس و خواهش توانستم یک مجوز
پرواز فوق العاده بــه لندن برای بازگرداندن
این مســافران دریافت کنم .به نظر من در
چنین شرایط و برهه حساسی باید عملیاتی
و سریعتر عمل کنیم و تصمیمات و مصوبات
ابالغــی نیز باید به موقع اعالم شــود من از
همه مســئوالن و متولیان خواهش میکنم
که هــر کاری که میتواننــد انجام دهند تا
هموطنانمان بتوانند به کشورشان باز گردند.
وی تاکید کرد :میتوان مســافرانی که هنوز
جواب تست PCRشــان مشخص نشده تا
اعالم نتیجه و آنهایی که جواب تستشان
مثبت شــده را با هزینه خودشــان به مدت
۱۴روز در هتلهای مشــخص قرنطینه کرد
یا اگر در منزل خودشان قرنطینه میشوند،
میتــوان از طریق تلفن آنها را کنترل کرد
چرا که ایران کشور عقب افتادهای نیست و
کام ً
ال زیرساختهای آن در کشور وجود دارد
اما اینکه گفته میشود وزارت راه یا سازمان
هواپیمایی کشــوری باید قرنطینه را انجام
دهد ،به هیچ وجه درست نیست.
با توجــه به اظهارات اخیر محمد اســالمی
وزیــر راه و شهرســازی -مبنی بــر ادامهممنوعیــت تردد بــه  ۳۹کشــور از جمله
انگلســتان ،باید دید پروتکلهای بهداشتی
برای ســفرهای خارجی تغییــر میکند یا
آنکه تدابیری برای بازگشــت این مسافران
اندیشــیده میشود تا مســافران ایرانی که
در کشــورهای مختلف بالتکلیف ماندهاند،
بتواننــد با قوانین و پروتکلهای بهداشــتی
جدید به ایران بازگردند؟

افزایش حقوق ورودی چقدر موبایل را گران میکند؟

از  ۵به  ۱۲درصد افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر بر اســاس بند دیگری از این قانون،
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به
استثنای کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات مصرفی
پزشــکی در ســال  ۱۴۰۰در همه موارد از جمله
محاسبه حقوق ورودی ،براساس برابری نرخ سامانه ای .تی .اس
بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است که این
موضوع نیز بر قیمت همه کاالهای وارداتی تاثیر خواهد داشت.

در این رابطه محمدرضا عالیان در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه
در حال حاضر مشــکلی در تامین موبایل وجود ندارد و کمبودی
در بازار نیســت ،اظهار کرد :در مورد تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز
مبنای حقوق ورودی هم بعد از اجرای آن میتوان اظهارنظر کرد.
در حال حاضر زمان دقیق اجرای آن مشــخص نیست و گمرک
نیز ایراداتی وارد کرده است .ما به گفته وی افزایش حقوق ورودی
گوشــیهای باالی  ۶۰۰دالر به طور میانگین دو تا ۲.۵درصد بر
قیمت این موبایلها تاثیر میگذارد.

در صورت افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی

لوازم خانگی ایرانی بیبروبرگرد گران میشود!
 90درصد موتور لوازم خانگی کوچک وارداتی است

دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت که در صورت اجرای مصوبه
تجــاری در بودجه  ۱۴۰۰مبنی بر تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق
ورودی ،لوازم خانگی بیبروبرگرد گران میشود و تبعاتی نیز متوجه
تولیدکنندگان خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،بند (و) تبصره  ۷قانون بودجه امسال محل افزایش
درآمد دولت از محل عوارض گمرکی اســت .طبق این مصوبه نرخ
ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای کاالهای
اساســی ،دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال  ۱۴۰۰در همه
موارد از جمله محاســبه حقوق ورودی ،براساس برابری نرخ سامانه
ای .تــی .اس بانک مرکزی در روز اظهــار که نرخی نزدیک به بازار
است .همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی
برای کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و
همچنین نهادههای کشــاورزی و دامی به یک درصد و برای ســایر
کاالهــا به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش پیدا کرد و در جزئی
دیگر تاکید شــد مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساســی ،دارو،
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی
نســبت به سال قبل ( )۱۳۹۹نباید افزایش یابد .کاالهای اساسی به
عنوان نیاز اصلی مردم ،هچنان برای واردات ارز  ۴۲۰۰تومان دریافت
میکند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با
نرخ ترجیحی است.
طبق گزارشهای گمرک ،نیمی از واردات ،کاالهای اساسی و نیمی
دیگر غیر اساســی اســت که از این کاالهای غیر اساســی بیش از
۸۰درصد به اقالم تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از
همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این رابطه عباس هاشمی در گفتوگو با ایسنا از ارسال نامهای در
این رابطه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی
خبر داد و گفت :به نظر میرسد گمرک هم برای اجرای این مصوبه
با ابهاماتی روبهرو اســت .هر سال کتاب آیین نامه مقررات صادرات
و واردات اوایل ســال چاپ و توزیع میشــد که مالک عمل واردات
و تولید بود اما امســال هنوز این آیین نامه منتشــر نشده است .با
این حال هیئت دولت با مصوبهای بخشــی از تعرفهها را اعالم کرده
و همزمان نرخ ارزی که در محاســبه تعرفه ورودی استفاده میشد
از  ۴۲۰۰تومان به ســنا تغییر کرده اســت .بر این اساس با حقوق

افزایــش ناگهانی نرخ ارز ،محاســبه حقوق
ورودی از  ۴۲۰۰تومان به نرخ ارز ســنا نگرانی
شدید در تولیدکنندگان در زمینه گران شدن
مواد اولیه ایجاد کرده است
ورودیهای مشخص شــده در آیین نامه مقررات صادرات و واردات
سال  ،۱۳۹۹حقوق ورودی کاالها ممکن است افزایش پیدا کند.
وی افزود :همانطور که اشاره شد کتاب آیین نامه مقررات صادرات و
واردات هنوز توزیع نشده است .در کتاب آیین نامه مقررات صادرات
و واردات مشــخص بود که برای محاسبه حقوق ورودی هر کاال باید
چنــد درصد از اف او بی(قیمت تا لحظه تحویل روی کشــتی) کاال
را ضرب در نــرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی کرد که منجر به افزایش قیمت
میشود .اما طبق مصوبه جدید دولت این درصد برای تمام کاالهای
اساســی  ۱و برای کاالهای غیر اساســی  ۲عنوان شده و نرخ ارز از
نرخ ارز دولتی به سنا که حدود  ۱۸هزار تومان از تغییر کرده است.
هاشــمی با بیان اینکه این مســئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد
کــرده ،تصریح کرد :برخی کاالها قبض انبار دریافت کردند و برخی
هنوز در راه هستند که تکلیف آنها مشخص نیست .به نظر میرسد
الزم بــود ابتدا چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات ســال ۱۴۰۰
در اولویت قرار میگرفت و بررســی کارشناســی میشد یا عطف به

ماسبق نمیشــد و بعد به تدریج این قانون اجرا میشد .اما افزایش
ناگهانی نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی از  ۴۲۰۰تومان به نرخ ارز
سنا نگرانی شدید در تولیدکنندگان در زمینه گران شدن مواد اولیه
ایجاد کرده است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاســخ به پرسشی درباره میزان
تاثیر این مصوبه بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت :به طور میانگین
 ۳۰تا  ۳۵درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشــی از طریق
واردات تامین میشــود که این درصد در کاالهای مختلف متفاوت
اســت .برای مثال در کاالهای گازی تقریباً  ۵درصد و در تلویزیون
 ۶۰تا  ۶۵درصد است .عالوه بر این ،قیمت جهانی کاالها و همچنین
میزان حقوق ورودی کاالهای مختلف نیز متفاوت اســت؛ بنابراین
نمیتوان درصد دقیقــی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی
اعالم کرد.
وی با تاکید بر اینکه برنامههایی برای کاهش این میزان از وابســتگی
به مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد که اجرای آنها یک شــبه ممکن
نیســت اظهار کرد :بخشی از مواد اولیه وارداتی مربوط به تولیدکننده
لوازم خانگی نیست بلکه مربوط به بخشهای دیگر زنجیره تامین مانند
فوالد ،کمپرسور ،برد الکترونیکی ،مواد پتروشیمی و نظایر آن است.
با ایــن حال دبیر انجمــن صنایع لوازم خانگی تاکیــد کرد که در
صورت اجرای این مصوبــه قیمتلوازمخانگی بیبرو برگرد افزایش
خواهد یافت ،اما نــه به اندازه افزایش حقوق ورودی .برای مثال اگر
حقوق ورودی مواد اولیه کاالهایی ۴برابر شود قیمت آن کاال  ۴برابر
نمیشود و درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی
بستگی دارد.
وی همچنیــن با بیان اینکه  ۷۰درصــد منابع مالی تولیدکنندگان
صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و سایر هزینهها میشود ،تصریح کرد
که اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولیدکنندگان دارد.
هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم خانگی کوچک نیز
گفت :ســاخت داخل در لوازم خانگی کوچک هم در همین حدود
 ۳۰تا  ۳۵درصد اســت .برای مثال مواد پتروشیمی در داخل تامین
میشــود ،اما تقریباً  ۹۰درصد موتور لــوازم خانگی کوچک وارداتی
اســت .البته برنامههایی بــرای تولید داخل آنها وجــود دارد که
زمانبر است.

صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی خاورمیانه را اصالح کرد

واکسیناسیون،آیندهاقتصادیکشورهاراتعیینمیکند

افغانستان ،مصر ،ایران ،عراق و لبنان بهعنوان «تلقیح کنندههای
کنــد» منطقه طبقهبندیشــدهاند که احتماال بخــش بزرگی از
ساکنان آنها تا اواسط سال  ۲۰۲۲واکسینه خواهند شد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد خود در منطقه خاورمیانه
و آفریقای شــمالی را اصالح کرد ،چرا که این کشورها از وضعیت
بحران ویروس کرونا که از سال  ۲۰۲۰آغاز شده بود ،بهبودیافتهاند.
سیانبیسی گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
این صندوق انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا
در ســال۴ ،۲۰۲۱درصد رشد کند که از پیشبینی  ۳.۲درصدی
این صندوق در ماه اکتبر باالتر است.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش اقتصادی منطقهای خود
که روز یکشنبه منتشر شد ،اعالم کرد :با این حال این چشمانداز
در کشــورها به عواملی مانند اســتفاده از واکســن ،شروع دوباره

گردشگری و سیاستهای دولتها بستگی دارد.
جهــاد آزور ،مدیر بخــش خاورمیانه و آســیای مرکزی صندوق
بینالمللــی پول گفت :رونــد بهبودی در میان کشــورها و بین
مناطــق مختلف متفاوت خواهد بود .به گفته او این رشــد عمدتاً
توسط کشورهای صادرکننده نفت انجام میشود ،چرا که تسریع
برنامههای واکسیناســیون باعث قدرت نســبی قیمتهای نفت
میشــود .آزور گفت ظرفیت بازیابی هر کشــور در ســال ۲۰۲۱
به مقدار زیادی متفاوت اســت .واکســن یک متغیر مهم در سال
جاری است و تسریع واکسیناسیون میتواند تقریبا یک درصد به
تولید ناخالص داخلی سال  ۲۰۲۲اضافه کند .صندوق بینالمللی
پول گفت :برخی کشــورهای منطقه مانند کشــورهای شــورای
همکاری خلیجفارس ،قزاقستان و مراکش ،واکسیناسیون خود را
زود شــروع کرده و باید ســهم قابلتوجهی از جمعیت خود را تا

پایان ســال  ۲۰۲۱تلقیح کنند .سایر کشورها از جمله افغانستان،
مصــر ،ایران ،عــراق و لبنان بهعنوان «تلقیــح کنندههای کند»
منطقه طبقهبندیشــدهاند که احتماال بخش بزرگی از ســاکنان
آنها تا اواســط ســال  ۲۰۲۲واکسینه خواهند شــد .در آخرین
گروه که تلقیحکنندههای دیررس نــام گرفتهاند ،انتظار نمیرود
واکسیناســیون کامل تا اوایل سال  ۲۰۲۳انجام شود .این گزارش
افزود که انتظار میرود تلقیح کنندههای زودرس در سال ۲۰۲۲
به سطح تولید سال  ۲۰۱۹برسند ،اما کشورها در دودسته کندتر
بین سالهای  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳به سطح قبل از همهگیری برخواهند
گشت .به گفته آزور ،سیاستهای نوآورانه به تسریع روند بهبودی
کمک میکند .این میتواند شامل اقداماتی برای بهبود اقتصادی،
جذب سرمایهگذاری ،افزایش همکاری منطقهای و رفع آسیبهای
بحران کووید باشد.

 ۱۰نکته کلیدی برای درج اطالعات در سامانه امالک

وزارت راه و شهرســازی نکات کلیدی برای درج اطالعات در سامانه
امــالک و اســکان را اعالم و بر دریافت مالیــات از خانههایی که در
شهرهای بزرگ بیش از  ۱۲۰روز خالی باشند ،تاکید کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی ،معاونت مســکن و ساختمان به
بخشی از سواالت سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی در
خصوص الزام درج اطالعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی امالک و
اسکان کشور ،پاسخ داد.
بنا بر این گزارش ،توجه به نکات زیر برای سرپرســتان خانوار که به
سامانه ملی امالک و اسکان مراجعه میکنند ،ضرورت دارد:
= از مرورگرهــای بــه روز  Google Chromeیــا Mozilla
 Firefoxبرای ورود به سامانه ملی امالک و اسکان استفاده کنید.
= مشخصات ملک را با کلیک کردن روی گزینه افزودن ملک ثبت
کنید.
= چنانچه وضعیت سکونت ملک تغییر کرده است در قسمت امالک
تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود روی گزینه ثبت یا تغییر ساکن
کلیک کرده و وضعیت جدید سکونت ملک خود را ثبت کنید.
= افرادی که اقامتگاه خود را در سامانه نمیبینند در قسمت اقامتگاهها
روی گزینه افزودن اقامتگاه کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت کنید.
= افرادی که میخواهند اقامتگاه خود را تغییر بدهند در قســمت
اقامتگاهها در کنار ردیف اقامتگاه قبلی خود روی گزینه اتمام سکونت
کلیک کــرده و تاریخ پایان ســکونت در آن را درج کنید .ســپس
مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت کنید.
= افرادی که بیش از  ۵واحد مســکونی خالی دارند مهم نیست که
واحدهای مسکونی در یک شهر باشد یا در شهرهای مختلف ،به هر
حال در صورتیکه مالک بیش از  ۵واحد مسکونی خالی باشد ،مشمول
مالیات دو برابری میشود.

= اگر  ۱۲۰روز واحد مسکونی خالی و در اختیار یک مالک باشد که
اقامتگاه دیگری دارد ،مشمول مالیات میشود.
= فرسودگی ،مالکعدم شمولیت در مالیات نیست و به هر حال ملک
مشمول مالیات خانه خالی میشود.
= بعد از آنکه مالک اخطار مربوط به مشمول مالیات بودن خانههای
خالی را دریافت کرد باید به سامانه ملی امالک و اسکان جهت خود
اظهاری مراجعه کند.
بخشی از این سواالت و پاسخهای آنها به شرح زیر است:
برای افرادی که اولین بار میخواهند وارد سامانه شوند و یا رمز عبور
خود را فراموش کردهاند در صفحه سماوا کدملی را وارد میکنند ،اما
کدملی وارد نمیشود ،چه باید بکنند؟
اطمینان حاصل کنید از مرورگرهای به روز  Google Chromeیا
 Mozilla Firefoxاستفاده میکنید.
چگونه مشخصات ملک در سامانه افزوده شود؟
در قسمت امالک تحت مالکیت روی گزینه افزودن ملک کلیک کرده
و مشخصات آن را ثبت کنند.
وضعیت سکونت ملک تغییر کرده برای ثبت در سامانه امالک و اسکان
چه مراحلی باید طی شود؟
در قسمت امالک تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود روی گزینه
ثبت یا تغییر ساکن کلیک کرده و وضعیت جدید سکونت ملک خود
را ثبت کنند.
افرادی که اقامتگاه خود را در سامانه نمیبینند چه اقدامی باید انجام
بدهند؟
در قســمت اقامتگاهها روی گزینه افــزودن اقامتگاه کلیک کرده و
مشخصات آن را ثبت کنند.
افرادی که میخواهند اقامتگاه خود را تغییر دهند ،چه کارهایی باید

پولهای بلوکه شده ایران در عراق آزاد میشود

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید با وجود شــرط دشواری که
دولت عراق بر سر راه شرکتها گذاشته اما پولهای ایران در عراق امکان
جابجایی پیدا کردهاند .سید حمید حسینی در گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد:
در ســالهای گذشته یکی از بهانههایی که دولت عراق در تسویه نکردن
پول حاصل از صادرات ایران داشت ،تحریمهای آمریکا بود اما در هفتههای
گذشته ،گشایشهایی در این زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک
مهلت  ۱۲۰روزه به عراق مطرح شده است .وی با بیان اینکه مذاکرات برای

آزادســازی پولهای ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به بغداد نیز دنبال میشود ،بیان کرد :وزیر اقتصاد عراق در جریان
سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی
پولهای ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای همکاری
در این زمینه خبر داده اســت .هرچند بغداد شرطهای دشواری را در این
مسیر گذاشته اما به نظر میرسد بهانه تحریمها دیگر وجود ندارد .دبیرکل
اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرطهای دولت این کشور برای انتقال ارز

انجام دهند؟
در قســمت اقامتگاهها در کنار ردیف اقامتگاه قبلی خود روی گزینه
اتمام سکونت کلیک کرده و تاریخ پایان سکونت در آن را درج کنید.
سپس مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت کنند.
آیا واحد مســکونی بایستی  ۱۲۰روز به صورت متوالی خالی باشد یا
اینکه خالی بودن به صورت غیر متوالی نیز مشمول مالیات خواهد بود؟
در صورتــی که ملک به مدت  ۱۲۰روز غیر متوالی در طول ســال
مالیاتی خالی باشد ،باز هم مشمول مالیات بر خانه خالی خواهد شد.
در خصوص افرادی که بیش از  ۵واحد مسکونی خالی دارند ،آیا باید
تمامی امالک در یک شهر واقع باشند؟
مهم نیست که واحدهای مسکونی در یک شهر باشد یا در شهرهای
مختلف ،به هر حال در صورتی که مالک بیش از  ۵واحد مســکونی
خالی باشند ،مشمول مالیات دو برابری میشود.
اگر ملکی در طول سال ۱۲۰ ،روز خالی بماند ،اما مالک آن را فروخته
باشــد ،به طوری که بخشی از  ۱۲۰روز زمان خالی ماندن ،در اختیار
مالــک اول و مابقــی در اختیار مالک دوم باشــد ،در این صورت آیا
مشمول مالیات میشود؟ اگر بله چه کسی بایستی مالیات را پرداخت
کند؟ اگر  ۱۲۰روز از زمان خالی بودن در اختیار یک مالک باشــد،
مشمول مالیات میشود.
چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره دادن نداشته باشد ،آیا
مشمول مالیات خانه خالی میشود؟
فرسودگی ،مالکعدم شمولیت در مالیات نیست و به هر حال ملک
مشمول مالیات خانه خالی میشود.
پس از اینکه ،مالک اخطار مربوط به مشمول مالیات خانه خالی بودن را
دریافت کرد ،چه کاری باید انجام دهد؟ به سامانه جهت خود اظهاری
مراجعه کند.

ایران نیز گفت :شرطها کار را در عرصه عمل برای شرکتهای عراقی دشوار
میکند .مثال اینکه نیاز به دریافت مجوز از تمام وزارتخانههای ذیربط وجود
دارد یا اینکه گفتهاند باید کاالی ایرانی به عراق منتقل شود و پس از تایید
تخلیه ،پول جابجا شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت ارز
نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال
پول فراهم شده است .حســینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق
نیز توضیح داد :یکی از اصلیترین ابعاد این ســفر ،بحث حضور نیروهای
متخصص ایرانی در عراق است .عراق در سالهای گذشته تعداد زیادی از
نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شکل
انفرادی کار خود را در این کشور دنبال میکردند.

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

فرهنگی

بهمن نیکو:

نقاشی آبرنگ به تکرار رسیده اما میتوان اندیشه و مفهوم را وارد آن کرد

نمایشگاه مجازی نقاش��یهای بهمن نیکو در سایت گالری گلستان
برپاس��ت .نیکو درباره این مجموعه آثار گفت :برخالف نمایشگاههای
گذشته که خط و روند مشخصی داشت ،در این نمایشگاه با توجه به
اینکه به صورت مجازی برگزار ش��ده س��عی کردم چند دسته از آثار
خود را به نمایش بگ��ذارم .زیرا در فضای مجازی مخاطبان متفاوتی
ه��م وجود دارد و بهت��ر آن بود که من نیز آث��ار متنوعی را نمایش
ده��م .بر همین اس��اس تعدادی از آثار مجموعه روس��تاهای ایران و
تعدادی از کارهای مفهومی و س��ورئال خود را به نمایش گذاشتم .او
درباره نخستین تجربه نمایشگاه مجازی خود گفت :در نمایشگاههای
حضوری که با استقبال مخاطبان مواجه میشد ارتباط زیادی با آنها
داش��تم ،اما نمایشگاه مجازی نمیتواند چنین حس و حالی را داشته
باشد .در عین حال تابلوی نقاشی که در یک صفحه نمایش کوچک
دیده میشود نمیتواند تاثیری که از دیده شدن بافت و رنگ و… از
نزدیک و در سایز واقعی اثر در مخاطب ایجاد میشود را تداعی کند.
نیکو درباره اینکه چرا بیشتر نقاشان آبرنگ به نقاشی از مناظر و گلها
میپردازند ،گفت :من از دهه  ۷۰تا به حال همیشه اصرار داشتم که
نقاشی آبرنگ قابلیت و توانایی اجرای نوعی از کار غیر از آنچه به شکل
معمول در آبرنگ جا افتاده است را دارد .به همین دلیل سعی میکنم
نقاشیهایی که مفهوم داشته باشد و بتوانند حرفی را به بیننده منتقل
کنند را با این تکنیک انجام دهم .نیکو ادامه داد :آبرنگ بازگشت ندارد
و اگر خطایی در زمان نقاشی رخ دهد قابل تصحیح نیست .به همین
دلیل بیشتر هنرمندان به نقاشی از گلها و مناظر و… میپردازند .اما
اگر قرار باشد موضوع دیگری به تصویر کشیده شود باید از قبل برای
آن برنامهریزی دقیقی داشت و همه مراحل کار با دقت پیش رود .در
این ش��رایط اگر نتوانید کار خود را مطابق آنچه از قبل تعیین ش��ده

در کار آبرنگکاره��ا میبینی��م بازمانده از مکتب اصفهان اس��ت که
نقاش��ان آبرنگ مناظر و بناهای تاریخی را برای گردشگران خارجی
نقاشی میکردند و این رویکرد تا االن ادامه پیدا کرده است .ولی من
چند سال است در کالسهای آموزشی تالش میکنم به هنرجویان
بیاموزم که چگونه مفهوم و فکر را به آبرنگ وارد کنند .البته این کار
دش��واری است زیرا همه از یک نقاش��ی منظره خوششان میآید اما
اثری که در آن حرف و نکتهای وجود دارد ممکن است درک آن برای
مخاطب سختتر شود و استقبال کمتری از آن شود .نیکو ادامه داد:
به نظر من آبرنگ به تکرار رس��یده اس��ت زیرا بیشتر آثاری که دیده
میشود به منظره و گلها اختصاص دارد .اما وقتی با مفهوم کار کنید
و موضوع��ی را مطرح کنید میتوانید همیش��ه کارهای جدید انجام
دهید .نیت من از ابتدا همین بوده اس��ت ،اگرچه در کارهای من نیز
آثاری به همان شیوه معمول آبرنگ وجود دارد .او درباره موضوع آثار
خود گفت :در بیش��تر کارهای مفهومی خود به مسئله بیتوجهی به
میراث فرهنگ��ی و تاریخی پرداختهام .ما در مواجهه با آثار معماری،
نقاش��ی ،مجسمه و… متوجه میشویم که آنچه در گذشته داشتیم
چقدر مورد بیتوجهی قرار گرفته است .من این مسئله را نقد میکنم
و در عین حال نقطه امیدی در کارهایم هس��ت که نش��ان میدهد
همچنان میتوان این ارزشها را احیا کرد و قدر آنها را دانست .نیکو
افزود :نزدیک  ۴۰سال است که نقاشی میکنم و عقیده دارم در یک
کار هنری تنوع ،ابتکار عمل و خالقیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.
تکنیک را عده زیادی میتوانند فرا بگیرند اما آنچه مهم است بینش
خالقانه کار نقاش��ی است که میتواند به شکلهای مختلف رخ دهد.
به گزارش هنرآنالین ،نمایش��گاه آنالین نقاشیهای بهمن نیکو تا ۲
اردیبهشت در وب سایت گالری گلستان برپاست.

من از دهه  ۷۰تا به حال همیش��ه اصرار داش��تم که
نقاشی آبرنگ قابلیت و توانایی اجرای نوعی از کار غیر
از آنچه به ش��کل معمول در آبرنگ جا افتاده است را
دارد .به همین دلیل سعی میکنم نقاشیهایی که مفهوم
داشته باشد و بتوانند حرفی را به بیننده منتقل کنند را با
این تکنیک انجام دهم
است پیش ببرید ،نتیجه کار موفق نخواهد بود .او که کتاب «سیمای
آبرنگ ایران» را منتش��ر کرده ،افزود :کتابی ش��امل بیش از  ۱۰۰اثر
مفهومی من آماده انتشار است که در آن نشان دادهام میتوان آبرنگ
را از ش��کل رایج��ی که برای آن وجود دارد خ��ارج کرد .آنچه امروزه

کیوان فرزین:

کرونا میتواند نقطه شروعی برای جراحی بدنه موسیقی باشد

کیوان فرزین مدرس دانشگاه و نوازنده بینالمللی سنتور و منتقد
موس��یقی کرونا و تبعات آن بر عرصه موسیقی ایران را از زاویهای
دیگر بررسی کرد .وی گفت :هرچند بیماری کرونا معضلی جهانی
به حس��اب میآید؛ تبعات و آس��یبهای آن در کشور و به تبع آن
موسیقی ما از خیلی مناطق مشابه وسیعتر و مخربتر بوده است.
این استاد دانشگاه گفت :به نظر من همانگونه که این ویروس آثار
و عوارض شدیدتری را در افراد دارای بیماریهای زمینهای و مزمن
ایجاد میکند ،در جامعه و به ویژه موس��یقی ما هم که بیماریها
و کمبودهای مزمن داش��ت ،عوارض و آس��یبهای بیشتری بر جا
گذاش��ته و میگذارد .طبیعی اس��ت در جامعهای ک��ه اقتصاد آن
بهواسطه فش��ارهای خارجی و برخی مشکالت داخلی مدتها در
وضعیت نامس��اعدی قرار داش��ته اولین چیزی که در این شرایط
س��خت اقتصادی ناش��ی از کرونا از س��بد خان��وار و جامعه خارج
میشود ،هنر و فرهنگ است.
> کرونا ،مشکالت معیشتی و حذف کاالی فرهنگی خانوارها

ای��ن نوازنده س��نتور اف��زود :طبیعی اس��ت در چنی��ن وضعیتی
بهخصوص ک��ه بالیی بزرگ همچ��ون همهگیری هم ن��ازل و به
آن اضافه ش��ود ،افراد در نبردی برای حفظ بقا نخواهند توانس��ت
نیازهای اولیه زندگی خود مثل خورد و خوراک و پوشاک و مسکن
و امثال آن را حذف کنند اما برای تامین حداقلی آنها در شرایط
س��خت کمتر کتاب میخرند و میخوانند ،کمتر به سینما و تئاتر
و کنس��رت میروند و کمتر س��یدی میخرند و موس��یقی گوش
میکنند و چه بس��ا هم��ه اینها را اندک ان��دک از زندگی تقریبا
حذف کنند .ج��دای از اینکه همین توجه کمتر به فرهنگ و هنر
تبعات مخرب درازمدتی بر جامعه و در همه حوزهها و ش��ئون آن
وارد خواهد کرد ،این مسئله فعاالن حوزههای فرهنگی و هنری را
نیز با مش��کالت بزرگی روبهرو خواهد ک��رد .وی ادامه داد :آن هم

تام کروز تذکر گرفت!

در ش��رایطی که نه کنسرتی هس��ت ،نه آنچنان تولید موسیقایی
و تدریس موس��یقی به عنوان یکی از تنه��ا راههای موجود گذران
زندگی هنرمندان با وجود مش��کالت اقتصادی و ش��یوع بیماری
به حداقل رس��یده اس��ت .حاال به همه این معضالت اضافه کنید
وضعیت و جایگاه نامشخص موس��یقی را .وی افزود :در مورد هنر
موس��یقی با وجود تالشهای فراوان مسئوالن و هنرمندان ،هنوز
برخی مش��کالت وج��ود دارد .برخی این هنر را ح��رام میدانند و
خیلیها کارکرد آن را صرفا به حد تفریح ،ایجاد نش��اط و پرکردن
اوقات فراغت میکاهند .دردناکتر اینکه این دیدگاهها نه تنها بین
بخش��ی از مردم و عوامالناس که بین بعضی مدیران دیده میشود.
فرزین ادامه داد :بنا بر همین دیدگاهها میبینیم تصمیمگیریهای
نادرس��ت و برخ��ی دخالتهای اف��راد ن��ا آگاه و غیرمتخصص یا
بیعالقه به هنر و موس��یقی در تاریخ موس��یقی ما کم نبودهاند و
همین مسائل به تدریج موسیقی ما را در جنبههای مختلف دچار
بیماریهایی کرده اس��ت .این مشکالت به تدریج مزمن شدهاند و
این وضعیت در برهههایی که مش��کالتی نظیر کرونا به عنوان یک
نمونه ش��اخص پیش میآید به ما مینمایاند که چقدر شکننده و
آس��یب پذیر هس��تیم .وی افزود :البته شاید بتوان از این منظر به

کرونا به عنوان یک فرصت هم نگریس��ت ،فرصتی که باعث ش��د
به عنوان جامعه موس��یقی در فضایی که س��الها داشتیم کج دار
و مریز با وجود کمبودها حرکت میکردیم و انبوه مشکالت آنقدر
سرمان را به خودمان و زندگیمان و مشکالتش گرم کرده بود که
خیلی معضالت را نمیدیدیم ،جدی نمیگرفتیم یا برایمان عادی
و روزمره ش��ده بود؛ بفهمیم چقدر داریم بر لبه تیغ راه میرویم و
معیش��ت و فرهنگ و هنرمان تنها به مویی بند اس��ت .این منتقد
موس��یقی ادامه داد :م��ا به عنوان جامعه موس��یقی در این دوران
بنیه ضعیف خود و جایگاه متزلزل حرفهمان را عمیقا حس کردیم،
تبعات ناخوشایند پراکندگیهایمان را به عینه دیدیم ،به لزوم وجود
نهادهای صنفی مس��تقل ،کارآمد و مورد اعتماد عمومی پیبردیم،
عوارض مخرب ارجح دانس��تن منافع شخصی کوتاهمدت بر منافع
جمع��ی و بلندمدت را دیدیم ،ارزش خدم��ات اجتماعی و حقوق
شهروندی مناسب را عمیقا درک کردیم و بسیاری موارد دیگر.
> پساکرونا و لزوم جراحی پیکره موسیقی

ب��ه گزارش ایرنا ،فرزین تاکید کرد :هرچن��د به جد آرزومندم این
ش��رایط هرچه زودتر با آغاز واکسیناسیون گسترده خوشبینانه تا
پایان س��ال جدید پایان یابد؛ مشتاقانه امیدوارم این دوران با تمام
س��ختیهایش نقطه شروعی باش��د .در وهله اول برای خودمان به
عنوان جامعه موسیقی همچنین مدیران و سیاستگذاران کشور به
ویژه در حوزههای فرهنگی و هنری تا از این نکات درس بگیریم و
اگر خود را دلسوز و دغدغهمند فرهنگ و هنر کشورمان میدانیم از
همین امروز با مسئولیت پذیری و جدیت بیشتردور از تنگنظریها
و با وجود اختالف س��لیقهها و تفاوت سبکها و ژانرها عملگرایانه
و جراحی دقیق بدنه موس��یقی ،به فکر فراهم س��اختن بستری و
بنیانی مناس��ب و مس��تحکم در جهت آیندهای بهتر برای خود و
جامعه باشیم.

«عشایر» جوایز بفتا را درو کرد

سینماروها و عالقهمندان به فیلمهای سینمایی میدانند که تام کروز
توانایی انجام بدلکاریهای شگفت انگیز و البته پر خطر و مرگبار را
دارد .این بازیگر روی برج  ۸۳۰متری خلیفه مینش��یند و به جای
ترس میخندد! نفس��ش را شش دقیقه در آب بدون هیچ مشکلی
نگه میدارد ،از کنار هواپیما آویزان میشود ،مچ پایش را در هنگام
پریدن از روی س��اختمانها میشکند ،اما باز هم میخندد .تمامی
اینها مربوط به مجموعه فیلمهای «ماموریت :غیرممکن» اس��ت.
کروز در مصاحبه اخیر خود اعالم کرده ،هنگام انجام بدلکاریهایش
خیلی لذت میبرد .او در «برنامه گراهام نورتون» گفت که در هنگام
فیلمبرداری پروژههایی مثل «ماموریت :غیرممکن» بارها به او تذکر
داده میش��ود که نخندد ،اما او اغلب ای��ن کار را میکند .او گفت:
من بازیگر فیزیکی هستم و از انجام کارهای فیزیکی لذت میبرم.
اس��تخوانهای زیادی در بدنم شکسته اس��ت .بدلکاری برای من
خیلی هیجان انگیز است .بارها در هنگام فیلمبرداریِ سکانسهای
بدلکاری ،به من گفته میش��ود که از خندیدن دس��ت بردارم .به
گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از ایندی وایر ،کروز همچنین گفت:
در ط��ول پاندمی کرونا ،هفت روز هفته را برای به پایان رس��اندن
«ماموریت :غیرممکن  »۷و «تاپ گان :ماوریک» کار کرده است.

«آرت بازل» در تنگنای کرونا

نمایشگاه «آرت بازل» هنگکنگ پس از غیبتی یک ساله ،از ۲۹
اردیبهش��ت تا  ۲خرداد امس��ال به مرکز کنوانسیون و نمایشگاه
هنگکنگ برمیگردد .امس��ال این نمایشگاه میزبان غرفههایی از
 ۱۰۴گالری از  ۲۳کشور جهان است در حالیکه تعداد این گالریها
در سال  ،۲۰۱۹به  ۲۴۲مورد میرسید.در «آرت بازل» هنگکنگ
 ،۲۰۲۱پلتفرمهای دیجیتال و حض��وری در یک مقیاس و قالب
جدید کنار هم قرار میگیرند .این نمایشگاه معروف هنری شامل
 ۵6غرف��ه ماهوارهای از گالریهای��ی خواهد بود که امکان حضور
فیزیکی در نمایش��گاه را ندارند .به عالوه برای اولین بار در تاریخ،
تمام این رویداد از طری��ق آرت بازل الیو ( )Art Basel Liveبه
صورت لحظهبهلحظه برای مخاطبان جهانی پخش خواهد ش��د.
«آرت بازل» هنگکنگ یکی از اولین نمایشگاههایی بود که پس
از شیوع کرونا در مارس سال  ۲۰۲۰لغو شدند .برگزارکنندگان این
نمایش��گاه هنری سال گذشته یک اتاق بازدید برخط را جایگزین
رویداد اصلی کردند .به گزارش ایرنا از روزنامه نشنال ،نهمین دوره از
نمایشگاه آرت بازل هنگکنگ با تمرکز بر آثار تاریخی منطقه و آثار
هنرمندان نوظهور و گالریهای نوپا ،یک نمای کلی و منحصربفرد
از تنوع هنر در آسیا و خارج از مرزهای آن ارائه خواهد داد.

فیلم س��ینمایی «عشایر» س��اخته کلویی ژائو جوایز فیلم بفتا را
تس��خیر ک��رد و چهار جایزه بخش اصل��ی از جمله بهترین فیلم
را به خود اختصاص داد .این فیلم س��اخته ش��ده توسط کمپانی
«سرچالیت» ،عالوه بر این جوایز بهترین بازیگر نقش اصلی زن،
فیلمب��رداری و کارگردانی را هم دریافت ک��رد و در این زمینه از
دیگر فیلمها پیشی گرفت .دومین شب جوایز بفتا که به میزبانی
«ادیث بومن» و «درموت اولری» برگزار شد ،در مجموع  ۱۷جایزه
را اه��دا ک��رد و اهداکنندگان جوایز در س��الن رویال آلبرت هال،
مکان همیشگی برگزاری جوایز بفتا و همینطور لس آنجلس حضور
داشتند .تمامی نامزدها نیز به صورت مجازی در این رویداد شرکت
کردند .دوره  ۲۰۲۱یک تاریخسازی را در جوایز بفتا رقم زد .امسال
اولین دورهای بود که پس از برنامههای این رویداد مبنی بر ایجاد
تنوعهای نژادی برگزار ش��ده است .دوره قبلی بفتا در زمینه نبود
تنوع و عدم نامزدی سیاه پوستان مورد اعتراض قرار گرفته بود .این
دوره متنوعترین نامزدهای تاریخ بفتا را داشت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،در مجموع جوایز بین فیلمهای مختلفی تقسیم شد و
فیلمهای «زن جوان نوید دهن��ده»« ،صخره ها»« ،روح»« ،آوای
متال»« ،پدر» و «بلک باتم ما رینی» هر کدام دو جایزه گرفتند.

ناقوس ساعت تاریخی تهران به صدا درآمد

س��اعت کاخ گلس��تان که هدیه ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه
قاجار بود ،پس از س��الها خاموش��ی دوباره به کار افتاد و صدای
ناق��وس آن در تهران پیچید .به گزارش ایس��نا ،این س��اعت که
به گفته تعمیرکار آن ،قدمتش به بیش از  ۱۵۰س��ال میرس��د،
روی برج ش��مسالعماره در کاخ گلس��تان نصب ش��ده اس��ت.
س��اعت پیش��کش ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه بود که روی
بلندقامتتری��ن عمارت تهران نصب ش��د .اما صدای بلند ناقوس
آن ب��رای دربار و اهالی محدوده ارگ س��لطنتی آزاردهنده بود،
خواس��تند ص��دای س��اعت را کم کنن��د ،ول��ی کال آن را از کار
انداختند .اوایل دهه  ۹۰س��ازمان میراث فرهنگی ،گردش��گری
و صنایع دس��تی ،محمد ساعتچی � س��اعتکار قدیمی شهر � را
خبر کرد تا به یک قرن س��کوت س��اعت پیشکش��ی پایان دهد.
س��رانجام ظهر روز  ۲۲بهمنماه س��ال  ۱۳۹۱عقربههای ساعت
ش��مسالعماره به حرک��ت درآمد .گفته میش��د هزینه تعمیر و

نگهداری این ساعت ماهانه  ۵۰۰هزار تومان بود که هزینه باالی
آن ،کوک ساعت را پس از  ۱۰ماه ،دوباره از کار انداخت .هرچند
مسئوالن کاخ آن زمان گفتند کوک ساعت چون از حالت دستی
خارج و مکانیکی ش��ده دوام نیاورده است.به گزارش ایسنا سال

 ۹۷دوباره تعمیرکار س��اعت را خبر کردن��د و با او تفاهمنامهای
بستند تا هم کل ساعتهای کاخ گلستان را کار بیندازد ،هم هر
 ۱۵روز یک بار س��اعت ش��مسالعماره را کنترل کند تا بار دیگر
متوقف نش��ود .از مدیر وقت کاخ نقل ش��ده که هزینه نگهداری
و کوک این س��اعت ماهانه تقریبا  ۱۵میلیون تومان میش��د .از
به کار افتادن دوباره س��اعت در آن روزها خبری نش��د تا اینکه
صبح دیروز ،دوشنبه  ۲۳فروردینماه سال  ،۱۴۰۰ناقوس ساعت
شمسالعماره به صدا درآمد.تعمیرکاران این ساعت میگویند ۱۸
ماه برای به کار انداختن عقربهها و ناقوس آن زمان گذاش��تهاند.
ناقوس این س��اعت تاریخی پس از س��الها خاموش��ی ،با حضور
ش��هردار منطقه  ۱۲به صدا درآمد ،چ��ون اینبار هزینه تعمیر و
کوک آن را شهرداری این منطقه پرداخت کرده است .علیمحمد
سعادتی گفت :کاخ گلستان تنها اثر جهانی شهر تهران است که
همه ما در هر نهاد و دستگاهی موظفیم از آن حفاظت کنیم.
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد:راه شفافیت در توافق با چین

داوریها همچنین مبتنی
بر پیش��داوری است .اما
آنچه نیاز آن بهطور جدی احس��اس میش��ود،
تجزیه و تحلیل م��وارد و زوایای گوناگون طرح
اس��ت که متاس��فانه ب��ه دلی��ل محدودیت در
دسترس��ی به اطالعات بسیار دش��وار مینماید.
در ای��ن مختص��ر بنا دارم ت��ا این برنام��ه را از
منظر حکمرانی و خصوصا اصل مهم ش��فافیت
بررس��ی کنم .هنگامی که از حکمرانی س��خن
به میان میآید ذهنها ممکن اس��ت به سمت
«حکمرانی شرکتی» برود ،اما باید توجه داشت
که بحث حکمرانی بسیار گسترده است و منظور
از حکمرانی در اینجا مجموعه اصولی اس��ت که
بر ساختارها و فرآیندها ،داللت دارند و به دنبال
اعمال شرایطی هس��تند که در نهایت در سایه
آنها احقاق حقوق ذینفعان تس��هیل ش��ود .بر
این اس��اس طرح مس��ئله حکمرانی میتواند به
روابط و مناس��بات بینالملل تعمیم یابد ،یعنی
مناس��باتی که این برنامه هم��کاری در ذیل آن
تعریف میشود.
حساس��یت مردم در باب این برنامه همکاری و
رویکرد انتقادی حاک��م بر نظرات در این زمینه
بهخوبی قابل درک اس��ت .اوال واقعیت آن است
ک��ه دولت نه فقط در این م��ورد بلکه در موارد
مش��ابه نیز برای اعتمادس��ازی بسیار کم تالش
کرده و میکند .دوم اینکه مردم به درستی خود
را از ذینفع��ان این برنامه میدانند و برای خود
حق آگاهی قائلند .س��وم آنکه نگاهی به س��ایر
برنامههای همکاری بین دولتها و شرکتهای
چین��ی و تجارب دیگر ملتها در موارد مش��ابه
گواه آن اس��ت که چینیها ن��ه فقط در مرحله
توافقنامه و بیانیه همکاری ،بلکه حتی در مراحل
پس از آن نیز کمتر دیده شده که اصل شفافیت
را مبن��ای کار خ��ود قرار دهند .حال پرسش��ی
که مطرح اس��ت آن اس��ت که اصل و قاعده در
قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی چیست؟ و
دوم آنک��ه با چه راهکارهایی میتوان این برنامه
همکاری را از بُعد حکمرانی تقویت کرد؟ بهطور
مختصر باید اذعان کرد هر چند در حوزه تدوین
بیانیههای همکاری ک��ه در آنها عمدتا اهداف و
قصد طرفین بیان میش��ود ،س��ختگیریهای
کمتری از جهت شفافسازی در روابط دولت با
دولت اعمال میش��ود؛ اما در این مورد خاص با
توجه به گستردگی زمانی و موضوعی مواردی که
در برنامه همکاری گنجانده شده ،انتظار میرفت
که دولت حداقل س��ایتی را برای اطالعرس��انی
عموم اع��الم میکرد و امکان دسترس��ی مردم
به اطالعات موثق را از طریق آن س��ایت فراهم
میآورد.
بحث ش��فافیت در قراردادهای س��رمایهگذاری
هم��واره مطرح ب��وده و در ای��ن زمینه تجارب
ارزش��مندی در دسترس اس��ت که میتوان از
آنه��ا درس گرفت .بهطور کل��ی میتوان گفت
ک��ه ط��ی دو دهه اخی��ر از منظر ش��فافیت در
قراردادهای س��رمایهگذاری بینالمللی ش��اهد
حرکت در راس��تای تاکید بیش��تر و همچنین
فراگیرتر ش��دن مواردی هستیم که این اصل بر
آنها تعلق میگیرد .اگر در رویکرد س��نتی بحث
ش��فافیت در قراردادها ،عمدتا بر تعهد دولتها
بر ش��فافیت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و
تامین حقوق ش��رکتهای سرمایهگذار متمرکز
بود و س��عی میش��د به کمک اصل ش��فافیت،
دولتها را متعهد کنند تا با اطالعرسانی جامع
امکان برآورد درستی از ریسک مقررات و قوانین
را در پروژههای س��رمایهگذاری برای شرکتها
فراه��م آورند ،در رویک��رد نوین بخش مهمی از
تعهدات در قراردادهای س��رمایهگذاری از منظر
شفافیت به شرکتهای سرمایهگذار منتقل شده
است و تالش میش��ود تا این شرکتها را ملزم
کنند تا عالوه بر تش��ریح و شفافسازی سوابق
خود (خصوص��ا از منظر حکمرانی برای عموم)،
اطالع��ات قابلاتکایی نیز درباره پروژه و تاثیرات
محتمل آن بر توس��عه پایدار در کش��ور میزبان
ارائه کنند.
ایران:شکایتبالموضوع

در بدعت��ی عجی��ب و
مغ����ایرت��ی صری��ح با
قان��ون ۱۹۰ ،نماین��ده
مجل�����س از رئیس جمهوری ب��ه دلیل آنچه
«ابالغ نکردن قوانین» خواندهاند ،به قوه قضائیه
ش��کایت کردند .این ش��کایت درحالی است که
قان��ون ،فرایند ابالغ قوانین را مش��خص کرده و
گفته که درصورت ابالغ نکردن رئیس جمهوری،
رئیس مجلس میتواند قانون را ابالغ کند .از این
رو این ش��کایت اساساً موضوعیت ندارد .زیرا در
ط��رح دعاوی ،با چیزی به نام فعل یا ترک فعل
مجرمانه روبهرو هستیم که در این مورد خاص ،ما
چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده نمیکنیم .به
عنوان مثال ،ممکن است گفته شود به مسافرت
نروید و اگر مسافرت رفتید ،فالن مقدار جریمه
خواهید ش��د .در این صورت میتوان کسی که
قانون را اجرا نکرده جریمه کرد ،اما در این مورد
خاص ،این مسئله مطرح است که اگر این فعل
خاص ،یعنی ابالغ قانون را ،فرد مش��خص شده
یعنی رئی��س جمهوری انجام نداد ،فرد دیگری،
در اینج��ا رئیس مجلس ،این کار را خواهد کرد.
به طور کلی ،برابر تبص��ره ذیل ماده یک قانون
مدنی ،بعد از آنکه قوانین سیر تشریفات تصویبی
خود را در مجلس و شورای نگهبان طی و جنبه
قان��ون پیدا کردند ،باید برای اجرا ابالغ ش��وند.
قانون گفته اس��ت رئیس جمه��وری به عنوان
رئیس قوه مجریه ،ابالغ قوانین را برعهده دارد .تا
سال  6۰مشکلی در ابالغ قوانین وجود نداشت.

در آن زم��ان در دوره آق��ای بنی صدر ،او برخی
قوانی��ن مصوب مجلس را ابالغ نمیکرد .از آنجا
که قانون س��اکت بود که اگ��ر رئیس جمهوری
قانون را ابالغ نکرد ،چه باید کرد ،در دوره ریاست
آیتاهلل هاشمی رفس��نجانی بر مجلس شورای
اسالمی ،تبصرهای به ماده  ۱قانون مدنی اضافه
و در آن گفته شد اگر رئیس جمهوری قانونی را
برای ابالغ به روزنامه رسمی ارسال نکرد ،رئیس
مجلس قانون را برای انتش��ار به روزنامه رسمی
ارس��ال میکند و این روزنامه هم موظف اس��ت
قانون را منتشر کند .بنابراین ،در این تبصره یا در
مفاد دیگر قانون ،برای ابالغ نکردن قانون ،جرمی
برای رئیس جمهوری قائل نش��ده اس��ت .البته
نباید از خاطر برد که مسئله ابالغ نکردن قوانین،
جدای از مسئله اجرا نکردن قوانین است .به این
ترتی��ب که اگر در مواردی قوانین اجرا نش��وند،
یا رئیس جمه��وری قانونی را اجرا نکند ،در این
صورت است که میتوان شکایت کرد .کما اینکه
در دولت گذشته ،آقای احمدینژاد میگفت من
قانون را قبول ن��دارم که البته هیچ گاه مجلس
وقت علیه ایشان اقدامی نکرد .اما حاال در ماههای
آخر دول��ت آقای روحانی ،نمایندگان محترم نه
به دلیل اجرا ،بلک��ه صرفاً به خاطر ابالغ نکردن
از ایش��ان شکایت کردهاند .این شکایت درحالی
اس��ت که قانون راه جایگزین ابالغ قوانین را در
ص��ورت اس��تنکاف رئیس جمهوری مش��خص
ک��رده و هیچ عنوان مجرمانهای برای آن تعریف
نکرده است .بنابراین قانون در زمینه ابالغ نکردن
قوانین ،شرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده است.
در این صورت ش��اید این سؤال مطرح شود که
حال ،پس از طرح ش��کایت نمایندگان ،واکنش
دس��تگاه قضا به نامه این نمایندگان چه خواهد
بود؟ به باور من ،دس��تگاه قضا اساساً نمیتواند
نس��بت به این مس��ئله ورود کند .زی��را در امور
کیفری ،اصل ،قانونی بودن مجازاتها است.
ش��رق :ل��زوم ورود مدعيالعم��وم ب��ه ماجرای
هواپیمایآبادان-مشهد

بیستم فروردینماه
در فض��ای مجازی
فیلم��ی منتش��ر
ش��د که حاکی از وضعیت خطرناک جابهجایی
مسافران در مسیر آبادان به مشهد بود که واکنش
خیل عظیم��ی از فعاالن رس��انه و عموم مردم
را در پی داش��ت .آنچه در این فیلم هویداست،
رعایتنشدن شیوهنامهها و پروتکلهای بهداشتی
مصوبه س��تاد ملی مدیریت کرونا براساس ابالغ
س��ازمان هواپیمایی کش��وری اس��ت .سازمان
هواپیمای��ی کش��وری در ش��یوهنامه ۱۹۰۰
( )CAD۱۹۰۰پروتکلها و اقدامات پیشگیرانه
و بهداشتی خاصی را به شرکتهای هواپیمایی
برای قطع زنجیره بیم��اری کرونا ابالغ کرد که
از جمل��ه مهمتری��ن آنها رعای��ت فاصلهگذاری
اجتماعی و فروش بلیت در مسیرهای داخلی به
میزان  6۰درصد ظرفیت هواپیما است و بهتازگی
نیز شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما
را ب��ه جهت اس��تفاده از ظرفی��ت  6۰درصدی
افزایش داد .براساس توضیحات ارائهشده از سوی
شرکت هواپیمایی مذکور ،جایگزینی هواپیمای
کوچکتر با توافق مسافران پرواز انجام میشود.
نظ��ر به اینکه در این پرواز از ظرفیت حداکثری
صندلی هواپیما اس��تفاده شده است و از طرفی
مصوبات س��تاد ملی مدیریت کرونا جزو قواعده
آمره و مربوط به نظم عمومی است و براساس روح
قوانین ،اصول کلی حقوقی و مفهوم مخالف ماده
 ۱۰قانون مدنی توافق برخالف قواعد آمره فاقد
محمل قانونی است .دس��تاویزقراردادن هرگونه
توافق با مس��افران به جهت استفاده از ظرفیت
حداکثری هواپیم��ا صرفا ب��رای توجیه تخلف
آشکار بوده و پذیرفتنی نیست .اقدام این شرکت
هواپیمایی و رعایتنکردن مصوبات س��تاد ملی
کرونا از مصادیق تهدید علیه بهداش��ت عمومی
است و دراینباره باید دادستانی و مراجع ذیربط
از جمله وزارت بهداش��ت ،س��ازمان هواپیمایی
کشوری و هریک از شهروندان اعالم جرم کنند و
شرکت هواپیمایی متخلف را اعمال قانون و تحت
تعقیب کیفری ق��رار دهند .نظر به اینکه میهن
عزیزمان در حال گذر از شرایط سخت بهداشتی
با ش��یوع پیک چهارم جهشیافته کرونا است،
قطع��ا اقدامات اینچنینی براس��اس ماده 6۸۸
قانون مجازات اس��المی از مصادیق تهدید علیه
بهداشت عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
ابتکار عمل متولیان نظام سالمت در برخورد با
چنین مباحثی باعث حفظ حقوق عامه میشود
و از ضررهای س��نگین آتی جلوگیری میکند؛
بنابراین به نظر میرس��د مطالبه عمومی مردم
نیز برخورد ش��دید ب��ا وقوع چنی��ن تخلفاتی
اس��ت .براس��اس مفهوم مخالف ماده  ۳۰قانون
مطبوعات ،اگر انتشار مطالب مشتمل بر تهمت،
افترا و فحش نباشد ،آزاد است و از طرفی ماده
 6قان��ون مطبوعات نیز افراد و نش��ریات را جز
در مورد اخالل به مبانی و احکام اسالم ،حقوق
عمومی و خصوصی آزاد گذاشته است؛ بنابراین
طرح بحث و اعالم تخلف توس��ط شهروندان و
نشریات نهتنها جرم نیست ،بلکه به نظر نگارنده
از مصادیق نه��ی از منکر و دفاع از حقوق عامه
بوده و در راس��تای منویات مقام معظم رهبری
و ریاست عالی دس��تگاه قضائی مبنی بر اعالم
عمومی فس��اد و مبارزه با فساد در کشور است.
بر این مبنا در واکنش به س��خنان منتسب به
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی مذکور ایشان را
ب��ه جای تهدید درباره انتش��ار ویدئوی مذکور،
دعوت ب��ه ارائه توضیحات موج��ه و عنداللزوم
پذی��رش مصوبات س��تاد ملی مدیری��ت کرونا
میکنم.

سهشنبه  24فروردین1400
ســاعت حوالی  ۱۰صبح یکی از آخرین روزهای تقریبا ســرد
زمســتان  ۱۳۹۹است؛ کرونازدهترین سال تاریخ ایران و جهان.
چند نفر پشــت در دفتر معاون هنری وزیر ارشاد منتظر یک
امضا یا دستور سیدمحمدمجتبی حسینی هستند تا عزیزشان
را که هنرمند بوده و تازه فوت کرده در یکی از قطعههای بهشت
زهرا(س) دفن کنند .راهروها و راهپلهها هم در این روزهای پایانی
اسفند پررفت و آمد است .گفتگوی ما  ۱۵دقیقه پس از ساعت
 ۱۰آغاز میشــود و درست یک ساعت و  ۴۴دقیقه و  ۴۴ثانیه
ادامه مییابد .وقتی میخواهد از روزهای نخست حضورش در این
دفتر بگوید ،به بیست و چند سال پیش بازمیگردد و از دورانی
خاطره بازگو میکند که خوشنویسی نوجوان بوده و آیندهاش را
در یک جشنواره هنری در تهران جستجو میکرده است .همان
روزها برای گرفتن جایزهاش به دفتر معاون هنری وقت میآید
و دو دهه بعد خودش میشود معاون وزیر .از این رو ،حضور در
این دفتر بیشتر برایش بار مسئولیت داشته است تا مواهب معاون
هنری وزیر ارشــاد شدن .شمرده و سنجیده سخن میگوید تا
یادآور شود بیش و پیش از آنکه یک مقام رسمی دولتی باشد،
هنرمند اســت و از پیشینیان خود به نیکی یاد میکند تا رسم
امانتداری و انصاف را بهجا آورده باشد .شوخطبعی و متبسم بودن
راهمبهخوبیهایسیدمحمدمجتبیحسینیبیفزاییدتادریابید
دو ساعت شنیدن حرفهای او اصال هم خستهکننده نبوده است!
آنچه میخوانید ماحصل گفتگوی هنرآنالین با این مقام حوزه
موسیقی در وزارت ارشاد است.
آقای حسینی ،ارزیابیتان از حوزه هنر در سال ۱۳۹۹
چیست؟ کرونا چه تهدیدها و چه فرصتهایی داشت و آیا
ما توانستیم از فرصتها استفاده کنیم؟
کرونا تهدید بسیار بزرگی برای جهان ،فعالیتها و اشتغال انسان
بود .فقط در یک حوزه نبود که بگوییم هنرمندان آسیب دیدند
ولی صنعتگران آسیب ندیدند یا پزشکان به راحتی زندگیشان را
سپری کردند ولی گروهی دیگر ناکام شدند .این ناکامی و دشواری
برای تمام صنوف بود .در عرصه هنر میزان آثار نمایشــی و آثار
تولیدشده موسیقی ،نمایشگاههای هنرهای تجسمی ،فعالیت
آموزشگاههای هنری و مراکز آموزش عالی در رشتههای هنر همه
به شدت از کرونا متأثر شدند .در عالیترین شکل وقتی شرایط
قدری بهتر میشد و به تعبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا وارد شرایط
زرد میشدیم ،میتوانستیم برخی فعالیتها را از سر بگیریم اما
این همچنان به معنای بازگشایی و فعالیت عادی تلقی نمیشد.
بنابراینفکرمیکنمشماررویدادهایهنریماحداکثریکهشتم
سالهای قبل بود .این مسئله نشان میدهد هم هنرمندان فرصت
بروز و عرضه آفرینشهای خودشان را نداشتند هم عالقهمندان و
دوستداران هنر فرصت بهرهمندی از این آفرینشها را پیدا نکردند
و به تبع این دو ،اقتصاد هنر یا گردش مالی فعالیتهای هنری
زیان بســیار بزرگی را متحمل شد .گرچه اعتبارهای دولتی در
حوزه فرهنگ بســیار جریده و اندک است اما همین میزان هم
وقتی فعالیتهایش کم میشود ،دچار خسارت و زیان خواهد شد.
گزاره دوم این بود که چون شرایط غافلگیرکننده بود و ما تجربه
رویارویی با چنین بحرانی را نداشتیم و بشر فکر میکرد اینقدر
بر علم مســلط است که از چنین احواالتی آسیب نخواهد دید،
وقتی با این موضوع مواجه شد طبیعتاً دستپاچگی همه را به خود
مبتال کرده بود و میدیدیم همه دنیا دنبال راهحلی برای مواجهه
با این شرایط میگردند .در موسیقی اصیل ایرانی یک اصطالحی
به نام «کار عمل» وجود دارد .کار عمل در واقع تصنیفهایی است
طرح از پیش تعیینشده ندارند و هنرمندان یک نغمه را به
که ِ
صورت بداهه خلق میکنند .با شعری که در حافظه دارند آن را
همساز میکنند و در نهایت به یک تصنیف متشکل میرسند.
شاید اوضاع ما هم در شرایط کرونا بیشباهت به کار عمل نبود.
البته منظورم صرفاً مدیریت هنری نیست ،بلکه شرایط صنوف و
اشتغالهای مختلف همه ناشی از کار عمل بود .مث ً
ال در ماههای
ابتدایی شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسانی که عمل جراحی
داشتند عمل خود را به تعویق انداختند تا شرایط بهتر شود ،در
حالیکه برخی از آن عملها اورژانسی بود و باید در دقیقه برای آن
واکنشیطراحیمیشد.وقتیمعلومشداینمرحلهطوالنیمدت
اســت و باید برای آن تدبیر کنیم ،همه همساز بر این بودند که
چه اتفاقی را میتوانند طراحی کنند که کرونا باشد ولی در عین
حال زندگی تعطیل نشود .مث ً
ال وقتی قرار شد از فضای مجازی
برای معرفی هنر یا اجرای رویدادهای هنری بهره ببریم ،برخی از
ذینفعان روز نخست مخالفت میکردند که مگر میشود عرضه
فالن گونه هنر را از صفحه نمایشــگر گوشی همراه یا رایانه به
تماشا نشست؟ معتقد بودند با این کار اصل آن هنر از بین خواهد
رفت .اما وقتی اولین اجراها به صورت برخط انجام شد ،توفیقی
حاصل شد و در نهایت به ظرفیتی رسید که در چهار ماهه آخر
سال این باور را تقویت کرد که حتی بعد از رفع بحران و پساز
ویروس کرونا نیز از این بســتر نوظهور با تأمل بیشتر استفاده
کاریکاتور و کارتون در ایران هنرهایی پرطرفدار هستند و نگاهی
به آثار هنرمندان نسلهای گذشته و امروز ،گواهی بر اهمیت این
مقوالت در بیان موضوعات و مسائل مختلف است .اما موضوعی
که وجود دارد این است که کارتون و کاریکاتور در ایران بازار کار
مشــخصی ندارند و درحالیکه هنرمندان زیادی در این دو رشته
فعالیــت دارند ،اما تنها نام برخی از آنها در رســانهها و جامعه
مطرح میشــود .در میان فعاالن رشته کاریکاتور مجید امینی،
اهل و ســاکن اســتان گیالن یکی از فعاالن این رشته است .او
فارغالتحصیل رشــته گرافیک و دکوراســیون داخلی است و از
ابتدای فعالیت تاکنون ضمن برگزاری چند نمایشگاه انفرادی و
حضور در نمایشگاههای گروهی در جشنوارههای مختلف ایرانی
و خارجــی حضور یافته و عناوینی چون جایزه دوم ششــمین
دوســاالنه تهران ،مدال «یومیوری شیمبون» ژاپن ،جایزه ویژه
«آیدین دوگان» ترکیه ،جایزه ویژه «نصرالدین هوجا» را کسب
کرده اســت .وی در گفتگــو با ایلنا درباره جزییــات این اتفاق
توضیــح داد و از مصائب و مشــکالت هنرمندان عرصه کارتون
و کاریکاتور گفت.
شما چند ســال پیش انجمن کارتون و کاریکاتور را
تاســیس کردید .این تشــکل در حال حاضر چه وضعیتی
دارد؟
حدودا سال  ۱۳۹۲بود که تصمیم بر تاسیس انجمن گرفتیم .البته
پیش از آن نیز یکی از دوستان انجمن کاریکاتور گیالن را تشکیل
داد که اساس نامهای برایش تعریف شده بود ،اما تداوم پیدا نکرد.
دلیل اینعدم تداوم چه بود؟
چنین اتفاقاتی در استانها و شهرستانها دالیل زیادی دارد که یکی
از اصلیترین آنها مهاجرت هنرمندان به تهران است که این اتفاق
در گیالن و در میان هنرمندان تجســمی نیز مرسوم است .دلیل
چنین مهاجرتهایی که به ناچار رخ میدهد وضعیت معیشتی و
اقتصادی بچهها است .متاسفانه هنر در شهرهانها به دلیل وجود
کاستیهای بسیار منبع درآمد و شغل محسوب نمیشود ،اما در
تهران وضعیت بهتر است .به هرحال اغلب جشنوارهها در پایتخت
برگزار میشوند و رویدادهایی وجود دارد که به طور کم و بیش منجر
به کسب درآمد شود.
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کنیم و به آن اســتمرار ببخشیم .بهعنوان مثال ،در
ملی و با اطالعات دقیق و باکفایت و نداشتن نهادهایی
اجرای ارکستر ملی ایران در جشنواره موسیقی فجر
که بتوانند بهعنوان فعاالن بخش خصوصی فعالیت
سال  ۱۳۹۸حداکثر  ۶۵۰نفر توانستند آن کنسرت
کنند به چشم میآید .طبیعتاً اینطور نیست که تمام
را در ســالن تماشا کنند ،در حالیکه اجرای ارکستر
صنعت و تولید کشور در دست بخش دولتی باشد.
ملی ایران در ســال  ۱۳۹۹بیش از پنج هزار و ۵۰۰
ما هر جا به بخش خصوصی اتکای بیشتری کردیم
نفر بیننده داشت .برخی از اجراها در موسیقی نواحی
رونق بیشتر شده است .در حوزه هنر نیز اگر به چنین
که سازهای مناطق ایران نواخوان هستند نیز در سال
سمتی برویم حتماً توفیق خواهیم داشت .در مجموع
گذشته  ۳۰۰-۲۰۰نفر مخاطب داشتند ،در حالیکه
قصور در فعالیتها منجر به این میشود که محدودیت
امسال مجموع تماشــاگران هر اجرا قریب سه برابر
بیشتری تجربه کنیم .کرونا به ما نشان داد حرکت
اجراهــای قبلی بود .به همین ترتیب میتوان گفت
به سمت مدیریت راهبردی و برنامهای در حوزه هنر
کرونا با وجود تهدیدهایی که داشت ،فرصت جدیدی
امری بسیار ضروری است .این امر سلیقهای نیست که
را به ما نشان داد .مدیریت هنری ما به دالیل مختلف
یک مدیر بر اساس سلیقه خودش بگوید دوستان بیاید
به جای اینکه یک مدیریت برنامهای راهبردی باشد،
کمک کنید تا به سمت مدیریت برنامهای پیش برویم.
خواسته یا ناخواسته یک مدیریت اقتضایی و اجرایی
یک ضرورت تاریخی است که شاید سالها نسبت به
شــده است .در این مدیریت اجرایی و اقتضایی همه
آن کاهلی کرده باشــیم ولی ادامه این مسیر از این
باور شــخصی من این است و ســالها بر این باور مستقر
انتظار دارند رفتارهای پسینی مدیران با آنها همراه
منظر طبیعتاً منجر به نتیجه نخواهد شد .کشورهایی
و همدالنه باشد .رفتارهای پیشینی سامان مشخصی
هستم که هر کسی در هر موقعیتی قیچی به دست گرفت
که برنامه آنها را بررســی کردیم تقریباً چهار محور
ندارد یا کمتر سامان یافته است .به همین دلیل ایام
فعالیتی داشتند .یکی از آن محورها ،تقدیم کمکهای
تــا جامعه را دو یا چندپاره کند ،هم خودش اهل خســران
کرونا نشان داد این مدیریت اجرایی در بزنگاهها چقدر
بالعوض به بخش آسیبدیده هنرمندان بوده که تعداد
بوده هم زیان زیادی را متوجه جامعهاش کرده است .اهل
عنوان
میتواند آسیبرسان و آســیبپذیر باشد .به
آنها بسیار محدود است .نکته دوم ارائه تسهیالت بوده
هنر به معنای واقعی و دقیق کلمه کســانی هستند که در
و
هنرمندان
مثال ،هیچ بانک اطالعاتی دقیقی از تعداد
که به نوعی فعالیتهای هنری مخدوش نشود .نکته
دشواریهای خلق و آفرینش یک اثر ،شکیبایی میکنند تا
نهادهای
یا
دولتی
عرصههای فعالیتشان در نهادهای
سوم ،در اختیار قرار دادن زیرساختها و اماکن بوده
اثری ارزشمند به جامعه مخاطبانشان هدیه بدهند .چنین
که مث ً
خود
کار
شــرح
نیز
خصوصی که ماموریت صنفی را
ال سالنها با خدمات بیشتر در اختیار هنرمندان
افرادی هیچوقت خودشــان را تافتــه جدابافته از جامعه
میدانند ،نبــود؛ مث ً
نشــان
ایران
آمار
مرکز
ال آنچه
قرار داده شود .چهارمین محور هم در اختیار گذاشتن
نمیدانند ،بلکه از قضا پیشگامان همراهی با جامعه هستند.
میدهد این اســت که در حال حاضر بیش از ۲۹۰
یا بهرهبرداری از فضای مجــازی بود .به این ترتیب
از ابتــدای کرونا برخی هنرمندانِ ما برای مســتندنگاری
هزار نفر دانشجوی هنر در مقاطع مختلف مشغول
در ایران هم به هر چهار محور توجه شــد و در این
اتفاقها به مراکز درمانی مراجعه کردند و به این ویروس
زمینهها اقدامهای مختلف به اجرا درآمد .مث ً
تحصیل هستند .بر اساس همین آمارها ،در  ۴۰سال
ال تمام
مبتال شــدند و برخی از آنها را از دســت دادیم .آنها
گذشته حدود یک و نیم میلیون نفر از دانشگاههای
سالنهای متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اگر خودشــان را تافته جدابافته میدانســتند ،به میدان
هنری دانشآموخته شدهاند و بر اساس یک پیمایش
بیش از یک سال است رایگان به گروهها واگذار شده
نمیآمدند .هنرمندان در دوران دفاع مقدس نیز در صف
تخمینی ،بیش از  ۵۰۰هزار نفر در آموزشگاههای آزاد
است .در حالیکه نهادی مانند بنیاد رودکی بخشی از
اول همراهی بودند و در جبهه حضور داشــتند .بنابراین ما
هنری مشغول هنر آموختن هستند و بیش از ۳۰هزار
هزینه ساالنه خود را از اجاره اماکن به دست میآورد
همه یک پیکر واحد هستیم و بهتر است خودمان را به خاطر
نفربهعنوانمدرسهنرفعالیتدارند.بنابراین،خانواده
ولی این زیان را پذیرفته و اماکنش را رایگان در اختیار
شغلمان جدا از بقیه ندانیم .اگر این چنین نگاه کنیم ،ما در
هنر خانوادهای پرجمعیت ،کالن و گسترده است که
گروههای هنری قرار میدهد .در حوزه تســهیالت
میان هنرمندان کسانی را داریم که بیماری زمینهای دارند یا
امروز در شهرهای مختلف فعالیت و به آفرینش آثار
هــم دو وام کمبهره ،یکی از طریق وزارت کار و یکی
کهنسال هستند و طبیعت ًا برای حفظ سالمتشان باید احتیاط
هنری و انتقال داشتههایشان اشتغال دارند .در وزارت
هم از ســوی صندوق کارآفرینی امید به هنرمندان
طبی بیشتری داشته باشند .من فکر میکنم همین سیاقی
فرهنگ و ارشاد اسالمی مقرر شده کلیه حمایتهایی
پرداخت شــده و در حال پرداخت است و این روند
که ستاد کرونا دارد پیش میرود و ابتدا کادر درمان و بعد
که از هنرمندان (به عنوان شخص حقیقی) میشود
همچنان ادامه دارد .کمکهای بالعوض نیز به مبلغ
گروههای پرخطر دیگر را واکسینه میکند روشی منطقی و
در نهادی به نام «صندوق اعتباری هنر» متمرکز باشد.
 ۱۲۰میلیــارد تومان از طریق صندوق اعتباری هنر
با استدالل علمی است
صندوق اعتباری هنر  ۷۴هزار نفر عضو دارد ۷۴ .هزار
به اعضای این صندوق تقدیم شــده است .در مورد
هنرمند فعال ،عدد بزرگی است ولی به نسبت سرمایه
فضای مجازی نیز صحبت کردم .غیر از این برای حوزه
انسانی که از نقاط مختلف آماری کسب شده بسیار محدود است.
نمایشی یک راهکار دیگر تمهید شد و آن اینکه بخشی از هزینه
ارتباط باشیم و از تجربههای آنها بهرهمند شویم .بیش از ۱۵
چند ماه که از کرونا گذشت و اخبار این موضوع را منعکس کردند
نمایشهایی که در نوبت اجرا بودند با یک فرمول پرداخت شد .ما
کشور را رصد کردیم که در عرصه هنر چه کارهایی انجام میدهند.
مث ً
که وزارت ارشاد حمایتهای خودش را صرفاً از طریق صندوق
در همین مدت سعی کردیم بر تولید محتوا در رشتههای مختلف
ال بعد از پنج ،شش ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور اسپانیا
هنری متمرکز شویم .مث ً
اعتباری هنر انجام خواهد داد ،بیش از  ۳۰هزار نفر ظرف مدتی
ال در حوزه تئاتر به نمایشنامهنویسی و
مقرر شده بود برای هنرمندانی که از کرونا آسیب دیده و از هیچ
کوتاه تقاضای عضویــت در این نهاد کردند .یعنی  ۳۰هزار نفر
در حوزه موسیقی به اجرا و ضبط تخصصی ردیفهای موسیقی
خدمات اجتماعی بهرهمند نشدهاند کمک بالعوض در نظر گرفته
هنرمند حرفهای داشتیم که میتوانستند زودتر از این ماجرا در
اهتمام داشتیم .تولید مســتندهای کوتاه و اجراهای برخط و
شود .تعدادهنرمندان کشور اسپانیا که مشمول دریافت هیچگونه
چنین کانونی عضو باشند ولی به دالیل مختلف عضو نمیشدند.
زنده هم از همین قبیل است .در حوزه هنرهای تجسمی تولید
خدمات اجتماعی نبودند به هزار نفر هم نمیرسید ،در حالیکه
همین بررسی آماری نشان میدهد در یک رشته خاص حداقل
آثاری از این جنس فعالیتها بهعنوان یک رویکرد مورد توجه
هنر در آن کشورها تعطیل نیست و اتفاقاً هنرمندان زیادی هم
 ۲۰۰هزار نفر فعال در کشور وجود دارد و ساختاری به نام انجمن
قرار گرفته است.
دارند .آن کشورها قوانین الزم در حوزه هنر را دارند که در کشور
ما وجود ندارد .مث ً
تخصصی برای آن هنر نیز حدود دو دهه است که تشکیل شده
ال در آن کشــورها شرکتهای تئاتری وجود
ولی تعداد اعضای آن انجمن ۱۵۰۰نفر است و مجامع عمومی آن
در مورد تسهیالت به نظر میرسد در صنعت بیشتر
دارد که باید به اعضای خودشــان رسیدگیهای قانونی داشته
انجمن با نیمی از اعضا تشکیل میشود ،در حالیکه جامعه فعال
به آن توجه شده اما هنرمندان چندان استقبال نکردهاند.
باشند .نگارخانهها با هنرمندان خودشان دارای قرارداد هستند
آن هنر  ۲۰۰هزار نفر است .وقتی بررسی میکنیم چرا اکثریت
تسهیالت به چه صورت به هنرمندان پرداخت شد؟
و خدمات اجتماعــی از آن طریق جاری میشــود .گروههای
آن ۲۰۰هزار نفر در این نهاد عضو نیستند با دالیل مختلف روبهرو
در فاز اول برای یکی از وامها وقتی اعالم شد هنرمندان میتوانند
سامانیافته موسیقی دارند و با تهیهکنندگانی فعالیت میکنند
میشویم .نکته بعدی اینکه شاید ما فکر میکنیم چرا بهعنوان
ثبت نام کنند ،در یک رشــته هنری کــه در برآوردهای حوزه
که بر اساس قوانین نسبت به هنرمندان متعهدند .در کشور ما
یک هنرمند باید عضو نهادهای حقوقی اجتماعی شویم؟ ممکن
تخصصی حدود  ۱۵هزار نفر آسیب دیده بودند و میتوانستند
برخی از این ســازوکارها وجود ندارد و بخش خصوصی فعال و
است در ذهنمان به پاسخی برای این سوال نرسیم و به عضویت
متقاضی تســهیالت باشند ،تنها شــش نفر برای دریافت وام
فراگیر نداریم .به همین دلیل تعداد هنرمندانی که شایستگی
مبادرت نکنیم یا احساس کنیم اگر جایی عضو شدیم ،آنها باید
ثبتنام کردند .از طرفی بسیاری از فعاالن رشتههای هنری اعالم
رسیدگی بیشتر دارند افزایش پیدا میکند .این تعداد بایسته این
خدمات سریع و ســهل به ما بدهند .گاهی احساس میکنیم
میکردند چرا حمایت نمیشود و تسهیالت تعلق نمیگیرد؟
رسیدگیها هستند ولی منابع اعتباری فرهنگی و هنری بسیار
عضو شدن اص ً
ال خالف عزت نفس ماست .یعنی اینکه دادههای
تسهیالت اعالم شد ولی فقط شش نفر ثبتنام کردند .با استمرار
محدود اســت و با شمار هنرمندان و رویدادها همخوانی ندارد.
خودمان را به کسی بدهیم به مصلحت نیست .گاهی ممکن است
اطالعرسانی و ادامه این موضوع ،این عدد افزایش پیدا کرد ولی
بودجه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دهه  ۶۰براساس
در یک نهادی عضو یا مسئول باشیم و فکر کنیم تعداد اعضا کافی
همانطور که گفتید به انــدازه حوزههای دیگر مورد اقبال قرار
هنرمندان نســبتا کمشــار آن روزگار طراحی شده و در طول
است و نیازی نداریم دیگران را به عضویت بپذیریم!
نگرفت .شاید اهل هنر بر این نظر بودند که به جای تسهیالت
سالها با افزایش سنواتی ،به همان نسبت رشد پیدا کرده است،
باید کمک بالعوض داده شــود .کمک بالعوضی که تا اآلن به
در حالیکه ضریب رشــد تعداد هنرمندان بزرگتر و بیشتر از
آیــا برای مدیریــت عرصه هنر در زمانــه کرونا از
هنرمندان تقدیم شده بیش از دو برابر کل اعتبار معاونت هنری در
میزانی بوده که ما در عرصه اعتباری یا ساختاری تجربه کردیم.
تجربههای کشورهای دیگر هم بهره بردید؟
طول یک سال است .ممکن است از یک منظر عدد بزرگی نباشد
رشد منابع انسانی هنر در کشور ما بیش از دو برابر کشورهای
ما در همین ماجرای کرونا سعی کردیم با کشورهای مختلفی در
ولی از منظر دیگر عددی بزرگ است .کل تسهیالتی که از طریق
توسعهیافته در این سالهاست .نداشتن نگاه پیمایشی گسترده و

مجیدامینی:
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انجمنی که چند ســال پیش توسط شما و همکارانتان
تاسیس شد چه سرانجامی پیدا کرد؟
واقعیت این است که انجمن کارتونیستها و کاریکاتوریستهای
گیالن در حال حاضر فقط وجود معنوی دارد و تداوم آن بر اساس
ارتباطی است که میان هنرمندان این رشته برقرار شده است .اما
اینکه ساختمان یا مکانی را با نام انجمن داشته باشیم خیر متاسفانه
اینطورنیست.
دلیل یا دالیل این اتفاق چیست؟
در کل اینگونه اســت که تشکیل اصناف و انجمنها در کشور به
عواملی بیرونی بستگی دارد .مثال اگر یک مسئول مانند مدیر یک
دستگاه فرهنگی یا یک شهردار یا هر مسئول در راس دیگر ،اگر
در زمینه فعالیتی که دارد تخصص داشــته باشد و نسبت به آن
حوزه دغدغه داشته باشد این احتمال وجود دارد که اتفاق مثبتی
را را رقم بزند .البته در کنار همه اینها ،آنچه برای پیشبرد طرحها
و پروژهها الزم اســت نفوذ مسئوالن است .اگر مثال شهردار یک
شــهر این ویژگیها را داشته باشــد ،با نفوذ و پافشاری بر برخی
مسائل میتواند شهری را دگرگون کند .در غیر این صورت هیچ
طرح و پروژهای سرانجام پیدا نمیکند .میخواهم بگویم تشکیل
اصناف و انجمنها و موسسات به کمک چنین مسئوالنی امکان
شکلگیری دارند و در غیر این صورت مطمئنا اتفاقات مثبتی رخ
نخواهد داد .حدودا ســال  ،۱۳۹۰شــخصی در اداره ارشاد رشت
مسئولیتی گرفت .ایشان بر اساس شناختی که از من داشت برای
تشــکیل انجمن دعوت به عمل آورد و ما نیز طی جلســاتی که
داشتیم شــرطهایمان را مطرح کردیم و در نهایت تمایل ایشان
باعث شد به صورت خیلی جدی برای تشکیل انجمن تالش کنیم.
درادامه جمعی شکل گرفت و اساس نامهای جدید تعریف کردیم
و اعضای اصلی بر اساس رایگیری انتخاب شدند باالخره انجمن
شــکل گرفت .اما در میانه راه چند نفر از دوستان بنا به دالیلی
که در ابتدا گفتم به تهران و دیگر کشورها مهاجرت کردند و آن
شخص مسئول هم دیگر در ارشاد نبود .موضوع مهمتر اینکه هر

تشــکل و انجمنی نیاز به بودجه دارد و این در حالی است که به
ما بودجهای داده نشــد و از آن سال تاکنون که بیش از یک دهه
طول کشیده هیچ بودجهای به ما داده نشده! حال حساب کنید
ادارههای ارشاد استان در هر شهر ساختمانی چند طبقه با چند
کارمند دارند که عمال بیکار هستند ،اما زمانی که به عملکرد آنها
نگاه میکنید متوجه میشوید که هیچ اتفاق مثبت و کاربردی را
رقم نزدهاند .در نهایت اینکه ما به حالت قهر از ارشاد بیرون آمدیم.
بــه طور قطع کارتــون و کاریکاتور در کشــور بازار
اقتصادی ندارد و از طرفی بیش از یک سال و نیم است که
کرونا زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده .طی این مدت
از سوی ارشــاد و دیگر نهادها برای رفع نیازهای معیشتی
هنرمندان هنرهای تجســمی بخصوص رشته کاریکاتور و
کارتون تسهیالتی ارائه شده است؟
خیر هیچ کمکی وجود نداشته است.
درست اســت که هنر در ایران بازار مشخصی ندارد،
اما هنوز بسیاری از طراحان ،نقاشان و کاریکاتوریستها و

تصویرگران از هنری که دارند کسب درآمد میکنند .الاقل
در پایتخت اینگونه است.
بله میتوان توسط هنر کســب درآمد کرد ،اما موضوع این است
که باید هنرت را به واسطه آثار سفارشی بفروشی! اتفاقا بسیاری از
دوستان در این وادی افتادهاند که جای بسی تاسف است .زمانی
که شــما تحت فرمان باشی و به تولید آثار سفارشی بپردازی به
مرور از مسیر اصلی خارج میشوی .در همه هنرها اغلب آنهایی
که به عنوان سلبریتی مورد توجه جامعه و مسئوالن قرار میگیرند
آنهایی هســتد که در این بازی افتادهاند ،درحالیکه بسیاری از
هنرمندان حرفهای ما شرایط بسیار سختی دارند ،زیرا تن به تولید
آثار سفارشی ندادهاند و هنرشان را نفروختهاند .در نتیجه نمیتوانند
به واسطه آنچه برایش زحمت کشیدهاند کسب درآمد کنند .حال
در این میان اگر هنرمند درگیر حادثهای شود با به بیماری مبتال
شــود ،تازه با مشکالت جدیتری مواجه خواهد شد ،زیرا معموال
بیمهای در کار نیســت و اگر هم باشد آنطور که باید هزینههای
درمان را تامین نمیکند.
شما تجربه حضور در جشنوارههای بینالمللی را دارید و
به هر حال عناوینی که کسب کردهاید افتخاری برای کشور
محسوب میشــود .این فعالیتهای بینالمللی و افتخارات
کسب شده توســط شــما تا چه حد مورد توجه مسئوالن
فرهنگی کشور بوده است؟
با توجه به تجارب قبلی باید بگویم حضور در عرصههای بینالمللی
و کسب عناوین مهم برای مسئوالن فرهنگی اهمیتی ندارد .یک
ســال پیش از کرونا با حضور در یکی از رویدادهای مهم خارجی
(بیستمین دو ساالنه ضدجنگ صربستان) که هنرمندان  ۶۴کشور
دنیا در آن حضور یافته بودند ،برگزیده شــدم و مدال نقره کسب
کردم که به دلیل اهمیت جشنواره اتفاق قابل توجهی بود .پیش از
حضور در این رویداد دست راستم دچار آسیب دیدگی شده بود و
شرایط سختی را برایم رقم زد و با تشخیص دکتر آن را گچ گرفته
بودم .با اینکه بیمه بودم اما بنا به اتفاقاتی در کمال تعجب نامم از

سامانههای کارا و تحفه پیشبینی شده تا به متقاضایان عرصه
فرهنگ و هنر داده شود بیش از دو برابر اعتبار وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در طول یک سال است .ممکن است کسی بر این
نظر باشد که چرا بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در طول
سال  ۱۲۰۰میلیارد تومان است که نظر غیرمنطقی هم نیست.
در کشوری مثل ایران با چنین ظرفیتی در حوزه فرهنگ و هنر،
این استعداد وجود دارد که بودجه نهادهای فرهنگی چند برابر
وضع فعلیباشند.
از آن یک میلیارد یورو اعتبار صندوق ذخیره ارزی که
به آسیبدیدگان کرونا اختصاص یافت ،مشخص ًا چیزی به
وزارت ارشاد و معاونت هنری هم رسید؟
فکرمیکنمآنبودجهقراربودبرایهزینههایاضطراریبهداشت
و درمان هزینه شود و ما در الیههای بعد قرار داشتیم .قرار شده
حمایتهای ما از طریق اعتبارها و تسهیالت باشد .همه میدانند
کشور ما در یک جنگ گسترده اقتصادی قرار داشته و دارد و این
مسئله کنار ویروس کرونا وضعیت دشوار را مضاعف کرده است.
کرونا برخی کشورها را هم که درگیر چنین فشاری نبودند از پای
درآورد .ما در یک شــرایط ناخواسته و عجیب قرار داشتیم و در
عین حال کرونا هم یک مهمان ناخوانده بود که به صورت دفعی
و یکباره به خانههای ما وارد شده بود .بنابراین تکلیفی که دولت
در عرصههای مختلف بر خودش میدید این بود که با کمترین
خم به ابرو آوردن بتواند بزرگترین مشکلها را تاب بیاورد .گاهی
این مسئله موجب انتقادهایی از چند سو میشد ولی همین که
بتوانیم منابع محدودمان را به شکل کمخطا عرضه و ساماندهی
کنیم امتحانی ویژه بود .یکی از کارهایی که در سه سال گذشته
در معاونت هنری انجام شد ارزیابی جشنوارههای هنری بود .اگر
من بهعنوان یک هنرجو یا کارشناس بخواهم یکی از مشکالت
هنر ایران را بیان کنم عنوان «جشنوارهزدگی» را انتخاب میکنم.
جشنوارههایی که با حمایت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
در چند عرصه موسیقی ،هنرهای تجسمی ،نمایش و مد و لباس
برگزار میشود ۳۶۴ ،جشنواره در سال  ۱۳۹۸بوده که این عدد
بسیار زیادی است .به طور میانگین بیش از  ۶۰درصد اعتبارهای
معاونت هنری هزینه جشنوارهها میشود که این آمار در بعضی
حوزههای تخصصی  ۷۰درصد اســت .این مسئله نشاندهنده
مدیریت اجرایی است .طرحی مطالعاتی با عنوان ارزیابی عملکرد
جشــنوارهها انجام شد که ببینیم آیا جشنوارهها به هدفشان
نزدیک شدهاند و عملکرد قابل دفاع دارند یا نه؟ جشنوارهها به
چهار سطح الف ،ب ،ج و د تقسیمبندی شدند .تالش ما این بود
که در تهدید کرونا این فرصت را هم ایجاد کنیم که جشنوارههای
کماثرتر در جشنوارههای اثربخشتر حل شوند و رویدادها در یک
برنامه چندساله بتواند به عدد منطقی خودش برسد .جشنوارهها
دو کارکرد اساسی دارند؛ یا نظام استعدادیابی هستند یا فرصت
گفتوگوی اهالی یک هنر .اگر جشنوارهای حداقل یکی از این
خاصیتها را نداشته باشد صرفاً یک دورهمی است که ضرورت
دارد درباره آن رویداد مطالعات دقیقتری شود.
واکســن زدن اهالی هنر یکــی از بحثهایی بود که
در بخشهای مختلف مطرح میشد و عدهای درخواست
میکردند هنرمندان و جامعه هنری هم باید در اولویت قرار
بگیرند .شما با آن استداللها موافق بودید؟ موضع خودتان
درباره اینکه آیا هنرمندان هم باید در اولویت واکسن زدن
قراربگیرندچیست؟
باور شخصی من این است و سالها بر این باور مستقر هستم که
هر کسی در هر موقعیتی قیچی به دست گرفت تا جامعه را دو
یا چندپاره کند ،هم خودش اهل خسران بوده هم زیان زیادی را
متوجه جامعهاش کرده است .اهل هنر به معنای واقعی و دقیق
کلمه کسانی هستند که در دشواریهای خلق و آفرینش یک
اثر شکیبایی میکنند تا اثری ارزشمند به جامعه مخاطبانشان
هدیه بدهند .چنین افرادی هیچوقت خودشان را تافته جدابافته از
جامعهنمیدانند،بلکهازقضاپیشگامانهمراهیباجامعههستند.
هنرمندان ما برای مستندنگاری اتفاقها به
از ابتدای کرونا برخی
ِ
مراکز درمانی مراجعه کردند و به این ویروس مبتال شدند و برخی
از آنها را از دســت دادیم .آنها اگر خودشان را تافته جدابافته
میدانســتند ،به میدان نمیآمدند .هنرمنــدان در دوران دفاع
مقدس نیز در صف اول همراهی بودند و در جبهه حضور داشتند.
بنابراین ما همه یک پیکر واحد هستیم و بهتر است خودمان را
به خاطر شغلمان جدا از بقیه ندانیم .اگر این چنین نگاه کنیم،
ما در میان هنرمندان کسانی را داریم که بیماری زمینهای دارند
یا کهنسال هستند و طبیعتاً برای حفظ سالمتشان باید احتیاط
طبی بیشتری داشته باشند .من فکر میکنم همین سیاقی که
ستاد کرونا دارد پیش میرود و ابتدا کادر درمان و بعد گروههای
پرخطر دیگر را واکســینه میکند روشی منطقی و با استدالل
علمیاست.
لیست بیمهشدگان حذف شده بود و واقعا برای درمان که بسیار
زمانبر بود ،در تامین هزینهها با مشکل مالی مواجه شده بودم .از
طرفی باید برای حضور در جشنواره به صربستان میرفتم .لذا برای
اولین بار برای اینکه حد و اعتبار خودم را نزد مسئوالن فرهنگی
شهرم بدانم و از سهم خودم مطلع شوم به اداره ارشاد ،شهرداری و
استانداری مراجعه کردم و گفتم نه به عنوان یکی شهروند رشتی،
بلکه به عنوان یک ایرانی برای حضور در جشــنوارهای معتبر (با
موضوع جنگ) به عنوان تنها نماینده کشورمان برگزیده شدهام و
اثرم نیز ضد جنگ است .لذا از شما میخواهم هزینه رفت و برگشت
مرا متقبل شوید (که البته این خواسته را حق خودم میدانستم
و میدانم) .درنهایت هر کدام از مسئوالن شهرداری و استانداری،
توجیه و بهانهای آورنــد و پرداخت هزینه رفت و آمد را به دیگر
بخشها موکول کردند که در نهایت اتفاقی نیفتاد .اداره ارشاد نیز
که مسئوالنش مرا میشناختند ،گفتند بعدا چهار میلیون به شما
خواهیم داد که هنوز این اتفاق رخ نداده است .حال در مقابل به نوع
خدمات و برخورد کشور میزبان توجه کنید؛ از جشنواره برای من
دعوتنامه فرستادند و محل اسکان و خدمات رفاهی را تامین کرده
کردند .حتی پیش از سفر زمانی که به سفارتخانه صربستان رفتم
مســئوالن مربوطه زمانی که نامه جشنواره و دعوتنامه را دیدند،
گفتند به دلیل احترامی که برای جشنواره قائل هستیم شما را از
هزینه ویزا که حدود یک و نیم تا دو میلیون است معاف میکنیم.
و واقعــا هم این اتفاق افتــاد و آنها از من پولی نگرفتند .اینها را
میگویم تا بدانید نحوه حمایت و برخورد مسئوالن با هنرمندان
بینالمللی چگونه است ،آنهم درحالیکه برای پرورش و آموزش من
هیچ هزینهای نکردهاند! در مقابل دیگر کشورها چقدر برای هنر و
هنرمند و رویدادهای هنری ارزش قائلند .متاسفانه ما در چنین
فضایی فعالیت میکنیم و از سوی هیچ نهاد یا سازمانی حمایت
نمیشویم .در نهایتعدم حمایتها و رفتارهای بد مسئوالن منجر
به بیانگیزگی فعاالن خواهد شــد و قاعدتا بچههای شهرستان
بیشاز پایتختنشــینان آســیب میبینند و به انزوا میروند .یا
اینکه در نهایت برای گذران زندگی به تولید و ارائه آثار سفارشی
میپردازنــد و از تولید آثار فاخر هنری باز میمانند .در ادامه یک
دهه بعد یا دو دهه بعد خواهیم دید که در مقطعی از تاریخ معاصر
در فالن رشته هنرمندان موثر و مفیدی نداشتهایم و تازه آن وقت
است که به دالیل این خال فکر خواهیم کرد که دیگر دیر است.

