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4تاوان انفعال در سرمایه گذاری روی پژوهش پزشکی
سوءمدیریت در کنترل ویروس کرونا 
چه لطماتی برای اقتصاد کشورمان دارد؟ 
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از زمان اجباری شــدن استفاده از ماســک در مکان های 
عمومی بــه منظور کاهش ســرعت گســترش هم گیری 
بیمــاری کرونا با پدیده زشــت و مــورد مذمتی چون رها 
کردن ماســک های یکبار مصرف در خیابان ها و یا طبیعت 
هســتیم که عاوه بر آن که ســامت انســانی را به خطر 
می انــدازد خطر مهلکی هم بــرای حیات وحش و طبیعت 

به همراه دارد. 
دوســتی دامپزشــک دارم که از من درخواست داشت که 
عاجزانــه از مردم بخواهم که بعد از اســتفاده از ماســک، 
آنهــا را در خیابــان رها نکنند. به این دلیل که ماســک ها 
بوهایی از انسان به خود می گیرد که باعث می شود سگ ها 
به آن عاقه مند شــوند و آنهــا را بخورند. بنا به گفته این 
دامپزشک هفته ای دو یا سه سگ را به دلیل استفاده از این 
ماسک ها عمل جراحی می کند. از همین رو استدعا دارم از 
 آنجایی که ما ایرانی ها به فرهنگ گذشــته خود می بالیم از
رها کردن ماســک هایمان در خیابان و طبیعت که بسیار 

خطرناک است خودداری کنیم.
 از سوی دیگر عاوه بر خطرات زیست محیطی، رها کردن 
ماسک ها در خیابان ها زشتی و پلشتی تولید می کند و باعث 
انتقال بیماری می شود در این میان زحمت هایی که کارگران 
شــهرداری برای جمع آوری آنها می کشــند که دیگر جای 
خود دارد. واقعاً جای خجالت دارد که مردم بخواهند ماسک 
هایشــان را رها کنند چرا که این ماسک ها در جوی آب ها 
جمع می شــوند و جلوی آب را می گیرند. به طور کلی این 
 رفتار شایسته ای نیست که متاسفانه از مردم ما سر می زند. 
چقدر باید بیخیال باشیم که به خودمان این اجازه را بدهیم 
که با رها کردن ماســک ها در خیابان فردی را بیمار کنیم 

صرفا برای آنکه نشان دهیم چقدر بی مسئولیتیم.

 ماسک هایتان را 
در خیابان رها نکنید

 اسماعیل کهرم
 کارشناس محیط زیست

یادداشت- 1

یکی از حوزه هایی که فرایندهــای تهیه و توزیع محصوالت و 
خدمات ارائه شــده در آن تحت تأثیر محدودیت های داخلی و 
خارجی دچار نقصان ها و کمبودهایی شده، صنعت خودرو سازی 
است. این حوزه از کسب و کار، نماد و طایه دار تولیدات صنعتی 
کشور بوده و پشتیبانی و رفع موانع موجود در آن می تواند عاوه 
بر ارتقاء جایگاه صنعت خودروســازی کشور و رضایت مندی 
بیشتر مشتریان، منجر به افزایش خودباوری و سرعت گرفتن 

چرخه پیشرفت و تعالی سایر صنایع گردد.
در همین زمینه، بررســی و تجزیه و تحلیل بهینه ترین روش 
برای بهایابی محصوالت تولید شــده از موضوعات مورد بحث 
طی سالیان گذشته بوده است. این بدان معناست که با محاسبه 
صحیح و شفاف بهای تمام شده محصوالت، قیمت گذاری آنها 
نیز به درستی و با در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان میسر 
خواهد بود. بررسی ها و مطالعات کارشناسانه متعددی در رابطه با 
علل و عوامل افزایش قیمت خودرو انجام شده و حتی نهادهایی 
همچون شورای رقابت برای هدایت بازار و قیمت گذاری صحیح 
محصوالت شکل گرفته و در حال فعالیت می باشند. با این حال، 
هرچند قیمت محصوالت تولید داخل نســبت به خودروهای 
وارداتی قیمت پایین تری دارند امــا کماکان نارضایتی از عدم 
 وجود رابطه منطقی میان کیفیت برخی از محصوالت و قیمت 
مصرف کننده آن ها مشــاهده می شود. از سوی دیگر، به دلیل 
اختاف قیمت آشــکار در بهای فروش محصوالت کارخانه با 
بازار آزاد این پرسش پدید می آید که آیا نمی توان قیمت فروش 
کارخانه که تابعی از بهای تمام شده کاالی تولید شده به اضافه 

درصد حاشیه سود است را بیش از این کاهش داد؟
در حال حاضر شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودروهای 
تولید داخل را بر عهده دارد. این شــورا بر مبنای تورم بخشی، 
هزینه های تولید و همچنین افت و خیز کیفی محصوالت اقدام به 
اندازه گیری بهای تمام شده کاالی تولید شده نموده و سپس با 
در نظر گرفتن حاشیه سود مشخص قیمت نهایی مصرف کننده 
 را تعیین می کند. این نوع از روش قیمت گذاری به دلیل رقابتی 
 نبــودن بازار تولید خودرو در کشــور بــرای حمایت از حقوق 
 مصرف کنندگان پدید آمده است زیرا، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان 
اگر مبنای قیمت گذاری بهای تمام شــده کاالی تولید شــده 
باشد در این صورت قیمت خودروها بسیار باالتر از قیمت های 
کنونی خواهد بود. بهای تمام شده محصوالت بر اساس گزارشات 
ارائه شــده شرکت ها به این نهاد تعیین می شود. با این حال در 
توضیحات و بررســی انجام شده کمتر اشاره ای به رویکرد مورد 

استفاده در بهایابی کاالهای آماده برای فروش می شود.
چندین روش و استراتژی برای تعیین بهای تمام شده محصوالت 
و خدمات وجــود دارد. این روش ها مواردی همچون بهایابی بر 
مبنای فعالیت، فرایند، کار و هدف را شــامل اما به آنها محدود 
نمی شوند. هریک از این روش ها معایب و مزایایی برای شرکت ها 
در بر خواهند داشت با این حال در بازار خودروهای تولید داخل، 
استفاده از روش بهایابی مبتنی بر هدف معیار مناسب تری برای 
محاسبه درست و منصفانه بهای تمام شده محصوالت و متعاقباً 

قیمت فروش است.

بهایابی خودروهای
 تولید داخل

علی علی پور فالح پسند
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رفتــه رفته که به ایــام انتخابات خرداد مــاه 1400 نزدیک تر 
می شویم بازار سرمایه نیز حساسیت های خاص خود را نسبت 
به این رویداد سیاسی و اجتماعی نشــان خواهد داد. و در این 
رابطه اگر بخواهیم گذشته و عملکرد بورس را به عنوان مهمترین 
عامل برای پیش بینی وضعیــت آینده در نظر بگیریم، معموال 
این گونه بوده که بعد از یک دوره صعود، بورس وارد دوره تنفس 
با بازدهی کم و یا بازدهی منفی می شود. در حالی که حدود 2 
هفته از روز کاری بازار سرمایه در سال جدید می گذرد و در این 
مدت حدود 6 درصد بازدهی منفی داشته، نمی توانیم این بازار را 
قضاوت کنیم یا این شرایط را تا پایان سال تعمیم دهیم؛ چراکه 
متغیر های متعدد تاثیرگذاری شرایط را رقم می زنند که مهمترین 

آن مقطع حساس انتخابات ریاست جمهوری است.
اینجانب بر این باور هستم که در سال ۹۹ افراد بسیار زیادی به 
ویژه فعاالن بازار ســرمایه که به بورس پیوسته اند منتظر اعام 
برنامه های کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری هستند. به 
طور قطع با توجه به شرایط جدید بازار سرمایه، نامزد هایی که 
برنامه ای برای بازار ســرمایه نداشته باشند یا بورس در اولویت 
برنامه های آن ها نباشد، در اولویت مردم نخواهند بود. لذا آنچه 
متصور اســت اینکه دوره پیک فعل و انفعاالت بازار سرمایه در 
جهت افزایش شاخص تا مقطع انتخابات است و از آنجا که حسب 
تجربه نابســامانی بازار سرمایه در سال ۹۹ که دولت مجلس و 
مجموعه نظــام را درگیر کرد، به طور طبیعی پس از انتخابات 
با ورود هر رئیس جمهوری، جلوی رشــد شتابان بورس گرفته 

می شود.
در واقع قبــل از برگزاری انتخابات، هیچکس نمی تواند جلوی 
بورس را بگیرد و هر کسی که درباره توقف بازار سرمایه صحبت 
کند، مورد توجه فعاالن بازار سرمایه و مردمی که بورسی شدند 

قرار نخواهد گرفت. 

بازار سرمایه؛
قبل و بعد انتخابات 1400 

فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه
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آفتاب یزد: در میان آموزگاران، این ســخن 
کمابیش فراگیر اســت که »اگر مدرسه ای به 
راســتی ادعای ارائه آموزش درست و حسابی 
دارد، بایــد بتواند با دانش آمــوزان معمولی از 
انجام چنین کاری برآیــد و نه با دانش آموزان 
دست چین شــده؛ خواه این گلچین سازی بر 
پایه پایه نمرات درســی باشــد یا بدتر از آن 
داشتن ثروت و دارایی بیشتر والدین! در واقع 
به زعم کارشناســان آموزشــی، ارائه آموزش 
تئوریک و فرمولی خوب یا حتی ســطح باال- 
و البته نه پرورشــی همه جانبه، که با تمرکز 
بر سنجش گرانه اندیشــی و اخاق انســانی، 
شــهروندی فراخور زندگی نوین بــار بیاورد، 
 بی تردید در همه مدرســه های ما غایب است 
- برای دانش آمــوزان زرنگ و باهوش و آنگاه 
نتیجه گرفتن در آزمون هایی همچون کنکور، 
چندان کار ســخت و دشواری نیست و ارزش 

نازیدن و بالیدن ندارد! 
البته در مورد شــهریه های نجومــی بارها و 
بارها رسانه ها قلمفرســایی کرده اند، اما هیچ 
دولت و مجلســی را گوش شنوا نبوده است؛ 
شــاید با این توجیه که کشور بنّیه اقتصادی 
تامین هزینه آموزش و پرورش کمی و کیفی 
میلیون   ها دانش آموز را ندارد! توجیهی که فقط 
از مســئوالن بی تفاوت بــه دغدغه اقتصادی 
و معیشــتی و همچنیــن مدرک گــرا بجای 

توسعه گرای واقعی بر می آمده است و بس.
در واقع تجاری شــدن و افزایش شــهریه های 
و خصوصی ســازی  غیردولتی  مدرســه های 
مدرسه ها با مشارکت مردمی از موضوع هایی 
محسوب می شود که روزنامه ها در گزارش ها و 

خبرهای خود به آن پرداخته اند.
مدرسه جای مغازه نیســت؛ خصوصی  سازی 
مدارس با کلیشه  قدیمی افزایش مشارکت های 
مردمــی؛ » 2 تا 10 میلیون تومان شــهریه 
مــدارس غیردولتی پایتخت«؛ مدرســه های 
پولی؛ شــهریه های باال و ادعاهــای گزاف؛ از 
مدارس کپری تا مدرسه های از ما بهتران و.... 
نمونه عناوین مطالبی هستند که به کرات در 
سال های گذشته به رشته تحریر در آمده است 
اما زور هیچ منتقدی به تصمیم تکیه زنندگان 

بر جایگاه مسئولیت نچربیده است.
حــال »مهدی اســماعیلی« رئیــس کمیته 
آمــوزش و پرورش کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات مجلس روز گذشــته با بیان اینکه 
»شــهریه مدارس تیزهوشــان نصف شهریه 

مدارس غیردولتی هر شهر است«،...

آفتاب یزد گزارش می دهد
شهریه  1۸ میلیون تومانی و 

دستچین دانش آموزان 
به دارا و ندار!

گزارش

چاقی یک بیماری مزمن است که شیوع آن در همه گروه های 
سنی در حال افزایش بوده و در حال حاضر به عنوان یک اپیدمی 
جهانی در نظر گرفته می شود. همچنین چاقی عوارض متعددی 
نظیر دیابت نوع 2، افزایش فشــار خون، اختاالت تنفســی و 
 بیماری های قلبی عروقی را در کنــار عوارض روانی اجتماعی 
در پی دارد که همگی این ها جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
یکی از مهمترین عوارض ناشی از چاقی که خیلی از افراد مبتا 
را در بر گرفته اســت پدیده افســردگی است.اعتماد به نفس 
پایین،اختاالت هیجانی،اضطراب،افسردگی و انزوای اجتماعی 
همگی از مواردی هســتند که مرتبط با چاقی اســت. چاقی و 
افسردگی هر دو سهم عظیمی از بار بیماری و هزینه ها را به خود 
اختصاص می دهند و شــیوع باالی هر دو ممکن است نشانگر 
ارتباط بین چاقی و افسردگی باشد. هیچ کس نمی توان تعریف 

دقیقی از افسردگی ارائه دهد. 
 بســیاری از مردم افســرده اند امــا این موضــوع را نمی دانند. 
بعضی ها  در ظاهر افســرده اند اما در واقع این طوری نیست از 
نشانه های افســردگی می توان به چند مورد زیر اشاره کرد 1( 
احساس گناه 2( انتقاد از خود 3( غمگینی همیشگی4 (نداشتن 
انرژی و زودرنجی 5( تغییر ساعت خواب. از آنجایی که چاقی و 
افسردگی با هم مرتبط هستند این افراد بیشتر به پرخوری  آن 
هم از نوع ناســالم می پردازند که کم تحرکی و انزوا طلبی آنها 
باعث می شود که غذای مصرفی در بدن سوخته نشود و تبدیل 
به چربی گردد.محققان دریافتند که همچنین ترشح هورمون 
سروتونین در افراد افسرده کاهش می یابد و نتیجه این امر اضافه 
وزن و چاقی می شــود. زیرا میل به خوردن غذا را زیاد می کند.

افســردگی می تواند تأثیر عمیقی بر تاش های شخصی برای 
کاهش وزن داشته باشد.

در برنامه کاهش وزن سه عنصر انگیزه، رژیم غذایی و فعالیت های 
 بدنی نقش کلیدی دارند که متاسفانه افسردگی مانع پیشبرد
 هر ســه عنصر می شود. افسردگی تغییرات ناسالمی در اشتها 
ایجــاد می کند و موجــب پرخوری و همچنیــن روی آوردن 
 به خوردن غذاهای ناســالم، هله هوله و فســت فود می شود.
عاوه بر این موارد، افســردگی آثار مخربی بر انگیزه، تمرکز و 
اعتماد به نفس بیمار دارد.غلبه بر چاقی یک پروسه بلندمدت 
اســت که جســم و روح و فکر فرد را به کار می گیرد. شخص 
افسرده از قبل در حال کشمکش با بی انگیزگی،اعتماد به نفس 
پایین و دیگر موارد این چنینی است و نمی تواند صددرصد خود 

را برای موفقیت در برنامه ورزشی و غذایی بگذارد. 
چاقی و افسردگی همانطور که باعث بروز یکدیگر می شوند بهبود 
هــر یک از آنها نیز در گروه درمان دیگری اســت. برای بهبود 
عائم افســردگی و جلوگیری از چاقی می توانیم چند راهکار 
داشته باشیم 1( خواب کافی داشته باشیم خواب می تواند نقش 
مهمی را در اختاالت خلقی بازی کند بدین صورت که خواب 
کم موجب تشــدید حالت شیدایی شده و افزایش بیش از حد 
خواب  باعث وخیم شدن افسردگی می شود 2( فعال بمانیم تا 
اثرات مخرب و تضعیف کننده افسردگی را تا حد زیادی کاهش 
دهیم درحقیقت فعالیت، دشمن افسردگی است وبه الغری فرد 

هم کمک می کند.

 رابطه بین افسردگی
 و چاقی

فاطمه محمد پورسیار
روانشناس  

یادداشت- 4

ادامه در صفحه2 ادامه در صفحه3

     یک شبه انقالبی و شبه شورشی شهریه  1۸ میلیون تومانی و دستچین دانش آموزان به دارا و ندار!
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آفتاب یزد گزارش می دهدبررسی   جایگاه سندرز  در   ایاالت متحده   در گفتگوی آفتاب یزد با »امیر علی ابوالفتح«

آغاز غنی سازی
 ۶0 درصدی 
اورانیوم در کشور

 بازخواست قضایی 
از تصمیم گیران 
متخلف کرونایی

3

آقای فریدون عباسی! عذرخواهی کنید

مردم به کنشگران سیاسی هم دیگر اعتماد ندارند

موضع گیری عجیب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مورد حادثه نطنز

 آفتاب یزد گزارش می دهد
۸

بدینوسیله درگذشت 
مادر فداکار شهید مسعودرضا بادامچی 

را به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت 
عرض نموده و از درگاه ایزد سبحان برای آن مرحومه 
علــو درجات و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی 

مسئلت می کنیم.
روحش شاد و رضوان الهی جایگاهش

حسن محمدی -  مهران خسروزاده  -  اصغر زارع کهنمویی

جناب آقای محمدرضا بادامچی؛

سرمقاله

روسیه؛ 
روزهای هم متحد هم رقیب

سخت 
بهزاد

 آفتاب یزد در گفتگو با محمدعلی بصیری، کارشــناس روابط بین الملل 
اهداف و برنامه های سفر الوروف به تهران را بررسی کرد

 ســرگئی الوروف اظهار داشته: از نظر ما این کامال غیر مفید 
است که از ایران خواسته شــود در چارچوب برجام شرایط 
جدیدی را بپذیرد و یا فراتر از تعهدات خود در قالب برجام 
عمل کند. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: هرگونه سند 
تکمیلی و یا اضافی درخصوص مسائل مختلف از جمله منطقه ای 
یا توسعه نظامی می تواند خارج از چارچوب برجام و در راستای 
تامین امنیت منطقه و خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه 

به صورت جداگانه مورد برررسی قرار گیرد.

با انصراف قطعی
 سید حسن خمینی 
از کاندیداتوری 
شرایط  برای اصالح طلبان 
دشوارتر شد

صفحه 2

صفحه 2

نماینده محترم مردم شریف تهران 
در مجلس دهم شورای اسالمی



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

سیاسی چهار شنبه  ۲5 فروردین ۱۴۰۰    شماره  599۰ 2
2157- سعی کنید در روزنامه تان کمی رک 
و راســت تر با مسئوالن حرف بزنید شرایط 
مردم را برای آنهــا بازگو کنید. مردم دچار 
بحران در زندگی اند. با ویروس کرونا بحران ها 
مضاعف شده. اقدامات اورژانسی الزم است. 

)1/22(
2151- چقدر می توان دلخوش بود آمریکا 
به خاطر قرارداد ایران با چین سعی در احیای 

برجام دارد؟ )1/22(
2141- در شرایط فعلی که با پاندمی کرونا 
روبرو هستیم از بیمارستان های صحرایی باید 
استفاده شــود. بیمارستان ها دیگر ظرفیت 

ندارند. )1/22(
2111- به خاطر فشارهای عصبی حاصل 
از مشقت های زندگی، بسیاری از شهروندان 
دچار مشــکالت روحی و عصبی شده اند. 
برخی ها خیلی خشن و تندخو شده اند، زود 
سر یک موضوع ساده با یک شهروند دیگر 
درگیر می شوند. این مسائل را جدی بگیریم. 
روح جامعه نباید به ســمت خشونت برود. 

)1/22(
2110- لطفا یک گزارشــی تهیه کنید که 
تورم و گرانی و بیکاری چقدر باعث کاهش 

ازدواج شده است. )1/22(
1312- چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 
از میدان شــهدا به انتهای خیابان پیروزی 
ســوار تاکســی شــدم. راننده تاکسی سر 
صحبــت را باز کرد و درباره گرانی و یکی از 
بستگانش که سرطان دارد و در بیمارستان 
امام خمینی)ره( تهران بســتری است و از 
هزینه هــای باالی درمان ســخن گفت. به 
ایشان گفتم سرطان جزو بیماری های خاص 
اســت. گفت بیمار دفترچه بیمه سالمت 
دارد، بیمارســتان گفتند بایــد مبلغی به 
حساب صندوق واریز کند تا مراحل درمان 
شــروع شــود. آیا واقعاً بیماران سرطانی با 
این گونه مشــکالت مواجه اند؟ سال های 
گذشته مطالبی در روزنامه ها چاپ می شد، 
کارشناسان و کارمندان متعهد روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
به آن ها رســیدگی می کردند و پاســخگو 
بودند. مشخص نیست چرا از دوره ریاست 
جمهوری روحانی، پاسخگویی و همکاری با 
مطبوعات از سوی برخی روابط عمومی ها از 
جمله روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی کمرنگ و بعضاً بسیاری 
از پیام های مردمی و یادداشت ها بدون پاسخ 

می ماند! 
1749- برای دو روز متوالی روزهای ســه 
شنبه و چهارشنبه بیست و سوم و بیست 
و چهارم فروردین برای نام نویسی به سامانه 
ملی امالک و اســکان کشور مراجعه کردم، 
روز اول با خطا مواجه شدم روز دوم نوشت: 
»با عرض پوزش سامانه در حال بروزرسانی 
می باشــد، لطفا چند ســاعت دیگر مجدد 
مراجعه بفرمایید؛ لطفا از تماس با بخش های 
مختلف وزارت راه و شهرسازی و... خودداری 
بفرمایید«. طرح هایی که به اجرا می گذارند 
و مــردم را ملزم به این کارها می کنند بهتر 
است تمام شرایط را برای نام نویسی مهیا و 
برای افرادی که بیسوادند چاره ای بیندیشند. 
نه این که تهدید کنند اگر ثبت نام نکنید از 
یارانه خبری نیست یا در مراجعه به ادارات 
دولتی با مشــکل مواجه خواهید شد! همه 
مردم هم به اینترنت دسترسی ندارند کافی 

نت ها هم تعطیل یا شلوغ است. 
1035- روزهای سخت کرونایی؛ اعالم میزان 
باال رفتن بیماران کرونایی و مرگ و میر در 
بیمارستان ها باعث ایجاد رعب و وحشت و 
تضعیف روحیه مردم می شود. دکتر روحانی؛ 
رئیس جمهوری اگر به یاد داشــته باشند، 
فرموده بودند: »ما کرونا را شکست می دهیم!«. 
 با کــدام امکانات با چه شــیوه نامه هایی؟

  آقای روحانی! رســیدگی بــه این موضوع 
نیاز به عزم جدی و سرمایه گذاری و تأمین 
معیشت مردم دارد که جناب عالی حاضر به 

همکاری نیستید! عرفان
1417- متأسفانه برخی از خوانندگان که به 
خارج از کشور رفته اند، اختالل شخصیتی 
دارنــد و فحاشــی می کننــد. این ها چه 

محبوبیتی دارند؟
1925- آیا تعمیرگاه های مکانیکی و تعویض 
روغنی یا موتورسازی که از سال های دور در 
برخی محله ها و خیابان های اصلی فعالیت 
دارند، قرار نیست به خارج از منطقه مسکونی 

منتقل شوند؟
1711- یکی از دوســتان تعریف می کرد، 
برادرش که سال های گذشــته در یکی از 
موسســه ها کار می کرد، بــه علت این که 
حقوق اش پایین بود، به جای دیگری رفت 
و خوشبختانه حقوق اش خوب شد و موفق 
به خرید خودرو پراید شد و با سال ها کار و 
تالش توانست خانه ای هم بخرد. اما خانمش 
سر ناسازگاری گرفت و مهریه اش را به اجرا 
گذاشت خودرو و خانه را از چنگ شوهرش 
درآورد. اکنون برادر دوستم بیکار است و به 
فکر پرداخت بدهی هایش است. علی از تهران

پیامهای مردمی در صفحات 7-۴-۲

با  انصراف قطعی سید حسن خمینی از کاندیداتوری 
شرایط برای اصالح طلبان دشوارتر  شد

روزهای سخت بهزاد
آفتاب یزد - ســید علیرضاکریمی- ســردبیر: 
اصالح طلبان مدعی هستند که دست شان خالی 
نیست ولی باید اذعان کرد که »حاال« خالی است.
با توجه به آنکه کاندیداتوری سید حسن خمینی 
منتفی شــده و محمد جواد ظریف نیز بر »نه« 
خود استوار است آنان یا ناچارند به ردیف دوم 
کاندیداهای اصالح طلب رجوع کنند و یا باز هم 

بروند سراغ کاندیدای اجاره ای و قرضی.
اما چرا بازی اصالح طلبــان برهم خورد؟بازی 
آنجــا برهم خورد که ســایت خبری جماران 
منتســب به سید حســن خمینی دوشنبه شب 
 در گفتگویی اختصاصی با ســید یاسر خمینی
 )اخوی سید حسن خمینی( خبر داد که با مشورتی که 
نوه حضرت امام انجــام داده از کاندیداتوری 
منصرف شده است.سید یاسر می گوید:» امروز 
مطابق با رویه ای که اخوی دارند، به دیدار رهبر 
معظم انقالب رفتند. نزدیکان می دانند که رابطه 
ایشان با رهبری، رابطه ای است که همانند پدر و 
فرزند است. در ضمن مباحث مطرح شده، طبیعی 
است که بحث به مســائل انتخابات و حضور 
مردم می کشــد.اخوی می گویند که بسیاری از 
بزرگان و جریانات سیاسی از ایشان خواسته اند 
که کاندیدای انتخابات شوند و از رهبری جویای 
 نظر می شوند، ایشان هم علی رغم اینکه معمواًل 
به این گونه امور وارد نمی شوند، اما به جهت رابطه 
خاصی که با اخوی دارند و تأکید اخوی بر اطالع 
از نظر ایشــان، صالح را در این کار تشخیص 
نمی دهند و می فرمایند  اگر هریک از فرزندان من 
از من مشورت می گرفتند من همان را می گفتم.

البته اخوی در پایان از ایشان اجازه می گیرند که 
مسئله را اعالم کنند و ایشان بزرگوارانه می پذیرند.
با توجه به این توصیه، طبیعی است که تصمیم 
ایشان روشن است و اخوی یقینا تصمیمی برای 

کاندیداتوری ندارند.«
اما در ردیف دوم کاندیداهای اصالح طلب شاهد 
ترافیک هستیم ولی نکته اینجاست که هیچ کدام 
قابلیت جریان سازی ندارند.تمام افرادی که پیشینه 
اصالح طلبی داشتند و در انتخابات موفق بودند 
از کاریزمای الزم برخوردار بوده و توانســتند 
طبقه متوسط و یا بخش خاکستری جامعه را به 
سمت صندوق هل دهند.ضمن آنکه باید اشاره 
کرد اگر 8سال قبل یک کاندیدای اصالح طلب 
با 50درصد کاریزمای الزم می توانست مردم را 
راضی به مشارکت کند اکنون با توجه به کارنامه 
مششع دولت فعلی به 150درصد کاریزما نیاز 

است!آری؛کار هم سخت است و هم پیچیده.
اما در مورد کاندیدای اجاره ای هم شرایط خوب 
نیست.حسن روحانی ســال 1392 شخصیتی 
سفید بود که امکان سرمایه گذاری داشت ولی 
در میان کاندیداهایی کــه امکان ائتالف دارند 
هیچ کدام مانند رئیس جمهور فعلی نیستند.فی 
المثل مهمترین چهره در این باب علی الریجانی 
است که چهره ای به شدت خاکستری است که 
نه در میان اصالح طلبان محبوبیت دارد و نه میان 
اصولگرایــان.در واقع در بدنه های اجتماعی دو 

جناح بر سرنخواستن وی دعواست!
البته حتما از منظر فنی علی الریجانی از بسیاری 
از کاندیداهای مطرح فعلی قابل قبول تر است.

بهرحال اگر ســابقه او در صدا وسیما را منها 
کنیم وی چه در زمانی که مذاکره کننده ایران در 
مذاکرات هسته ای بود )دبیر شورای عالی امنیت 
ملی( و چه هنگامیکه نفر اول مجلس بود کارنامه 
نسبتا قابل دفاعی دارد.وی حتی از برخی مباحث 
از حسن روحانی پیش تر است و می توان حدس 
زد اگر او دولت را در اختیار داشــت چه بسا 

شرایط فعلی بهتر بود.
بهرحال نکته اصلی ومغز این وجیزه اشــاره به 
شرایط دشوار این روزهای اصالح طلبان است.

محاســبات برهم خورده و زمان زیادی هم برای 
آرایش جدید نیست.زمانیکه سال 1392 مرحوم 
هاشمی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد جریانی 
تولید شد و اصالح طلبان توانستند در کوتاه ترین 
زمان ممکن از آن جریان به نحو احسن سود ببرند 
و ظرفیت ایجاد شده را به نفع حسن روحانی به کار 
گیرند.ولی حاال کاندیدایی که به نوعی گزینه اصلی 
بود از میدان خارج شده و جریانی نیز تولید نشده 
که دست اصالح طلبان برای بازی بعدی باز باشد.

بهــزاد نبوی به عنوان چهره اصلی ســازو کار 
تصمیم گیری اصالح طلبان این روزها قطعا شرایط 
خاصی را تجربه می کند.چالش های اصالح طلبان 
دو ماه مانــده به برگزاری انتخابات کاهش پیدا 
نکرده که هیچ حتی افزایش نیز داشــته است.

انصراف سید حسن خمینی از یک سو و بی رغبتی 
ظریف از سوی دیگر صفحه شطرنج اصالح طلبان 
را خالی کرده است.بهزاد نبوی شطرنج باز قهاری 
در عرصه سیاســی است؛چه بســا او بتواند با 
حرکت بعدی در صفحه این شطرنج شرایط را به 
نفع اصالح طلبان کند.شاید هم حرکت بعدی وی 
و بازوهای مشورتی وی غلط باشد و آن مقدار 
سرمایه باقی مانده اصالح طلبان بر باد رود.باید 

منتظر  بود.

88318556-88318555
پیام کوتاه:  3000141427

سرمقالهروی خط آفتاب 

ادامه از صفحه اول:
 از سازمان بازرسی وزارت آموزش و پرورش خواسته تا به تخلف این 

مدارس در قالب دریافت شهریه های غیرقانونی ورود کند.
وی در مــورد ارائــه گزارش هایــی مبنی بر اینکــه برخی مدارس 
تیزهوشان برای ثبت نام دانش آموزان نخبه، حتی بیش از 1۸ میلیون 
تومان به عنوان حق ورودی دریافت کرده اند، اظهار داشته است: یکی 
از مراکزی که باید به آن توجه مضاعفی شــود، مدارس تیزهوشان 

هستند که در آن ها دانش آموزان نخبه کشور تحصیل می کنند.
اســماعیلی تصریح کرد: بر اســاس مصوبه هیئــت امنای مدارس 
تیزهوشان باید نصف شهریه مدارس غیردولتی هر شهر به عنوان حق 
ورودی این مدارس تعیین شود. هرچند بنده فی النفسه معتقدم باید 
از دانش آموزانی که نخبه هستند در تمام زمینه ها حمایت شود و باید 
به جایی برسیم که به جای اینکه از والدین آن ها شهریه ای را دریافت 

کنیم، از آن ها به طور ویژه حمایت کنیم.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی، یادآور شــد: اگر تخلفی توسط مدارس 
تیزهوشان صورت گرفته است، باید توسط بازرسان وزارت آموزش و 
پرورش بررسی شود و به هیچ وجه نباید مبالغ غیرقانونی از والدین این 
دانش آموزان اخذ شود؛ بنابراین این گزارش باید به سازمان بازرسی 

این وزارتخانه ارجاع داده شود تا به این موضوع رسیدگی کند.
اما فارغ از این ادعای در ظاهر دلسوزانه برای دانش آموزان تیزهوش، در 
واقع رویکرد اقتصادی مآب به مدارس و نظام آموزشی دست کم تا پایه 
دیپلم در هر رده چه معمولی و خاص و چه تیزهوشان با فلسفه وجودی 
قانون اساسی مصوب ملت ایران در انقالب اسالمی سال 57 سازگاری 
دارد!؟ آیا تربیت نســل کودک و نوجوان و جوان با کیفیت حداکثری 
اما با حمایت مسئوالنه و قاطع امکانات حاصل از مالیات و ثروت های 
خدادادی راهبردی مسئوالنه در قبال امروز و فردای ایران نیست!؟ آیا 
نســل مورد نقد امروز به لحاظ کم تعهدی به چارچوب های اخالقی و 
انسانی در مراودات اجتماعی حاصل ایجاد فضای تبعیض آمیز شدید در 

نظام آموزشی و طبقه بندی انسان ها به دارا و ندار نبوده است!؟
»رضا معتمدنیا« کارشــناس آموزشی در گفتگو با خبرنگار روزنامه 
»آفتاب یزد« در خصوص پیامدهای استمرار نظام آموزشی مبتنی بر 
اخذ شهریه آن هم با تفاوت فاحش و ارقام نجومی و تکیه آن به قدرت 
اقتصادی و درآمدی افراد می گوید: شوربختانه در این خصوص توجیه 
نبود توانایی اقتصادی الزم در بودجه برای تامین حداکثری نیاز مالی 
معلمان دارای توان علمی و مهارتی باال و همچنین مدارسی با امکانات 
آموزشی به روز و تراکم جمعیتی کمتر موجب شد تا سال هاست که 
رقابت اقتصادی شــدیدی در برخی خانواده ها برای کسب ثروت و 
درآمد بیشتر با هر شــیوه جهت تامین امکان ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس غیرانتفاعی مجهز و به ویژه تیزهوشــان در گرفته است 

که پیامدهای عصبی کننده و استرس آور آن روی کودکان و نوجوانان 
بسیار وخیم و دردناک و بر اهل بصیرت آشکار است.

وی در مورد حساسیت و اهمیت تصمیم به ایجاد مدارسی که باید از 
مردم شهریه اخذ کنند یا خیر می گوید: به طور نمونه چندسال پیش 
در آمریکا که قاعدتا به دلیل نظام اقتصادی سرمایه داری اش نباید زیاد 
محل مناقشه می شد اما طرحی پیشنهاد شد که مدارس غیرانتفاعی 
تاسیس شود، اما این طرح در حالی که هنوز در مراحل اولیه خود بود 
با موج گسترده مخالفت جامعه و متخصصین آموزشی مواجه شد. تا 
جایی که این کشــمکش و بحث و جدل چنان باال گرفت که اجرای 

طرح برای همیشه لغو شد.
وی در اشاره به دالیل جامعه علمی اظهار می دارد: آنها ادعا داشتند 
که زیربنای ترقی و پیشرفت هر کشور آموزش و پرورش آن است و 
اگر این امر آلوده به مســائل مادی و منفعتی سودجویان همیشه در 
کمین شود، عقبگرد جامعه شروع خواهد شد. آموزش اصولی و موثر 

در حاشیه قرار خواهد گرفت.
این کارشــناس آموزشی با بیان اینکه در چنین نظام آموزشی شاید 
ظواهر قضیه برای جلب رضایت اولیا حفظ شــود؛ اما همواره سایه 
منافع مادی، اصل آموزش نســل آینــده را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. وی با بیان اینکه پروســه آموزش کیفی فقط در سایه رقابت و 
ســخت گیری هدفمند و بدون حواشی استرس مالی قابل اجراست؛ 
می افزاید: آنها معتقد بودند اگر ثروتمندان و فقرا توسط این مدارس 
جدا شــوند، اعتماد به نفس افراد ضعیف جامعه از بین خواهد رفت 
و طیف وســیعی از اســتعدادها هرز خواهد رفت و آمریکا باید قید 

ابرقدرتی در جهان را برای همیشه بزند! 
معتمدنیا با بیان اینکه بر اســاس اطالعــات موجود در هیچ جامعه 
پیشــرفته مدرســه غیرانتفاعی و تیزهوشــان و نمونه وجود ندارد، 
می افزاید: در واقع تمام این مدارس و این نوع غربالگری ها جامعه را 
صدها سال به عقب برخواهد گرداند و رقابت کاذب و فرساینده و حتی 
تحقیرآمیز میان شهروندان یک جامعه را ایجاد خواهد کرد که به طور 
قطع مظاهری از این ناهنجاری های اجتماعی و پیامد آن در مناسبات 

اقتصادی میان مردم نیز بدون هیچ بحث هویداست.
این کارشــناس آموزشــی با بیان اینکه با دست فرمان کنونی نظام 
آموزشی کشورمان که بر پایه درا و ندار است رقابت بی معنی می شود؛ 
چرا که القای حس تیزهوش بودن، ثروتمند بودن، نمونه بودن و نهایتا 
القــای حس فقیر بودن و در عین حــال خنگ و بی ادب بودن برای 
دانش آموزان مدارس دولتی در مقایسه با آنها که به دلیل دارا بودن 
وارد مدارس تیزهوشان شده یا می شوند، سمی مهلک برای جامعه 
ایران است که آثار آن بسیار خطرناک و حتی جبران ناپذیر خواهد بود.
معتمدنیا با بیان اینکه متوســط ســرانه آموزشــی در جهان طبق 
آمار ســازمان »همکاری های اقتصادی و توســعه«، میانگین سرانه 

دانش آموزی کشــورهای جهان، 9313 دالر آمریکاست؛ می گوید: 
ســازمان همکاری های اقتصــادی و توســعه )OECD( در جدول 
هزینه هــای آموزش و پرورش )12ســال اول تحصیلــی مدارس( 
سرانه پرداختی هر کشــور را به ترتیب باالترین تا پایین ترین عضو 
این کشورها آورده است. این نتایج نشان می دهد که لوکزامبورگ با 
600 هزار نفر جمعیت و با سرانه دانش آموزی 21152 دالر بیشترین 
سرانه دانش آموزی را داراست. این در حالی است که سهم هر یک از 

دانش آموزان ایرانی بسیار ناچیز است.
وی با اســتناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در آن آمده 
اســت: » با وجود سهم باالی اعتبارات پرســنلی آموزش و پرورش 
)بیش از 96 درصدی( و با وجود افزایش اعتبارات آموزش و پرورش 
به میزان 55.59 درصد نســبت به سال 1399، اعتبارات مورد نیاز 
مصارفی همچون رتبه  بندی معلمــان، اعمال مدرک تحصیلی دوم 
معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به 
صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دســت در الیحه بودجه 
سال 1400 دیده نشده است، می افزاید: براساس این گزارش یکی از 
شاخص  های مهم عدالت آموزشی، عدالت در سرانه دانش    آموزان در 
دوره  های مختلف تحصیلی است. در حالی که بررسی ارقام مربوطه در 
الیحه بودجه سال 1400 این عدالت را نشان نمی  دهد، به نحوی که 
بهای تمام  شده برنامه آموزش دانش  آموزان ابتدایی حدود 5 میلیون 
300 هزار تومان، دانش  آموزان اســتثنایی حدود 23 میلیون تومان، 
دانش  آموزان مدارس خارج از کشــور از 51 میلیــون تومان تا 57 
میلیون تومان، دانش  آموزان کاردانش ۸ میلیون و 700 هزار تومان 
اســت. با این همه، اما بهای تمام  شده یک دانش  آموز خرید خدماتی 

1.220.000 تومان تا 2.4۸0.000 هزار تومان است.
معتمدنیــا با بیــان اینکه ســرانه دانش آموزی در ایران شــاید در 
خوشبینانه ترین حالت حدود یک سوم متوسط جهانی و قابل قیاس 
با برخی کشورهای آفریقایی باشد اظهار می دارد: این درحالی  است 
که براساس برنامه چشم انداز 1404، ما باید از همه کشورهای منطقه 
در زمینه آموزش و پرورش، پیش بیفتیم که با توجه به زمان محدود 

باقی مانده این هدف بسیار دور از دسترس می نماید.
این کارشناس آموزشی با بیان اینکه تلخی پایین بودن سرانه آموزشی 
سرانه پایین آموزش در کشــور خطرات بی شماری را در پی خواهد 
داشت که سال های آینده نتیجه آن را خواهیم دید تصریح می کند: با 
توجه به زیاد شدن مدارس غیرانتفاعی و پایین آمدن سرانه آموزشی 
با افت آموزش روبه رو خواهیم بود که می تواند برای نســل بعد که 

می  خواهند کشور را اداره کنند، مشکالتی به همراه داشته باشد.
حال با توجه به این تمایز آشکار و پیامدهایی که عمده کارشناسان 
آموزشی و جامعه شناسی بر آن تاکید دارند، آیا دغدغه رئیس کمیته 
آموزش و پرورش کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس انقالبی 
 باید فقط اعتراض به باالتر رفتن شــهریه مدارس تیزهوشان از نرخ
 1۸ میلیون تومان و... باشد یا ارائه طرحی جهت رفع تبعیض شدید 

نظام آموزشی!؟

آفتاب یزد گزارش می دهد 
شهریه  ۱۸ میلیون تومانی و دستچین دانش آموزان به دارا و ندار!

آفتاب یزدـ  رضا بردســتانی: یک اســتاد دانشگاه اصفهان و 
کارشناس روابط بین الملل ضمن بررسی ابعاد گوناگون سفر وزیر 
امور خارجه ی روســیه به تهران تأکید می کند:»هیچ کشــوری 
بــه اندازه ی روســیه از تحریم های اِعمال شــده علیه جمهوری 
اســالمی ایران به اندازه ی روســیه، نفع نبرده است!«محمدعلی 
بصیری خاطرنشــان می کند:» اگرچه روسیه مواضع خصمانه ای 
با جمهوری اســالمی ایــران ندارد اما به خوبــی می توان فهمید 
در بســیاری موضوعات به خصوص در موضوع قــرارداد گازی با 
 پاکستان، مقامات کرملین، منافع خود را به قرار و مدارهای با ایران 

ترجیح داده اند.«
< الوروف، بعد از اسالم آباد در تهران!

 الوروف در تهران در دیدار با ظریف گفته اســت:»تالش می کنیم 
واکســن کرونا را به صورت مشترک با ایران تولید کنیم.« منظور 
وزیر امور خارجه ی روسیه»واکســن اســپوتنیک وی« است که 
تاکنون 4 محموله از آن به تهران فرســتاده شده است. بخشی از 
گفت و شنودهای در خالل سفر الوروف به تهران به طور طبیعی، 
متأثر از حادثه ی نطنز است تا جایی که ظریف در دیدار با الوروف 

گفته:» اسرائیلی ها قمار بسیار بدی کردند.«
اقدام به ساخت »واکسن اسپوتنیک وی« و موضوعاتی مانند برجام 
و نیز بحث اسرائیل در دیدار و گفتگوی سرگئی الوروف و حسن 
روحانی نیز مدنظر بوده اســت؛ علیرضا معــزی، معاون ارتباطات 
دفتر رئیس جمهور در توییتی درباره جزئیات این دیدار نوشت:»در 
موضوع احیای برجام، روســیه موضع همسانی با ایران دارد و در 
مذاکرات وین، دقیقا در کنار ایران ایستاده و دو طرف خواهان لغو 
تحریم ها و مخالف افــزودن موضوعی خارج از برجام به مذاکرات 

هستند.«
< روسیه و ایران، متحدان برجامی در برابر غرب

خبرگزاری فرانسه اگرچه تیتر:» روسیه و ایران، متحدان برجامی در 
برابر غرب« را برای گزارش خود از سفر وزیر امورخارجه ی روسیه 
به تهران انتخاب می کند اما هیچ اشــاره ای به دیگر مباحثی که 
شاید مهم بوده اشاره ای نمی کند! خبرگزاری فرانسه دیدار وزیران 
امور خارجه روســیه و ایران را نماد اتحاد این دو کشــور در برابر 
اقدامات ضدبرجامی آمریکا و غرب و نشان دهند مواضع همسوی 
تهران و مسکو از جمله در زمینه مذاکرات وین برای نجات برجام 
توصیف کرد. آن طور که این خبرگزاری نوشته: »سرگئی الوروف« 
ابراز امیدواری کرد که حفظ برنامه جامع اقدام مشترک امکانپذیر 
باشــد و واشنگتن سرانجام به اجرای کامل قطعنامه سازمان ملل 
بازگردد. همچنین در بخش دیگری از گزارش می خوانیم: وزیر امور 
خارجه روسیه مجددا آمریکا را به لغو تحریم های اعمال شده علیه 
ایران پس از خروج یکجانبه این کشــور در سال 201۸ در دولت 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری قبلی آمریکا از توافق هسته ای، 

فراخواند.
< رفع تمامی تحریم ها

خبرگــزارش ایرنا با تیتری به نقل از گفته هــای ظریف ) آمریکا 
باید بدون توقف در اجــرای تعهداتش تمام تحریم ها را رفع کند 
(گزارش خود را این گونه منتشــر می کنــد: محمدجواد ظریف 
وزیر امورخارجه در دیدار با »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
روســیه که در راس هیئتی به تهران ســفر کرده اســت، گفت: 
آمریکایی هــا باید بدانند که نه تحریم و نــه اقدام خرابکارانه ابزار 
مذاکراتــی نخواهد بود و تنهــا وضعیت را برای آن ها دشــوارتر 
خواهد کرد. ظریف از روســیه برای تامین واکسن برای جمهوری 
اســالمی ایران تشــکر و ابراز امیــدواری کرد بــا توافق میان دو 
کشــور تولید واکســن اســپوتنیک در ایران آغاز و امکان خرید 
 میزان بیشــتری واکســن از روســیه برای تامین نیازهای ایران

 فراهم شود.
»باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه خلیج فارس، اقدامی 
خطرناک است« را می توان پررنگ ترین گفته ی حسن روحانی در 
دیدار با ســرگئی الوروف عنوان کرد آن طور که رسانه ها گزارش 
داده اند؛ رئیس جمهور در دیدار با »ســرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روســیه گفت: امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود 
منطقه حفظ شود. باز کردن پای رژیم صهیونیستی به عنوان یک 
عنصــر بی ثبات کننده و تنش زا در منطقــه خلیج فارس، اقدامی 

خطرناک است.

< مسائل دفاعی و منطقه ای خارج از برجام!
»جماران« در گزارشــی با پرداختن به موضوعات مطرح شده در 
سفر»الوروف« علی رغم این که بارها گفته شده، جمهوری اسالمی 
ایران، عالقه ای به مذاکره در مورد مسائل دفاعی و منطقه ای ندارد، 
به نقل از وزیر امور خارجه ی روسیه می نویسد: مسائل منطقه ای 
یا توسعه نظامی می تواند خارج از چارچوب برجام بررسی شود. آن 
طور که در خالصه ای از این گزارش آمده، ســرگئی الوروف اظهار 
داشته: از نظر ما این کامال غیر مفید است که از ایران خواسته شود 
در چارچوب برجام شرایط جدیدی را بپذیرد و یا فراتر از تعهدات 
خــود در قالب برجام عمل کند. وزیر امور خارجه روســیه تاکید 
کرد: هرگونه سند تکمیلی و یا اضافی درخصوص مسائل مختلف 
از جمله منطقه ای یا توســعه نظامــی می تواند خارج از چارچوب 
برجام و در راســتای تامین امنیت منطقه و خلیج فارس با حضور 

کشورهای منطقه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
< بخشی از برنامه ی تمدید 5 ساله قرارداد ایران و روسیه

 بصیری مهم ترین برنامه ها و اهداف وزیر امور خارجه به روســیه را 
اینطور عنوان می دارد؛ برنامه های بلند مدت بین ایران و روسیه داریم 
که هر 5 ســال یک بار احیا می شود. ظاهرا مهمترین هدف الوروف 
در قالب تمدید برنامه راهبردی 5 ساله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی است که رسما اعالم شده است. ولی در کنار این مسئله 
کلیدی تحوالتی که اکنون در زمینه نشست های برجام و حرکت هایی 
که اسرائیل انجام داده و مسئله نطنز و همین طور همکاری در مورد 

واکسن کرونا نیز می تواند مباحث مد نظر قرار گرفته باشد.
< مماشات ایران با روسیه؛ استراتژیک و مقطعی؟!

این استاد دانشگاه در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا مماشات 
ایران با روسیه در قواعد استراتژیک می گنجد اظهار می دارد: ایران 
از سه سال پیش که ترامپ از برجام خارج شد در فشار حداکثری 
تحریم ها قرار دارد. دریچه هایی که می توانست این فشار را کاهش 
دهد و همکاری های قابل دفاع تری را از خود نشــان دریچه چین 
و روســیه بود که اگر چه این دو کشــور هم در استراتژی کالن 
خود با آمریکا و اروپا هم ســو بوده و نهایتــا هدف راهبردی آنها 
مهار و کنترل ایران اســت. دعوای یک صد و پنجاه ســال پیش 
که ایران بــرای احیای قدرت خود داشــت و قدرت ها برای مهار 
او همکاری های مســتقیم و غیرمســتقیم می کردند همچنان در 
اســتراتژی 5+1 در رابطه با ایران وجــود دارد. یعنی همان گونه 
که در قرن 19 اســاس قدرت سرزمین و جمعیت بود و برای مهار 
ایران جنگ هایی مشترکا با او داشتند. در قراردادهای ترکمنچای 
و گلســتان و قرارداد جدایی افغانســتان و نیز جدا شدن قفقاز از 
ایران،جدا شــدن هرات و مناطق دیگر برای مهار ایران رقم خورد 
و ســرزمین ها و مناطق آبادی را از ایران جدا کردند. محمد علی 
بصیری معتقد اســت: امروز همان سیاست به شکل دیگری دارد 
تعبیر می شود. یعنی امروز قدرت و قدرتمندی در توان اقتصادی 
و توان علمی، فنی و تکنولوژی خالصه شــده است. در این چهار 
دهه ایران حرکت هایی کرد و به تعبیر آنها جهش قدرت منطقه ای 

و مزاحمتی برای منافع آنها و متحدین شــان تحت عنوان محور 
 مقاومت و مســائل دیگر ایجاد نمود. امروز اتحاد نانوشته بین این
 5 قدرت با بهانه هسته ای و تحریم های آن همان حرکتی است که 
در قرن 19 برای مهار ایران انجام می دادند. یعنی اسباب و ساختار 
قدرتمند تر شدن ایران، اقتصاد و علم و تکنولوژی است و آنها روی 
آن دســت گذاشته اند و تحریم ها را وضع کرده اند و همکاری های 

مستقیم و غیر مستقیم را ادامه می دهند.
< برجام مبحثی بین المللی است نه منطقه ای

استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در واکنش به این موضوع 
که این سفر در قالب مسائل منطقه ای است یا صرفاً برجام؛ اظهار 
می دارد: مجموع آنها می تواند باشــد هم بحث هماهنگی مسائل 
منطقه است و هم بحث برجام که یک مسئله کالن منطقه است. 
همان طور که اشاره کردم دقیقا مثل قدرت های آمریکا و اروپایی، 
 همکاری روســیه و چین با ایــران در حد قدرت منطقه ای تابع و
 غیــر مزاحم برای منافع و بحران هایــی که آنها در منطقه دارند، 
اســت. یعنی تا آنجایی با ایران راه می آیند چه در بحران هسته ای 
و چه در بحران افغانستان، سوریه، عراق و لبنان که  ایران نخواهد 
تقابل جدی با منافع و حضور آنها داشــته باشــد و در این زمینه 
روس ها همیشــه با ایران گفتگو هایی داشته اند کما اینکه همین 
توقع را از ترکیه داشتند و در جاهایی با هم این تعامالت انجام شده 
است. در این تعامالت و بده و بستان های منطقه ای روس ها هیچ 
گاه نگاه عنادی و خصمانه به اسرائیل نداشتند بنابراین با حضور او 
به عنوان موازنه کننده حتی مهار کننده در برابر زیاده خواهی ایران 
در خلیج فارس و مناطق دیگر نگاه منفی ندارند. یعنی در راستای 
منافع آنها این توازن می تواند باشــد و به آن هدف بلند مدت که 

کنترل و مهار ایران است کمک می کند. 
< روسیه آماده عرضه ال ان جی به پاکستان

سرگئی الوروف در سفری که پیش از عزیمت به تهران، به پاکستان 
داشت اعالم کرد پیشنهاد عرضه گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( 
را به پاکســتان ارائه کرده است، زیرا این کشور در آینده نزدیک با 
کمبود بیشــتر گاز روبه رو می شــود. در دیدار این هفته الوروف با 
مخدوم شــاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، دو طرف 
درباره افزایش روابط دوجانبه روسیه و پاکستان در زمینه های انرژی 
و تجارت مذاکره کردند. تجارت روســیه و پاکستان سال گذشته 
میالدی به طور بی ســابقه ای افزایش یافت و به 790 میلیون دالر 
رسید. وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانسی خبری گفت: تمایل 
داریم این روند رو به رشد را ادامه دهیم و برای این کار باید روابط دو 
کشور در این زمینه متنوع تر شود. وی افزود: ساخت خط لوله گاز 
»پاکستان استریم« که پیش تر با عنوان پروژه شمال به جنوب از آن 
یاد می شد، نقش مهمی در تعمیق روابط دو کشور دارد. وزیر امور 
خارجه روسیه تصریح کرد: شرکت های گازپروم، روسنفت و نواتک 
به عرضه ال ان جی روسیه تمایل دارند. پیشنهاد این شرکت ها ارائه 

شده است و منتظر پاسخ همتایان پاکستانی خود هستیم.
< روسیه برنده ی اصلی تحریم های تهران!

محمد علی بصیری در پایان مصاحبه ی خود با آفتاب یزد ضمن 
اشــاره به سفر الوروف به پاکستان و قراردادگازی در پاسخ به این 
سؤال که جمهوری اسالمی ایران در صدد تغییر رفتار و مناسبات 
خــود با کرملین خواهد بود یا به همین منــوال ادامه خواهد داد 
می گویــد: به همین منوال ادامه دارد و مقطعی نیســت در عین 
اینکه روســیه در زمینه برجام و مسائل هســته ای با ایران ظاهرا 
تنش و خصومتی ندارد ولی در همه حوزه ها رقیب ایران اســت. 
شــاید بتوان گفت بیشــترین منغعت را در تحریم نفتی، گازی و 
بانکی ایران، روس ها بردند در حالی که اگر متحد استراتژیک ایران 
بودند نباید در حوزه هایی که ایران در آن مزیت نسبی داشت ورود 
پیدا می کردند و این حداقل دریچه را هم به روی ایران ببندند. این 
مسئله در راستای مهار و کنترل ایران در راهبرد روسیه بیشتر قابل 

فهم و درک است.

 آفتاب یزد در گفتگو با محمدعلی بصیری، کارشناس روابط بین الملل اهداف و 
برنامه های سفر الوروف به تهران را بررسی کرد

روسیه؛هم متحد هم رقیب
 همــکاری روســیه و چین با ایــران در حد 
قدرت منطقه ای تابــع و غیر مزاحم برای منافع و 
بحران هایی که آنها در منطقه دارند، است. یعنی تا 
آنجایی با ایران راه می آیند چه در بحران هسته ای 
و چه در بحران افغانســتان، سوریه، عراق و لبنان 
که ایران نخواهد تقابل جــدی با منافع و حضور 
آنها داشته باشد و در این زمینه روس ها همیشه با 
ایران گفتگو هایی داشته اند کما اینکه همین توقع 
را از ترکیه داشتند و در جاهایی با هم این تعامالت 

انجام شده است 

آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی 
اورانیوم در کشور

معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده 
 ارشد هسته ای کشــورمان از آغاز غنی سازی 
60 درصدی خبر داد. به گزارش ایســنا، سید 
عباس عراقچی که کــه برای ادامه گفت وگوها 
و نشست کمیسیون مشــترک برجام به وین 
سفر کرده اســت از آغاز غنی سازی 60 درصد 
اورانیوم در کشور خبر داد. سید عباس عراقچی 
در نامه ای به رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که ایران 
غنی سازی 60 درصدی را آغاز می کند. عراقچی 
همچنین اعالم کرد: یک هزار سانتریفیوژ دیگر با 
50 درصد ظرفیت بیشتر به ماشین های موجود 
در نطنز، عالوه بر جایگزینی ماشین های صدمه 

دیده، اضافه می شود.

خبر



 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در موضوع تخلفات کرونایی سوال و 
بازخواست انجام می شود و با پاسخ های دریافتی تصمیمات الزم 

گرفته و به مردم اطالع رسانی می شود.
غالمحسین اسماعیلی ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال 
خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه بر اســاس اعالم مسئوالن وزارت 
بهداشــت اکثر مناطق کشــور وارد پیک چهارم شیوع ویروس 
کرونا شده است، بســیاری از کارشناسان این موضوع را ناشی از 
ســهل انگاری برخی از مسئوالن تصمیم گیر در خصوص اعمال 

محدودیت در انجام ســفرهای نوروزی و همچنین 
عدم مســدود شــدن مرزهای مشــترک با برخی 
کشورهای همســایه دانســته اند؛ آیا مدعی العموم 
برای برخورد با این ســهل انگاری هــا که منجر به 
فوت چند برابری شــهروندان و ابتــالی ده ها هزار 

 نفری به این ویروس شده است اقدامی انجام داده یا خواهد داد،
 گفت: قطعاً هر یک از مسئوالنی که محرز شود در انجام وظایف 
خودشــان قصور داشــته اند و قصور و تقصیر آنها خساراتی برای 

جامعه داشته اســت حتماً باید پاســخگوی اعمال و 
رفتار خودشان باشد.وی افزود: پاسخگویی یک اصل 
در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند 
حاال اینکه پاســخ افراد قانع کننده هست یا نه جای 
خود دارد.ســخنگوی قوه قضائیه بیــان کرد: در این 
موضوع )تخلفات کرونایی( سوال و بازخواست انجام می شود و با 
 پاسخ های دریافتی تصمیمات الزم گرفته و به مردم اطالع رسانی 

می شود.

اجتماعی چهار شنبه  25 فروردین 1400    شماره  5990 aftab.yz@gmail.com بازخواست قضایی از تصمیم گیران متخلف کرونایی انجام خواهد شد

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

 جهان 
=تعداد مبتالیان : 1۳7 میلیون و 2۶۶ هزار 

و ۶54 نفر
=تعداد فوتی ها : دو میلیون و 95۸ هزار 

و ۸۶7 نفر
=تعداد بهبود یافتگان : 110 میلیون و 45۸ 

هزار و 199 نفر
ایران

=تعداد مبتالیان : دو میلیون و 11۸ هزار 
و 212 نفر

=تعداد فوتی ها : ۶5 هزار و 55 نفر
=تعداد مبتالیان دیروز :  24هزار و 7۶0 نفر

=تعداد فوتی های دیروز : 291 نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان : ۳1 میلیون و 990 هزار 
و 14۳نفر

تعداد فوتی ها : 57۶ هزار و 29۸ نفر

تا پایان کرونا 
فاصله زیادی داریم

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت )WHO( بار 
دیگــر تاکید کرد: تا پایــان همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ فاصله زمانی زیادی باقی مانده است.به 
گزارش ایسنا، "تدروس آدهانوم" دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشت همچنین خاطر نشان کرد: اما 
هنوز دالیل بسیاری وجود دارد که به پایان یافتن 
آن خوشبین باشیم.وی افزود: کاهش موارد ابتال 
و فوت ناشــی از بیماری کووید-۱۹ در دو ماهه 
نخست سال جاری میالدی نشان داد که شیوع 
ایــن ویروس و گونه های آن را می توان متوقف 
ساخت.دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: 
ســردرگمی در پرداختن به بیماری کووید-۱۹ 
به این معنی است که تا پایان یافتن همه گیری 
فاصله زیادی وجود دارد اما با اقدامات اثبات شده 
بهداشت عمومی می توان این بیماری را طی ماه 
ها کنترل کرد.تاکنون حدود ۷۸۰ میلیون واکسن 
در سراســر جهان توزیع شده است اما اقداماتی 
همچون استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی 
به منظور مقابله با این ویروس همچنان ضروری 
است.به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، 
دبیرکل ســازمان جهانی بهداشــت با تاکید بر 
اینکه ما نیز خواهان آن هستیم تا فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی، و مســافرت ها و کسب و 
کارها مجدد از ســر گرفته شوند، اظهار کرد: اما 
اکنون بخش های مراقبت های ویژه در بسیاری 
از کشــورها مملو از بیمار است و انسان ها جان 
خود را از دست می دهند.این سازمان همچنین 
روز دوشــنبه هشــدار داد که بیماری همه گیر 
کووید-۱۹ به یک »نقطه بحرانی« رسیده است 
و ســطح عفونت ها به طور چشمگیری در حال 

رشد است.

  رابطه بین افسردگی و چاقی
ادامه از صفحه اول:

از فعالیت هــای کوچک ماننــد دوش گرفتن یا 
انجام کارهای خانه شــروع کنیــد و به مرور به 
این فعالیت ها بافزایید و به سراغ یوگا، پیاده روی 
و شنا بروید ۳( تغذیه مناسب را فراموش نکنیم 
که هم به کاهش افسردگی کمک می کند هم به 
الغری که برای درمان بسیار مناسب است. تغذیه 
ناسالم بر توانایی های شناختی و خلق شما تأثیر 
 منفی می گذارد و حتی اگر حوصله آشپزی ندارید 
و عده های غذایی را از دست ندهید زیرا این کار به 
بدتر شدن اوضاع کمک می کند ۴( مراقب باشید 
مهم است که نسبت به رویدادها و موقعیت هایی 
که موجب بروز عالئم و وجود حالت افســردگی 
می شوند هوشیار باشید بدین ترتیب مرزهای تان 
را مشخص کنید تا بتوانید از خودتان محافظت 
کنید ۵ (مراقب آدمهای دور و برتان باشــید اگر 
نمی توانیــد، روابط خود را با افرادی که ســبب 
وخیم تر شدن حال شما می شوند حذف کنید و 
 سعی کنید کمترین برخورد را با آنها داشته باشید .
۶(منزوی نباشید سعی کنید روابط اجتماعی و 
گروه های حمایتی را در زندگی خود داشته باشید 
۷( محیط آرام و سالمی را بسازید. همچنین عالوه 
بر موارد باال موارد زیادی وجود دارد که می تواند 
افسردگی فرد را تعدیل کند و در نتیجه به فرد در 

کاهش وزن کمک کند.

بازار سرمایه؛
 قبل و بعد انتخابات 1400

ادامه از صفحه اول:
در ایــن وادی هر چند که بورس در فاز اصالحی 
قرار دارد، اما نشــاط انتخاباتی یک ســرفصل و 
مقطع قابل تمایزی در بازار ســرمایه نسبت به 
دوره گذشــته خواهد بود و این سرفصل جدید 
بازار سرمایه تا زمان انتخابات ادامه خواهد داشت. 
کمــا اینکه هم دولت به دنبال این اســت که با 
یک کارنامه خوب بازار سرمایه را به دولت بعدی 
 بسپارد و هم تمام کاندیدا ها از بازار سرمایه تمجید 
خواهند کرد و فضای مناسبی در این زمینه شکل 

می گیرد که پیامد آن رشد شاخص خواهد بود.
اما این نکته را نیز نباید نادیده گذاشت که پس از 
برگزاری انتخابات، بازار سرمایه وارد دوره سکون و 
رکود خواهد شد و بازدهی بازار در سه ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۹ ماهه بعد از آن خواهد بود.

کرونا خبر

 وزارت بهداشت

آفتاب یزد_ یگانه شوق الشعرا: شکاف میان مردم و مسئولین 
و تصمیم گیران نظام در کشــور ما سال هاست که وجود دارد و این 
شکاف را همگان دیده و می شناسند. همچنین این شکاف عمودی 
بارها مورد تحلیل قرار گرفته و برای آن دالیل زیادی هم ذکر شده 
است. این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ 
در کشــور ما شــکاف دیگری هم به وجود آمده است و به صورت 
محســوس وجود دارد. میزان این شــکاف نه به اندازه شکاف بین 
مسئولین و مردم اما شایان توجه است. شکاف جدید از جنس شکاف 
میان مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. به 
این صورت که دغدغه این دو گروه با یکدیگر تفاوت زیادی پیدا کرده 
است و نه کنشگران درد و دغدغه مردم را می فهمند نه مردم خریدار 
حرف کنشــگران هستند. این در صورتی است که در دهه های قبل 
این نوع شکاف وجود نداشت و حرف کنشگران و مردم تقریبا منشأ 
واحدی داشــت و به همین دلیل تالش کنشگران بر رفتار مردم هم 
تاثیر گذار بود. ما در این گزارش درباره نوع و چرایی به وجود آمدن 

چنین شکافی با جامعه شناسان صحبت کرده ایم. 
< نظام معرفتی پیوند دهنده دولت و ملت

در این خصوص ســیدجواد میری جامعه شناس و عضو پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آفتاب یزد گفت: »ما اگر بخواهیم 
ایــن بحث را به صورت تحلیلی مورد تأمل قــرار دهیم باید به این 
توجه داشته باشیم که هر نظام سیاسی برای خود یک نظام معرفتی 
هــم ایجاد می کند که آن نظام معرفتی بــه گونه ای به صورت نرم، 
نظام سیاســی را فهم پذیر و رویت پذیــر می کند و همچنین به آن 
نظام مشــروعیت می دهد و آن را از حالت قدرت ســخت افزاری به 
ساحت فرهنگ می برد و در قالب ارزش ها و هنجارهای فرهنگی آن 
را مورد تبیین قرار می دهد. جمهوری اسالمی یا نظام سیاسی کنونی 
ایران هم به هیچ وجه از آن به دور نیســت؛ یعنی به همین صورت 
رفتار می کند. اگر شــما به انگلســتان نگاه کنید آن ها از مفهومی 
به نام Spin doctors اســتفاده می کنند. این ها یک ســری افراد 
کارشناس و خبره هستند که در حوزه های مختلفی تخصص دارند و 
 وقتی اتفاقی رخ می دهد بر اساس تخصص شان برای تبیین مسائل
 به وجود آمده مورد اســتفاده قرار می گیرند. اگر ما بخواهیم این را 
یک مقداری بســط دهیم می توانیم بگوییم که شاید امروزه ما سه 
گفتمــان کالن در حوزه علوم اجتماعی و انســانی در جهان داریم 
که شاید بشود مورد چهارمی را در کشورهایی مانند ایران به عنوان 
یک کشــور پیرامونی بر این سه دســته اضافه کرد. یکی گفتمان 
علوم اجتماعی اســت که در آن عالِم اجتماعی به مثابه دانشــمند 
مطرح می شود. دیگری آن است که عالِم اجتماعی در گفتمان علوم 
اجتماعی به مثابه یک انقالبی صورت بندی می شــود و نوع سوم از 
گفتمان علوم اجتماعی که کنشــگران اجتماعی و فرهنگی در ذیل 
آن قرار می گیرند، گفتمان علوم اجتماعی است که در این گفتمان، 
عالِم اجتماعی به مثابه یک متخصص وجود دارد. به این ســه مدل 
یک مدل چهارمی هم می شــود اضافه کرد و آن مدلی است که در 
آنجا گفتمان علوم اجتماعی مبتنی بر مفهوم کارمند وارگی اســت؛ 
یعنی عالِم اجتماعی اساســا به مثابه یــک کارمند دولت رانت خوار 
ایجاد می شــود. حال این چهار مدل چه ربطی به فهم پرسش شما 
دارد؟ در نگاه اول که عالِم اجتماعی دانشــمند اســت اساسا عالِم 
اجتماعی تالش می کند بگوید که یک قوانینی بر جامعه حاکم است. 
همانگونه که یک قوانینی بر عالم طبیعت حاکم است و علم طبیعت 
قانون پذیر است، جامعه انسانی هم همین گونه است. به عنوان مثال 
اگر تعداد بیکاران یک جامعه از ۵ درصد به ۵۰ درصد برسد و تورم 
باال برود و... آن سیستم یا جامعه ممکن است با چالش های بزرگی 
مواجه شود و به سمت از هم پاشیدگی برود. عالِم اجتماعی از منظر 
قواعــد عام و کلی نگاه می کند و اصال کاری به نظام های سیاســی 
 مختلف ندارد. در نگاه دوم یعنی عالِم اجتماعی به مثابه یک انقالبی، 
 جامعه شناس و کنشگران اساسا نوع نگاهشان به جامعه به این صورت 
است که یکسری هنجارهای درست و نادرست و صداهای به حاشیه 

رفته وجــود دارد و علوم اجتماعی باید به یــک گونه ای صدای به 
حاشیه رانده شدگان و ســرکوب شدگان باشد و عالم اجتماعی در 
این نگاه خود، ورود پیدا می کند و در صحنه هستی اجتماعی موضع 
می گیرد و به مثابه یک کنشگر انقالبی هم شناخته می شود؛ یعنی 
کنش هایش معطوف به نوعی الهیات رهایی بخشــی است و در این 
راستا حرکت می کند. نوع سوم آنجایی است که اساسا عالِم اجتماعی 
به مثابه یک متخصص، دیگر کاری به تصویر کلی جامعه و ساختن 
یک اُتوپیا )آرمان شــهر( از جامعه ندارد زیرا می گوید اساسا چنین 
وضعی امکان پذیر نیست. پس می گوید ما تنها می توانیم در بعضی 
حوزه هــا مثل بیمه، اقتصاد و... ورود پیدا کنیم و به بحث های کالن 

ورود پیدا نمی کند.«
 <بن بست گفتمان کنشگران کارمند

این کارشناس در ادامه گفت: »در ایران و کشورهایی که به گونه ای 
می شــود گفت در آن ها سیستم مالیاتی قوی وجود ندارد و بر روی 
پترودالر متمرکز هستند و هستی اجتماعی جامعه مبتنی بر نفت و 
گاز و استخراج معادن است و دولت هم به عنوان تنها صاحب اختیار 
این منابع هیچ پاسخگویی ای به ملت ندارد و تا جایی که می تواند به 
عنوان مثال منابع را می فروشد و به امور جاری مملکت می رسد، در 
این ساختار یکسری اصحاب علوم اجتماعی را هم به وجود می آورد 
که بتواند آن ســاختار کلی را با زبان علمی رویت پذیر کند و به آن 
مشروعیت بدهد. حال سوال اینجاست، ما که شکاف دولت ملت را 
در دوره های مختلف در تاریخ معاصــر ایران تجربه کرده ایم، امروز 
شاهد شکاف دیگری هستیم و این شکاف چیست؟ این شکاف بین 
اصحاب علوم اجتماعی، کنشگران فرهنگی و روشنفکران و مردم به 
وجود آمده اســت. دلیل این فاصله به نظر من برمی گردد به اینکه 
علوم اجتماعی و علوم انســانی و آن زبانی که دانشگاه به مثابه زبان 
دانشگاهی خلق می کرده و از طریق آن نظام سیاسی می توانست در 
بین مردم مقبولیت پیدا کند، امروز دچار چالش شــده است و این 
برمی گردد به اینکه در دو ســه دهه اخیــر نوعی از علوم اجتماعی 
در ایران شکل گرفته اســت که این نوع جدید اساسا به دنبال این 

نیســت که قوانین کلی را در تحوالت جامعه انسانی تبیین کند و 
به صورت عام، یکســری قوانین و قواعد را برای جامعه ترسیم کند 
و از طــرف دیگر عالِم اجتماعی به مثابــه یک انقالبی هم کامال به 
حاشیه رانده شده است و نمی تواند صدای طبقات محروم و فرودست 
باشد چون ساختارهای دولتی به گونه ای گزینش و ارزیابی می کند 
که اصال این نوع گفتمان و ســخن گویان در ساختار رسمی وجود 
نداشــته باشــند. می ماند دو حالت دیگر؛ یک حالت همان حالتی 
اســت که متخصصینی در ساختار باشند و دوم اینکه گفتمان علوم 
اجتماعی مبتنی بر کارمندوارگی یا کارمندان علوم اجتماعی باشد. 
متخصصین با زبانی حرف می زنند که عامه مردم ممکن است نتوانند 
با آن ارتباط برقرار کنند اما گروه دیگر که تالش می کنند خود را به 
عنوان بازیگران علوم اجتماعی و کنشگران فرهنگی و فعالین عرصه 
اجتماعی و عمومی معرفی کنند و به گونه ای هم از اصول اخالقی و 
رفتاری آکادمیک برخوردار باشند و با زبانی حرف بزنند که بتوانند در 
عرصه عمومی ارتباط برقرار کنند، امروز به نظر من این سنخ به یک 
بن بست خورده اند، زیرا تالش می کردند که به گونه ای راهی وجود 
داشته باشد و در عرصه عمومی همگان را به گفتگو دعوت کنند. ولی 
آن چیزی که نظام سیاســی به دنبال آن است اساسا نوع دیگری از 
سیاست ورزی است که این سیاست ورزی نوین دیگر نیازی حتی به 
این اصحاب علوم اجتماعی کارمند ندارد و مردم هم دیگر نمی توانند 
با این ادبیات ارتباط برقــرا کنند. این به نظر من وضعیت جدیدی 
است که من آن را پساجدید می نامم. ما در یک وضعیت پساجدیدی 
قرار گرفته ایم که رویه ها، روش ها و مدل هایی که در عرصه اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی پیشتر مورد استفاده قرار می گرفتند امروز جواب 
نمی دهد و چگونگی تبیین شکافی که امروز بین مردم و کنشگران 
ایجاد شــده و تاثیری که در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد داشت برای ما 
محل سوال است؛ اینکه آیا انتخابات ۱۴۰۰ مبتنی بر انتخاب افراد 
یا برنامه های جریانات سیاسی مختلف خواهد بود و یا اینطور نیست 
بلکه ما با یکسری گفتمان ها در جامعه ایران مواجه هستیم که این 
گفتمان ها است که می تواند مسیر انتخابات و مسیر آینده ایران را در 

قرن ۱۵ ترسیم و تعیین کند؟«
< سرمایه اجتماعی و اعتبار بر باد رفته

همچنین ســعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره 
به آفتاب یزد گفت: »من قبول دارم که بین کنشــگران سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و مردم شکاف ایجاد شده است. درحقیقت مردم 
نمی توانند دیگر به کنشگران سیاسی، اجتماعی اتکا و اعتماد کنند. 
چون این به بحث سرمایه اجتماعی برمی گردد. عنصر اصلی سرمایه 
اجتماعی اعتماد است، وقتی که کنشــگران سرمایه خود را به کار 
می گیرند و مردم را برای انتخابــات دعوت می کنند، وعده هایی به 
مردم می دهند و یا از وعده های یک کاندیدا حمایت می کنند و بعد 
2۴ میلیون نفر را پای صندوق می کشــند، ولی وعده هایشان عملی 
نمی شود، طبیعی است که کم کم دیگر مردم از کنشگران هم ناامید 
می شــوند. در حقیقت این ها فکر می کردند که با مشارکت اکثریت 
جامعه در انتخابات، دولت در مفهوم عام آن، اصالحاتی انجام می دهد 
اما این اتفاق نیفتاد. انتظار می رفت بعد از دوم خرداد اصالحاتی در 
ســاختار دولت ایجاد شــود و این خیل عظیم جوانان دهه ۶۰ در 
ســاختار قدرت قرار بگیرند اما این خیل عظیمی که می توانستند 
موتور توسعه در جامعه باشند به کار گرفته نشدند. ما هنوز هم این 
افراد را در ســاختار دولت نمی بینیم. در حقیقت می خواهم بگویم 
اصالحات شــکل نگرفت و چون اصالحات شــکل نگرفت به نوعی 
حکومت تثبیت شــده باقی مانده است. مردم از کنشگران سیاسی 
اجتماعی ناامید شــدند و این رابطه دیگر قابل ترمیم نیســت، مگر 
اینکه به نوعی کنشــگران کنار مردم قرار بگیرند و خواســته های 
مردم را بشناسند تا بتوانند خودشان را بازسازی کنند. پس سرمایه 
اجتماعی این افراد تقریبا تمام شده است. به هرحال کنشگران این 
سرمایه را از دست داده اند به همین خاطر دیگر پیش مردم اعتباری 

ندارند.«

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده )CDC( مدعی شده ویروس کرونا  
می تواند مانند ذرات گرد و غبار در هوا معلق باقی بماند و ســبب گسترش شیوع شود.با 
همین نگاه، شستن خریدها نمی تواند کمک چندانی به جلوگیری از گسترش ویروس بکند 
 و تنها مجرای انتقال ویروس هواست چرا که ویروس کووید 19 عمر زیادی بر روی سطوح 

نخواهد داشت اما به صورت معلق در هوا زنده می ماند. / تسنیم

 آفتاب یزد گزارش می دهد

 واکنش پلیس به واکسن های مردم به کنشگران سیاسی هم دیگر اعتماد ندارند 
۶۰ میلیونی کرونا

رییس پلیس پایتخت بــه موضوع فروش ۵۰ تا 
۶۰ میلیون تومانی واکســن کرونــا در بازار آزاد 
واکنش نشان داد.سردار حسین رحیمی فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اینکه آیا پلیس مواردی از فروش واکســن کرونا 
در ناصرخســرو و ... را مشاهده کرده است، گفت:  
مورد خاصی درباره فروش واکسن کرونا و عرضه 
آن در بازارهــای غیر و متفرقه نداشــتیم.وی با 
بیان اینکه در فضای مجازی نیز چنین مواردی 
را تاکنون مشاهده نکردیم، اظهارکرد: در بعضی 
موارد ما شــاهد این هستیم که اظهاراتی مطرح 
می شود اما تاکنون ما چنین مواردی را مشاهده 
نکردیم.رحیمی درباره اینکه  آیا قیمت های ۵۰ و 
۶۰ میلیونی واکسن صحت دارد گفت: همانطور 
که گفتم ما چنین چیزی مشــاهده نکرده ایم.
رییس پلیس پایتخت درباره نظارت بر این فضا و 
 فروش واکسن نیز  گفت: هرگونه عرضه و خرید 
و فروش واکسن کرونا در خارج از سیستم وزارت 
بهداشت و درمان جرم بوده و طبیعتا پلیس با آن 
برخــورد خواهد کرد.به گفته رحیمی، پلیس بر 
هرگونه تبلیغ یا فروش احتمالی واکسن چه در 
فضای حقیقی و چــه در فضای مجازی نظارت 
داشــته و با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.وی 
اضافه کرد: شهروندان الزم است فریب تبلیغات 
و وعده ها و ادعاهای مجرمان را نخورند. مجرمان 
بعضا با طرح ادعای واکسن به دنبال کالهبرداری از 
شهروندان بوده و این احتمال هم وجود دارد که با 
دریافت مبالغی اقدام به فروش داروی جعلی تحت 

عنوان واکسن کنند. 

برخورد پلیس فتا با انتشار دهندگان 
کلیپ های جنجالی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناســایی و 
برخــورد با تولید کنندگان و انتشــار دهندگان 
کلیپ هایــی با عنوان »دوربین مخفی جنجالی 
در فضای مجازی و به خصوص شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام« که بدون اخــذ مجوزهای قانونی 
اقدام می کنند، در کارگروه ویژه پلیس فتا خبر 
داد.به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر گفت: 
بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی 
و گزارش های متعدد دریافتی از سوی کاربران به 
پلیس فتا مشخص شد عده ای از افراد با اهداف 
مختلف از جمله افزایش تعداد دنبال کننده اقدام 
به تهیه و انتشارکلیپ هایی تحت عنوان »دوربین 
مخفی جنجالی در فضای مجازی و به خصوص 
 شبکه اجتماعی اینستاگرام« با مضامین مختلف
 از جمله ســرقت صوری خودرو و گوشی تلفن 
همراه اشخاص، بازسازی صحنه های متفاوت قتل 
و زد و خورد در انظار عمومی و محیط های پر تردد 
 شهری می کنند.تهیه و انتشار این گونه کلیپ ها 
 که عمدتا بدون اخذ مجوز های قانونی از دستگاه های 
 ذی صالح و مربوطه صــورت می گیرد در نگاه 
و انتشار اولیه باعث ایجاد ترس و جریحه دار شدن 
احساســات و تشویش اذهان عمومی می شود و 
پلیس فتا به محض رصد و رویت این گونه کلیپ ها 
نسبت به شناسایی و برخورد با مجرمان و متخلفان 
برابر قانون اقدام خواهد کرد.با توجه به اینکه یکی 
 از خصلت های بارز فضای مجازی ایجاد سرگرمی 
در بین کاربران است، تولید محتوا های صوتی و 
 تصویری دارای مجوز، با رعایت هنجارها و ارزش های 
 پذیرفته شــده در جامعه هیچ گونــه منافاتی 
با قانون ندارد.اما تعدادی از کاربران با سوءاستفاده 
از شرایط موجود و اهداف مختلف کلیپ هایی را 
تولیــد می کنند که بعضا در آن ها موارد توهین 
به  افراد و قومیت ها نیز دیده می شود که همین 
امر در بسیاری از موارد باعث اعتراض شدید گروه 
های مختلف و فرقه های دینی در کشور می شود.
در این رابطه و بر اساس اقدامات عملیاتی و فنی، 
 تعدادی از تولید کنندگان این گونه محتوا های 
غیر مجاز شناسایی و پس از پاک سازی صفحات 
آن ها موضوع به جهت تعیین تکلیف قانونی به 

مراجع قضائی ارجاع شده است.

دستگیری سارق 
دریچه های فاضالب 

با ۶۰ فقره سرقت
رئیــس کالنتــری ۱۴۹ امامزاده حســن)ع( از 
دستگیری سارق پل های آهنی پارکینگ خودرو 
شــهروندان و اعتراف این فرد به ۶۰ فقره سرقت 
خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
ســرهنگ "ایوب صالحی" گفت: در هفته های 
اخیر با اعالم گزارش هایی از ســرقت دریچه های 
فاضالب در محدوده امامزاده حســن)ع(، بررسی 
موضوع به صورت تخصصی از سوی تیم عملیات 
کالنتری ۱۴۹  ، آغاز شــد.وی افزود: ســارق در 
حین سرقت پل آهنی یک آپارتمان توسط واحد 
گشت کالنتری ۱۴۹ رویت شد و با استفاده از یک 
دستگاه خودرو نیسان اقدام به فرار کرد که پلیس 
موفق به دســتگیری وی می شود، سارق پس از 
دستگیری و انتقال به کالنتری به ۶۰ فقره سرقت 
پل اهنی اقرار و اعتراف می کند.این مقام انتظامی 
افــزود:  طی اقدامــات عملیاتی پلیس موفق به 
دستگیری مالخر پل های آهنی مسروقه می شود، 
که از مخفیگاه وی ۴۰ عدد پل کشــف می شود 
که ارزش تقریبی اموال مکشــوفه یک میلیارد و 

دویست میلیون ریال برآورد می شود.

 حوادث

 ادعای تازه CDC :کرونا مانند گرد و غبار در هوا معلق می ماند!

=ســیدجواد میری: دلیل این فاصله به 
نظر من برمی گردد به اینکه علوم اجتماعی 
و علوم انســانی و آن زبانی که دانشگاه به 
مثابه زبان دانشــگاهی خلق می کرده و از 
طریق آن نظام سیاسی می توانست در بین 

مردم مقبولیت پیدا کند، امروز دچار چالش شده است
=ســعید معدنی: مردم از کنشــگران 
سیاسی اجتماعی ناامید شدند و این رابطه 
دیگر قابل ترمیم نیســت، مگــر اینکه به 
نوعی کنشــگران کنار مردم قرار بگیرند 
و خواســته های مردم را بشناسند تا بتوانند 

خودشان را بازسازی کنند 

مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: برای ساخت و 
سازهای اطراف بیمارستان ها باید تمهیداتی اندیشید چراکه نمی توان 
آن هــا را ۱۰۰ درصد تعطیل کرد به دلیل اینکه این تعطیلی تبعات 
اقتصادی با خــود به همراه دارد.بــه گزارش برنــا؛ در این روزهای 
اوج گیــری بیماری کرونــا و اعمال محدودیت های سراســری برای 
جلوگیری از شــیوع گسترده تر این بیماری کارگاه های ساختمانی و 
ســاخت و سازها همچنان مشغول به فعالیت هستند.نکته ای که در 
این میان حائز اهمیت اســت تعداد پروژه های ساختمانی در اطراف 
مراکز درمانی و بیمارســتان ها است که می تواند باعث سلب آسایش 
بیماران بیمارستان ها شــوند، به ویژه در این روزهای شیوع مجدد و 
پیک چهارم کرونا که تعداد افراد مبتال به کرونا روزانه درحال افزایش 
اســت و همچنین روزانه افرادی که نیازمند بستری در بیمارستان ها 
هســتند نیز روندی صعودی دارد.مهدی صالحی مدیرکل معماری 
و شهرســازی شــهرداری تهران درباره وضعیت ســاخت و سازها و 
کارگاه های ساختمانی در این دوره 2 هفته ای تعطیلی کرونایی عنوان 
کرد: تا این لحظه هیچ گونه محدودیتی از سوی ستاد مقابله با کرونا 
مبنی بر تعطیلی کارگاه های ســاختمانی دریافت نکرده ایم. در گروه 

مشاغلی که در این روزهای محدودیت می توانند به فعالیت خود ادامه 
دهند این دسته از مشاغل نیز عنوان شده اند و بنابراین مجاز به فعالیت 
هســتند.صالحی درباره تمهیداتی که برای ساخت و سازهای اطراف 
مراکز درمانی و بیمارستان ها درحال انجام هستند، عنوان کرد: برای 
ساخت و سازهای اطراف بیمارستان ها باید تمهیداتی اندیشید چراکه 
نمی توان آن ها را ۱۰۰ درصد تعطیل کرد به دلیل اینکه این تعطیلی 
تبعات اقتصــادی با خود به همراه دارد.او افزود: این تمهیدات به این 

شکل است که سر و صدای ناشــی از فعالیت آن ها را کنترل کنیم. 
اگر تماس هایی مبنی بر آزار و اذیت افراد بســتری در بیمارستان ها 
به سامانه ۱۳۷ شــهرداری گزارش شود قطعا تصمیماتی برای رفع 
آن و وضع یک زمانبندی درســت برای فعالیت آن ها و اســتفاده از 
یونیت هــای کاهش دهنده ســر و صدای فعالیت هــای کارگاه های 
 اقتصــادی درنظر می گیریم تا کمتر آســایش بیمــاران تحت تاثیر 
قرار گیرد.مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پایان بیان 
کرد: قشر زحمت کش کارگران ساختمانی بخشی از اقشاری از جامعه 
هستند که از ابتدای شیوع بیماری کرونا آسیب های زیادی را متحمل 
شدند و با توجه به اینکه در سال گذشته تعداد پروانه های صادر شده 
کاهش زیادی داشته و بازار ناشی از ساخت و ساز نه تنها آسیب دید 
بلکه تمایل به ساخت و ســاز کاهش پیدا کرد به تبع آن زمینه کار 
برای حضور کارگران ساختمانی کاهش داشته است. به همین دلیل 
از تمامــی این افراد خواهشــمندم در محل کار خود به پروتکل های 
بهداشتی پایبند باشند همانطور که به کارفرمایان آن ها نیز گفته شده 
اســت که مکانی را برای فعالیت آن ها در نظر بگیرند که درصد ابتالی 

این افراد به بیماری کرونا بسیار کم باشد.

مدیرکل ســازمان جهانی بهداشت گفت:تاکنون 
حدود ۷۸۰ میلیون دوز واکسن کرونا در سطح جهان 
 تزریق شده است، اما اقداماتی مانند، ماسک زدن 
 و حفــظ فاصله فیزیکــی با دیگــران همچنان 
باید جدی گرفته شود. به گزارش فارس، تدروس 
آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در یک 
گردهمایی خبری در ژنو، با بیان اینکه سردرگمی 
و بی  خیالی در مواجهه با کووید ۱۹ به معنای باقی 
ماندن راهی طوالنی تا پایــان این پاندمی بوده و 
می توان با اقدامات بهداشت عمومی تایید شده آن 
را کنترل کرد، گفت: تاکنون حدود ۷۸۰ میلیون 
دوز واکســن کرونا در ســطح جهان تزریق شده 
است، اما اقداماتی مانند، ماسک زدن و حفظ فاصله 
فیزیکی با دیگران همچنان باید جدی گرفته شود.

وی افزود: ما نیز می  خواهیم که جوامع و اقتصادها 
بازگشایی شوند و مسافرت و تجارت از سر گرفته 
شــود، اما در حال حاضر بخش  های مراقبت ویژه 
بیمارستان ها در بسیاری از کشورها دچار ازدحام 
بیماران شده و مردم به این علت می میرند.مدیرکل 
سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه تا پایان 
پاندمی کووید ۱۹ راهی طوالنی باقی مانده، اما ما 
دالیل بسیاری هم برای خوش  بینی داریم، ادامه 
داد: کاهش موارد عفونت کرونا و مرگ های ناشی 
از کرونا در دو ماهه اول سال نشان می  دهد که این 
ویروس و گونه هــای جدید آن را می  توان متوقف 
کرد.  آدهانوم خاطرنشــان کرد: سرایت ویروس 
کرونا به علت بی  توجهی و عدم انسجام در اقدامات 

بهداشت عمومی تشدید می  شود. 

عضو هیئت رئیســه شورای شــهر تهران گفت: 
در صورتی که ســتاد کرونا، توقف اجرای طرح 
ترافیک را در پایتخت تصویب کند، شهرداری آن 
را اجرا خواهد کرد.زهرا نژاد بهرام در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به پیک چهارم ویروس 
کرونا در اکثر شهرها و پایتخت اظهار کرد: در این 
زمینه باید مصوبات الزم از سوی ستاد ملی کرونا 
اتخاذ و از ســوی مردم نیز رعایت شــود تا این 
دوران را پشــت سر بگذاریم. بنا بر بررسی ها   و 
مطالعات صورت گرفته توسط ستاد ملی کرونا، 
اجرای طرح ترافیک در افزایش مبتالیان به این 
بیماری موثر نیســت و حتی چنانچه طرح اجرا 
 نشود منجر به افزایش ترافیک  می شود.در ابتدای
 شــیوع ویروس کرونا به دلیل اینکه تجربه الزم 

برای مبارزه و کنترل این بیماری نداشتیم اجرای 
طرح ترافیک متوقف شــد اما همانطور که گفته 
شد با مطالعاتی که صورت گرفته نشان داده شد 
اجرای طرح اثری بر افزایش بیماری کرونا ندارد 
اما در هر صورت شهرداری تهران تابع تصمیمات 
و مصوبات ســتاد ملی کرونا است و در صورتی 
که توقف اجرای طــرح ترافیک برای جلوگیری 
از کرونا تصویب شــود بالفاصله شهرداری آن را 
اجرایی خواهد کرد.عضو هیئت رئیســه شورای 
شــهر تهران تصریح کرد: البته محسن هاشمی، 
رئیس شــورای شــهر تهران و پیــروز حناچی، 
شهردار تهران نیز جزء اعضای ستاد کرونا هستند 
و موضوعات مربوط به این ســتاد را به طور ویژه 

پیگیری می کنند.

 بی  تصمیمی برای سر و صدای ساخت و ساز اطراف مراکز درمانی  

 تزریق حدود ۷۸۰ میلیون ُدز واکسن کرونا
 در سطح جهان تاکنون 

 توقف اجرای طرح ترافیک
 در صورت تصویب ستاد کرونا!



آفتاب یزد: وقتی ویروس کووید- ۱۹ در دی ماه ۱۳۹۸ همچون 
کابوسی از »ووهان« چین به هر دلیل ممکن ظهور کرد، هنوز همه 
مردم جهان به حجم سنگین و کمرشکن آسیب های اقتصادی آن 
در کنار قدرت تارومار کردن انسان های گرفتار شده نمی اندیشیدند. 
اما این ویروس چنان اپیدمی مهلکی را ایجاد کرد که خســارات 
اقتصادی آن خود موجب از هم پاشــیدگی بســیاری از زندگی ها 
و خانواده ها شــد و مشاغل بسیاری در جهان دستخوش تعطیلی 
گردید. بماند که پیامدهای اجتماعی و افسردگی آن برای مبتالیان 
یا دلواپسان ابتال خود داستانی مفصل و جداگانه است که در حیطه 
اختیارات گروه اقتصادی روزنامه »آفتاب یزد« که در این روز مامور 
تهیه گزارشی با فحوای تاثیرات سازنده استفاده از واکسن های مقابله 
با کرونا در پیشــگیری از تشدید خسارات اقتصادی در حال ورود 

است نیست. 

< شوک مثبت اعالم تولید واکسن کرونا بر بازار
تنها ۲ روز بعد از اعالم خبر شکست دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از سوی رسانه ها، 
شرکت »فایزر« و شرکت »بایون تک« که بطور مشترک تحقیقاتی 
را برای تولید واکســن کرونا آغاز انجام می دهند، اعالم کردند که 
واکسنی برای پیشگیری از کووید-۱۹ کشف کرده اند که می تواند تا 

۹۰ درصد موثر واقع شود. 
این خبر شرکت »فایزر« درباره کشف واکسن، در مدت کوتاهی به 

یکی از مهم ترین اخبار رسانه های جهان تبدیل شد. 
در آن مقطــع گزارش رســانه ها حاکــی از آن شــد اعالم خبر 
موفقیت آمیز بودن این واکسن، بر بازار جهانی تاثیر داشت و موجب 
رشــد بورس های در جهان شد. اگرچه به فاصله کوتاهی در مورخ 
۲۶ آبان ۱۳۹۹ خورشــیدی نیز شرکت تحقیقاتی »ماِدرنا« اعالم 
کرد که واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از بیماری 
کووید-۱۹ کشف کرده اســت که حتی بیش از ۹۰ درصد قبلی 
یعنی تا ۹۵ درصد موثر باشــد. این شرکت نیز روز اعالم این خبر 
را »روزی بسیار خوب در زمینه تحقیقات برای مهار ویروس کرونا« 
دانســت و اعالم کرد قصد دارد مجوز نهایی را برای استفاده از این 

واکسن از چند هفته آینده دریافت کند. 
و از آنجــا که تــا آن تاریخ در جهان بیــش از ۵۰ میلیون نفر به 
کرونا مبتال شــده بودند و بیش از یک میلیــون و ۲۶۰ هزار نفر 
هم جان باخته بودند، این خبر شوکی مثبت برای مردم خواننده و 

شنونده خبر از رسانه ها بود. 

< دست یاری علم به اقتصاد جهانی
در آن مقطع روزنامه مطرح ال پائیس اســپانیا در گزارشی با تیتر 
»۲۰۲۰؛ سال علم« به قلم پاتریسیا فرناندز روزنامه نگار اسپانیایی 
نوشــت: روند تحقیقات علمی آنچنان پیچیده است که بسیاری 
احساس می کردند با زندگی عادی مردم ارتباطی ندارد. اما ظهور 
ویروس کرونا در جهان به یکباره این تصور را تغییر داد. در ســال 
۲۰۲۰ هــر چند بهترین و بدترین روزهای علــم را دیدیم، اما در 
طول تاریخ هرگز واکسنی در این مدت کوتاه به دست نیامده است. 
واکسنی که در سال ۲۰۲۰ به بزرگترین امید بشر برای پایان دادن 
به همه گیری وحشتناکی که میلیون ها انسان در سراسر این کره 
خاکی را به کام مرگ کشــانده و مردم عادی را مبهوت و متحیر 

ساخته است. 
ســال ۲۰۲۰، ویروس کرونا در حالی جهان را متوقف کرده، توجه 
مردم از مبارزات سیاسی، مسابقات فوتبال، فیلم ها و سریال ها و... 
را به خود جلب کرد و ســازمان جهانی بهداشــت در ماه مارس از 
آن به عنوان همه گیری جهانی نام برد که در دوره های شیوع قبلی 
بیماری هایی همچون سارس در سال ۲۰۰۲، آنفلوآنزای خوکی در 
سال ۲۰۰۹، اِبوال در سال ۲۰۱۴ و زیکا در سال ۲۰۱۶ بخت با بشر 

یار بود و شاهد همه گیری کاملی نبودیم. 
در وصف اهمیت ســاخت این واکســن همین بس که به اذعان 
بســیاری چه بســا »کاتالین کاریکو« محقق و بیوشیمیســت 
مجارستانی و معاون ارشد شرکت تولیدی واکسن فایزر- بیونتک 
کــه پس از دهه ها تالش، ایده اش در اســتفاده از فناوری آر ان ای 
پیامرسان )mRNA( به بار نشسته و زمینه برای کشف واکسن 
کووید-۱۹ را فراهم کرد، شاید روزی برنده جایزه نوبل شود. کاریکو، 
روشــی را اختراع کرده که استفاده ازفناوری RNA را امکان پذیر 
 RNA می کند. این روش جدید نویدبخش اســتفاده از فناوری 
نه تنها برای از بین بردن ویروس کرونا، بلکه برای مقابله با بسیاری 

از بیماری های دیگر نیز است. 
جالب آنکه کاهش بودجه های تحقیق و توسعه در اروپا و آمریکا، 
در اقتصادهای پیشرفته منجر به کاهش تحقیقات علمی و فناورانه، 
استنادهای اختراعات واکتشافات و انتشارات علمی شده و بر همین 
اساس توجه عمومی نســبت به این حوزه نیز کاهش یافته بود و 
همین اتفاق که در اتحادیه اروپا میلیون ها نفر به کرونا مبتال شده و 
هزاران نفر هم جان خود را از دست دادند گویا باید چنین اتفاقی رخ 
می  داد که رهبران کشورها بجای تمرکز صرف به مسابقات ساخت 
تسلیحات نظامی به دنبال تقویت هرچه بیشتر شورای تحقیقات 
علمی اتحادیه اروپا باشــند تا محققان با دریافت کمک های مالی 
از این نهاد دولتی بتوانند مطالعات و پژوهش های خود را پیرامون 
ویــروس کرونا، مقابله با کووید-۱۹ و بازســازی جوامع و اقتصاد 
کشورها در زمان شیوع و بعد از همه گیری کرونا به سرانجام بهتری 
برسانند؛ اما چیزی که محققان جهان در واقعیت با آن مواجه بوده اند 
و هســتند، کاهش این بودجه ها بوده که شوک بزرگی را به بدنه 

علمی در جهان وارد کرده است. 
اگرچه این قســمت از گزارش یادشــده نیز که در آن آمده است: 
»صرف نظر از عالقه مردم به مباحث علمی، کاهش بودجه ها، حقوق 
ناچیز و بی ثباتی حرفه تحقیق و پژوهش آنچه سبب شد تا مدت 
زمان دستیابی به واکسن برای نخستین بار به رکورد ۱۰ ماهه دست 
یابد، تالش بی وقفه و توصیف ناپذیر دانشمندانی است که برای ماه ها 
و به صورت شبانه روز خود را سخاوتمندانه و نوع دوستانه وقف این 

تحقیقات کردند.« 
در این میان نکته حائز اهمیت اینکه علم در واقع یک سرمایه گذاری 
راهبردی و هوشــمندانه است. علم نه برای نجات دادن بشر، بلکه 
برای آماده کردن انسان برای زندگی بهتر است. به لطف علم دیگر 
آبله، طاعون و یا جذام وجود ندارد و ما در شرف ریشه کن کردن فلج 
اطفال، هپاتیت و سرخجه هستیم. به لطف علم، ایدز یک بیماری 
مزمن است و بسیاری از سرطان ها نیز قابل درمان هستند. در این 
وادی از آنجا که ویروس کرونا پایان همه گیری های جهان نیست و 
بی تردید بیماری های جدیدی به شکل نوظهور و حتی بازپدید از 
راه خواهند رسید؛ پس کرونا ضربه سختی به بشر عصر حاضر بوده 

است، اما ضربه نهایی نخواهد بود. 
در واقع در ادامه باید دید بشر تا چه اندازه با یاری گرفتن از سالح 
علم خود را برای همه گیری های مشــابه و حتی دردناک تر بعدی 
آماده خواهد کرد؟ تا چه اندازه حکومت ها به عنوان نظام مسئول 
زندگی شــهروندان خود و حتی ســایر ملت ها به عنوان انسان، 
احساس مسئولیت کرده و به افزایش توانایی واحدهای پژوهشی 

حوزه بهداشت کمک موثر خواهند کرد؟ 

در این گــزارش روزنامه »آفتاب 
یزد« کوشیدیم در قالب گفتگو 
بــا ۲ کارشــناس و همچنین 
برخــی اطالعات و گزارشــهای 
مســتند از میــزان خســارات 
اقتصادی ناشــی از شــیوه این 
ویروس در جهان از جمله ایران 
بر این موضــوع تاکید کنیم که 
اگر جان و مال مردمان اهمیت 
دارد، دستگاههای تصمیم ساز و 
تصمیم گیر در جمهوری اسالمی 
ایران تا چه اندازه حسب وظایف 
قانونی و اخالقی خود نسبت به 
توسعه این ظرفیت علمی کوشا 
هســتند؟ نگاهی داشته باشیم 
به پیامدهای مثبت اینکه عرضه 
ســریع و به موقع یک واکســن 
موثر و راهگشا در کنار اقدامات 
فرهنگی پیشگیرانه و بهداشتی 
توسط خود شــهروندان تا چه 
اندازه ضامن اقتصادپویا و چاالک 
در کنار اهمیت سالمت عمومی 
شــهروندان ایران و حتی جهان 
اســت. کما اینکه چقدر زیبا و 
غرورآفرین خواهد بود در چنین 
اپیدمی هــای دردنــاک جهانی 
محققان ایرانی بتوانند به تاسی 
از تاریخچه محققان ارزشــمند 
همچون  کشــورمان  تاریخــی 
بوعلی ســینا و زکریای رازی و... 
ناجی جامعه جهانی نیز باشند. 
دســتاوردی که می تواند مردم 
تمام جهــان را مدیون محققان 
این مرز و بوم کنــد. اتفاقی که 
پیامــد آن دیگر نه فقط جانی و 
مالی بلکه سیاسی و اجتماعی نیز 

خواهد بود! 
اما پیش از شنیدن نقطه نظرات 

چند صاحب نظر در این خصوص نگاهی داشــته باشیم به فرآیند 
طی شده پس از ساخت واکسن ها بر بازار جهانی و اتفاقات اقتصادی 

شاخص. 

< سبز شدن بورس های جهانی با امید به تولید واکسن کرونا
به دنبال انتشار اخبار مثبت از کشف واکسن کرونا، اکثر شاخصهای 
بورس سبزپوش شوند. در واقع دومین گزارش مربوط به پیشرفت 
دارویی با هدف جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا ســبب شــده 
معامله گران نسبت به آینده اقتصاد جهانی امیدوار باشند. در وال 
اســتریت، همه شاخص ها ســبزپوش بودند و سه شاخص اصلی 
بورسی در مقایسه با روز گذشته اش افزایش یافت. شاخص »داوجونز 
ایدانستریال اوریج« با ۱.۱۵ درصد رشد در مقایسه با روز قبل از آن 
وارد کانال ۲۹ هزار و ۸۱۹.۰۷ شــد. شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« 
نیز با ۰.۵۴ درصد رشد به ســطح ۳۶۰۴.۴۱ صعود کرد. »نزدک 
کامپوزیت« نیز رشــد ۰.۴۱ درصدی را تجربــه کرد و وارد کانال 
۱۱هزار و ۸۷۷.۵۹ واحدی شد. بورس های اروپایی نیز روندی روبه 

رشد را داشتند. 
شاخص »فوتسی ۱۰۰« بورس لندن با ۱.۶۶ درصد رشد در مقایسه با 
روز گذشته اش به سطح ۶۴۲۱.۲۹ واحد رسید. شاخص »دکس۳۰« 
بورس فرانکفورت در آلمان نیز رشد داشت و با رشد ۰.۴۷درصدی 
 و ایســتادن در ســطح ۱۳ هزار و ۱۳۸.۶۱ واحــدی به کار خود 

خاتمه داد. 
بورس های آسیایی نیز سبز شدند. شاخص »نیک کی ۲۲۵« بورس 
توکیو ژاپن با رشــد ۲.۰۵ درصدی تا ســطح ۲۵ هزار و ۹۰۶.۹۳ 
واحدی افزایش یافت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ 
۰.۸۶ درصــد افزایش یافت و وارد کانال ۲۶ هزار و ۳۸۱.۸۷ واحد 
شــد. همه این ها گویای شــوک مثبت و امیدبخــش کرونا برای 
اقتصادی به شدن دل نگران شد. اگرچه بعدها به دلیل برخی اخبار 
جسته و گریخته مانند احتمال زمان بردن اجرای فاز واکسیناسیون 
در ســطح جهان و همچنین برخی اخبار مشکوک در تخریب و 
تخظئه تاثیرات منفی برخی واکسیناسیون های انجام شده باز هم 
این دســتاورد تحت الشعاع قرار گرفت، اما در نهایت طی یکی دو 
ماه اخیر با مســتندات محکم توفیق برخی واکسیناســیون ها در 
کشورهایی مانند اسرائیل )رژیم صهیونیستی(، انگلستان و حتی 

آمریکا و... دوباره امیدها فزونی گرفته است. 

OECD افزایش ۱۰ میلیون نفر بیکار به بیکاران ۳۶کشور عضو >
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( یکی از سازمان هایی 
است که با لحاظ آثار ترکیبی برنامه محرک اقتصادی دولت آمریکا 
و کارزار جهانی واکسیناسیوِن کرونا چشم انداز رشد اقتصاد جهان 

در سال ۲۰۲۱ را از ۴.۲ درصد پیشین به ۵.۶ درصد افزایش داد. 
لورنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با 
تشریح جزئیات گزارش این سازمان به یورونیوز گفت: »۱ درصد از 
بازنگری ۱.۴ درصدی رشد اقتصاد جهان متاثر از نتایج مورد انتظار 
از طرح ۱.۹ تریلیون دالری دولت جو بایدن برای احیای بزرگترین 
اقتصاد جهان است و تزریق این حجم از نقدینگی همزمان با کاهش 
مرگ و میر کرونا می تواند رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری 
به ۶.۵ درصد برساند که ۲ برابر برآورد ماه دسامبر گذشته است.« 

خانم بون با تاکید بر این که بهبود رشد اقتصادی کشورها در سال 
۲۰۲۱ بسیار متاثر از سرعت واکسیناسیون است، توضیح داد که در 
منطقه یورو که تزریق واکسن کرونا با سرعت آرامی در حال انجام 
است، رشد اقتصادی تنها می تواند از برآورد ۳.۶ درصدی ماه دسامبر 
به ۳.۹ درصد افزایش یابد؛ مگر این این سرعت در ماه های پیِش رو 

افزایش قابل مالحظه ای پیدا کند. 
اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سپس توضیح 
داد که مطابق ارزیابی تازه این ســازمان، رشــد اقتصادی فرانسه 
در ســال جاری بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی، در سطح 
۵.۹درصد خواهد بود، ولی این نرخ رشد برای اقتصاد اسپانیا، ایتالیا 

و آلمان به ترتیب ۵.۷، ۴.۱ و ۳ درصد برآورد شده است. 
خانم بون خاطرنشــان کرد با توجه به ســرعت به نسبت باالی 
واکسیناســیون در بریتانیا و آغاز بازگشایی مدارس در این کشور، 
اقتصاد این کشــور قــادر خواهد بود تا در ســال ۲۰۲۱ رشــد 

۵.۱درصدی را تجربه کند. 
بــه گفته او با وجود بهبود ســریع اوضاع اقتصــادی در چین که 
چشم انداز رشــد اقتصادی این کشور را تا ۷.۸ درصد افزایش داده 
ولی اقتصاد هند پس از کاهش ۷.۴ تولید ناخالص داخلی در سال 
گذشــته میالدی، در سال ۲۰۲۱ قادر خواهد بود تا رشد ۲ رقمی 

۱۲.۶ درصدی را شاهد باشد. 
تازه تریــن گــزارش ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصادی 
همچنین حاکیســت که در پی 
شــیوع کرونــا ۱۰ میلیون نفر 
بــه جمعیت بیکار ۳۶ کشــور 
عضو این ســازمان که اغلب از 
جمله کشــورهای توسعه یافته 
جهان هســتند، افزوده شده و 
در کشورهای فقیر نیز گسترش 
بیکاری به گسترش ابعاد فقر و 

محرومیت منجر شده است. 
تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روی 
بخشــهای مختلفی به ویژه در 
بــازار کار کامال غیرقابل کتمان 
بوده و میلیونها نفر در جهان به 
طور موقت یا دایــم کار خود را 
از دســت داده اند. در نتیجه این 
اتفاق درآمد افــراد و در نتیجه 
قدرت خریــد آن ها کاهش پیدا 

کرده است. 
در ماههــای اخیر بــا توجه به 
آغاز واکسیناسیون سراسری در 
بســیاری از کشــورهای جهان، 
به  اقتصادی جهان  چشــم انداز 
تدریج رو به بهبود رفته اســت 
و دولت هــا و بانک های مرکزی 
با حضــور پررنگ خود و اجرایی 
مالی  حمایتی  بسته های  کردن 
عظیم، جلوی دامنه دار شــدن 
پیامدهای رکود ناشی از کرونا را 

تا حد زیادی گرفته اند. 
بــه گفته ســازمان توســعه و 
ماههای  در  اقتصادی،  همکاری 
آینده پیشرفت در واکسیناسیون 
تعیین خواهد کــرد که اقتصاد 
جهانی به کدام ســمت خواهد 
رفــت، امــا چیزی کــه اکنون 
می توان گفت این اســت که آغاز واکسیناسیون نقش کلیدی در 
احیای رشد اقتصادی جهان و کاهش تمایل خانوارها به پس اندازها 

و ورود سرمایه آن ها به اقتصاد شده است. 
طبق پیش بینی این سازمان، اقتصاد جهان امسال به طور متوسط 
۵.۶درصد رشــد خواهد کرد که این رشد در سال بعدی به مثبت 

۴درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 
کشورهای عضو این سازمان شامل: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، 
شیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، 
یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، 
لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، 
پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، کلمبیا، 
کاستاریکا، آمریکا و انگلیس است. همچنین کشورهای برزیل، چین، 

هند، اندونزی و آفریقای جنوبی شرکای این سازمان هستند. 

< ایران از ضعیف ترین کارزارهای واکسیناسیون کووید ۱۹ در منطقه 
اما این تنها موضع یک ســازمان معتبر اقتصادی در جهان نبود، 
بلکه صندوق بین المللی پول نیز اعالم کرد آن دسته از کشورهای 
خاورمیانه و شــمال آفریقا که بیشــتر از بقیه، شهروندان خود را 
در برابر کووید ۱۹ واکســینه کنند از سال ۲۰۲۲ میالدی شاهد 

بازگشت تدریجی رشد اقتصادی به دوران پیشاکرونا خواهند بود. 
صندوق بین المللی پول این مطلب را در گزارش چشم انداز اقتصادی 
منطقه ای خود که ۱۱ آوریل )۲۲ فروردین( منتشــر شــد، اعالم 
کرده اســت. بر پایه آخرین برآوردهای این نهاد مالی بین المللی، 
در ســال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا شامل کشورهای عربی و ایران، در مجموع کاهش یافته و تا 
منفی ۳.۸ درصد رسیده که عمده دلیل آن کاهش قیمت نفت و 

محدودیت های اعمال شده برای مهار کرونا بوده است. 
در همین گزارش پیش بینی شده که رشد اقتصادی منطقه در سال 
جاری میالدی شتاب گرفته و به ۴ درصد می رسد. این پیش بینی 
۹ دهم درصد بیشــتر از آخرین پیش بینی منتشر شده در اوایل 

فوریه است. 
صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته انتظار دارد ســطح 
تولید ناخالص داخلی کشــورهایی که بیشترین واکسن را زده اند، 
در اواخر ســال ۲۰۲۱ میالدی به دوران پیشاکرونا یعنی به سطح 
۲۰۱۹ برسد، اما رشد اقتصاد بقیه کشورها کند بوده و تنها از اواخر 
سال ۲۰۲۲ و حتی اواخر ۲۰۲۳ خواهند توانست به تدریج به سطح 

عادی برسند! 
جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی 
پول در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: »روند ترمیم اقتصاد 
در کشورهای این منطقه بسته به شتاب واکسیناسیون کرونا در هر 
کشــور، در سطوح مختلف و با شتاب مختلف ادامه خواهد یافت. 
اقتصاد برخی به کندی رشد می کند و رشد اقتصاد برخی دیگر باز 

هم تأخیر خواهد داشت.« 
وی افزود: »استفاده از واکسن و تصمیم های سیاسی در این زمینه 

نقش مهمی در کیفیت و وسعت بهبود اقتصادی دارد.« 
شوربختانه ایران از نظر کارزار واکسیناسیون کووید ۱۹ در منطقه 
همچنان یکی از ضعیف ترین کشورهاســت، به طوری که در این 
کشــور تاکنون تنها حدود یک درصد از جمعیت واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند! 
با این حال صندوق بین المللی پول همچنان امیدوار است کشورهایی 
مانند ایران بتوانند تأخیر خود را جبران کنند. جهاد ازعور می گوید 
کشورهایی مانند ایران با وجود آن که واکسن های خود را تنها از یک 
درصد منابع موجود تأمین می کنند، »احتماال« قادر خواهند بود 
جمعیت زیادی از کشور خود را واکسینه کنند، هر چند به ُکندی. 
آمار قربانیان کرونا در روزهای اخیر در بیشتر مناطق ایران به شکل 
نگران کننده ای روند صعودی گرفته اســت و مجموع مبتالیان به 
کرونا در کشــور ما از ابتدا تاکنون به بیش از ۲ میلیون و ۷۰ هزار 
نفر رسیده که با توجه به هشدارهای جدید وزارت بهداشت مبنی بر 
سیاه شدن کشور طی هفته آینده در موج چهارم، به نظر می رسد 
ایران ما یکی از تجربه های تلخ دوران کرونا را در تاریخ مقابله با این 

اپیدمی به یادگار خواهد گذاشت! 

< بانک جهانی: افزایش شدید فقر در ایران با همه گیری کرونا
بانک جهانی نیز در این وادی بیکار ننشست و در یک گزارش، به 
بررسی چالش های اقتصادی ایران نیز پرداخته است که در بخشی از 
آن با اشاره به اینکه ایران درحال مبارزه با تاثیرات بحران کووید-۱۹ 
است، آمده: ایران با ۷.۱ میلیون مبتال تا اوایل ماه مارس ۲۰۲۱ و 

۶۱ هزار فوتی همچنان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا با آمار ابتال و فوتی باال محسوب می شود. پس از تعطیلی های 
گسترده در اواخر ســال ۲۰۲۰ آمار ابتالهای جدید و تایید شده 
تقریبا ثابت و تعداد مرگ و میر زیر ۱۰۰ نفر در روز باقی ماند، با این 
وجود کاهش تدریجی محدودیت ها احتمال موج چهارم کووید-۱۹ 
را افزایش داد. از سویی واکسیناسیون کادر درمان ایران از ماه فوریه 
۲۰۲۱ آغاز شده است، ولی پوشش کل جمعیت ۸۴میلیونی زمان بر 

خواهد بود! 
بر اســاس این گــزارش، تولید ناخالص داخلی ایــران برای دوره 
۲۱.۲۰۲۰، با نرخ ارز دولتی ۶۲۸ میلیارد دالر برآورد و رشــد آن 
حدود ۷.۱ درصد پیش بینی شــده است. اگرچه این بانک با اشاره 
به اینکه کاهش تولید در ایران در نتیجه شــیوع کووید-۱۹ کمتر 
از سایر کشورها بوده است و اقتصاد ایران در طول ۲ سال گذشته 
۱۲درصد کوچک شده است نوشته: »از سوی دیگر بهبود اقتصادی 
در فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ در بخش نفتی و غیرنفتی بهتر از 
انتظارات بوده است، به طوری که با کاهش ارزش پول ملی و رقابتی تر 
شدن تولید در داخل بهبود اقتصاد غیرنفتی عمدتا در بخش تولید 

اتفاق افتاده است.« 
با این وجود همه گیری کرونا در ایران به شدت اشتغال و درآمد را 
در برخی از فعالیت ها شامل خدمات حضوری و بخش غیررسمی، 
افزایش داده است. از ســویی با وجود دلسردی در بازار کار که در 
کاهش مشــارکت اقتصادی به ۴.۴۱ درصد در فصل چهارم سال 
۲۰۲۰ نمایان شد و کاهش بیش از یک میلیون نفری اشتغال در 

نتیجه همه گیری کرونا، نرخ بیکاری ۴.۹ درصد بوده است. 
هزینه هــای ناشــی از همه گیری کرونا و کاهــش قابل مالحظه 
درآمدهای نفتی، نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی در ایران را 
به باالترین میزان خود در دهه های گذشته رساند. درآمدهای دولت 
در ماه های آوریل تا دســامبر سال ۲۰۲۰ تنها ۵۵ درصد از بودجه 
تصویب شده برای کل سال را پوشش داد. به همین ترتیب، به علت 
کاهش حجم صادرات نفت و قیمت ها تنها ۱۴ درصد از درآمد نفتی 
پیش بینی شده محقق شده است. در همین حال افزایش هزینه های 
درمان و حمایت های اجتماعی کرونا هزینه های کل را ۲۸ درصد 
افزایش داده است و پیش بینی می شود کسری مالی ایران به بیش از 
۶ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی در دوره۲۰۲۰-۲۱ 

از ۵۰ درصد فراتر رود. 
و همه این ها در حالی اســت که در کنار افزایش شدید فشارهای 
تورمی در این دوره، نوســانات اقتصادی سبب افزایش فشارها بر 
خانوارهای کم درآمد شــده و روند کاهش فقر در ایران را متوقف 
ساخته است به طوری که فقر افزایش داشته و به ۱۴ درصد تا قبل 
از همه گیری کرونا رســیده بود پیش بینی می شود کاهش درآمد 
خانوارهای ایرانی در درازای همه گیری کرونا و افزایش هزینه های 
زندگی به دنبال تورم، آمار فقر شدید تا ۲۰ درصد افزایش یابد. با 
وجود آنکه برخی اقدامات حمایتی از ســوی دولت اجرا شده، اما 

ارزش واقعی آن با ادامه تورم باال نیز از دست خواهد رفت. 
چشم انداز اقتصاد ایران به همه گیری کرونا و سرعت بهبود اقتصاد 
جهانی گره خورده است. بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل روند 
بسیار کند واکسیناسیون و تقاضای ضعیف از جانب شرکای تجاری 
منطقه ای ایران، بســیار کند خواهد بود. تورم ایران کاهش خواهد 
یافت، ولی پیش بینی می شود همچنان در میان مدت میانگین آن 
بــاالی ۲۰ درصد باقی بماند. بنابراین با ادامه فضای مالی محدود 
و تورم باال در اقتصاد ایران فشــار بــر خانوارهای کم درآمد ایرانی 
همچنان ادامه خواهد داشت، با این وجود هدف گذاری بهتر انتقاالت 

نقدی می تواند به کاهش هزینه های بهبود کمک کند. 

< مدیریت اقتصاد فقط حسب و کتاب واردات نفت نیست! 
رضا افراســیابی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه 
»آفتاب یزد« با بیان اینکه همه گیری کووید-۱۹، بحران جهانی که 
هیچ زمان دیگری همانند آن در تاریخ اتفاق نیفتاده، منجر به توقف 
ناگهانی ســفر و افت میزان فعالیت های اقتصادی در سطح جهان 
شده اســت می افزاید: در این میان از آنجا که گردشگری بیش از 
۱۰ درصد اقتصاد جهانی را شامل می شود و در بسیاری از کشورها 
ســهم بزرگی از صادرات و درآمد ارزی را تشــکیل می دهد و این 
صنعت بسیار به هم پیوسته بوده و بخش های متعدد به عملکرد 
آن وابسته است، این همه گیری آثار شدیدی بر زنجیره تامین این 
صنعت داشته و میلیون ها شغل در این صنعت را در معرض خطر 

قرار داده است. 
وی با بیان اینکه براساس آمارها، درآمد صادراتی صنعت گردشگری 
در سال ۲۰۲۰ با کاهش حدود ۱.۳ هزار میلیارد دالری نسبت به 
۲۰۱۹ مواجه شده است اظهار می دارد: به دلیل شیوع جهش های 
جدید کووید-۱۹ و ادامه محدودیت های مسافرتی توسط دولت ها 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، انتظار می رود احیای صنعت 

گردشگری به کندی صورت گیرد. 
این کارشناس اقتصادی در ادامه به خبرنگار ما می گوید: متخصصان 
حــوزه گرشــگری در ارتباط با چشــم انداز این صنعت بســیار 
محافظه کارانه نظر می دهند، بطوری که اکثریت آن ها انتظار ندارند 
که پیش از ســال ۲۰۲۳ این صنعت به سطح پیش از همه گیری 

برسد. 
وی با مقایســه شــوک های وارده به صنعت گردشگری ناشی از 
کووید-۱۹، با همه گیری های پیشــین اظهار می دارد: شوربختانه 
مسئوالن دولتی ما جز تکرار برخی توجیهات مانند نبود اعتبارات 
الزم و تاثیــر تحریم ها و... توضیح قانع کننده دیگری ارائه نداده اند. 
کما اینکه تا امروز هنوز به این موضوع نیز نپرداخته اند که با فرض 
محدودیت منابع مالی چرا نباید در زمانه ای که هنوز این دســت 
بحران ها شــیوع نیافته در اندیشه ســرمایه گذاری اساسی روی 
حوزه های تحقیقاتی علمی باشند تا به محض بروز جزو کشورهای 

نخست و پیشتاز در واکسیناسیون موفق داخلی باشیم. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد صرفا حساب 
و کتاب چند عدد و رقم ناشــی از صادرات نفت نیست، می گوید: 
مدیریت اقتصاد شامل دوراندیشی در خصوص بهره های اقتصادی 
ناشــی از پیشگیری شــیوع اپیدمی ها و همچنین کاهش نیاز به 

هزینه های پزشکی غیرضروری برای شهروندان نیز هست. 
امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید-۱۹ گرد هم آمده ایم 
و شــاهد نشــانه های اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه 
نگران طوالنی شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه 

همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم. 

< تاوان انفعال در سرمایه گذاری روی پژوهش پزشکی
رضا مرتضی نسب، کارشناس اقتصادی دیگری است که در گفتگو 
با روزنامه »آفتاب یزد« ارتقای وضعیت دسترسی به واکسن را در 
سرعت بهبود اقتصادی کشــورها موثر می داند و می گوید: در این 
مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری 
جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادالنه 

واکسن ها با قیمت های معقوالنه است.

سوءمدیریت در کنترل ویروس کرونا چه لطماتی برای اقتصاد کشورمان دارد؟ 

تاوان انفعال در سرمایه گذاری روی پژوهش پزشکی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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۱۱۱۲- با این وضعیت کمبود واکســن 
امیــد مــردم از تزریق واکســن برای 
 قطع زنجیره انتقال هم کمرنگ شــده 

است. )۱/۱۸(
۱۱۰۱- وضعیــت صف هــای مــرغ در 
شهرســتان ها و تهران در ایام کرونایی 
بسیار تاسف انگیز اســت. با این صف ها 
 احتمــال افزایش ابتال بــه کرونا وجود 

دارد. )۱/۱۸(
۱۰۴۵- جای چند چهره جدید اما نخبه 
اقتصادی- سیاســی بــرای رقابت های 

انتخاباتی ۱۴۰۰ خالیست. )۱/۱۸(
۱۰۳۵- لغو تحریم هــا اولین گام برای 
نشان دادن حسن نیت آمریکاست. این 
حق مردم اســت که از مزایــای برجام 

بهره مند شوند. )۱/۱۸(
۱۰۲۱- وضعیت کرونا کــه روز به روز 
نگران کننده تر می شــود اوضاع بازار هم 
که روز بــه روز بدتر می شــود. آیا باید 
مردم چه نمره ای به مســئوالن خصوصا 

در زمینه اقتصادی بدهند؟ )۱/۱۸(
۰۹۲۱- حمله به شناور سپاه در دریای 
ســرخ را توســط هر گروهی که صورت 
گرفته محکــوم می کنیم. کســی حق 
تعرض به سربازان و دالوران ما در آبهای 

بین المللی ندارد. )۱/۱۸(
۰۹۱۲- بــه نظر من هم حــق با آقای 
ذاکری است ما دچار سوءتغذیه هستیم 
نه قحطی. این پاســخ خوبی به سخنان 
آقــای جهانگیری بود. از آقای ذاکری به 
خاطر طنزهای مفهومی و زیرپوســتی 

ایشان تشکر می کنیم. )۱/۱۸(
۰۹۰۱- استفاده از تخت های بیمارستانی 
ارتش برای درمان بیماران کرونایی یک 
ضرورت اســت که با حمایت ارتش، این 
امر مهم و ضروری انجام شــده است و 

جای تقدیر دارد. )۱/۱۸(
۱۵۱۲- خیلــی بعید اســت آمریکا به 
سرعت تحریم ها را لغو کند، اما همه ما 
دوســت داریم این اتفاق بیفتد. بازار ما 

نیاز به یک شوک مثبت دارد. )۱/۱۸(
۰۸۱۰- آیا لوایــح اف ای تی اف تصویب 
نشــد که وزیــر کار از آن انتقاد کرده؟ 
چرا آنقدر با این لوایح مخالفت می شود؟ 
دورزدن تحریم ها دلیــل موجهی برای 

عدم تصویب آن نیست. )۱/۱۸(
۲۱۱۰- توهین به رئیس جمهور یا رئیس 
دستگاه دیپلماسی به هر نحوی درست 
نیســت. ظاهرا برخی رســانه ها کینه و 

عداوت خاصی با دولت دارند. )۱/۱۸(
و  کار  کــودکان  ایــن  آیــا   -۲۰۱۱
گونی جمع کن ها یا زباله گردها ایرانی هستند 
یا از کشورهای دیگر آمده اند؟ برخی از اینها 

فارسی حرف نمی زنند. )۱/۱۹(
۱۷۱۰- روند گسترش کرونا روز به روز 
بیشــتر می شود. خدا به داد کادر درمان 
برسد. خدا به داد مردم برسد. انگار کار از 
دست همه دارد خارج می شود. تعطیلی 
بازار هم معلوم نیســت چقدر راهگشــا 

باشد. )۱/۱۹(
۱۳۲۱- آقــای روحانی! اینکه می گویید 
آمریکا آمده که توبه کند فکر نمی کنید 
خیلی حرف عامیانه ای اســت؟ این طور 

حرف زدن ها درست است؟ )۱/۱۹(
۱۲۲۰- آیــا می توان امیدوار بود آمریکا 
یکجا همــه تحریم ها را لغــو کند؟ در 
آمریکا مخالفانی هستند که عالقه ای به 

رفع تحریم ها ندارند. )۱/۱۹(
۱۱۴۱- آیا یک میلیارد دالر پول بلوکه 
شــده ما در کره جنوبی آزاد شده؟ این 
به آزادســازی کشتی کره ای هم مربوط 

است؟ )۱/۱۹(
۱۰۳۱- اعضای هیئت رئیســه مجلس 
چقدر محبوب هستند که سودای پاستور 

و ریاست جمهوری هم دارند؟ )۱/۲۰(
۱۰۲۱- آیــا صحــت دارد برخــی به 
کشورهای همســایه ســفر کردند که 

واکسن بزنند؟ )۱/۲۰(
۰۹۳۱- این وضع نابسامان بازار مرغ کی 
تمامی دارد؟ مردم نباید در این صف ها 
بایســتند و احتمال شــیوع را افزایش 

دهند. )۱/۲۰(
۰۹۲۰- لطفا در رسانه تان به مردم تذکر 
بدهید آنقدر ماسک و دستکش های آلوده 

را در خیابان و کوچه رها نکنند. )۱/۲۰(
۱۹۱۰- چیزی به زمان انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ نمانده حاال باید به قانون 

انتخابات ایراد گرفته شود؟ )۱/۲۲(
۱۹۰۱- در دنیا کدام کشور حمله سایبری 
به تاسیســات نطنز را محکوم کرده؟ چرا 

این مواقع سکوت می کنند؟ )۱/۲۲(
۱۸۲۳- اگر اسرائیل طبق ادعای خودش 
به تاسیســات نطنز حمله سایبری کرده 
یک غلط زیادی کرده که باید پاسخ داده 

شود. )۱/۲۲(
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2
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پیام کوتاه:  3000141427

< رضا مرتضی نسب، کارشناس در گفتگو 
با آفتاب یزد: چه بسا اگر سرمایه گذاری 
در حوزه پژوهش پزشــکی و دارویی در 
ایران به میزان بســیار گسترده و موثر 
مانند  بزرگ  کمپانی هــای  آنچه  مانند 
فایزر یا مادرنا و... بود از ده ها برابر زیان 
وارده طی سال ۲۰۲۱ و حتی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ 

پیشگیری شده بود

< رضا افراسیابی، کارشناس در گفتگو با 
دولتی  مسئوالن  شوربختانه  یزد:  آفتاب 
ما جز تکرار برخــی توجیهات مانند نبود 
اعتبارات الزم و تاثیر تحریم ها و... توضیح 
قانع کننده دیگــری ارائه نداده اند. کما 
اینکه تا امروز هنوز بــه این موضوع نیز 
نپرداخته اند که با فرض محدودیت منابع 
مالی چرا نباید در زمانه ای که هنوز این 
دست بحران ها شیوع نیافته در اندیشه 
ســرمایه گذاری اساسی روی حوزه های 
تحقیقاتی علمی باشند تا به محض بروز 
جزو کشــورهای نخســت و پیشتاز در 

واکسیناسیون موفق داخلی باشیم
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»ریچارد راش« کارگردانی که برای فیلم فوق العاده اش »بدلکار« با بازی 
»پیتر اوتول« در سال ۱۹۸۰ نامزد دو جایزه اسکار کارگردانی و فیلمنامه 
در  آوری��ل   ۸ روز  ش��د، 
لس آنجلس در س��ن ۹۱ 
سالگی از دنیا رفت. همسر 
این فیلمس��از با اعالم این 
خبر گف��ت، ریچارد راش 
مدت های مدید از بیماری 
رنج می برد با این حال در 
آرامش در خانه اش از دنیا 
رف��ت. فیلم »بدل��کار« »ریچارد راش« در کنار نامزدی دو جایزه اس��کار 
کارگردانی و فیلمنامه، یک نامزدی اسکار برای بازیگر فیلم »پیتر اوتول« 

نیز به همراه داشت.
 ب��ه گ��زارش صب��ا، »راش« اولین بار ب��ا فیلم »س��ایک اوت« محصول 
۱۹۶۸ توجهات را به خود جلب کرد، در این فیلم »س��وزان س��اراندون« 
نقش یک دختر فراری ناش��نوا را که وارد سانفرانسیس��کو می شود، بازی 
 می کند، در این فیلم »جک نیکلس��ون« پیش از آنکه به ش��هرت برسد، 

حضور دارد.

ه��ادی مرزبان که قرار بود نمایش »دکتر نون زنش را بیش��تر از مصدق 
دوس��ت دارد« را اردیبهشت و خرداد امسال در سالن اصلی تئا تر شهر به 
صحنه ببرد درباره تعویق احتمالی اجرای این اثر نمایشی گفت: متاسفانه 
با شرایط پیش آمده مش��خص نیست که اجرای نمایش کی خواهد بود 
چون این روزها با تنها چیزی که نمی توان جنگید کرونا اس��ت و اتفاقات 

پیش رو قابل پیش بینی نیست.
 وی ادام��ه داد: دورخوانی ها و تمرین های ابتدایی نمایش ش��روع ش��ده 
ب��ود و همه چیز به خوبی پیش می رفت اما متاس��فانه ش��رایط جدیدی 
که پیش آمده و قرمز ش��دن وضعیت تهران باعث نگرانی ام ش��ده است 
چون تعداد بازیگران نمایش زیاد هس��تند بنابراین ترس��یدم که خدای 
نکرده افراد گروه مبتال شوند از همین رو طی صحبت هایی که با مجموعه 
تئاترش��هر داشتم قرار بر این ش��د در طول مدتی که تهران در قرنطینه 
اس��ت تمرین های »دکتر نون« نیز تعطیل ش��ود. به هر حال مجبور به 
پذیرش این شرایط هستیم و نباید گروه را به خطر بیندازیم. این کارگردان 
باس��ابقه تئاتر یادآور شد: به دلیل بحران کرونا یک سال کار تعطیل شد 
و ما مجبور ش��دیم نمایش را با بازیگران و گروه��ی جدید مجدداً آماده 
کنیم که همین مس��ئله باعث ش��د دورخوانی ها و تمریناتمان را از ابتدا 
شروع کنیم اما متاسفانه دوباره مجبور به توقف تمرین ها شدیم. در حال 
حاضر نیز مجدداً تغییری در گروه بازیگران داش��تیم که به زودی اسامی 
آنه��ا را اعالم خواهم کرد. به گزارش مهر، مرزبان در پایان صحبت هایش 
متذکر ش��د: امیدوارم باالخره ش��رایط برای اجرای نمایش مساعد شود 
چون این اثر نمایش��ی بیش از ۱۲ س��ال اس��ت که ذهن من را به خود 
 مش��غول کرده و عالقه مند به اجرای آن هس��تم اما هربار بنا به دالیلی

 به تعویق می افتد.

حمید قنبری، پژوهش��گر موس��یقی و طراح پروژه »همساز« از انتشار 
پنجمین قطعه این پروژه خبر داد و گفت: این قطعه با همنوازی س��از 
تنبک و به یاد اس��تاد فقید امیرناصر افتتاح تنظیم و منتش��ر ش��د. به 
گزارش ایلنا، او با اعالم این خبر تصریح کرد: این قطعه به همنوازی ساز 
تنبک با همراهی پدرام خاورزمینی نوازنده توانمند این ساز، اختصاص 

دارد و با یادی از استاد فرزانه، امیرناصر افتتاح، تنظیم شده است. 

 تاوان انفعال 
در سرمایه گذاری روی پژوهش پزشکی

ادامه از صفحه 4:
به دالیل اخالقی هم، جای هیچ گونه محدودیتی برای صادرات واکس��ن و 
تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی 

قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست. 
وی می افزاید: در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، آسیب پذیرترین 
افراد و فعاالن بخش غیررس��می اقتصاد ش��دیدترین خسارات را متحمل 
ش��ده اند. در درازای چن��د م��اه کوتاه، بس��یاری از کش��ورهای کم درآمد، 
دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته به دست 

آورده بودند، از دست داده اند. 
وی بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر بهبود اقتصادی تاکید 
و تصریح می کند: همکاری جهانی و به اشتراک گذاری تجربه، برای واکنش 
موثر به بحران ضروری اس��ت و باید ب��ا رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای 
سیاستی الزم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال 
فناوری و سرمایه به کار بست. مرتضی نسب ادامه می دهد: صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل 
آثار بهداش��تی و اقتصادی همه گیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن 
دارند. درستی و حسن رفتار این ۲ نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و 
فارغ از فش��ارهای سیاسی با همه اعضا، بس��تگی دارد. از این رو از صندوق 
انتظار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری البی های سیاسی به تقاضاهای قانونی 
اعضا پاس��خ دهد. این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه انعطاف پذیری در 
واکنش ها به بحران و متناسب سازی آن ها با شرایط کشور، باعث هموارشدن 
راه بهبودی پایدار و بازگش��ت سریع به شرایط قبل از همه گیری می شود، 
می گوید: صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا 
بتواند نیازهای کالن مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند. 
وی در عین حال از انفعال دولت های مختلف در کش��ورمان در پویا کردن 
امکانات کلینیک های پژوهشی فوق تخصصی غیردولتی اما دارای پشتیبانی 
انتقاد می کند و می افزاید: چه بسا اگر سرمایه گذاری در حوزه پژوهش پزشکی 
و دارویی در ایران به میزان بس��یار گسترده و موثر مانند آنچه کمپانی های 
بزرگ مانند فایزر یا مادرنا و... بود از خساراتی ده ها برابر زیان وارده طی سال 
۲۰۲۱ و حتی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش��گیری شده بود. در واقع می توان گفت 
امروز کارشناسان بسیاری اتفاق نظر دارند که شوک منفی کرونا به اقتصاد 
ایران نه تاوان تحریم ها بلکه پیامدعدم س��رمایه گذاری در روزهای خوشی 
اس��ت که نفت ای��ران با قیمت ۱۰۰ دالری هم بف��روش می رفت، اما هیچ 
کدام از دو دولت گذش��ته نیز تا پیش از شیوع تحریم ها به افزایش سرمایه 
صندوق ذخی��ره ارزی با این رویکرد احتیاط��ی و حداقل اختصاص آن به 
 پژوهش های مهم پزشکی بخش خصوصی برای چنین روزهایی دوراندیشی

 نکرده بودند!

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

 چهار شنبه  25 فروردین 1400    شماره  5990
پوران درخشنده کارگردان سینما گفت: اصرار مسئوالن سینمایی 
کشور به برگزاری جشنواره ها به هیچ وجه منطقی نیست و نمی توان 
نگاهی مثبت به آن داشت. در شرایطی که مدام صحبت از کرونای 
جهش یافته انگلیسی است باید بپذیریم که هر تجمعی خطرناک 
است و جشنواره که محل تجمع افراد است به هیچ وجه نباید برگزار 
شود، به همین دلیل الزم است حساسیت ها بیشتر شود و قطعا باید 
مثل روزهای اول شیوع کرونا تا مدت ها هرگونه برنامه ای که منجر 
به تجمع می ش��ود، کنار گذاشته شده و منطقی است که برگزاری 

جشنواره جهانی فیلم فجر هم به همین دلیل لغو شود. 
او افزود: اگر مس��ئوالن اصرار دارند که این جشنواره 
برگزار شود، تنها راه منطقی برگزاری آنالین است که 
می تواند از تجمعات جلوگیری کند. اگر جش��نواره به 
صورت حضوری برگزار ش��ود قطعاً جان سینماگران 

و اصحاب رس��انه در خطر خواهد بود و ب��ه هیچ وجه با آن موافق 
نیستم. بهتر است مسئوالن سینمایی کشور به توصیه ها و تذکرات 
جدی وزیر بهداشت توجه کنند و واقعاً عجیب است که تأکید وزارت 

بهداش��ت بر ش��کل گیری موج چهارم کرونا از سوی 
مسئوالن سینمایی جدی گرفته نمی شود و همچنان 
می خواهن��د پس از جش��نواره ملی فیلم فجر، بخش 
جهانی آن را هم برگزار کنند. به گزارش اعتمادآنالین، 
کارگردان فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« در پایان 
تأکید کرد: همه ما می دانیم که جشنواره فیلم فجر مهم ترین رویداد 
فرهنگی کش��ور اس��ت اما با این حال اصرار مسئوالن به برگزاری 

جشنواره در این شرایط واقعاً عجیب و غیر قابل درک است.

 با برگزاری جشنواره جهانی فجر مخالفم 

ج��واد علیزاده متولد س��ال ۱۳۳۲ در اردبیل اس��ت و در رش��ته 
مترجمی زبان انگلیس��ی تحصیل کرده اس��ت. او از س��ال ۱۳۴۹ 
در زمینه کارتون و کاریکاتور فعالیت دارد و موسس و ناشر اولین 
ماهنامه خصوصی کارتون ایران با عنوان »طنز و کاریکاتور« است. 
کارتون های علیزاده از طریق سندیکای »سی اند دبلیو« در مجالت 
بین المللی به چاپ رسیده اند و برنده جوایز ملی و بین المللی زیادی 
از کش��ورهای فرانس��ه، ایتالیا، ژاپن، کره، ترکی��ه، چین، آمریکا، 
اکراین و.. شده است. علیزاده با بیان اینکه مجله طنز و کاریکاتور 
در میان نش��ریاتی که در حال حاضر در ایران منتش��ر می ش��وند 
قدیمی ترین آنهاس��ت، گفت: اولین ش��ماره این مجله دی ماه ۶۹ 
و در زمان اوج نش��ریات کاغذی منتشر شد. طنز و کاریکاتور چند 
م��اه پس از آغاز به کار مجله »گل آق��ا« فعالیت خود را آغاز کرد 
و اس��تقبال زیادی نیز از آن صورت می گرفت. پیش از انتشار این 
مجله من گاه نامه های متنوعی با موضوع ورزش، سینما، تلویزیون 
و... کار می ک��ردم و مخاطبانی را به دس��ت آورده بودم. زمانی که 
به فکر انتش��ار مجله افتادم همه می گفتند با توجه به اینکه مجله 
گل آقا در حال انتش��ار اس��ت یک مجله طنز جدی��د نمی تواند با 
اس��تقبال مواجه شود، ولی من به پشتوانه خوانندگانی که داشتم 
این مجله را منتش��ر کردم و مرحوم کیومرث صابری نیز همیشه 
از من حمایت کرد. علیزاده درباره موضوع کارهای خود گفت: هر 
کاری که انجام دادم بر اس��اس عالقه شخصی خودم بوده است. از 
مهمترین کارهای م��ن در این مجله ارائه طنز چهار بعدی درباره 
نظریه نسبیت انیشتین است. همچنین به موضوعات عامه پسندی 
مثل فوتبال و سینما نیز می پرداختم. هیچوقت نخواستم دنباله رو 
جامعه باشم بلکه به دنبال عالیق خودم بودم و توانستم مخاطبان 
را نی��ز جذب کن��م.او درباره پرداختن به فیزی��ک و آوردن آن به 
دنیای طنز گفت: فیزی��ک نقش مهمی در دنیا دارد و به نظر من 
با فلس��فه آمیخته اس��ت. من هیچوقت دانش آم��وز درس خوانی 
نب��ودم و درک فیزیک م��ن چندان خوب نبود، ام��ا کنجکاوی و 
س��واالت زیادی درباره فیزیک داشتم و شخصیت مرموز انیشتین 
نیز برایم بس��یار جذاب بود. ای��ن نکته توجه مرا جلب می کرد که 
یک دانش��مند با درجه باالی علم��ی چگونه می تواند چنین ظاهر 
آش��فته و رفتار متفاوتی داشته باش��د. علیزاده ادامه داد: از همان 
زم��ان این عالیق با من بود تا اینکه در دهه ش��صت با از دس��ت 
دادن ش��غل خود در روزنامه کیهان خانه نش��ین ش��دم و فرصتی 
پیدا کردم تا به مطالعه بخش هایی از کتاب های انیش��تین بپردازم 
و به این ترتیب تا حدودی اطالعات علمی در این زمینه به دست 

آوردم. اما در آثارم برداشت های آزاد و آنچه از تخیل من آمده بود 
را نیز به مس��ائل علمی اضافه کردم. این کاریکاتوریست ادامه داد: 
طنز و کاریکاتور تنها نشریه طنز جهان است که ستون مخصوص 
فیزیک داش��ته و تصویر معروف انیش��تین که زبان خود را بیرون 
آورده اس��ت بر روی این س��تون قرار دارد. به این ترتیب توانستم 
فیزیک را وارد دنیای طنز کنم و عده زیادی در این سال ها گفتند 
که بر اساس کاریکاتورهای من به این علم عالقه مند شده اند. سال 
۲۰۰۵ نیز که س��ال جهانی فیزیک نام داش��ت در سایت انجمن 
فیزیک اروپا طرح های من درباره انیشتین منتشر شد، اما در داخل 
کش��ور هیچ وقت حمایتی از آنها ص��ورت نگرفت. او با بیان اینکه 
در کارهای اخیرش به فیزیک کوانتوم توجه دارد، گفت: زمانی که 
بیش��تر به فیزیک نس��بیت می پرداختم این موضوع از این جهت 
نی��ز برای��م دارای اهمیت بود که اغل��ب برخوردهای یک بعدی و 
مطلق گرایانه می دیدم و همین باعث شد به شکلی علمی به ترویج 
نس��بیت گرایی بپردازم. این طرح ها جنبه سیاسی و اجتماعی نیز 
داش��ت و می خواس��تم از طریق کاریکاتور با مطلق گرایی که درد 
جامعه ما هست مبارزه کنم.علیزاده درباره کارتون های ژورنالیستی 
خود گفت: کارتون ها و کاریکاتورهای ژورنالیستی بر اساس اخبار و 
اتفاقات روز به وجود می آیند. در زمینه ورزش، سینما، سیاست و... 
اتفاقاتی می افتد که بر اساس آن ها چهره های خبرساز را تبدیل به 
کاریکاتور می کنیم. مثال از کارهای متاخر من کاریکاتوری از بایدن 

اس��ت در حالی که ماسک خود را به دستش آویزان کرده است. در 
آینده کس��انی که این کاریکاتور را ببینند متوجه می شوند بایدن 
زمانی رئیس جمهور ش��د که کرونا در جهان شیوع داشت. درست 
است که کاریکاتورهای ژورنالیستی زمان مصرف محدود دارند، اما 
به این شکل می توانند مورد استفاده نسل های بعد قرار بگیرند. او 
درباره تعداد زیاد کاریکاتوریست های موفقی که کار خود را از طنز 
و کاریکات��ور آغاز کرده اند گفت: من هی��چ ادعایی ندارم که قصد 
کشف استعداد داشتم، بلکه همیشه به این فکر بودم که از طریق 
کار م��ورد عالقه خود زندگی کنم. انتش��ار مجله طنز و کاریکاتور 
نی��ز به همین دلیل بود و اصال به مس��ائل اقتصادی وارد نبودم و 
تنها قصد داشتم توانایی های خود را بروز دهم. پس از آن در مجله 
طنز و کاریکاتور مس��ابقه ای راه انداختم که عده زیادی از جوانان 
مستعد در آن ش��رکت کردند و استعدادهای زیادی در آن کشف 
ش��د که س��ال ها با مجله همکاری کردند و پس از آن هر کدام به 
سراغ فعالیت های خود رفتند. علیزاده با اشاره به گذر مجله از سی 
سالگی گفت: شرایط فعلی مجله اصال قابل قیاس با گذشته نیست. 
هم اکنون در هر س��ال فقط می توانم دو یا س��ه شماره از مجله را 
منتشر کنم که هر ش��ماره با ضرر مالی همراه است. بنابراین این 
کار تنها به دلیل عش��ق اس��ت و هیچ منطقی پشتوانه آن نیست. 
امروزه بیشتر نشریات کاغذی دیگر در انتشار خود انسجام ندارند 
و حت��ی کادر ثابت��ی نیز ندارند. این هنرمند افزود: وزارت ارش��اد 
گاه یارانه ه��ای نقدی به ما می ده��د که اصاًل کفاف خرج مجله را 
نمی کن��د. امتیاز مجله من ماهنامه بود اما االن به گاهنامه تبدیل 
شده است و فکر می کنم در این شرایط سخت وزارت ارشاد نباید 
روی نظم در انتش��ار مجله تاکید کند زیرا این مس��ئله مربوط به 
دوران رونق نشریات کاغذی بود، اما امروز که مجالت به سختی و 
به صورت نامنظم منتشر می شوند باید حمایت هایی از آنها صورت 
بگی��رد تا بتوانند کار خود را ادامه دهند. به گزارش هنرآنالین ، او 
گفت: قصد دارم تا شماره سیصد مجله را به صورت کاغذی منتشر 
کنم و پس از آن ش��اید مجله به صورت الکترونیکی منتشر شود. 
هرچند که کاغذ برای ما حس و حال متفاوتی دارد اما اگر حمایتی 
وجود نداش��ته باش��د از عهده این کار بر نمی آی��م. اگر هدف من 
سودآوری بود برای مجله آگهی می گرفتم اما هیچ وقت این کار را 
نکردم، بنابراین انتظار دارم حمایت بیشتری از ما صورت بگیرد تا 
کمتر ضرر کنیم. من همیشه رسالتی برای خود قائل بودم و در راه 
آن زحمت و سختی زیادی کشیدم و هیچ وقت از موازین خود که 

در راستای منافع ملی بوده است دست نکشیدم.

 شاهنامه خوانی
تاخته كردن افراسياب

 بر ایران زمين 
چو بسته ش��د آن ش��اه دیهیم جوی      
روی  نهادن��د  بای��ران  س��پاهش 

آگه��ی       جه��ان  در  ش��د  پراگن��ده 
ک��ه گ��م ش��د ز پالی��ز س��رو س��هی 

چ��و ب��ر تخ��ت زّری��ن ندیدند ش��اه      
ک��س کاله  ه��ر  گرفتن��د  بجس��تن 

وران       نی��زه  دش��ت  از  و  ت��رکان  ز 
بیام��د س��پاهی گ��ران  ز ه��ر س��و 
گ��ران لش��کری س��اخت افراس��یاب      
ب��ر آمد س��ر از خ��ورد و آرام و خواب 
از ای��ران ب��ر آم��د ز هر س��و خروش      
ش��د آرام گیتی پر از جن��گ و جوش 
زم��ان       آن  افراس��یاب  آش��فت  ب��ر 
تازی��ان  لش��کر  ب��ا  آویخ��ت  ب��ر 
بجن��گ ان��درون بود لش��کر س��ه ماه      
کاله  به����ر  ز  س��ره���ا  ب��دادن��د 
چنی��ن اس��ت رس��م س��رای س��پنج      
گه��ی ناز و ن��وش و گه��ی درد و رنج 

بگ��ذرد       ب��دش  و  نی��ک  س��رانجام 
شکارس��ت مرگ��ش هم��ی بش��کرد
شکس��ت آم��د از ت��رک ب��ر تازی��ان      
زی��ان  آم��د  س��ر  فزون��ی  به��ر  ز 
ش��د       پراگن��ده  ای��ران  ان��در  س��پاه 
زن و م��رد و ک��ودک همه بنده ش��د

 کوتاه از هنر 

 سینما

عقيلی و اشرف زاده در »دعوت«  
حج��ت اش��رف زاده امس��ال اج��رای تیتراژ 
ابتدای��ی برنامه »دعوت« را برعهده داش��ته 
اس��ت؛ این قطعه عاش��قانه هم زمان با آغاز 
برنامه و پخش اولین قس��مت شنیده خواهد 
ش��د. تیتراژ پایانی امس��ال برنامه »دعوت« 
مناجات عارفانه ای اس��ت که س��االر عقیلی، 
خواننده توانمند کش��ورمان آن را اجرا کرده 
اس��ت. این قطعه آوازی است که در لحظات 
افط��ار با خل��ق فضایی عارفان��ه پایان بخش 
برنامه خواهد بود. به گزارش ایرنا، ویژه برنامه 
»دعوت« امس��ال در ایام ماه مبارک رمضان 

هر روز ساعت ۱۹:۱۵ پخش می شود.

»اسکار ۲۰۲۱« مجری ندارد 
به گفته تهیه کنندگان جوایز آکادمی اسکار برای 
سومین سال متوالی، این مراسم مجری نخواهد 
داش��ت و به جای آن گروهی از فیلمساز ها به 
عنوان اهداکنندگان جوایز حضور پیدا خواهند 
کرد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، جسی کالینز، 
استیسی شر و استیون سو دربرگ تهیه کنندگان 
مراسم اسکار در بیانیه ای اعالم کردند که برای 
حفظ این رویکرد، گروهی از ستارگان سینمایی 
را ب��رای اهدای جوایز انتخاب کرده اند. از میان 
کس��انی که در این گروه قرار دارند می توان به 
واکین فینیکس، رنی زلوگر، برد پیت و الرا درن 
اشاره کرد که همگی از برندگان بخش بازیگری 
سال گذشته اسکار هستند. عالوه بر این، بونگ 
جون هو برنده اسکار بهترین فیلم و کارگردانی 
دوره قبل هم در بین اهداکنندگان جایزه حضور 

دارد.

عزتی و آزادی ور
 در »زخم كاری«

مجموع��ه »زخ��م کاری« نخس��تین تجربه 
کارگردان��ی س��ریال توس��ط محمدحس��ین 
مهدوی��ان با حضور بازیگرانی چون جواد عزتی 
و رعن��ا آزادی ور کلید خورد. به گ��زارش ایرنا، 
این مجموعه نخس��تین تجربه سریال س��ازی 
مهدویان در ش��بکه نمایش خانگی ست که با 
 تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان تولید

 می شود. 
زخم کاری، یک نوآر ملتهب است که داستانی 
پرتنش دارد و تا کنون تمام بازیگران آن جلوی 
دوربین رفته اند. در خالصه داستان این سریال 
آمده اس��ت: »من عاش��ق زمس��تونای اینجام. 
 قشنگ نیس��ت؟ - قشنگه ولی س��ختی داره. 
پنج هزار کیلومتر پرواز می کنن فقط برای این 
که زنده بمونن. اولش خیلی ترسناکه ولی تهش 
خونه شونو پیدا می کنن. - اگه به تهش برسن. - 

بلد باشن می رسن«. 

»زنی  پشت پنجره« می آید
فیل��م س��ینمایی »زنی پش��ت پنج��ره« با 
ب��ازی »ایم��ی آدام��ز« و کارگردانی »جو 
رای��ت« اک��ران خود در س��ینما های جهان 
آغ��از  م��اه  اردیبهش��ت   ۲۴ تاری��خ  از  را 
خواهد ک��رد. فیلم ابتدا قرار ب��ود در تاریخ 
۴ اکتبر ۲۰۱۹ منتش��ر ش��ود، اما به دنبال 
بازخ��ورد منفی به واس��طه بیم��اری کرونا 
در پیش نمای��ش آزمایش��ی و پ��س از آن 
دنیاگی��ری ۲۰–۲۰۱۹ کروناویروس، اکران 
فیلم برای مدت نامشخصی به تعویق افتاد. 
به گزارش میزان، این فیلم داس��تان زنی را 
روایت می کند که از فضای باز می ترس��د؛ او 
که همیش��ه در خانه اس��ت و بیرون می آید 
با دوربین همس��ایگانش را دی��د می زند تا 
اینکه با یکی از آن ها دوس��ت می ش��ود؛ در 
این بین او درحال دید زدن است که شاهد 
قتل دوس��تش می شود؛ او به پلیس گزارش 
می دهد ولی همسایگان او را دیوانه خطاب 
می کنن��د و... فیلمنامه این اثر بر پایه رمانی 

به قلم ای. جی. فین نوشته شده است.

 فرهنگی

 جواد علیزاده: 

هیچوقت نخواستم دنباله رو جامعه باشم
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 افقی 

 عمودی 

  1 - تابلوی مع�روف " کمال الملک " - 
دارای ابه�ام 2 - یاقوت س�رخ - ورزش 
چوبدستی - اذیت 3 - سلیقه - نازا - به 
حالتی که هر کدام در جای دیگری قرار 
گرفته باشد 4 - کالم هشدار - حافظه 
- پسوند ش�باهت - از بی مهرگان 5 - 
تماشایی - کشور آمریکای مرکزی با مرکز 
" سنت جرجز " 6 - از چهار مزه اصلی - 

سخن گفتن - تیم بسکتبال لیگ برتر 7 
- کمربند فرضی زمین - کافی - انتشار 
دادن - از ادات تش�بیه 8 - دفع�ه – نام 
خودرویی که همان ال 90 است - همراه 
اسطرالب 9 - هزار کیلو - جواب مثبت 
- عدد حرکت - ش�هری در پاکس�تان 
10 - س�اکن و بی حرکت - شهرستانی 
در ش�رق قزوین - وس�یله رفت و روب 
11 - کتابی از فرانسوا ماری ولتر - اهریمن 
12 - فکر ، خاطر - س�وره انجیر - آنچه 
شنیده می شود - مکمل گل و پروانه 13 
- پشیمان شده اند - گالبی - ماه سرد 14 
- زود گیرنده و با هوش - هوایی با احتمال 
بارندگی - در دست راننده 15 - گرفتاری 

سخت ، مصیبت - فارسی دموکراسی

1 - پارچه دست بافت نفیس جانماز - لنگه 
به لنگه - جمع گن�اه 2 - کمک کردن به 
آسیب دیدگان حوادث - هولناک 3 - نت 
منفی - آلت رگ زنی - حالت انس�ان که 
بر اثر برخ�ورد با مانع ، کنترل خ�ود را از 
دست بدهد و ممکن است به زمین بخورد 
4 - الفت - دشمن فرش�ته - حرف دوم 
یونانی - قمر 5 - ش�ش ها - مرکز ایالت 
جورجیا 6 - علم و بیرق - پاسخ منفی - 
مولد الکتریسیته 7 - قوم حضرت موسی 
) ع ( - جگر - اش�اره نزدیک - آغوش 8 
- هذیان - کنایه از عزیز و برگزیده - گندم 
کوبیده 9 - منقار کوتاه - باد کردگی - منع 
کردن - تمام وجود ، ته دل 10 - به ش�وق 
آمدن - دل آزار کهنه - چهار چوب عکس 
11 - اطمینان خاطر - وفادار 12 - از پساوند 
- س�وره روزگار - زمان مرگ - مته برقی 
13 - مجرم - نجات - من و تو 14 - همسر 
حضرت ابراهیم )ع( - دارای شهرت ، اعتبار 
و موقعیت باالی اجتماعی 15 - مسلک - 

جاده دام و ستور - نوعی شاهد !

= س��عی ک��ردم از طری��ق کاریکات��ور ب��ا درد 
مطلق گرایی در جامعه مبارزه کنم

=همیش��ه به این فکر بودم که از طریق کار مورد 
عالقه خود زندگی کنم

 »ریچارد راش« درگذشت

تمرین های »دكتر نون« متوقف شد

نوای »همساز« منتشر شد

مفقودی
 س�ند کمپانی و کارت اتومبیل پراید مدل 75 س�فید به ش�ماره انتظامی 46 ایران

 192 ص 86 و ش�ماره موتور 00850906 و شماره شاس�ی S144227411643 به نام 
جواد اعتمادی بس ویشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
سند کمپانی اتومبیل سمند LX مدل 91 سفید به شماره انتظامی 68 ایران 629 ه 45  و 
شماره موتور 14791003935 و شماره شاسی NAACR1HS2CF508645  به نام 

امید ایران منش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
برگ سبز و برگ کمپانی و کارت موتورسیکلت پالس مدل:1386 به شماره شاسی:

NEB***180A8502173 و ش�ماره موتور: 97670 به ش�ماره پ�الک:442  ایران  
46672 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.



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

زندگی  چهار شنبه  ۲5 فروردین ۱۴۰۰    شماره  599۰ 

l دکتر نخعی امرودی: شــایع ترین فرم بیماری 
سندرم درد میوفاسیال بدین صورت است که یک 
نقطه دردناک در اطراف کتف بخصوص در قسمت 
باالی کتف نزدیک گردن و ســتون فقرات ایجاد 
می شــود و این نقطه دردناک می تواند درد بسیار 

شدیدی را ایجاد نماید و با فشار دادن بر روی آن دچار افزایش 
درد می شــود که این درد می تواند به ناحیه گردن، پشت و زیر 
بغل، سرشانه و حتی انگشتان نیز منتشر شود و بدین خاطر با در 

ناحیه گردن باشد با دردهای گردن اشتباه گرفته می شود 

l در حقیقت کلمه میوفاســیال ترکیبــی از دو کلمه “میو” و 
“فاسیال” است. “میو” به معنی ” عضله” و “فاسیال” به معنی “مربوط 
به فاسیا” می باشد. فاسیا، همان الیه هایی از جنس بافت همبند است 
که بین  و دور بســیاری از بافت های بــدن مثل عضالت، عروق، 

اعصاب، مفاصل و … قرار دارد

l درد ناشــی از بیماری ســندرم میوفاســیال نیز مثل سایر 
بیماری های اســکلتی-عضالنی مانند آرتروز مفاصل، با ســرما، 
استرس و ناراحتی بیشتر شده و با گرما و آرامش کمتر می شود 
و این دردها اغلب شــب ها و با دراز کشیدن و استراحت کردن 
بدتر می شوند و ممکن است مانع خواب راحت بیمار گردند و یا 
در طول شــب چندین بار او را از خواب بیدار کرده و حتی مانع 

خواب شوند

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: شــاید شما هم با درد و گرفتگی 
شدید در ناحیه کتف و گردن سرکار داشته اید. همیشه این دردها 
مربوط به مشکالت مهمی مثل دیسک گردن نیست. بلکه ممکن 
است شما دچار سندرم درد میوفاسیال شده باشید. بیماری سندروم 
درد میوفاسیال بسیار شایع می باشــد و این در حالی است که از 
سوی بیماران و حتی برخی پزشکان کمتر شناخته شده می باشد. 
سندرم درد میوفاسیال یک بیماری مزمن مربوط به درد می باشد 
که می تواند کیفیت زندگی افراد را بسیار کاهش دهد لذا با توجه به 
اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر مرتضی نخعی امرودی، 

فوق تخصص جراحی شانه و آرنج گفتگو کرده است.
در ابتدا وی در اینباره می گوید: سندرم درد میوفاسیال به نام های 
 Myofascial Pain Syndrome میوفاشــیال،  درد  ســندرم 
MPS)) و Chronic Myofascial Pain (CMP نیزشــناخته 

می شــود. دکتر نخعی امرودی خاطرنشــان کرد: ســندرم درد 
میوفاســیال، بیماری بسیار شایع است که با بسیاری از بیماری ها 
اشتباه می شود لذا دانستن این بیماری ومشخصات آن برای پزشکان 
بســیار الزم است و بیماران هم می توانند از این اطالعات استفاده 
کنند.این فوق تخصص جراحی شانه و آرنج اضافه کرد: در صورتی 
که این بیماری به درســتی شناخته نشود و تشخیص داده نشود 
می تواند با بیماری های گردن و شانه و بیماری های قلبی وبیماری 
گیرگردن اعصاب در اطراف آرنج و مچ دســت اشتباه گرفته شود 
بنابراین بسیار مهم است که این بیماری درست تشخیص داده شود 
و درست درمان گردد.وی اظهار کرد: شایع ترین فرم بیماری سندرم 
درد میوفاسیال بدین صورت است که یک نقطه دردناک در اطراف 
کتف بخصوص در قسمت باالی کتف نزدیک گردن و ستون فقرات 
ایجاد می شــود و این نقطه دردناک می تواند درد بسیار شدیدی را 
ایجاد نماید و با فشار دادن بر روی آن دچار افزایش درد می شود که 
این درد می تواند به ناحیه گردن، پشت و زیر بغل، سرشانه و حتی 
انگشــتان نیز منتشر شود و بدین خاطر با در ناحیه گردن باشد با 
دردهای گردن اشتباه گرفته می شود و به طور کلی می توان گفت 
که این بیماری یک بیماری چند چهره اســت که باید به درستی 

تشخیص و درمان شود. 
دکتر نخعی امرودی بیان کرد: در واقع سندرم درد میوفاسیال یکی 
از معضالت تشــخیصی در دردهای اطراف شانه و گردن است که 
باعث اشتباه تشخیصی شده و پزشک و بیمار را سرگردان میکند. 

بنابراین شناخت آن برای پزشکان و نیز بیماران بسیار مهم است.
این فوق تخصص جراحی شــانه و آرنج می گوید: در سندرم درد 
میوفاسیال، یک نقطه دردناک و حساس در یک نقطه از بدن ایجاد 
می گردد و باعث می شــود این درد از محــل اولیه به یک یا چند 
محل اطرافش منتشــر گردد؛ این محلها ممکن است نزدیک و یا 
دور از محل اولیه باشند. وی اضافه کرد: به این نقطه دردناک اولیه، 
نقطه ماشه ای )نقطه تریگر) می گویند؛ این اسم )نقطه ماشه ای) به 
خاطر این است که با تحریک نقطه اولیه، دردی ایجاد می شود که 
به چندین محل دور و یا نزدیک آن هم می رسد؛ نظیر اینکه در یک 
سالح جنگی با کشیدن یک ماشه کوچک، ممکن است یک شلیک 
و انفجار شدید و گسترده رخ دهد و یک محل گسترده و یا خیلی 
دوردست تحت تاثیر آن قرار گیرد. دکتر نخعی امرودی توضیح داد: 
در حقیقت کلمه میوفاسیال ترکیبی از دو کلمه “میو” و “فاسیال” 
اســت. “میو” به معنی ” عضله” و “فاســیال” به معنی “مربوط به 
فاسیا” می باشد. فاسیا، همان الیه هایی از جنس بافت همبند است 
که بین، و دور بسیاری از بافت های بدن مثل عضالت، عروق، اعصاب، 
مفاصل و … قرار دارد. این متخصص اضافه کرد: نقاط دردناک در 
این بیماری در حقیقت، برجستگی هایی از عضالت و همین الیه 
فاسیایی است که با فشــار به آنها درد ایجاد می شود که می تواند 

به سایر جاها نیز گسترش 
یابد.وی تصریح کرد: یکی 
محل های  شــایع ترین  از 
اولیه درد در افراد مبتال به 
پشت  میوفاسیال،  سندرم 
کتف است. در این حالت، 
یک نقطه درناک و حساس 
در پشت کتف )معموالً در 
بــاالی زاویه داخلی کتف) 
قــرار دارد؛ یعنی جایی که 
بــه پایین ســتون فقرات 
گردنی نزدیک است. دکتر 
نخعی امــرودی ادامه داد: 
از سایرنقاط شایع این درد 
در پشت کتف، می توان به 
کنــاره داخلی کتف یعنی 
بین کتف و ســتون فقرات 
اوایل،  کرد.  اشاره  سینه ای 
درد در همیــن محل رخ 
می دهد و بعداً با پیشرفت 
بیماری، درد به پشــت و یا 
بغل گردن، پشــت قفسه 
سینه، جلوی قفسه سینه 
در همان ســمت  و از همه 
مهمتر به شانه، بازو و حتی 
به انگشــتان دســت هم 
تخصص  فوق  می رسد.این 
جراحی شانه و آرنج افزود: 
ممکن است همزمان با این 
احســاس  بیمار  درد،  این 
ضعف در عضــالت اطراف 
شانه و بازو نیز داشته باشد 
وگاهی بیمار در دســت و 
کوچک  انگشــت  ویژه  به 
و انگشــت حلقه احساس 
گزگز، ســوزش، کم حسی 
و یا سرد شــدن می کند.
وی مطرح کرد: درد ناشی 

از بیماری سندرم میوفاسیال نیز مثل سایر بیماری های اسکلتی-
عضالنی مانند آرتروز مفاصل، با ســرما، استرس و ناراحتی بیشتر 
شــده و با گرما و آرامش کمتر می شود و این دردها اغلب شب ها 
و با دراز کشــیدن و استراحت کردن بدتر می شوند و ممکن است 
مانع خواب راحت بیمار گردند و یا در طول شــب چندین بار او را 
از خواب بیدار کرده و حتی مانع خواب شوند.دکتر نخعی امرودی 
ادامه داد: ممکن اســت با فشار دادن، کوبیدن و یا ضربه زدن روی 
نقطه دردناک احســاس خوشایندی همراه با کاهش درد به بیمار 
مبتال به این ســندرم دســت دهد و خیلی وقت ها این بیماران از 
افراد خانواده می خواهند که آن نقطه فشار دهند، ماساژ دهند و یا 
حتی لگد کنند تا به طور موقت راحت شــوند لذا به ندرت ممکن 
است بیمار احساس درد بسیار شدیدی کند که مجبور شود حتی با 
حالت گریه و بی طاقتی شدید به اورژانس مراجعه نماید.  این فوق 
تخصص جراحی شانه و آرنج تشریح کرد: اگر درد در افراد مبتال به 
سندرم میوفاسیال به پشت و یا بغل گردن برسد و بخصوص به بازو 
و دســت هم تیر بکشد، شبیه دردهای گردن می شود و الزم است 

دردهای  هم  معالج،  پزشک 
گردنی و هم این بیماری را 
مد نظر داشته باشد تا دچار 
اشتباه تشــخیصی نگردند. 
وی اضافــه کرد: در دردهای 
حرکات  معمــوالً  گردنــی 
گردن دردناک است، درد آن 
به صورت تیز و تیر کشنده 
به بــازو و به ویژه دســت و 
انگشــتان منتشر می شود و 
ممکن است شــبیه حالت 
برق گرفتگی احساس شود؛ 
در حالی که در سندرم درد 
درد،  حداکثر  میوفاســیال، 
روی نقطه حســاس اطراف 
کتف وجود دارد و از آنجا به 
بازو و دست می رسد، حالت 
تیز ندارد و به صورت مبهم 
و گنگ منتشــر می شود و 
حرکات گــردن هم خیلی 

دردناک نیست. 
دکتر نخعی امــرودی افزود: 
اشــتباه بین این دو بیماری 
بسیار شایع است و حتی به 
ندرت دیده شــده است که 
بیمارانی مبتال به ســندرم 
درد میوفاســیال بوده اند که 
به اشــتباه به عنوان بیماری 
دیســک گردن تحت عمل 
جراحی نیــز قرار گرفته اند. 
برای جلوگیری از این اشتباه، 
گرفتن  وســیله،  مهمترین 
 شــرح حال کامل و معاینه 
 دقیــق بیمــار اســت. این 
 فوق تخصص جراحی شانه و 
آرنج توضیح داد: اگر پزشک 
هنگام معاینه بیمار مبتال به 
سندرم درد میوفاسیال فقط 
به عکس و ام آر ای )MRI) اکتفا کند، احتمال اشــتباه بسیار زیاد 
است، چرا که حتی در افراد نرمال جامعه هم که اصالً درد و بیماری 
 گردن ندارند، به ویژه در ســنین میانسالی و یا باالتر، اگر عکس و
  ام آر آی گرفته شود احتمال دیدن بیماری دیسک و آرتروز گردن وجود 
دارد. به عبارت دیگر اگر فردی کامالً سالم، به ویژه در سنین متوسط 
و یا باال را تحت عکسبرداری و ام آر ای قرار دهیم، ممکن است که 
آرتروز گردن و یا بیرون زدگی دیسک گردن را به درجاتی ببینیم. 
پس مهمترین راه افتراق ســندرم درد میوفاسیال از بیماری های 
گردن، همان شــرح حال و معاینه دقیق است. وی اظهار داشت: 
اگر سندرم درد میوفاسیال در شانه چپ رخ دهد ممکن است خود 
را شبیه دردهای قلبی نشان دهد که این بیماران به علت اهمیت 
و اورژانسی بودن دردهای قلبی باید اول به متخصص قلب مراجعه 
کنند. متخصص قلب ضمن بررســی  های قلب، شانه بیمار را هم 
معاینه می کند، این نقطه دردناک را پیدا کرده و او را به متخصص 
ارتوپدی ارجــاع خواهد داد.  دکتر نخعی امرودی ابراز کرد: گاهی 
ممکن است بیماری سندرم درد میوفاسیال، با بیماری های گردن و 
یا قلبی همزمان گردد که باید هر دوی آنها درمان شوند.  این فوق 
تخصص جراحی شانه و آرنج عنوان کرد: گاهی خود استخوان کتف 
نوعی بد شــکلی یا زائده اضافی دارد و یا طوری بد قرار گرفته که 
موقــع حرکت و چرخش به دنده های زیر خودش گیر می کند و با 
حرکت کتف روی قفسه سینه صدای خرت خرت می دهد که همراه 
با درد است که به این بیماری "snapping scapula" می گویند 
که با ســندرم درد میوفاشیال تفاوت دارد. این دو بیماری کیفیت 
درد تقریباً مشابهی دارند ولی در snapping scapula گیر کردن 
کتف همراه با صدا هم وجود دارد که در دیگری نیست. وی متذکر 
شد: با توجه به موارد گفته شده بیماران نباید خودشان برای بیماری 
خودشان تشخیص بگذارند، بلکه باید به پزشک مراجعه نمایند تا او 
بیماری را درست تشخیص دهدوگرنه ممکن است باعث عوارض 

جبران ناپذیری گردد. 
nبیماریسندرمدردمیوفاسیالمعمواًلدرسنینمیانیرخمیدهد

دکتر نخعی امرودی بیان کرد: بیماری سندرم درد میوفاسیال معموالً 
در زنان و در سنین میانی رخ می دهد که علت آن نامشخص است. 
رخ دادن این بیماری معموالً در اثر یک علت نیست و مجموعه ای از 
عوامل دست به دست هم می دهند تا این بیماری ایجاد گردد. این 
فوق تخصص جراحی شانه و آرنج می گوید: مهمترین عوامل ابتال 
به بیماری سندرم میوفاسیال عبارتند ازبروز اختالالت وضعیت بدن 
و مشکالت عضالنی – اسکلتی،انجام حرکات تکراری در دستها و 
شانه ها هنگام کار یا ورزش، فعالیت بیش از اندازه، خستگی عمومی، 
استرس و اضطراب. وی مطرح کرد: اشکال در حرکات شانه به دنبال 
بیماری های دیگر شانه، مثل پارگی های تاندون روتاتور کاف، اشکال 
در حرکات شــانه به دنبال بیماری های گردن مثل آسیب دیسک 
گردن، اشکال در حرکات شــانه به دنبال سندرم خروجی قفسه 
سینه و کشیدگی مکررعضالت اطراف کتف نیز از دیگر عوامل بروز 
سندرم میوفاسیال هستند.دکتر نخعی امرودی توضیح داد: اغلب 
بیمارانی که با درد بر اثر ابتال به بیماری ســندرم درد میوفاسیال 
 مراجعه می کنند افرادی هستند که با دست هایشان، ماه ها و سال ها 
کارهای تکراری و طوالنی انجام داده اند زیرا کســانی که طوالنی 
مدت در یک وضعیت می نشینند و می نویسند یا تایپ می کنند مثل 
 دانشجویان؛ کسانی که طوالنی مدت کج می نشینند و یا دست خود 
 را در یــک وضعیت نامناســب قــرار می دهند، مثــل رانندگی 
 طوالنی مدت و …. در معرض ابتال به این بیماری هستند. این فوق تخصص 
جراحی شانه و آرنج ادامه داد: همانطور که گفته شد بیماری سندرم 

درد میوفاسیال ممکن است با دیگر بیماریهای شانه و یا گردن همراه 
 باشد که با گرفتن شرح حال و معاینه دقیق و اگر الزم باشد، عکس،

 ام آر  آی و … از یکدیگر قابل اقتراق هستند؛ ولی شرط مهم این 
است که پزشک به فکر این بیماری باشد.

وی متذکر شد: تشخیص سندرم درد میوفاسیال فقط با گرفتن شرح 
حال و معاینه دقیق است و نیازی به گرفتن عکس )رادیوگرافی، ام آر 
آی، نوار عصب و … نیست، مگر همزمان به سایر بیماری های شانه 
و یا گردن هم شک شود که برای تشخیص آنها باید از این کارهای 

تشخیصی استفاده گردد. 
دکتر نخعی امرودی ادامه داد: در معاینه، با لمس و فشار به محل 
حداکثــر درد که معموالً در اطراف کتف اســت، درد موضعی رخ 
می دهد که ممکن است خفیف و یا شدید باشد. اگر به مدت حدود 
۵ ثانیه فشار نسبتاً زیاد و مداومی روی آن نقطه وارد شود، ممکن 
است درد و احساس کم حسی به اطراف آن محل، یا بازو و دست 
و یا انگشتان برسد. در لمس نقطه دردناک، معموالً یک برجستگی 
در عضالت و فاســیای آن محل، لمس می شود که با فشار به آن، 
درد رخ می دهد.  این فوق تخصص جراحی شانه و آرنج بیان کرد: 
 درمان سندرم درد میوفاشیال به طرق مختلف و بنا بر صالحدید 
 پزشــک انجام می شــود که عبارتنــد از اصــالح وضعیت بدن و 
 شانه ها، فیزیوتراپی، سوزن خشک، دارو درمانی، تزریق موضعی، درمان 
اختالالت همراه و جراحی.  وی ابراز کرد: درمان اصلی درد در افراد 
مبتال به سندرم درد میوفاسیال، برطرف کردن علت ایجاد کننده 
است. اگر وضعیت نامناســب در هنگام کار، استراحت و یا ورزش 
وجود دارد باید اصالح شــود. بهتر است در طول زمانی که کار و یا 
ورزش یکنواخت انجام می گیرد، هر چند دقیقه یکبار، چند حرکت 
کششی ساده برای شانه ها انجام شود.گاهی اشکال ساختاری در بدن 
وجود دارد، مثالً ستون فقرات بیمار نوعی کجی و انحراف دارد که 
باعث بد قرارگیری شانه ها می شود؛ این اختالالت باید تحت درمان 
قرار گیرند. دکتر نخعی امرودی افزود: اگر سندرم درد میوفاسیال به 
دنبال بیماری دیگری در شانه رخ داده باشد، ابتدا باید آن بیماری 
درمان شود، که معموالً آسیب ها و پارگی های تاندون روتاتور کاف 
شانه و گاهی شانه منجمد است. اگر بیماری دیسک گردن و … 

علت زمینه این سندرم باشد باید آن بیماری هم درمان شود.
nفیزیوتراپینقشبسیارمهمیدردرماناینبیماریدارد

این فوق تخصص جراحی شانه و آرنج گفت: فیزیوتراپی نقش بسیار 
مهمی در درمان بیماری سندرم درد میوفاسیال دارد. فیزیوتراپیست، 
بخصوص با آموزش، اصالح وضعیت بدن و تجویز تمرینات ورزشی 
به درمان این بیماری کمک می کند. البته گرم کردن، ماساژ درمانی 
)روی نقطه دردناک)، آزاد کردن و کشــش عضالت و … هم جزو 
درمان های این بیماری است که توسط فیزیوتراپیست مورد استفاده 
قرار می گیرند. وی افزود: کمپرس آب گرم یا ســرد و یا هردو )به 
صورت متناوب) نیز در درمان این بیماری کمک می کنند. استفاده 
از امواج اولتراسوند و بخصوص امواج شوکی نیز بسیار کمک کننده 

است که در حقیقت دو روش فیزیوتراپی هستند.
دکتر نخعی امرودی خاطرنشان کرد: یک روش بسیار مؤثر در درمان 
بیماری سندرم درد میوفاسیال استفاده از “سوزن خشک” یا همان 
dry needling است. این کار هم معموالً توسط فیزیوتراپیست  ها 
انجام می شــود و اصالً ربطی به طب سوزنی چینی ندارد. در این 
روش یک سوزن بســیار نازک را بدون هر گونه دارویی وارد نقطه 
ماشــه ای کرده و چند سوراخ در آن ایجاد می کنند. این کار باعث 
تسریع روند التهاب و سپس التیام شده و به بهبود بیماری کمک 
مؤثری می کند. این فوق تخصص جراحی شانه و آرنج اظهار داشت: 
داروهای ضد التهاب )مسکن ها)، ضد افسردگی، شل کننده عضالنی 
و…. در درمان این بیماری مؤثر هســتند که فقط باید توســط 
پزشــک تجویز شوند  و در عین حال باید دانست که درمان اصلی 
و اساسی این بیماری نیستند. درمان های مهم تر واساسی تر همان 
اصالح وضعیت بدنی و وفیزیوتراپی است. وی می گوید: یکی دیگر از 
راه های درمان بیماری سندرم درد میوفاسیال، تزریق موضعی است. 
در تزریق موضعی معموالً از یک کورتن) طوالنی اثر، مقداری ماده 
بیحسی موضعی برای کاهش درد ناشی از تزریق، و اغلب به همراه 
مقداری آب مقطر برای افزایش حجم و گسترش به بافتهای اطراف 
اســتفاده می شود. پس از تزریق، نقطه مورد نظر چندین بار از زیر 
پوست سوزن زده شده و سوراخ می گردد. دکتر نخعی امرودی اضافه 
کرد: این درمان هم اغلب موقتی است و باید با درمان های اصلی ذکر 
شده، همراه شود. تزریق کورتون بخصوص در موارد دردهای شدید 
و یا مقاوم به کار می رود. مصرف کورتون خوراکی و یا تزریق عضالنی 
آن )درباسن) در این بیماری توصیه نمی شود. وی مطرح کرد: اگر 
افراد مبتال به بیماری سندرم درد میوفاشیال دارای اختالالتی مانند 
اضطراب، افسردگی و خستگی عمومی نیز باشند باید تحت درمان 
مناسب قرار گیرند. این فوق تخصص جراحی شانه و آرنج ابراز کرد: 
اصوال بیماری ســندرم درد میوفاسیال نیازی به جراحی ندارد، اما 
اگر زمینه آن اختالالتی در شانه )مثل آسیب تاندون روتاتور کاف)، 
یا گردن )مثل بیرون زدگی دیســک گردن) و …. باشــد که آن 
بیماری ها نیاز به جراحی داشته باشند، پزشک معالج عمل جراحی 
را پیشــنهاد خواهد کرد.وی اضافه کرد: در بیماری کتف صدا دار 
یــا snapping scapula نیــز اول با درمان هــای غیر جراحی 
درمان می کنیم و اگر پاسخ نداد جراحی الزم می شود. معموالً در 
این حالت، بین اســتخوان کتف و دنده ها یک کیسه حاوی مایع 
به نام بورس وجود دارد که متــورم، ضخیم و دردناک می گردد و 
بورســیت نام می گیرد. حین عمل جراحی برجستگی استخوان 
کتف به همراه این بورس برداشــته می شوند. این عمل را می توان 
به صورت آرتروســکوپیک و یا باز انجام داد. دکتر نخعی امرودی 
در پایان گفت: موفقیت درمان بیماری سندرم درد میوفاسیال نیز 
مانند سایر بیماری هایی بدن بوده و صد در صد نیست. یعنی پزشک 
نمی تواند قول دهد که موفقیت، تضمینی است. در این بیماری نقش 
اول درمان را خود بیمار به عهده دارد. بیمار باید به کمک ورزش های 
کششــی و تقویتی که پزشک و فیزیوتراپیست به او یاد می دهند، 
وضعیت فیزیکی بدن خود را هنگام کار، استراحت، و ورزش اصالح 
کند و بر این اصالح مداومت نماید. البته اگر الزم باشد، دارو، تزریق 

موضعی و به ندرت جراحی نیز توسط پزشک تجویز می شود.

دانشمندان دانشگاه "هلسینکی" ۴۹ دوقلوی همسان)۹۸ نفر) را 
برای یافتن تغییرات متابولیکی بافت چربی که در نتیجه ی چاقی 
رخ می دهد مورد بررسی قرار دادند تا فرآیندهای بیولوژیکی که 
مربوط به مشکالت سالمتی هستند را بفهمند.به گزارش ایسنا، 
این مطالعه نشان می دهد که چگونه چاقی می تواند اثرات منفی 
بر روی عملکرد میتوکندری سلول های چربی بگذارد که می تواند 
باعث ایجاد التهاب و ســایر بیماری های مرتبط با چاقی شود.از 
آن  جایی که دوقلوهای همســان زمینه  ژنتیکی یکسانی دارند و 
معموال بســیاری از وقایع زندگی و تربیت خانوادگی  آن ها مشابه 
است، بســتر مناسبی برای دانشمندان هســتند تا تاثیر عوامل 
محیطی بر بیــان ژن را در آن ها آزمایــش کنند.مثال خوبی از 
این نوع آزمایش، مطالعه  دوقلوهای ناســا است که در آن ژن ها 

و بیولوژی دو فضانورد، مارک و اســکات ِکلی با یکدیگر مقایسه 
شد. یکی از این دو نفر برای مدت تقریبا یک سال در فضا زندگی 
کرده بود.گروه محققان دانشــگاه "هلسینکی" این روش را برای 
بررسی دوقلوهای همسانی که اختالف وزن قابل توجهی داشتند 
به کار بردند. این کار به گروه این امکان را داد که تاثیرات عوامل 
محیطی و سبک زندگی بر روی بیان ژن را مطالعه کنند. خصوصا 
بر روی میتوکندری که به عنوان نیروگاه سلول شناخته می شود.
پروفسور کرسی پیتیالینن نویسنده  این مقاله می گوید: دوقلوهای 
همسان ژن های مشابهی دارند و معموال وزن آن ها نیز برابر است. 
در حقیقت بررســی دوقلوها بهترین راه برای کشف ارتباط بین 

ژن ها و ســبک زندگی است.برخالف داشــتن ژن های یکسان، 
ژن ها و میتوکندری دوقلوها می توانند عملکرد متفاوتی داشــته 
باشــند ما از این ویژگی در مطالعات مان هنگام بررسی تاثیرات 
وزن بر عملکرد بافت ها استفاده کردیم.این گروه از ابزار تحلیلی 
مختلفی استفاده کردند و از بخش هایی از چربی و عضالت افراد 
نمونه برداری کردند تا تصویری از بیان ژن در دوقلوها به دســت 
آورند.این مطالعات نشان داد که عملکرد میتوکندری در بافت های 
چربی به طور زیادی کاهش یافته اســت. بررســی ها همچنین 
شواهدی از تغییر در بافت های چربی نشان داد که باعث التهاب و 
ایجاد فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط به چاقی مانند افزایش چربی 

در کبد و تغییرات کلسترول، گلوکز و متابولیسم انسولین می شود. 
اگرچه میتوکندری درون بافت عضله نیز تغییراتی داشت اما اثرات 
آن عمیق نبود و به مشکالت سالمتی ارتباطی نداشت.پیتیالینن 
می گوید: اگر میتوکندری را با موتور یک ماشین مقایسه کنیم در 
آن صورت قدرت آن با افزایش وزن، کاهش می یابد. میتوکندری 
که قدرت آن کم باشــد می تواند بخارهای سمی منتشر کند که 
باعث ایجاد التهاب در بافت چربی و در نتیجه بیماری های مرتبط 
با چاقی می شود. عالوه بر این محققان افت عملکرد میتوکندری 
در متابولیسم آمینواسید را مشاهده کردند.پیتیالینن می گوید: 
این یافته ها اهمیت زیادی دارند زیرا کاهش تجزیه آمینواسید و 
افزایش آن در خون با ایجاد تغییرات پیش دیابتی و تجمع چربی 

در کبد ارتباط دارد.

 آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص جراحی شانه و آرنج بررسی کرد 

سندرم درد میوفاسیال چیست؟ 

کشف تاثیر چاقی بر میتوکندری با بررسی دوقلوهای همسان

ارتباط نور خورشید با 
مرگ و میر کمتر بیماران کرونایی

یک مطالعه مشاهده ای نشان می دهد که در 
مناطق آفتابی تــر بروز مرگ و میر کمتری از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ اتفاق افتاده است.به 
گزارش مهر، محققان معتقدند اگر تحقیقات 
بیشتر نشان دهند که نور آفتاب باعث کاهش 
میزان مرگ و میر می شود، افزایش قرارگیری 
 ،UVA در معرض اشعه خورشــید، به ویژه
می تواند به عنوان یک مداخله ساده بهداشت 
عمومی عمــل کند.محققان بعد از بررســی 
گزارشات مرگ بیماران کرونایی در قاره آمریکا 
از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ دریافتند افراد ساکن 
در مناطق دارای باالترین میزان قرارگیری در 
معرض اشعه UVA، در مقایسه با افراد ساکن 
در مناطق با میزان قرارگیری کمتر در معرض 
 این اشعه، با خطر کمتر مرگ ناشی از کووید ۱۹ 
 روبرو بودند. این بررســی ها در انگلســتان و 
ایتالیا هم انجام شــد و نتایج مشابه به دست 
آمد.به گفته محققان، کاهش مشاهده شده در 
خطر مرگ ناشی از کووید ۱۹ با میزان باالتر 
ویتامین D قابل توضیح نیســت.یک توضیح 
احتمالی در مورد تعداد کمتر مرگ و میر این 
است که قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
باعث آزاد شدن اکســید نیتریک در پوست 
می شــود. این امر ممکن است توانایی تکثیر 

کروناویروس را کاهش دهد.

میکروبیوم های روده
 در بیماری اوتیسم نقش دارند

مطالعه جدید نشان می دهد اختالل اوتیسم با 
تغییراتی در میکروبیوم های روده مرتبط است.
به گزارش مهــر، در مطالعه جدید، محققان 
با اســتفاده از روش های استاندارد استخراج 
DNA و تعیین توالــی، ترکیب میکروبیوم 
روده را بین افراد مبتال به اختالل اوتیســم و 
گروه کنترل عصبی مقایســه کردند.محققان 
دریافتند که ترکیب میکروبیوم روده و عالئم 
گوارشی در افراد مبتال به اوتیسم به طور قابل 
توجهی باالتر از افراد بدون اوتیســم اســت.
محققان همچنین رابطه میکروبیوم روده را با 
شدت رفتاری اوتیســم، رژیم غذایی و عالئم 
گوارشــی در افراد ارزیابــی کردند.»کاترین 
لووزوپون«، دکترای میکروبیولوژیست، در این 
باره می گوید: »ما برای مطالعه شرکت کنندگان 
هر ســه ماه یکبار از آنها خواســتیم تا چند 
لیســت را پر کنند. یکی از آنها چک لیستی 
درباره رفتار ناهنجار است که رفتارهایی مانند 
گفتار نامناســب و حرکات تکراری را بررسی 
می کند. یک پرسشنامه مربوط به فراوانی غذا 
از شــرکت کنندگان در مورد نوع تغذیه شأن 
در هفته گذشــته هم تکمیل شد. همچنین 
پرســیدیم که شــرکت کنندگان چــه نوع 
عالئم دســتگاه گوارش را تجربه می کنند. ما 
نمونه های مدفوع را برای بررسی میکروبیوم 
جمــع آوری کردیم.«محققــان دریافتند که 
بدتر شدن گفتار نامناسب بین نقاط زمانی با 
کاهش میکروبیوم روده همراه است. یافته ها 
نشان می دهد که میکروبیوم روده در تحریک 
و تشــدید عالئم در کودکان مبتال به اختالل 

اوتیسم نقش دارد.

ارتباط تغذیه سالم و ورزش در 
کودکی با حجم مغز در بزرگسالی 
مطالعات اخیر محققان نشان می دهد کودکانی 
که فعالیت فیزیکی باالیی دارند و از رژیم غذایی 
سالم تبعیت می کنند، در بزرگسالی حجم مغز 
باالتری دارند و میزان استرس و اضطراب در این 
افراد کمتر است.به گزارش ایرنا، فعالیت بدنی و 
رژیم غذایی ســالم در تمام سنین تاثیر مثبتی 
بر ســالمت دارد. مطالعات اخیر نشان می دهد 
ورزش و رژیــم غذایــی ســالم در کودکی نیز 
دارای مزایای بلند مدت است.مطالعه محققان 
نشــان داد کودکانی که فعالیت فیزیکی باالیی 
دارند و از رژیم غذایی سالم تبعیت می کنند، در 
بزرگسالی حجم مغز باالتری دارند و همچنین 
میزان اســترس و اضطراب در این افراد کمتر 
اســت.کودکان امروز تمایل بیشتری به مصرف 
قند، چربــی و غذاهای آمــاده دارند؛ از طرفی 
بیشــتر وقت خود را صرف تماشای تلویزیون یا 
انجام بازی های کامپیوتری می کنند. این عوامل 
باعث می شود در بزرگســالی از سالمت کافی 
برخوردار نباشــند.کم تحرکی و تمایل به رژیم 
غذایی غربی که حاوی کسترول و کربوهیدرات 
است باعث شده سن ابتال به دیابت بسیار کاهش 
یابد و کودکان و نوجوانان به چاقی و اضافه وزن 
مبتال شــوند.رژیم غذایی سرشــار از سبزی و 
میوه، آجیل و اسیدهای چرب غیر اشباع برای 
کودکان مناسب است و عالوه بر افزایش تمرکز و 
عملکرد مغز، در سالمت استخوان ها و سوخت و 
ساز نقش دارد.تعادل هورمونی نیز به نوع تغذیه 

و تحرک کودکان وابسته است. 

تازهها

یافته

نکته

مهم ترین عامل جلوگیری از دردهای اسکلتی و عضالنی، آگاهی جامعه با علم ارگونومی و تطابق محیط کار با بدن است.
یک متخصص بیومکانیک در اینباره اظهار داشت: شــیوع دردهای اسکلتی و عضالنی در مشاغل اداری و کارمندان 
پشــت میز نشین روز به روز افزایش پیدا می کند که مهم ترین علت آن عدم آگاهی افراد از وضعیت بدنی نامناسب و 
شــرایط محیطی نامطلوب و غیر ارگونومی است.مهسا پارسا، در گفتگو با مهر، تصریح کرد: آگاهی از علم ارگونومی و 
تطابق محیط کار با بدن می تواند از دردهای اسکلتی و عضالنی تا حد زیادی جلوگیری کند. پیشگیری از آسیب های 
اسکلتی و عضالنی مرتبط با کار یکی از دغدغه های مهم در سراسر جهان می باشد چرا که آسیب های شغلی می توانند 
به راحتی عامل از دســت رفتن زمان کار، کاهش بهره وری کاری و افزایش هزینه ها گردد.پارسا با بیان اینکه سازمان 
بهداشت جهانی بعد از آسیب های تنفسی شغلی، آسیب های اسکلتی عضالنی ناشی از کار را در رتبه دوم بیماری های 
شغلی قرار داده است؛ افزود: مهم ترین دلیل آسیب اسکلتی عدم آگاهی افراد از وضعیت مناسب بدن هنگام نشستن 
پشــت میز و بخصوص هنگام کار کردن با رایانه است و دالیل بعدی محیط کار غیر ارگونومی، حرکات تکراری و عدم 
استراحت و حرکات اصالحی هنگام کار است.این متخصص بیومکانیک ادامه داد: نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده 
نشان می دهد در بین کارمندان پشت میز نشین افرادی که با رایانه و یا لپ تاب کار می کنند به نسبت دیگر کارمندان 
بیشتر دچار آسیب های اسکلتی و عضالنی می شوند؛ همچنین بررسی های انجام شده نشان داده که بیشتر این دردهای 
اسکلتی عضالنی مربوط به گردن و کمر است که باعث فتق و بیرون زدگی دیسک کمر، بیرون زدگی دیسک گردن و 
قفل شدن گردن می شود.پارسا اضافه کرد: کارمندان با آگاهی نسبت به علم ارگونومی به راحتی می توانند از این دردها 
پیشگیری کنند به طور نمونه کارمندان همواره باید قبل از نشستن، صندلی را متناسب با قد خود تنظیم کنند به نحوی 
که پای آنان به راحتی روی زمین قرار گیرد، عالوه بر تنظیم صندلی توجه داشته باشند موقع نشستن روی صندلی بین 
گودی کمر و پشتی صندلی هیچ فضای خالی وجود نداشته باشد و همواره این فضا پر باشد.وی گفت: صاف نشستن و 
خم نشدن نکته مهمی است که همواره باید به آن دقت کرد. عالوه بر رعایت نکات ارگونومی توسط کارمندان، مدیران 
نیز باید به اهمیت علم ارگونومی واقف باشــند و در حد ممکن تجهیزات مورد نیاز را در اختیار کارمندان قرار دهند. 
صندلی های قابل تنظیم و دسته دار این امکان را به کارمند می دهد تا بتواند صندلی را متناسب با فیزیک بدنش تنظیم 
کند و کمترین آسیب به بدن بخصوص کمر وارد شود.پارسا ادامه داد: بسیاری از افراد عادت دارند که هنگام نگاه کردن 
به صفحه نمایشــگر سر خود را خم کنند برای جلوگیری از این عادت غلط باید دقت کرد که باالترین قسمت مانیتور 
همسطح چشم باشد تا نیازی به خم شدن گردن نباشد همچنین صحبت کردن طوالنی با تلفن و خم کردن گردن نقش 
زیادی در گردن درد دارد و راه حل بســیار ساده آن استفاده از هندزفری به جای گوشی تلفن است.وی اظهار داشت: 
عامل مهم دیگری که منشــأ مهمی از دردهای اسکلتی عضالنی اســت قرار گرفتن بدن در یک وضعیت ثابت است، 
کارمندان دقت کنند که حداقل هر نیم ســاعت یکبار در حدود پنج دقیقه استراحت داشته باشند و با انجام حرکات 
نرمشــی بدن را از وضعیت ثابت تغییر دهند.وی با اشاره به اینکه سندرم تونل کارپال بسیاری از کارمندان را تهدید 
می کند افزود: این سندرم در نتیجه خم شدن مچ هنگام کار با موس و یا تایپ کردن پدیدار می شود که باعث احساس 
درد، مور مور شــدن و گز گز در دست می شود و راه حل پیشگیری از آن انجام حرکات کششی و استراحت به دست 
اســت و باید دقت داشت که مچ دست خم نشود و حرکات با کمترین نیرو و مالیم انجام شود.پارسا خاطرنشان کرد: با 
رعایت نکات ارگونومی هنگام کار کردن در محل کار می توان از آسیب های اسکلتی عضالنی تا حد زیادی جلوگیری کرد 

و تبدیل به افرادی پر انرژی، سالم و شاد شد.

|مهم ترین عامل جلوگیری از دردهای اسکلتی و عضالنی

6



چهارشنبه  25 فروردین 1400    شماره  5990
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: کتاب »انقالب ما« را نوشته که 
جزء بهترین کتاب ها است. جرقه ی این مصاحبه اما به یک ادعا 
از سوی یک فیلسوف فرانسوی معاصر زده شد. مطلبی به نقل از 
»آلن بدیو« فیلسوف معاصر فرانسوی ما را بر آن داشت تا سندرز 
را بیشتر زیر ذره بین تحلیل قرار دهیم و در یابیم او کیست و چرا 
رئیس جمهور آمریکا نشــده است، جایگاه او در بدنه ی سیاسی 
ایاالت متحده کجا است، تا چه اندازه به سیاست های دموکرات ها 
و تا چه اندازه به سیاســت های جمهوری خواهان نزدیک است؟ 
او اگر چه مستقل است اما در برهه هایی، نظریاتی ارائه داده که 

قابل تأمل است. 

< یهودی زاده ای که عالقه ای به مذهب ندارد! 
برنی سندرز متولد بروکلین شهر نیویورک در تاریخ ۸ سپتامبر 
۱۹۴۱ اســت. او در خانــواده ای یهودی متولد شــد، پدرش از 
یهودیان مهاجر لهســتانی و مادرش اهل نیویورک بود. سندرز 
به مدرسه عبری نیویورک رفت و حتی در مراسم جشن تکلیف 
یهودی شرکت کرد، هر چند از همان نوجوانی عالقه ای به دین 
و مذهب نداشت. او یکی از سیاستمداران و سناتورهای آمریکایی 
اســت که طوالنی ترین دوره حضور به عنوان یک مســتقل در 

کنگره آمریکا را دارد. 
ســندرز نخســتین بار در ســال ۱۹۹۰ به نمایندگی مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده آمریکاانتخاب شــد. او در فراکسیون 
حزب دموکرات شرکت می کند که وی را قادر می سازد در صورتی 
که دموکرات ها در اکثریت قرار گیرند در کمیته های کنگره عضو 
شــود. او بزرگ شده شهر نیویورک است. سندرز که خود را یک 
سوسیالیست دموکراتیک و یک ترقی خواه می داند، حامی حقوق 
 کارگــران بوده و بر مقابله با نابرابــری اقتصادی تأکید می کند. 
او مدافع مراقبت ســالمت همگانی و تک پرداخت گر، مرخصی 
 زایمان با حقوق، و نیز آموزش دانشــگاهی بدون شهریه است. 
در سیاست خارجی، او حامی کاستن از هزینه کرد نظامی آمریکا، 
پی گرفتن بیشتر دیپلماسی و همکاری بین المللی و تأکید بیشتر 
بر حقوق کار و دغدغه های زیست محیطی در زمان مذاکره بر سر 

توافقات تجاری بین المللی است. 

< برنی سندرز و سیاست
برنی ســندرز حرفه سیاسی خود را در ســال ۱۹۷۱ به عنوان 
عضوی از حزب اتحادیه آزادی که منشأ آن جنبش ضد جنگ و 
حزب خلق بود شروع کرد. او در سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۴ برای 
فرمانداری ورمانت و در ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ برای ســناتوری ایاالت 
متحده رقابت کرد. در انتخابات ۱۹۷۴ سنا او پس ازپاتریک لیهی 
دادستان کل ۳۳ساله شهرستان چیتندن و دیک ملری نماینده 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ورمانت سوم شد. سندرز در 
سال ۱۹۸۰ به شــهرداری برلینگتون، ورمانت، پرجمعیت ترین 
شــهر این ایالت، برگزیده شد. در ســال ۱۹۹۰ او به نمایندگی 
حوزه انتخابیه کلی ورمانت در مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
آمریکا برگزیده شــد. واشینگتن پســت پیروزی او را به عنوان 
نخستین راهیابی یک سوسیالیست به مجلس نمایندگان توصیف 
کرد. ســندرز تا زمان انتخاب به سنا در سال ۲۰۰۷ در مجلس 
نمایندگان فعالیت کرد. او نخستین سیاستمدار مستقلی بود که 

پس از ۴۰ سال به نمایندگی مجلس آمریکا برگزیده می شد. 

< رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶
کمپیــن انتخاباتی برنی ســندرز از ۲۶ می ۲۰۱۵ آغاز شــد، 
ســندرز برخالف نامزدهای دیگر به جــای حامیان مالی بزرگ 
از حمایت های کوچک طبقات متوسط و کارگر آمریکایی برای 
تأمیــن هزینه های تبلیغات انتخاباتی بهره می برد. ســندرز در 
۱۲ژوئیه ۲۰۱۶ به نفع هیالری کلینتون از رقابت های انتخابات 

ریاست جمهوری ایاالت متحده کنار کشید. 

< انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
برنی ســندرز در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ نامــزدی خود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا اعالم کرد. این دومین 
شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری بود او در نظرسنجی های 
اولیه جزو پیشتازان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات محسوب 
می شد. ســندرز در هنگام اعالم کارزار انتخاباتی خود ۷۷ سال 
سن داشــت، که ۵ سال بیشتر از ســن دونالد ترامپ در زمان 
مشابه محسوب می شــود. او به دلیل »سن باال و فرصت ندادن 
به نامزدهای جوان تر« مــورد انتقاد برخی هم حزبی های خود 
قرار گرفته است. از دیگر انتقادات به سندرز »وجود آزارجنسی 
در کارزار ۲۰۱۶« بوده است. سندرز هنگام اعالم دومین نامزدی 
خود، کمپین ۲۰۱۶ خود را »انقالب سیاسی« نامید و اعالم کرد 
کمپین ۲۰۲۰ فرصت آن است که او و طرفدارانش، »این انقالب 

را پیش ببرند.« 

< وعده های انتخاباتی۲۰۲۰ سندرز
از جملــه وعده های او می توان به »پوشــش همگانی ســالمت 
رایگان«، »دانشگاه های رایگان« و »شغل تضمین شده برای همه 
افراد«، اشــاره کرد. سندرز همچنین یکی از هدف های کمپین 
۲۰۲۰ خود را تک دوره ای کردن ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
می داند و او را »دروغگو«، »نژادپرســت«، »جنسیت پرست« و 

»همجنس گرا هراس« می داند. 

< میزان تائید برنی سندرز 
یک نظرسنجی جدید حاکی است که میزان تائید برنی سندرز 
در دیدگاه عموم، از جو بایدن و کاماال هریس باالتر اســت. این 
رتبه بندی در حالی انجام و اعالم شده که سناتور سندرز خواستار 
آن شــده بود که افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دالر، در الیحه 
۲/۱ تریلیون دالری مشــوق مالی ویــروس کرونا، که در هفته 

جاری به تائید کنگره رسید، گنجانده شود. 

< سیاست خارجی/ ایران
در ۱ دسامبر ۲۰۱۶ مجلس سنای آمریکا برای تمدید تحریم های 
ده ساله علیه ایران رأی گیری کرد. رهبر جمهوری اسالمی گفته 
بود کــه تمدید این تحریم ها نقض آشــکار برجام اســت. این 
تحریم ها با اکثریت قاطع ۹۹ درصدی رأی آورد و تنها کســی 
که به این تحریم ها رأی نداد برنی سندرز بود. در انتخابات سال 
۲۰۱۶ در رابطه با سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال ایران، 
برنی سندرز تنها کاندیدای ریاست جمهوری بود که اعالم کرده 
پس از رئیس جمهور شدن، هر چه سریع تر روابط آمریکا با ایران 
را از ســر خواهد گرفت. رقیب او هیالری کلینتون، معتقد بود 
این موضوع باید به صورت مقطعی و گام به گام انجام شــود، نه 
به سرعتی که سندرز معتقد است. سناتور سندرز ریشه یهودی 
دارد اما از برجام به طور کامل حمایت می کند، معتقد اســت در 
قضیه اسرائیل و فلسطینیان، ایاالت متحده باید به واقع بی طرف 
باشد و از حمایت بی چون چرای اسرائیل دست بردارد و در نهایت 

خواهان ایجاد رابطه دیپلماتیک 
مابین جمهوری اسالمی ایران و 

آمریکا است. 
برنــی ســندرز در مناظــره با 
هیــالری کلینتــون، در نقــد 
دخالت های سابق دولت ایاالت 
کشــورهای  امور  در  متحــده 
خاورمیانه و شــمال آفریقا، از 
ســقوط دولت قانونی مصدق، 
به عنوان نمونــه ای از عملکرد 
ایاالت متحده در ساقط کردن 
دولت ها یاد کــرد و مصدق را 
نخست وزیر منتخب ملت ایران 
خواند که به خاطر منافع ایاالت 
متحده و بریتانیا، از قدرت به زیر 
کشیده شد. او نتیجه این کودتا 
را دیکتاتور شــدن شاه ایران و 

انقالب ایران دانست. 

< سندرز در منتهی الیه سمت 
چپ سیاست؟ 

 »آلن بدیو« دو سخنرانی 
در ســال ۲۰۱۶ در آمریکا 
ایــراد کرد که بــه صورت 
کتاب منتشر شده است. در 
این کتاب نوشته شده: تضاد 
سیاســت  در  پنهان  حقیقی 
آمریکا تقابل هیالری کلینتون 
و ترامپ نیســت بلکه تضاد 
زمانی  آمریکا  در  سیاســی 
است که ســندرز و ترامپ 
با هــم به رقابــت بپردازند. 
می گوید  ساده تر  تعبیری  به 
منتهی الیه ســمت راست و 
منتهی الیه سمت چپ سیاسی 
آمریــکا ســندرز و ترامپ 
شــما  آیا  می گیرند.   قــرار 

قبول دارید؟ 
ایــن تحلیل به نظر من منتهی 
الیه راست و چپ هیئت حاکمه 
ایاالت متحده آمریکا است الزاما 
به این معنی نیست که این دو 
نفر یعنی ســندرز و ترامپ دو 
ســر طیف چپ و راست ایاالت 
متحــده آمریکا باشــند. یعنی 
ما باید بین چپ و راســتی که 
می توانند در حاکمیت باشــند 
با چپ و راســتی که در سطح 
جامعه هستند و نمی توانند در 
باشند  داشته  حضور  حاکمیت 
تفکیک قائل شویم. از این جهت 
فردی مثل سندرز که در هیئت 
حاکمه است، سال ها سناتور بود، 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
بود و از شــانس پیــروزی در 
انتخابــات هم برخــوردار بود 
منتها الیه ســمت چپ ایاالت 
متحــده آمریــکا را نمایندگی 
احــزاب، جریان ها و  نمی کند. 
شــخصیت هایی هستند که به 

مراتب در مسائل سیاســی، اقتصادی و اجتماعی چپ گراتر از 
برنی ســندرز هستند. احزاب کمونیستی، احزاب سوسیالیستی 
یا جریان های ضد جنگ که این ها یــا اجازه ورود به آن ها داده 
نمی شود یا مورد استقبال و اقبال عمومی قرار نگرفتند و شانسی 
ندارند که در کنگره حضور داشــته باشــند یا روزی پای شان به 
کاخ سفید کشیده شــود. در مورد جناح راست هم همین طور 
اســت. البته به آن اندازه که سندرز طیف چپ حاضر در هیئت 
حاکمه را نمایندگی می کند، ترامپ اینگونه نیست. اتفاقا ترامپ 
جزء راست میانه طبقه بندی می شود. هر از گاهی یک نشانه هایی 
از راســت گرایی افراطی هم بروز داده امــا از دونالد ترامپ هم 
راســت گراتر در هیئت حاکمه آمریکا هست. اما راست گراهایی 
هم هستند که مثل چپ هایی که در هیئت حاکمه حضور ندارند 
آن ها هم در هیئت حاکمه نیستند و شانسی برای پیروزی ندارند 
در کنگره و کاخ سفید راه پیدا نمی کنند اما مورد استقبال قرار 
می گیرند راست هایی که شانه به شانه با نژاد پرستی در حرکت 
هســتند. بنابراین تعبیر این صحبت درست است که سندرز و 
ترامپ بین دو سر طیف راست و چپ در آمریکا است اما به این 
معنی نیست که برنی سندرز تمام چپ را نمایندگی کند یا فردی 
مثل دونالد ترامپ تمام راست را نمایندگی کند. جریان های چپ 
هستند که سندرز را یک فرد راستگرای سازشکار لقب می دهند 
و راست هایی هم هستند که به فردی مثل ترامپ به چشم یک 
آدم خائن به ارزش های محافظه کارانه یک لیبرال مســلک نگاه 
می کنند که باعث می شود به شکل طیف های وسیع تری در دایره 

قدرت بین ترامپ و سندرز در آمریکا شاهد باشیم. 

 در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ ســندرز برای رئیس 
جمهور شدن تالش می کند. از یکی از اساتید تاریخ شنیدم 
که هیچ یهودی رئیس جمهور آمریکا نخواهد شــد آیا این 

مسئله صحت دارد؟
تا به االن که هیچ یهودی رئیس جمهور نشــده اســت و به جز 
جان اف کندی و جو بایدن همه پروتستان بودند. اما رئیس جمهور 
شدن یک یهودی خیلی غریب الذهن نیست. یهودی ستیزی در 
آمریکا هم وجود دارد برخی از جهت گیری های جریان های راست 
علیه یهودیان اســت. اما یهودیان از یک پشتوانه بسیار بزرگی 
برخوردارند و آن هم »اونجلیست ها« هستند که مسیحی اما به 
شدت عالقه مند به سرنوشت قوم یهود هستند و ظهور حضرت 
عیسی را منوط به پیروزی های اسرائیل در سرزمین های فلسطین 
می داننــد. از این جهت از حمایت زیادی برخوردار هســتند اما 
اینکه تاکنون رئیس جمهور نشدند چون وزن جمعیتی شان کم 
است. سه - چهار درصد آمریکایی ها یهودی هستند و نمی توانند 
در کشوری که اکثریت پروتستان است با توجه به پیشینه دینی 
و مذهبی برنده شوند. اما دور از انتظار هم نیست که یک یهودی 
رئیس جمهور شود. مثال در سال ۲۰۰۰ الگور معاون جو لیبرمن 
یهــودی بود و اگر در انتخابات اتفاقاتی که می دانیم رخ نمی داد 
جولیبرمن می توانست اولین معاون رئیس جمهور یهودی شود. 

بنابراین دور از ذهن نیست اما 
کار ســاده ای هم نیســت نیاز 
دارد یک سری الگوهای ذهنی 
آمریکا شکســته شــود که راه 

برایشان باز شود. 

 پــس یهــودی بــودن 
مانعی  نمی توانــد  ســندرز 

برایش باشد؟ 
خیر. رســیدن به جایگاهی که 
برنی سندرز است یک موفقیت 
بسیار بزرگ است. برنی سندرز 
بنا به دالیل دیگری در ســال 
۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ نــاکام ماند. به 
نظــر بنده پارامتــر دین عامل 
مهمــی در این قضیه نبود. اگر 
اتفاقات دیگری رخ می داد برنی 
به عنوان  سندرز می توانســت 
نامزد انتخابات بررســی شود و 
دونالد  دادن  شکســت  شانس 

ترامپ را هم داشت. 

 در ســال ۲۰۰۰ زمانی 
الکترال  بــه آراء  کــه کار 
 کشید- مابین الگور و بوش -

آن هایــی که بعدها در مورد 
ریاســت  انتخابات  اتفاقات 
تاریخ  آمریــکا  جمهــوری 
تحلیلــی نوشــتند جمله ای 
دست به دســت می شد که 
اگــر الگور رئیــس جمهور 
و  بود مســیر جهان  شــده 
ایاالت متحده آمریکا عوض 
می شــد آیا چنین فرضی در 
مورد سندرز در سال ۲۰۱۶ 
می تواند صحت داشته باشد؟ 
از آنجایــی که ایــاالت متحده 
آمریکا خواســته یا ناخواســته 
بزرگترین بازیگــر بازی جهان 
اینکه چه کسی  بنابراین  است 
رئیس جمهور شــود فی نفسه 
ایجاد  تغییرات اساسی در دنیا 
می کنــد. ربطی به ســندرز یا 
الگور ندارد. هر کسی در آمریکا 
به ریاســت جمهوری برســد 
با به اجرا گذاشــتن طرح ها و 
برنامه هــای انتخاباتی، حزبی و 
سیاسی اش در جهان تاثیر گذار 
است. تا آینده نامعلوم و تا زمانی 
که آمریکا چنین وزن پر رنگی 
در شــکل دادن بــه تحوالت 
جهان داشــته باشد هر رئیس 
جمهوری که روی کار آید این 

تغییرات را ایجاد می کند. 

 به نظر شما مقایسه الگور 
و ســندرز مقایســه درستی 

است؟ 
و  نیســت  دموکرات  ســندرز 
حزبی مستقل اســت ولی اگر 
بخواهیــم در کمپین دموکرات طبقه بنــدی کنیم از یک جنبه 
اشتراکاتی داشــتند. الگور هم به جناح لیبرال حزب دموکرات 
تعلق داشــت برخالف خانواده کلینتون ها که راست میانه حزب 
دموکرات هســتند الگور متمایل به جریان لیبرال حزب می شد 
که مسائل زیســت محیطی و حقوق بشری خیلی پررنگ بود. 
از این جهت مشــابهت هایی بین الگور و سندرز وجود دارد ولی 
سندرز بیشتر یک شبه انقالبی است یک اصالحگر عمده است. 
افرادی مثل الگور بیشــتر در چارچوب ساختارها و نظم و نظام 
مستقر طبقه بندی می شــوند ولی از سندرز می توان با تعابیری 
مثل شورشــی یاد کرد. اسم کتابی هم که نوشته انقالب مارس، 
از واژه انقالب استفاده کرده است. یکی از دالیل عمده ای که در 
سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ نتوانســت حمایت های عمومی را حداقل 
در حزب دموکرات به ســمت خودش جلب کند این اســت که 
نگران هستند چنین شــخصی وقتی به قدرت رسد بسیاری از 
چارچوب های سنتی را از بین ببرد و دست به تغییراتی بزند که 
خیلی با خلق و خوی آمریکایی ها که خیلی به نظم و نظام مستقر 
پایبند هستند خوش نیاید از این جهت تفاوت وجود دارد. فاصله 
بین الگور با ســندرز در مســائل تحوالت و اصالحات اجتماعی 

مقداری زیاد است. 

 اگر با این عبارت موافق هستید سوال را کامل می پرسم. 
من هنری کیسینجر را یک شخصیت خیلی خاص در تاریخ 
سیاسی آمریکا می دانم. چقدر سندرز در سیاست و عرصه 

قدرت آمریکا خاص است؟ 
هنری کیســینجر در عرصه سیاســت خارجی یک شخصیت 
شاخص و سرشناس است و اگر نه در عرصه سیاست اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جایگاهی که در عرصه سیاســت خارجی 
دارد، ندارد و برای کشورهای دیگر شناخته شده تر اما در داخل 
اینگونه نبوده اســت. با این حال هنری کیســینجر را مدافع یا 
حافظ نظم می دانم کسی که آمد نظام ساخته شده توسط ایاالت 
متحده را پاسداری کند و به عنوان یکی از پاسداران امپراطوری 
آمریکا می شــود از او یاد کرد. ولی سندرز یک انقالبی است که 
خواهان تغییرات اساسی است حتی تا دگرگون کردن یک سری 
از مناسبات اقتصادی و اجتماعی. اکنون دائم در مورد بی عدالتی 
و نابرابری صحبت می کند و دیدگاهش علیه بزرگان وال استریت 
و طمع ورزی سرمایه داران است. یک نوع نگاه انتقادی به نظام 
ســرمایه داری در آمریکا دارد. ماهیتا به کیســینجر نمی خورد. 
کیسینجر یک انقالبی، برانداز و تحولخواه نبود او حافظ وضعیت 
موجود بود اما سندرز معتقد است برای رسیدن به زندگی بهتر 
باید تغییراتی ایجاد کرد و معتقد است با اصالحات بنیادین باید 
منشا تغییرات بزرگ بود. سندرز سمبل تغییر و کیسینجر سمبل 

حفظ وضع موجود است. 

 حرف هــا و ادعاهــای آقای ســندرز را چقدر واقعی 
می دانید؟ 

برای طیف وســیعی از جامعه آمریکا اصال مورد پســند نیست. 
به شــدت نگران و وحشت زده هستند چون در سپهر سیاست 
آمریکا سوسیالیسم یا اشتراکی یا توزیع ثروت بسیار امر ناپسندی 
اســت و همگان گارد می گیرند. به ویــژه علی رغم مواضع ضد 
ثروتی که دارد و منتقد به وال اســتریت در زندگی شخصی فرد 
ثروتمندی اســت و روابط بسیار نزدیکی با بزرگان وال استریت 
دارد. در همیــن انتخابــات ۲۰۱۶ در رده باالی جمع آوری پول 
بود که بخش عمده ای از این پول را سرمایه داران و کمپانی های 
بزرگ می دهند و گفته می شود رفتار سندرز با گفتارش متناقض 
اســت چگونه یک فرد ثروتمند می تواند مدافع فقرا باشــد؟ اما 
دیدگاهش برای جوانان مورد پسند است برای کسانی که از وضع 
موجود ناراضی هستند اما محافظ کار نیستند قابل قبول است. 
کســانی که از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی رنج می برند از 
او حمایت می کنند. اما دشمنانی بسیار عمیق تر و گسترده تر از 
حامیان دارد. اینکه در ســال ۲۰۱۶ حذف شد همه اش به این 
دلیل نیست که توطئه ای توسط هیالری کلینتون صورت گرفت 
یا در سال ۲۰۲۰ توطئه ای توسط بایدن. پایگاه اجتماعی فراگیر 
هم ندارد پایگاه اجتماعی قوی و پر سر و صدا دارد و جوانان بسیار 
به او عالقه مند هستند اما به همان اندازه افراد مسن افرادی که 
هنوز ذهنیت های جنگ سردی دارند بحث سوسیالیسم برایشان 
اهمیت دارد و تداعی کننده اتحاد شــوروی است، علیه او جبهه 

می گیرند. 

 به عنوان یک تحلیل گر مسائل سیاسی آمریکا چقدر 
صداقت در صحبت های آقای سندرز می بینید؟ 

پاسخ به این ســوال خیلی سخت است چون در آمریکا زندگی 
نکردم. تصویری که از برنی سندرز می بینم با واقعیت های زندگی 
روزمره مردم آمریکا شاید متفاوت باشد. سندرز را به عنوان کسی 
که نقاد سیستم است و تالش می کند سیستم را آسیب شناسی 
کند مورد توجه قرار می دهم قضاوت ارزشــی یا ندارم یا ترجیح 
می دهم اکنون بیان نکنم چون قرار اســت منتشر شود. از یک 
منظر تفکرات ســندرز اگر به تقویت قدرت آمریکا منجر شود و 
بتواند آمریکا را از مشکالتش خارج کند می تواند برای کشورهایی 
مثل ایران مخاطره آمیز باشد چون اگر اصالحات صورت گیرد و 
آمریکا از بحران ها خارج شود می تواند با قدرت بیشتری سلطه اش 
در جهان را ایجاد کند بعضی از نظریات این است آمریکا اگر به 
ســمت بحران پیش رود و کســی کمک نکند آمریکا به سمت 
فروپاشــی پیش می رود. اما اگر منجی پیدا شــود و تالش کند 
آمریکا را احیا کند شاید از یک منظر مورد پسند نباشد و خیلی ها 

در دنیا خواهان فروپاشی آمریکا هستند. 

 دقیقا همان مسیری که آقای ترامپ طی می کرد؟ 
بله. بعضی می گفتند ترامپ خوب است چون آدمی است که به 
فروپاشــی آمریکا کمک می کند و با ایــن ادله در ایران و برخی 
کشورها حمایت می کردند و بیان می کردند ترامپ نسخه آمریکا 
را می پیچد. عکس آن می تواند این باشــد که اگر سندرز بیاید و 
اصالحات خود را انجام دهد و فروپاشی و افول آمریکا را به تعویق 
بیاندازد برای کشوری مثل ایران می تواند مخاطره آمیز باشد چون 
نفع آن در درجه اول به جیب شهروندان آمریکایی می رود. ادعای 

سندرز این است که می خواهد آمریکا را قدرتمند کند. 

 فارغ از چین، ایران و کره شــمالی یکی از اصلی ترین 
مسائل سیاســت خارجه آمریکا همیشه روسیه بوده است. 
شاهد بودیم هر گاه هیئت حاکمه آمریکا یک رابطه نرم تر 
و نزدیکتری با روسیه داشتند اتفاقات عجیبی در برخی نقاط 
دنیا افتاده اســت. مثال در خاورمیانه یا شرق آسیا. در یکی 
از کمپ های انتخاباتی آقای ترامپ متلکی به آقای سندرز 
گفته بود که ما می دانیم روس ها چقدر عالقه مندند سندرز 
رئیس جمهور شود. آیا واقعا هیئت حاکمه روسیه به شخصی 

مانند سندرز عالقه داشت که رئیس جمهور شود؟ 
تحلیل بنده این است که کشورهایی که از جانب ایاالت متحده 
آمریکا احســاس خطر و تهدید می کنند هر چه این احســاس 
تهدید شدیدتر باشد بیشــتر عالقه مندند که در داخل آمریکا 
جنگ، دعوا، درگیری و تنش وجود داشــته باشد. این درگیری 
و تنش می تواند با حمایت از یک گروه علیه گروه دیگر باشــد. 
بنابراین منطقی اســت که اگر روس ها احساس خطر می کنند 
اتفاقاتــی در آمریکا رخ دهد که آمریکایی ها گرفتار خودشــان 
باشــند. این می تواند انتخابات باشد یا رسوایی هایی برای رئیس 
جمهور باشــد که هر روز دعوا و کشــمکش داشته باشند و به 
کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه توجه نکنند. از این جهت 
دولت اگر در دســت دموکرات ها باشد جمهوری خواهان تالش 
می کنند آشــوب به پا کنند در اختیار جمهوری خواهان باشد 
دموکرات ها علیه آن ها کار می کنند. از این منظر منطقی به نظر 
می رســد که کشورهایی مثل روسیه، ایران، چین، کوبا و ونزوئال 
به دنبال این باشــند که در آمریکا جنگ و دعوا باشد یا اگر در 
توان شان باشــد و قدرت اثرگذاری داشته باشند بتوانند به این 
شکاف ها شــدت بخشند. برخالف برخی از کارشناسان معتقدم 
دلبستگی شــخصی بین پوتین و ترامپ نه در سال ۲۰۱۶، در 
سال ۲۰۲۰ وجود داشته. ترامپ ابزاری برای تشدید شکاف ها و 
اختالفات در درون آمریکا بوده است. مثال این کار را اگر سندرز 
انجام دهد روس ها از ســندرز حمایت می کنند، اگر بایدن انجام 

دهد از او حمایت می کنند. 

 آقای ســندرز در هر صورت یکــی از حامیان آقای 
بایدن بود ولی اقبالی از سمت آقای بایدن به سمت سندرز 
نمی بینیم کما اینکه بایدن تقریبا می توان گفت با برخی از 
حامیانش فاصله مطمئنه ای ایجاد کرده آیا ممکن اســت 
این فاصله ســبب شود سندرز به عنوان یکی از منتقدان یا 

مخالفان بایدن دست به تحرکاتی زند؟ 
برخالف این دیدگاه معتقدم سندرز اثر خود را گذاشت. درست 
اســت که ســمتی در دولت بایدن نگرفت علتش هم این است 
کــه دموکرات ها در ســنا لب مرزند و ۵۰ - ۵۰ هســتند و هر 
ســناتوری که از دست دهند پرکردن جایش بسیار دشوار است 
بنابراین اگر سندرز می خواست وزیر شود می توانست این خطر را 
 ایجاد کند که برتری شکننده دموکرات ها به خطر افتد. بنابراین 
هیچ کس از ســنا وارد دولت بایدن نشد و تنها کاماال هریس بود 
که معاون رئیس جمهور شد. اما بعضی از سیاست هایی که اجرا 
می شود متاثر از فشاری اســت که جریان ترقی خواه در داخل 
حزب دموکرات بر بایدن ایجاد کردند و یک ســری ایده ها را به 
تیم بایدن تحمیل نمودند. انرژی سبز محصول کار افرادی مثل 
ســندرز و خانم کلینتون است آن ها این را از بایدن خواستند و 
او هم انجام داد. یا واگذاری ریاست کمیته بودجه سنا که بسیار 
بسیار مهم است به سندرز و یک تنه می تواند تمام اقتصاد آمریکا 

را زیر و رو کند. 

                               یک شبه انقالبی و شبه شورشی
سیاسی

< جریان های چپ هســتند که سندرز را 
یک فرد راستگرای سازشکار لقب می دهند 
و راســت هایی هم هســتند که به فردی 
مثل ترامپ به چشــم یــک آدم خائن به 
ارزش های محافظه کارانه یک لیبرال مسلک 
نگاه می کنند که باعث می شــود به شکل 
بین  قدرت  دایره  در  وسیع تری  طیف های 

ترامپ و سندرز در آمریکا شاهد باشیم

< یهودی ســتیزی در آمریــکا هم وجود 
دارد برخــی از جهت گیری های جریان های 
راســت علیه یهودیان است. اما یهودیان از 
یک پشتوانه بســیار بزرگی برخوردارند و 
آن هم »اونجلیست ها« هستند که مسیحی 
اما به شــدت عالقه مند به سرنوشت قوم 
یهود هستند و ظهور حضرت عیسی را منوط 
به پیروزی های اســرائیل در سرزمین های 

فلسطین می دانند

< کیسینجر یک انقالبی، برانداز و تحولخواه 
نبود او حافظ وضعیت موجود بود اما سندرز 
معتقد اســت برای رسیدن به زندگی بهتر 
باید تغییراتی ایجاد کرد و معتقد اســت با 
اصالحات بنیادین باید منشا تغییرات بزرگ 
بود. سندرز سمبل تغییر و کیسینجر سمبل 

حفظ وضع موجود است

< رفتــار ســندرز با گفتــارش متناقض 
ثروتمند می تواند  اســت چگونه یک فرد 
مدافع فقرا باشــد؟ امــا دیدگاهش برای 
جوانان مورد پســند است برای کسانی که 
از وضع موجود ناراضی هســتند اما محافظ 
کار نیســتند قابل قبول است. کسانی که 
نابرابری های اقتصــادی و اجتماعی رنج  از 
می برند از او حمایت می کنند. اما دشمنانی 
بسیار عمیق تر و گسترده تر از حامیان دارد. 
اینکه در ســال ۲۰۱۶ حذف شد همه اش به 
این دلیل نیست که توطئه ای توسط هیالری 
کلینتــون صورت گرفت یا در ســال ۲۰۲۰ 

توطئه ای توسط بایدن
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۱۸۰۱- ایــن کنایه زدن های فالن وزیر 
به مســئول دیگر و تقصیر افزایش ابتال 
را به گردن هم انداختن مشکلی را حل 
نمی کند. زودتر فکر اساســی برای مردم 

کنند. )۱/۲۲(
۱۷۴۱- رفاه و آسایش حق مسلم مردم 
اســت. سالهاســت این حق بــه خاطر 

مشکالت متعدد برآورده نشده. )۱/۲۲(
۱۷۳۱- بــه خاطر ممنوعیت واردات برخی 
تولیدکنندگان  برخی  امیدواریم  کاالها 
ایــن موضوع سوءاســتفاده  از  داخلی 
نکنند. قیمت ها را بیش از این افزایش 

ندهند. )۱/۲۲(
۱۷۰۱- آیا حقوق بازنشســتگان طبق 
گفته آقــای شــریعتمداری ۳۹ درصد 

افزایش می یابد؟ )۱/۲۲(
۱۶۳۴- آقایانی که در مجمع تشخیص 
مصلحت هستند یک وقت بیمار نشوند 
و کرونا نگیرند. سالمت آنان خیلی مهم 
اســت. قرار بود برای اف ای تی اف جلسه 
بگذارند به خاطر کرونا جلسه را تعطیل 

کردند. )۱/۲۲(
بمب  نمی خواهیــم  کــه  مــا   -۱۶۳۰
هسته ای بسازیم انرژی  هسته ای ما کامال 
صلح آمیز اســت. پس این حساســیت 
غربی ها روی انرژی هســته ای ما بیجا و 

بیهوده است. )۱/۲۲(
۱۶۱۲- عضــو هیئــت مدیــره انجمن 
تولید مرغ گفته اند علــت اصلی گرانی 
مرغ، ناشــی از انتظارات تورمی اســت 
که باعث احتکار خانگــی مرغ و برخی 
کاالهای اساسی شــده است. به ایشان 
می گویم مردم مگر سردخانه دارند؟ مگر 
در فریزر چقــدر مرغ جای می گیرد که 
احتکار کنند؟ این چه حرف هایی است؟ 
تو فریزر ما فقط چند بســته ســبزی و 

اسفناج است. )۱/۲۲(
۱۵۲۰- خانه نشــینی و خود قرنطینگی 
حاصــل از ایــن اپیدمی باعث شــد به 
کتاب و رادیــو پناه ببریم. چه بر ســر 
موسیقی ســنتی و فاخر ما آمده است؟ 
تا مثال می شنویم صدای تق تق موسیقی 
مثــال پاپ به تقلیــد از آن طرف آبی ها 
می شــنویم. اگــر هم گاهی موســیقی 
فاخری پخــش می شــود بازخوانی آن 
توسط فالن خواننده بدون ذکر نام شاعر 

و آهنگساز اصلی آن است. )۱/۲۲(
۱۴۲۰- مسئوالن تصمیم بگیرند هرچه 
صالح اســت اگر به خاطــر جلوگیری 
از شــیوع بیشــتر برخی مراکز را باید 
 تعطیل کننــد ایــن کار را زودتر انجام 

دهند. )۱/۲۲(
۲۳۱۲- کسانی که به دستگاه دیپلماسی 
در رسانه های خود توهین کردند کاریکاتور 
کشیدند، آب نبات نشان دادند شک نکنند 
که از پیچیدگی دیپلماسی بی خبر هستند. 

اما توهین را خوب بلدند. )۱/۲۲(
۲۳۱۰- امیدواریــم مذاکــرات وین به 
نتیجه مطلوبی برســد وگرنه شــرایط 
سخت امروز مردم با این تحریم ها ادامه 

خواهد داشت. )۱/۲۲(
۲۳۰۵- حداقــل صدا و ســیما چند تا 
برنامه طنز و ســرگرمی مناســب برای 
ایام ماه مبارک رمضــان در نظر بگیرد 
تا روحیه مردم کمی بهتر بشــود. برنامه 
سرگرم کننده در صدا و سیما کم است. 
بیشــتر شــبکه ها هم فقط شده پخش 

مسابقه. )۱/۲۲(
۲۲۵۷- آیــا آموزش و پرورش امکان دارد 
برای دانش آموزان طبقه ضعیف سیســتم 
آموزشی آنالین رایگان برگزار کند؟ )۱/۲۲(

۲۲۵۳- اگــر آقای ظریــف به انتخابات 
ورود کند حتما رای های زیادی به خود 
اختصــاص می دهد. او چهره ای محبوب 
است حتی در مجامع بین المللی. )۱/۲۲(

۲۲۴۱- آقایونــی که ائتالف های مختلف 
انتخاباتی تشکیل می دهند زحمت بیهوده 
می کشــند. مردم تمایلی به اینها ندارند. 
مردم دوســت دارند با چهره های جوان و 

مبتکر در انتخابات روبرو شوند. )۱/۲۲(
۲۲۲۱- کسانی که دنبال تخریب دولت 
هســتند چه راهکاری برای برون رفت از 
مشکالت مردم دارند؟ آیا رفاه مردم جزو 

تفکرات این افراد است؟ )۱/۲۲(
۲۲۱۴- اگر قرار است به خاطر افزایش 
حقوق کارگران و بازنشســتگان دوباره 
شــاهد افزایش تــورم باشــیم که این 
افزایش ها فایــده ندارد. تعدیل قیمت ها 

راهکار اساسی است. )۱/۲۲(
۲۲۱۰- مردم خســته اند توان مقابله با 
تورم و گرانی ها را ندارند. آنها به آنچه که 
به آن امید بسته بودند، نرسیدند. )۱/۲۲(

۲۲۰۲- مسئوالن! ســری به بنگاه های 
امالک بزنید یا قیمت ها را در ســایت ها 
اســت.  نجومــی  قیمت هــا   ببینیــد 
باورکردنی نیست. خدا به داد مستاجرین 

برسد. )۱/۲۲(
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آفتاب یزد- گروه شبکه: چندی پيش بهروز 
اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  كمالوندی، 
كشورمان از وقوع یك حادثه )در نخستين 
ســاعاِت بامداد روز یکشنبه 22 فروردین 
ماه، درســت یك روز پــس از رونمایی از 
كه  ایران  هســته ای  دستاوردهای  برخی 
به مناســبت »روز ملی فناوری هسته ای« 
برگزار شــده بود( در شــبکه توزیع برق 
تاسيسات هسته ای نطنز خبر داد. حادثه ای 
كه عنوان می شــود یك حمله تروریستی 
بوده است. در خصوص چرایی حادثه نطنز 
شاهد اظهارنظرها و تحليل های مختلفی از 
سوی مقامات كشورمان بوده ایم اما در این 
تازه فریدون عباسی، رئيس  ميان سخنان 
كميسيون انرژی مجلس كه بيانگر جزئيات 
جدید از حادثه نيروگاه هسته ای نطنز است، 
بسيار جالب توجه است چرا كه او، طراحی 
دشــمن را »خيلی قشنگ« توصيف كرده 
است. این سخنان وی با واكنش های بسياری 

مواجه شده است. 

< طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده است
رئيس كميســيون انــرژی مجلس گفت: 
»خرابــکاری در محل توزیــع برق و كابل 
مربوط به باطری هــای برق اضطراری بوده 
است.« به گزارش تسنيم، فریدون عباسی 
اظهار داشت: »یك پســت برق در سایت 
نطنــز داریم كه از آنجا بــرق به زیرزمين 
می رود كه حدود 40.۵0 متر زیر زمين است. 
آن محل زیرزمين و مستحکم ساخته شده 
تا حمالت هوایی و موشکی نتواند این مکان 
را از بين ببرد.« وی افزود: »دشــمن وقتی 
كه ببيند وضعيت اینگونه اســت، اقدام به 
خرابکاری ســایبری یا خرابکاری از طریق 
افراد و در تجهيــزات خواهد كرد. این كار 
هم زمان می برد و ممکن است ۵ تا 10 سال 
طول بکشد و تجهيزات معيوب ارسال كند، 
تا به تدریج از آن اســتفاده شود.« عباسی 
گفت: »طراحی دشمن خيلی قشنگ بوده. 
من علمی به قضيه نگاه می كنم. آن ها فکر 
كردند و متخصصان خود را به كار گرفتند 
و به گونه ای انفجار صورت گرفته است كه 
هم آن سيستم توزیع برق آسيب ببيند و 
هم كابلی كه از ســوی باطری ها می آید. به 
این دليل كه ماشين سانتریفيوژ نباید برقش 
قطع شود.« رئيس ســابق سازمان انرژی 
اتمی گفت: »در ماجــرای فردو نيز كه در 
ســال 91 رخ داد، برق را از 4 كيلومتری قم 
یا ۳0 كيلومتری فردو قطع كردند. دكل ها 

و كابل هــای برق را با مــواد منفجره قطع 
كردند و نفوذی ها در داخل از قسمت هایی 
كه دوربين نبــوده، آن بخش باطری ها را 
منفجر كردند. یعنی همزمان كه برق قطع 
شد، باطری ها را هم قطع كردند.« وی افزود: 
»اما ما آن موقع پيش بينــی كرده بودیم 
و برق را از پســت جماران نگرفتيم. البته 
گرفته بودیم، اما برای سانتریفيوژها استفاده 
نمی كردیم. بــرای برق داخلی نيز گازوئيل 
مانند  بودیم.  ماه ذخيره كرده  برای ســه 
یك عمليات كه باید پشتيبانی بکنيم، این 
كارها را پيش بينی كرده بودیم. ضربه زدند، 
اما هيچ اتفاقی برای ماشين های ما نيفتاد.« 
پيش بينی  اینجا  »در  كرد:  تصریح  عباسی 
نشده بود كه وقتی می روی گفتگو می كنی 
و یك مصوبه مجلس داری كه اقتدار را به 
یك  یعنی  برمی گرداند،  مذاكره كننده  تيم 
عقبه ای را ایجاد می كند تا تکاليفی كه به 
ما تحميل شــده در برجام و از حقوق مان 
را كنار  تکاليــف  بهره مند نشــدیم، آن 
می گذاریم و می خواهيم با عدد بيشتری در 
 ماشين سانتریفيوژ و غنی سازی جلو برویم 
 و بایــد انتظار می داشــتيم چنين اتفاقی 

رخ بدهد.« 

< جزئیاتی جدید از خسارت های حادثه نطنز
از ســوی دیگــر زاكانی، رئيــس مركز 
پژوهش های مجلس هم جزیياتی از حادثه 
را بيان كرده كه تعجب ناظران را برانگيخته 
است. وی با بيان اینکه در اتفاق اخير نطنز 
چندین هزار سانتریفيوژ از رده خارج شد، 
گفت: »بخشی از تاسيسات را برای تعمير به 
خارج از كشور می فرستند و آن قطعات با 

۳00 پوند مواد منفجره بر می گردد و سيستم 
نمایندگان  اخيرا  نمی كند.  توجهی  امنيتی 
از  بعد  بازدید داشتند؛  از برخی تاسيسات 
بازدید از ميزان خســارات وارد شده خون 
گریه می كردند. بخشی از تأسيسات كاماًل 
تعطيل شده و از بين رفته است.« به گزارش 
تسنيم، نماینده تهران تأكيد كرد: »فارغ از 
هر نتيجه ای كه مذاكرات وین داشته باشد، 
آمریکایی ها  اقدامات  راستی آزمایی  اساس 
باید توســط مجلس صورت گيرد و دولت 
صالحيت راســتی آزمایی در این حوزه را 
ندارد.« عليرضا زاكانــی نماینده تهران و 
رئيس مركز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی در برنامه تلویزیونــی جهان آرا 
نگرانی هایی كه در  طی ســخنانی درباره 
بحث عــدم رعایت سياســت قطعی نظام 
مبنی بر لزوم رفع همه تحریم های هسته ای 
و راســتی آزمایی دقيق از این مسئله در 
 مذاكرات ویــن وجــود دارد تأكيد كرد: 
»پس از اینکه طرح هسته ای مجلس با طی 
مراحل قانونی تبدیل به قانون شد، رئيس 
جمهور این قانون را ابالغ نکرد.« وی افزود: 
»برخی از آقایان در باالترین مقامات گفتند 
كه قانون هسته ای مجلس قانون مزخرفی 
اســت و بعد كه نتيجه این قانون مشخص 
شد و معلوم شد كه چه قانون دقيقی بوده 
و رهبــر انقالب نيز تأیيد ویــژه ای به این 
قانون داشتند، دولت در یك مسيری افتاد 
كه نمی توانســت این قانون را انجام ندهد، 
از سوی دولت  بنابراین اول مقاومت جدی 
برای اجرای این قانون وجود داشت.« رئيس 
مركز پژوهش های مجلس خاطرنشان كرد: 
»یکی از ویژگی هــای مجلس یازدهم این 

اســت كه پس از الزم االجرا شدن قانون 
هسته ای، مراحل اجرای آن را به دقت دنبال 
كرد و یك نظارت دقيقی را مورد نظر قرار 
داد. علی رغم اینکه قانون هسته ای تقریبًا 
به شــکل كامل انجام شده است ولی خوب 
اســت بدانيد كه در مســير اجرای قانون 
مسئوالن دولت مدام به دنبال این بودند كه 
با آوردن توجيهاتی، اقدام به تفسير قانون 
هسته ای كنند ولی از آنجا كه مفسر قانون 
مجلس است، اجازه این كار به دولت داده 
نشد، لذا جناب آقای روحانی و دوستانشان 
مســيری كه رفتند عماًل گرچه با اكراه بود 
ولی در نوبت های مختلف ایده هایی را مطرح 
كردند كه این ایده ها توســط همه مقامات 
كشور در عالی ترین مقامات امنيتی نظام به 

غير خودشان رد شد.« 

< واکنش کاربران
اینکه فریدون عباسی طراحی دشمن را خيلی 
قشنگ می داند با تعجب و واكنش كاربران 

شبکه های اجتماعی روبه رو شده است. 
یکی از كاربران در این مورد نوشــته است: 
»طنز نيست! كه فریدون عباسی، نماینده 
مجلس درباره حادثــه نطنز ميگه طراحی 

دشمن خيلی قشنگ بود«. 
كاربر دیگری گفته است: »فریدون عباسی 
خيلی خوب ماجرا را شــرح دادی دستت 
درد نکنــه راضی به بيان این همه جزئيات 

نبودیم«. 
واقعا  عباسی  »فریدون  نوشــت:  دیگری 
جالب توجه است گفت دشمن واقعا طراحی 

زیبایی انجام داده است«. 
یکی دیگر از كاربران اینطور می نویســد: 
»البته عباســی تمام این حرف ها رو زد كه 
آخرش از زمان ریاست خودش بر سازمان 

انرژی اتمی تعریف و تمجيد كنه«. 
كاربران دیگر نوشته اند: »فریدون عباسی 
انفجــار نطنز رو »یك طراحی قشــنگ« 
می دونه. مثل اینکه بگی دم صدام گرم چه 
حمله ای به نکا كــرد«، »چرا آقای فریدون 
عباســی وقتی درباره خرابکاری در نطنز 
حــرف ميزنه ميخنــده؟«، »كاش حداقل 
فریدون عباسی رو مجبور می كردن به خاطر 
عذرخواهی  بياد  قشــنگش  خيلی  جمله 
كنه«، »هيجان زدگی فریدون عباســی از 
انفجار نطنز با هدف قطــع مذاكرات وین 
دیدنــی و قابل تأمله. همــه تحليل گران 
سياســی معتقدند این خرابکاری با هدف 

قطع مذاكرات وین بوده«.

موضع گيری عجيب رئيس كميسيون انرژی مجلس در مورد حادثه نطنز

آقای فریدون عباسی! عذرخواهی کنید
غسل دسته جمعی 

هزاران هندو در سایه کرونا

ده ها هزار نفر در هند برای غســل کردن در 
رود مقدس گنگ گــرد آمده اند، در حالیکه 
موج بیماری کشــنده کرونا سراسر کشور را 
دربر گرفته است. به گزارش فرارو، زائران روز 
غسل فرخنده را در جشنواره موسوم به کوم 
میال )کومبه میال( در شهر هاریدوار در ایالت 
اوتاراکند در هیمالیا برگزار می کنند. هندو ها 
معتقدند که غســل کــردن در این رودخانه 
گناهان شــان را می زداید و آن ها را رستگار 
می کند.مراســم کوم میال هر ۱۲ سال یکبار 
برگزار می شــود، و محل برگزاری آن از بین 
یکی از چهار شهر اهلل آباد، هاریدوار، ناسیک 
و اوجائین انتخاب می شود.مقامات می گویند 
کــه به دلیل ازدحــام زیاد جمعیــت، برای 
اجرای تمهیدات ایمنی کرونا با مشکل روبرو 
هستند.نوبت میزبانی جشنواره امسال به شهر 
هاریدوار رسیده است و این مراسم در حالی 
برگزار می شود که هند شاهد افزایش شدید 
میزان ابتال به ویروس کرونا اســت، بطوریکه 
در چند هفته گذشته این کشور مدام روزانه 
بیــش از صد هزار مورد ابتال را گزارش کرده 
است.کارشناســان بهداشــت درخواست لغو 
جشــنواره کوم میال را کرده بودند، اما دولت 
در پاســخ گفته بود که قوانین ایمنی رعایت 

خواهد شد.

بهایابی خودروهای 
تولید داخل

ادامه از صفحه اول:
بر اســاس این رویکرد که توســط بسیاری از 
خودروســازان شامل: نیســان، فورد موتورز، 
تویویا و دیگر خودروسازان در مقاطع گوناگون 
زمانی مورد اســتفاده قرار گرفته است؛ بهای 
تمام شــده تابعی از قیمت فروش می باشــد 
نه بالعکــس. به عبارت دیگــر، پیش از آنکه 
مراحل تولید صورت گیرد و قبل از واقع شدن 
اقالم بهای تمام شده شــامل مواد، دستمزد 
و ســربار، قیمت نهایی تولید و درصد حاشیه 
سود مشخص می شــود. پس از آن، با فرایند 
محاسبه معکوس، بهای تمام شده محصول یا 
محصوالت بــا درصد خطای ناچیزی تخمین 
زده می شــود. بر اساس مبانی اشــاره شده، 
مخارج چرخه عمر محصول بر اساس پایه های 
از پیش تعیین شده مرتبط با کیفیت و عملکرد 
اندازه گیری شــده و بر اساس جمع حاصل از 
این اقالم ســود انتظــاری برآورد می شــود. 
مخارجی همچــون طراحی، کنترل کیفیت و 
عملکرد محصول جزئی از مخارج چرخه عمر 
آن هســتند. یکی از مزایــای مهم این روش 
کنترل اقالم هزینه در عیــن افزایش کارایی 
و اثربخشــی بخشهای مختلف تولید است. به 
نحوی که بهره وری آنقدر افزایش خواهد یافت 
تا تعدد تولید موجب کاهش هزینه و رسیدن 
به بهای تمام شــده کل از پیش تعیین شده 
گردد. سپس می توان انتظار داشت که قیمت 
فروش از پیش تعیین شــده عالوه بر کسب 
رضایت مشــتریان موجب برقــراری عایدی 
هدف برای تولیدکنندگان شود. البته به دلیل 
تورم پیوسته در سطح قیمت ها علی الخصوص 
در رابطه با مواد و سربار و همچنین تغییر در 
رفتار مصرف کنندگان، رصد بــازار و بازبینی 
محاســبات باید به طور مستمر صورت گیرد. 
با ایــن وجود، الزامــات و محدودیت هایی در 
اســتفاده از این روش بهایابی قابل پیش بینی 
اســت. اوالً، الزمه استفاده از این روش کنترل 
کیفیت مســتمر و دقیق عوامل تولید است. 
ثانیاً، از آن جهت که مبلغ بهای تمام شده ثابت 
است، باید در محاسبه آن تمامی محدودیت ها 
شامل عدم دسترســی به موجودی کاالی با 
کیفیت، نوسانات قیمت مواد، دستمزد و سربار، 
خطاهای احتمالی و رخداد های غیرمترقبه و... 

در نظر گرفته شود.
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مگذران روز سالمت به مالمت حافظ حافظ نامه 
چه توقع زجهان گــذران می داری؟ 

تفســير: وزیر بهداشــت گالیه هایی در باره عدم رعایت پروتکل ها 
داشــتند. حافظ به طنز می گوید: در این جهان گذرا آنقدر به خاطر 

سالمت، یکدیگر را مالمت نکنيد!

گردباد وحشتناک کرم که بر اثر دالیلی نامعلوم 
پدیدار شــده بود موجــب تعجــب کاربران و 
کارشناسان شــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
یکی از ساکنان ایالت نیوجرسی زمانی که برای 
پیاده روی صبحگاهی از خانه خود خارج شده بود 
با صحنه عجیبی مواجه شد. انبوهی از کرم ها در 
ســطح پیاده رو و خیابان به شکل وحشت آوری 
گردهم پیچیده و گردبادی عجیب و غریب را پدید 
آورده بودند. او که نمی خواست نامش فاش شود، 
این تصاویر را برای تیفانی فیشر، یکی از اعضای 
شورای شــهر هوبوک ارسال کرد. به این ترتیب 
تیفانی شــیفر هم تصاویر را در فضای مجازی و 
صفحه فیسبوک خود منتشر کرد و موجب تعجب 
شــدید کاربران شــد به طوری که بسیاری این 

صحنه را وحشتناک و چیزی شبیه به فیلم های 
تخیلی توصیف کرده بودند. این عضو شورای شهر 
با انتشار تصاویر گردباد ِکرم درصفحه اش نوشت: 
»این واضح است که کرم ها پس ازبارش باران های 
بهاری از خاک بیــرون می آیند اما من درعمرم 

چنین صحنه ای را ندیده بودم.«

یک شبه انقالبی و شبه شورشی
ادامه از صفحه 7:

بنابرایــن با این نظر موافق نیســتم که نادیده 
گرفته شده اتفاقا به شکل خیلی حساب شده 
ســندرز داخل دولت نفوذ دارد و ایده هایش به 
اجرا گذاشته می شود. االن بحث سر این است 
بدهی بانکی دانشــجویی تا سقف ۵۰هزار دالر 
بخشــیده شــود؛ یکی از عمده ترین محورها و 
تبلیغات و شعارهای برنی سندرز بوده و بایدن 
یواش یواش در صدد پذیرفتن آن است. اگر این 
مسئله اجرا شود یک پیروزی بسیار بزرگ برای 
سندرز و جریان حامی او در داخل آمریکا است. 
ممکن است در آینده اختالفاتی بروز کند اما در 
سال ۲۰۲۰ تعداد کمیسیون ترقی خواه بیشتر 
شد این نشان می دهد که اقبالی در جامعه وجود 
دارد و حزب دموکرات و بایدن مجبور هستند 
بیش از گذشــته به نظریات این جریان گوش 
بســپارند. تا جایی که دونالد ترامپ می گفت 
رئیس جمهور بایدن اســت ولی مــن دارم با 
سندرز مناظره می کنم. اینها صحبت هایی است 
که جناح راست در آمریکا می زند و می خواهد 
بگوید بایدن دولت راست میانه حزب دموکرات 
نیست برآیند رادیکالیسم ترقی خواه چپ گراها 
یا به قول خودشــان سوسیالیست های حزب 

دموکرات است. 

 خانم کلینتون بسیار در انتخاب آدم ها 
تاثیر گذار است حتی از عنوان مادرخوانده 
دولت بایدن برای او استفاده می کنند. کاماال 
هریس و سندرز هر دو از رقبای آقای بایدن 
بودند. آیا سندرز هم به اندازه کلینتون آدم 

و رد پا در دولت دارد؟ 
همسر خانم کلینتون جزء محبوب ترین روسای 
جمهور آمریکا اســت. برای خود وزنه ای است 
و اصال قابل مقایســه نیســت. جریان میانه رو 
حزب دموکرات به رهبــری خاندان کلینتون 
اداره می شود. بسیار با یک شخص شبه انقالبی 
و شبه شورشــی که در حزب دموکرات اقبالی 
ندارد تفاوت دارد. اگر بخواهیم مقایسه کنیم در 
برابر نفوذ کلینتون سندرز کم می آورد. اما این 
به این معنی نیست که فی نفسه نقش نفوذی 
 نداشته باشد. ریاست کمیته بودجه سنا بسیار 
با اهمیت است. ولی توجهی که بایدن به جریان 
راست میانه دارد بسیار بیشتر از توجه به جریان 

ترقی خواه است. 

 پــس در دولت بایــدن، کلینتون ها را 
داریم نه خانم کلینتون؟ 

جریان راســت میانــه را درون حزب مرکزی 
دموکرات داریم که اکنون چهره های شــاخص 
آن جو بایــدن، خانواده کلینتون و جریان های 

مرکزگرای حزب دموکرات هستند.

در گــزارش میدانــی خود از یک نفر ســوال 
کردیم با توجه به این شــیوع گســترده کرونا 
نظرتان درباره تعطیلی ها چیست؟ وی گفت: ما 
مدتهاست همه رقم تعطیلیم. زندگی داریم ما؟ 
یک نفر گفت: یه زمانی در دولت احمدی نژاد 
شــعار می دادند: هر ایرانی یک خانه یا زمین 
حاال به هر ایرانی یک واکسن راضی شده ایم! 

از شخصی پرسیدیم: چقدر صف مرغ در شیوع 
بیشــتر موثر بود؟ وی گفت: اونی که تو صف 
مرغ رفته دل درد نداشته، کمبود داشته رفته 
مرغ بگیره. اما درسته بخاطر یک مرغ مردم سر 
از »آی ســی یو« در بیارند؟ برو به مسئولین 
بگو حداقل در قضیه مرغ »صف رفتگان« مقصر 

نیستند »صف سازان« مقصرند. 
یکی گفت: یک جا آمارها می گوید ۶۰ درصد 
مردم زیر خط فقــر رفتند یک جا برخی ها از 
دســت کرونا زیر خاک رفتند. وی به صورت 
نمادین پوستری که تصاویری از ویروس کرونا 
بود را آتش زد! عده ای هم فریاد مرگ بر کرونا 

سر دادند. 
یــک نفر گفت: خانم مینو محرز؛ عضو ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا گفته مردم باید به فکر جان 
خودشان باشند. من خیلی نگران جان بی مقدارم 
هســتم. آدم نزدیک من میشه درمیرم. بخاطر 
این ویروس هر فرد خطری برای فرد دیگر است. 
کرونا ما را علیه هم قــرارداد. کرونا عامل فتنه 
و هراس آفرینی از هم شده حتما مدیر کیهان 
با من هم عقیده است. تو از حاشیه های روانی 

شیوع کرونا چیزی می دونی؟ 
دیگری گفت: مــن که هیچوقت حتی جنس 
چینی نمی خریدم اما چــون کرونا جان ما را 
تهدید می کند حاال به زدن واکسن چینی هم 
راضی شدم حتی اگه قابلیت خیلی خوبی هم 

نداره. )نیم لبخندی زد( 
شخصی بسیار مسن که عصا بدست بود گفت: 
تازه خانم دکتر مینو محرزگفته: تو ۴۵ ســال 
عمر طبابتم اینقدر مریض بدحال یکجا ندیده 
بودم. من تو تمام عمرم که نزدیک به یک قرن 
است هیچوقت اینقدر بدبیاری یک جا ندیده 
بودم بعد شــعار داد »پاندومی کرونا و قیمتا - 

هرگز نبود حق ما«  
ناگهان چند نفری نزدیک شدند و با ترشرویی 
گفتند: جمع کن بساطتتو. معرکه نگیر جون 

مردمو به خطر نانداز. 
گفتم مگه بساط فروش و دستفروشم که جمع 
کنــم؟ من برای ســتون خبرچین خبر جمع 
می کنم. یکی از آن ها گفت: اگه بساط داشتی 
که میزدم زیر بســاطتت. خیلی دلخور نشدم 

چون نیتشون خیر بود!

خبرچین

همه رقم تعطیلیم
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 
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                  روابط عمومی  شرکت ملي نفت ایران

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1120416

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

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

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

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

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

تجدید آگهی فراخوان)نوبت ســوم(-تجدید مناقصه
موضوع : خرید 320 بشــکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی به شــماره مناقصه 99105
با شماره 2099092921000112 بر روی برد ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

روابط عمومي مديريّت اكتشافشناسه آگهی:1121782

مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران در نظــر دارد مناقصــه خریــد 320 بشــکه 208 لیتــری پایــدار کننــده حرارتــی را طبــق شــرایط و مــدارک 
مربوطــه از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرکت هــای تولیدکننــده و تامیــن کننــده واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. از متقاضیانــی کــه دارای 
شــرایط ذیــل مــی باشــند، درخواســت مــی گــردد از زمــان چــاپ آگهــی نوبــت دوم تــا حداکثــر هفــت روز پــس از درج آن جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی 
ــدام  ــه آدرس www.setadiran.ir اق ــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( ب ــگاه ســامانه ت ــق وب ــن شــده از طری ــت تعیی ــودت آن در مهل ــل و ع ، تکمی
نماینــد .الزم بــه ذکــر اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور، مراحــل ثبــت نــام در ســایت فــوق و دریافــت گواهــی امضــا 

الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه انجــام رســانند.
بــرآورد مناقصــه 16،280،000،000 ریــال مــی باشــد و شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت توانایــی ارائــه ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع 
کار بــه مبلــغ 814،000،000  ریــال ) باســتثناي ضمانــت نامــه هــای صــادره از پســت بانــک و بانــک ســرمایه ( طبــق تصویــب نامــه شــماره 123402/ت 

50659 ه مــورخ 1394/09/22 هیــات محتــرم  وزیــران، را داشــته باشــند . 
محل تحویل کاال : انبار کوار به نشانی شیراز، 45 کیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف.

مدت قرارداد : 3 ماه .
مدت زمان تحویل کاال : 3 ماه .

مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه .
مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی .

شرایط شرکت در مناقصه :
1( داشــتن شــخصیت حقوقــی 2( داشــتن تجربــه کافــی و ســابقه مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه 3( تاییــد حضــور شــرکت در فهرســت بلنــد منابــع واحــد 

دســتگاه مرکــزی AVL صنعــت نفــت .
همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .

ــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(  ــا شــماره تلفــن 82703320-021 و در خصــوص ســامانه ت ــد ب ــي توانن ــان م ــات متقاضی ــه اطالع ــاز ب در صــورت نی
ــد .  ــا شــماره تلفــن 61622217-021 تمــاس حاصــل نماین ــد ب ــان مــي توانن متقاضی

ضریب هوشی
نشانه های هوش هیجانی باال: 

به دنبال کمک به دیگران هستید.
حواستان به کلماتی که بیان می کنید هست.
می دانید چه زمانی باید سکوت کنید و بحث 

نکنید.
روی طــرف مقابلتان متمرکز می شــوید و 
براساس شخصیت هر فرد با آن ارتباط برقرار 

می کنید.
مسئولیت اشــتباهات خودتان را به راحتی 

می پذیرید.
در هر بحران و چالشــی گمان نمی کنید که 
بدترین حالت رخ داده و منفی بافی نمی کنید.
محمدرضا اسفندیار

خانواده

گردباد وحشتناک ِکرم



انگار قرار نیست قصه پر غصه قطع درختان پایتخت به پایان برسد. 
یک روز درختان طوالنی ترین خیابان خاورمیانه یعنی ولیعصر را سر 
می برند و روز دیگر به جان سایر مناطق می افتند و در زمان نامناسب 
به بهانه هرس آنها را قطع می کنند و از ریشه می خشکانند. این بار 
گویا قرعه به نام درختان محله صادقیه تهران افتاده اســت. یکی از 
شهروندان با ارسال ویدئو و عکس هایی از قطع درختان محله شان به 
خبرگزاری برنا می خواهد صدای اعتراض خود و هم محله ای هایش 
را به گوش مسئولین برساند. طبق مستنداتی که به دست خبرنگار 
ما رسیده و در خبرگزاری محفوظ است روز 21 فروردین ماه سال 
1400 عوامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شهرداری تهران و 
منطقه 18 و همچنین کالنتری 153 شهرک ولیعصر با داشتن حکم 
قطع درختان اقــدام به بریدن درختان این محله کردند؛ موضوعی 
که شــهرداری منطقه 18 تهران آن را رد و تاکید کرد شــهرداری 

هیچگونه دخل و تصرفی در انجام این کار نداشته است.

< اداره کل راه آهن استان تهران باید پاسخگو باشد
روابط عمومی شهرداری منطقه 18 تهران درخصوص قطع درختان 

حریم راه آهن تهران- اهواز گفت: اداره کل راه آهن اســتان تهران 
کــه تصمیــم دارد خطوط ریلی تهــران به اهــواز را 4 خطه کند 
چندی پیش به کمیسیون ماده 7 شهرداری، درخواست جابجایی 
درختان را ارســال کرد اما از آنجایی که اکنون فصل مناسبی برای 
جابجایی درختان نیســت شهرداری منطقه از دادستانی ناحیه 37 
دادگستری خواســت قطع درختان این منطقه متوقف شود تا در 
فصل مناســب این جابجایی صورت گیــرد. روابط عمومی منطقه 
18 تهران در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر شــهرداری منطقه 
18 تهــران هیچگونــه دخــل و تصرفی در قطــع درختان حریم 
 راه آهــن تهران- اهواز نــدارد و اداره راه آهن اســتان تهران باید

 پاسخگو باشد.

<قطع درختان توسط راه آهن کذب محض است
اما علی کاظمی منش، مدیرکل راه آهن تهران با اشاره به صحبت های 
شهرداری منطقه 18 تهران که گفته است باید راه آهن پاسخگوی 
قطع درختان باشد گفت: اینکه گفته شود اداره راه آهن درخت های 
حریم ریل را قطع کرده کذب محض اســت. او افزود: براساس یک 

طرح ملی ما باید خط چهارم تهران به پرند را ریل گذاری کنیم اما 
در حریم ریلی راه آهن حدود 200 درخت وجود دارد که در گذشته 
برای سرسبز بودن ناحیه کاشته شده است بنابراین ما ناچار شدیم 
برای عبور ریل باید آنها را جابجا کنیم به همین دلیل تقاضای خود 
را به شهرداری ارسال کرده ایم اما در جلساتی که با مردم داشتیم آنها 
موافق نبودند این درختان جابجا شوند چون می گفتند اگر درختان 
نباشند سر و صدای بســیار زیادی برای ساکنین ایجاد می شود به 
همین دلیل پروژه متوقف مانده است یعنی نه مجوزی از شهرداری 
گرفته شــده و نه درختی قطع شــده است. کاظمی منش تصریح 
کرد: راه آهن در تقاضای خود از شهرداری برای جابجایی درختان 
عنوان کرد که ما به همین تعداد درخت یا حتی دوبرابر آن در جایی 
دیگر درخت می کاریم و همین درخت ها را نیز جابجا می کنیم اما 
بــه دالیلی که عنوان کردم پروژه متوقــف ماند و هیچ کاری انجام 
نشد چون شهر آنقدر بی قانون نیست هر دستگاهی به دلخواه خود 
درخت قطع کند. مدیرکل راه آهن تهران در ادامه گفت: ما در اداره 
راه آهن اگر می خواستیم درختی قطع کنیم دو و نیم سال منتظر 
نمی ماندیم تا این موضوع از مســیر قانونی حل شــود پس منتظر 
هستیم تا شــهرداری موافقت کند و مجوز دهد ضمن اینکه مردم 

هم راضی باشند.

نماینده مردم بابلسر در مجلس نســبت به برخورد نادرست مأمور 
نیــروی انتظامی بــا جانباز قطع نخاع واکنش نشــان داد و از ناجا 
خواســت از از وقوع چنیــن رخدادهایی جلوگیــری کند. برخورد 
نادرســت با جانباز قطع نخاع از ســوی یک مامور نیروی انتظامی 
با واکنش های تندی همراه شــده اســت. به گزارش فرارو عصر روز 
دوشنبه 23 فروردین فیلمی در فضای مجازی پخش شد که نشان 
می دهد یــک جانباز نخاعی در تالش بــرای ایجاد پل جهت تردد 
ویلچرش از داخل خیابان به پیاده رو است که با مداخله یک مامور 
انتظامی و یک ســرباز مواجه می شود. اکنون مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان مازندران از دلجویی معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران از جانباز نخاعی بابلســری و 
بازداشت فرد اهانت کننده به این جانباز خبر داد. او با تشریح اقدامات 
صورت گرفته توســط بنیاد شــهید و امور ایثارگــران تأکید کرد: 
 خوشبختانه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی بالفاصله پس از دریافت 
شکایت، فرد اهانت کننده به جانباز عزیزمان را بازداشت کردند.حجت 
االسالم جواد یوســف پور همچنین از تماس تلفنی سعید اوحدی 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با این 
جانباز بابلسری خبر داد و گفت: »پس از وقوع این حادثه، مهندس 
اوحــدی ضمن تماس با این جانباز و دلجویی از او  دســتورات الزم 
برای پیگیری موضوع را صادر کرد.« در همین حال معاون سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با ارسال توضیحی برای رسانه ها 
درباره این اتفاق نوشــت: »در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی 
در خصوص برخورد نامناســب و غیرقانونی مامور انتظامی با جانباز 
گرانقدر؛ با دســتور اســتاندار، فرماندار شهرســتان بابلسر مسئول 
پیگیری موضوع شــدند و فرمانده انتظامی شهرستان نیز به همراه 
برخی مقامات شهرســتان با حضور در منزل جانباز عزیز نسبت به 

دلجویی از ایشان اقدام کردند.«

<واکنش نماینده بابلسر و توضیح قالیباف
ازســوی دیگر نماینده مردم بابلســر در مجلس نسبت به برخورد 
نادرســت مأمور نیروی انتظامی با جانباز قطع نخاع واکنش نشان 

داد و از ناجا خواســت از از وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کند. 
علی اصغر باقرزاده گفت: »مشاهده تصویر برخورد یک مأمور نیروی 
انتظامی با جانباز قطع نخاع ســرافرازی که نماد غیرت و ایثارگری 
ملت ســرافراز ایران است، غمی جانکاه بر دل ها می نشاند که جز با 
استعانت از خداوند و بصیرت انقالبی قابل تحمل و درمان نیست.« او 
با بیان اینکه برخورد قاطع با خاطیان و آمران تا نهایت دنبال خواهیم 
کرد، گفت: »اصالح قوانین خدماتی و حمایتی جانبازان عزیز را در 
دستور کار قرار خواهیم داد و خواستار اجرای کامل قانون حمایت از 
معلوالن و به ویژه قانون جامع حمایت از ایثارگران هستیم و به تمام 
سازمان ها و به ویژه شهرداری های کشور تذکر می دهیم تا قوانین را 
به طور جدی اجرا کنند.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
از فرماندهان نیروی انتظامی خواستار برخورد با این خطای فاحش 
و عذرخواهی حضوری در منزل جانباز شــد و افزود: "البته این کار 
انجام شــده است هر چند در این قضیه به دنبال تعمیم یک خطای 
فردی به خطای ســازمانی نیستیم و از فداکاری ها و جانفشانی ها و 
ایثارگری های نیروی انتظامی تشکر می کنیم اما جلوگیری از وقوع 
چنین رخــدادی را به طور جدی از فرماندهی ناجا خواســتاریم." 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به این 
تذکر بیان کرد: »قوانین مربوط به اصالح معابر عمومی نوشته شده 
که باید دقت بیشــتری در اجرای آن داشته باشیم، نکته دیگر این 
است که نباید به گونه ای عمل شود که اگر اشکاالتی در مجموعه های 
مختلف به وجود می آید، به سازمان، تشکیالت و قوا تعمیم دهیم.«

وقتیهیچکسسِربریدِهدرختانراگردننمیگیرد

ماجرایتوهینبهجانبازقطعنخاعیازسویمامورپلیس

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

 چهار شنبه  25 فروردین 1400    شماره  5990 

 تجمع معلمان جدید مقابل مجلس 
معلمان جدید با اعتراض مقابل مجلس به الیحه جدید رتبه بندی اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، 
جمعی از نومعلمان یا معلمان جدید الورود با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی به دستمزدهای 
پایین خود اعتراض کردند. این معلمان به سابقه ساالری افراطی در آموزش و پرورش، الیحه جدید 
رتبه بندی، حقوق پایین 3 میلیون تومان و عدم برخورداری از قانون رتبه بندی معلمان اعتراض 
دارند و می گویند: نمایندگان مجلس باید فکری به حال حقوق و معیشت معلمان جدید الورود بکنند 

تا دریافتی آنها تا این اندازه پایین نباشد و بتوانند از مزایای سایر معلمان بهره مند باشند.

طی یکسال اخیر به دلیل شیوع کرونا میزان یادگیری نوآموزان برای 
بسیاری از والدین و معلمان یکی از دغدغه ها جدی محسوب می شد. 
حال در ماه های پایان ســال تحصیلی این سوال مطرح است که آیا 
عدالت آموزشی برای این افراد محقق شده و نوآموزان آنطور که باید در 
روند آموزش قرار گرفته اند یا خیر؟ رضوان حکیم زاده، معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره کیفیت سنجی آموزش های 
مجازی در دوره ابتدایی به برنا گفت: دانش آموزان در دوران ابتدایی 
شــرایط ویژه خودشان را دارند. در پایه های اول و دوم نیاز به ارتباط 

با معلم بیش از دیگر دوره های آموزشی است. او افزود: 
همکاران برای بهبود شرایط تالش بسیاری کردند تا از 
شیوه های ممکن استفاده شود. فضای مجازی محیطی 
بود که توانســتیم با دانش آموزان در ارتباط باشــیم و 
ارزیابی نوبت اول را انجام دهیم. حکیم زاده ادامه داد: در 

مناطقی که به دلیل مشکالت کرونا تعطیل بوده و خانواده دانش آموزان 
هم به دلیل عدم بهره مندی از سواد موثر نتوانستند همراهی مناسبی با 
دانش آموزان داشته باشند نگرانی هایی را برای دانش آموزان داریم. این 

مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش گفت: مدیران 
مــدارس در ارزیابی پایانی بایــد از وضعیت یادگیری 
خواندن و نوشتن دانش آموزان مطمئن شوند، در غیر 
این صورت برای آنها کالس های جبرانی برگزار می شود 
تا با پایه ضعیف بــه کالس باالتر نروند.معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: اغلب دانش آموزان با همکاری 
خانواده ها و نقش موثر مادران در سراســر کشور همچنین با تالش 

همکاران فرهنگی از شرایط مناسب برخوردار هستند.

برگزاریکالسهایجبرانیبرایبرخیدانشآموزان

در قانون اساسی بارها تاکید شده که همه شهروندان باید زندگی شایسته 
وتوام با منزلت انسانی داشته باشند اما وقتی به قانون عمل نمی شود هر 
روز و هر سال شاهد کاسته شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم؛ 
از سطح منزلت دهک های کم درآمد تا جایی کاسته شده که مجبورند 
خألهای ســفره را با پوست مرغ، ماده ای پر از هورمون و بی کیفیت، پر 
کنند! به گزارش ایلنا، »پای مرغ دارید؟« این جمله  سوالی را با خجالت 
بسیار سالهاست که از زبان مادران و سرپرستان خانوار می شنویم که در 
نهایت استیصال برای تامین حداقل های پروتئینی سفره های فرزندانشان 
به مغازه های فروش مرغ و گوشــت مراجعه می کنند. این جمله شاید 
امروز دیگر خیلی تعجب انگیز نباشد چراکه کوچک تر شدن هرچه بیشتر 
ســفره های مردم، پدیده های ناراحت کننده تری را در سبد خانوار های 
کم درآمد و حاشیه نشــین قرار داده است: خرید پوست مرغ به قیمت 

چندین هزار تومان!

<پوست مرغ کیلویی هشت تا ُنه هزار تومان!
در اسفندماه تصویری در رسانه ها منتشر شد که پروتئین فروشی های 
پایین شهر، پوست مرغ را کیلویی ۶ هزار تومان به مردم می فروشند؛ این 
قیمت البته مربوط به اسفندماه سال قبل است و اخبار نشان می دهد که 
در فروردین ماه پوست مرغ در حاشیه های شهر تهران ازجمله شهریار 
و اسالمشهر کیلویی هشت یا حتی ۹ هزار تومان به فروش می رسد. در 
شرایطی که گروه های کم درآمد و کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر 
بیش از دو سال است که تقریباً گوشت قرمز را کامل از سفره های خود 
حــذف کرده اند تنها گزینه روی میز بــرای تامین نیازهای پروتئینی 
خانوارها، گوشت مرغ بود که آنهم به مدِد افزایش سرسام آور قیمت ها و 
ناتوانی روزافزون کم درآمدها به نظر می رسد به طور کامل از سبد خرید 
دهک های فرودست حذف شده است. مسئوالن ناتوان از کنترل قیمت 
مرغ هستند و صف های دریافت مرغ دولتی هر روز طوالنی تر می شود. 
قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً در فرودین ماه قیمت مصوب مرغ را از 
20 هزار و 400 تومان به 24 هزار و ۹00 تومان افزایش داد یعنی حدود 
25 درصد گرانی بیشتر تا تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و 
عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئوالن وعده دادند با افزایش قیمت 
مــرغ مصوب، قیمت مرغ غیردولتی که باالی 30 هزار تومان بود نیز با 
افزایش تولید و عرضه، کاهش پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شود 
اما بررسی های میدانی نشان می دهد همچنان در عمده مرغ فروشی های 
سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ باالتر از 30 هزار 
تومان اســت و برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعت ها در 
میادین میوه و تره بار در صف بایستند. اگر قیمت در دسترس مردم را 
همــان 30 هزار تومان در نظر بگیریم خیلی دور از انتظار نیســت که 
دهک های کم درآمد به ناچار خرید مرغ را کنار بگذارند. مســیر افول 
سطح تغذیه نگران کننده است. در حاشیه تهران و کالنشهرها که معموالً 
محل ســکنای کارگران غیررسمی و زنان سرپرست خانوار است دیگر 
تقاضا از پای مرغ به پوســت مرغ رسیده است و در همین روزهایی که 
در آن به سر می بریم در شهریار مردم برای پوست مرغ کیلویی 8 تا ۹ 
هزار تومان می پردازند تا بتوانند با این پوســت پر از هورمون که بدون 
تردید منشا بیماری های گوارشی و عروقی بسیار است برای فرزندان خود 
سوپ درست کنند و کمی پروتئین چاشنی نان خالی سفره ها نمایند.
باید یادمان باشد که در مسیر اوج و شتاب موج چهارم کرونا هستیم و 
بیش از هر زمان دیگر مردم نیاز به تغذیه سالم دارند تا بتوانند خود را 
از احتمال ابتال به این ویروس مرگبار نجات دهند اما آیا تغذیه با پوست 

مرغ می تواند ایمنی و سالمت بدن را تامین کند؟!

<متقاضیان چه کسانی هستند؟
بدون تردید متقاضیان خرید پوست مرغ فقط محدود به خانواده های 

بیــکار یا شــاغل در بخش غیررســمی اقتصاد نیســت و کارگران و 
بازنشســتگان کم درآمد و حداقل بگیر یا زیر حداقل بگیر نیز بخشی 
از مشــتریان این پدیده ناگوار تغذیه ای را تشکیل می دهند؛ وقتی مزد 
و مســتمری نصف خط فقر هم نباشد، چنین پدیده هایی هرگز دور از 
انتظار نیست! یک مستمری بگیِر کارافتاده کارگری در استان البرز که 
ماهی دو میلیون تومان دستمزد دارد؛ ضمن اینکه نمی خواهد نامش 
در این گزارش فاش شــود، از خرید پای مرغ و چربی مرغ برای تامین 
نیازهای پروتئینی فرزندانش خبــر می دهد و می گوید: مِن پدر که از 
کار افتاده هســتم و خرج دوا و درمان هم دارم، چــاره دیگری ندارم. 
چطور با این دستمزد ناچیز گوشــت قرمز یا مرغ بخرم و به فرزندانم 
بدهم!فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها( در این 
رابطه می گوید: سالهاست که نمایندگان کارگری بعد از تعیین دستمزد 
هشــدار می دهند که اگر دولت به تکالیف اجتماعی خود عمل نکند و 
تورم را کنترل ننماید، افزایش های مــزدی راه به جایی نمی برد! االن 
در شیب وحشتناک کرونا، فشارهای ناشی از فقر و کمبود مواد غذایی، 
خانواده های ســنتی دستمزدبگیر را به صف های معاش حداقلی سوق 
داده کــه در نهایت نیز نمی توانند مواد غذایی باکیفیت و مکفی تهیه 
کنند! توجه داشــته باشیم که ماه رمضان هم در پیش هست و همین 
مردم باید بتوانند هم روزه بگیرند و هم با کرونا بجنگند؛ در این شرایط 
کار به گونه ای پیش رفته که باید بگوییم کرونا بیماری فقرا است و به 
اغنیا چندان کاری ندارد.به گفته وی؛ مشکل فقط مرغ نیست بلکه هیچ 
 یک از اقالم سبد غذایی خانوار با قیمت مناسب برای گروه های کم درآمد

 فراهم نیست.

<تکالیف فراموش شده  قانون اساسی
توفیقی ادامه می دهد: امروز در حاشیه شهرها صف برای خرید پوست 
مرغ وجود دارد و این بسیار ناراحت کننده است؛ جماعت دستمزدبگیِر 
زیر خط فقر ناچار از خرید اینگونه محصوالت غیرســالم برای گذران 

زندگی هســتند و معلوم نیســت چه زمانی قرار است این افول سطح 
سفره های مردم به پایان برسد. جامعه دستمزدبگیر کشور شرایط خوبی 
ندارد و روی آوردن به مواد غذایی بی کیفیت، اثرات نامطلوبی در سالمت 
 خانواده های کارگری خواهد داشت؛ اثراتی که در میان مدت و بلندمدت 
 خود را نمایان خواهد کرد. این در حالیست که مطابق قانون اساسی سه قوه 
 در ارتباط با تامین معیشــت مردم مســئولیت دارند و باید به میدان 
بیایند. قانون اساسی می گوید همه مردم باید مسکن متناسب داشته 
باشــند؛ همه باید درمان و آموزش رایگان داشته باشد؛ اینها که فراهم 
نشــده هیچ، ســفره های مردم هم روز به روز بیشتر قیچی می شود تا 
جایی که کم درآمدها امروز پای مرغ می خورند! نگرانی بابت آینده زندگی 
مزدبگیران کشور جدی اســت؛ مزدبگیرانی که به گفته همان کارگر 
ازکارافتاده  البرزی روز به روز بیشتر به سمت بحران پیش می روند و اگر 
همه دستمزدشان را کامل کنار بگذارند، نمی توانند یک سفره باکیفیت 
برای خانواده خود فراهم کنند.آیت نیافر،فعال صنفی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران کارگری نیز در ارتباط با اخبار نگران کننده در مورد 
خرید پوست مرغ می گوید: وقتی حداقل دستمزد ها سه یا چهار برابر زیر 
خط فقر است بدیهی است که فقر گسترده می شود به خصوص در مناطق 
حاشیه نشین که خدمات و نظارت کمتر است و نیروی کار گاهاً مجبورند 
با دستمزدهای پایین تر از حداقل دستمزد )حتی نصف حداقل دستمزد 
مصوب( کار کنند به همین علت است که در اخبار می بینیم در شهریار و 
اسالمشهر مغازه ها پوست مرغ می فروشند.به گفته وی، دولت در سالهای 
اخیر که شوک های متعددی بر اقتصاد وارد شده، هرگز قادر به کنترل 
قیمت ها نبوده و حتی سوبســید مناسب برای تامین ارزاق عمومی به 
 فرودستان نداده است. یارانه 45 هزار تومانی امروز پول یک عدد مرغ هم

 نیست!

<همه اقالم خوب کنار گذاشته شده!
نیافر اضافه می کند: سال ها بود که مرغ تنها ماده پروتئینی سفره های 
فرودستان و کارگران بود. گوشت قرمز بیش از دو سال است که حذف 
شده؛ حاال با افزایش 25 درصدی قیمت مرغ، این کاال هم از سفره های 
مردم پر کشیده است! وقتی یک مرغ کوچک الاقل 50 هزار تومان است، 
یک خانواده با چند فرزند چطور هفته ای یکبار مرغ بخورد؟! همه به عینه 
شاهد بوده ایم که مدتهاست میوه باکیفیت از سبد خرید کم درآمدها 
حذف شــده و گروههایی از مردم به خرید ضایعات میوه و سبزیجات 
که گاهی گندیدگی هم دارند، روی آورده اند؛ عصر ها در میوه فروشی ها 
ضایعــات را ارزان تر عرضه می کننــد و کلی خریــدار دارد. بازهم در 
حاشیه های شهر این نوع خرید بیشتر است. گوشت منجمد بهار سال 
قبل 52 هزار تومان بود االن 110 هزار تومان است و گوشت گرم 1170 
هزار تومان. پس گوشت خیلی وقت است که دیگر در سبد خانوار نیست 
و حاال مرغ هم با این افزایش قیمت کنار رفته و از پای مرغ به پوست 
مرغ رسیده ایم!نیافر معتقد اســت؛ در قانون اساسی بارها تاکید شده 
که همه شهروندان باید زندگی شایسته وتوام با منزلت انسانی داشته 
باشند اما وقتی به قانون عمل نمی شود هر روز و هر سال شاهد کاسته 
 شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم؛ از سطح منزلت دهک های 
کم درآمد تا جایی کاسته شده که مجبورند خالءهای سفره را با پوست 
مرغ، ماده ای پــر از هورمون و بی کیفیت، پر کنند!آنچه اتفاق افتاده و 
عکس هایی که منتشر می شود به غایت ناراحت کننده است؛ در آستانه 
مــاه رمضان و در اوج بحران کرونــا، آیا دولت هیچ راهکار عملی برای 
 تامین حداقل های سفره های مردم دارد؟ خانواده ای که در بهترین حالت

 سه یا چهار میلیون تومان درآمد دارد و دو میلیون تومان را پای اجاره 
خانه می پردازد، چطور باید هزینه های خوراک را تامین کند. اگر بخواهند 
 هــر روز نان و تخم مرغ مصرف کنند بازهــم این درآمد ناچیز کفاف

 نمی دهد!

امروز که خواب آلود و خســته برای خرید روزنامه 
می رفتم، دیدم پیرمردی روی ویلچر نشســته و 

زارزار گریه می کند.
 کمی نگاهش کردم همین که آرام گرفت گفتم: 

پدرجان چی شده؟
 گفت: هیچ برو

گفتم: تا نگویی چی شــده نمی روم . من هم اهل 
شهرستانم، نترس. کســی کیفت را زده؟ پولت را 

برده اند؟ پول نیاز داری؟ جایی می خواهی بروی؟
گفت: برو

روی زمین کنارش زانو زدم و دســتش را گرفتم. 
روی انگشــت کوچکش گل چسبیده بود. گمان 
کردم زمین خورده و انگشتش شکسته. دستمال 
پاکیزه ای از سلفون درآوردم و دستش را پاک کردم. 
با یک دستمال پاکیزه دیگر اشگ گونه اش را هم 
پاک کردم و یک ماسک نو از جیب کتم درآوردم 
و به یک گوشش آویزان کردم که هرگاه خواست 

استفاده کند.. 
 گفتم: بروم کمی غذا برایت بگیرم؟ 

گفت: گدانیســتم من با همین پــای چالق مرغ 
خانگی پرورش میدم .گدا نیستم. 

گفتم: از روستا آمدی؟ 
گفت: مگه مهمه که از شهرآمده باشم یا ده؟ از یک 

جهنمی آمدم به هرحال.
گفتم: ببخش. چه کاری از دست من ساخته است؟ 

گفت: دوبار این خیابان را رفتم تو و برگشتم
گفتم: جایی میخواهی بروی، آدرس را نمی دانی؟ 

گفت: آها
و تکه کاغذی درآورد: مترو حقانی - خیابان تابان- 
بیمه آرمان - خیابان شمش تبریز - کوچه رامین 

پالک ...
گفتم: این نشانی کی هست؟

گفت: دخترم
گفتم: دختر شما؟

گفت: آها
فکر کردم البد دخترش از روســتا آمده در یکی از 

این خانه های اربابی کارگری 
گفتــم: خب زنگ بزن بهش بگــو اینجایی بیاید 

دنبالت
گفت:  توی این بیابان تلفنم کجا بود؟

گفتم: مویابل نداری؟
گفت: چی؟

گوشی ام را درآوردم و گفتم : شماره ای ازش داری 
که زنگ بزنم باهاش گپ بزنی؟ 

گفت: نه
گفتم:  میخوای برسانمت؟

سر تکان داد. گفت: قول بده آنجا رسیدیم اگر راهم 
ندادند یا در باز نکردند مرا دوباره ببری مترو حقانی 

که بروم فرودگاه
گفتم: باشه

خودم نیز نشانی را نمی دانستم، برپایه نوشته راه 
افتادم، هر دوســه متر در پیاده روی خیابان تابان، 
خودرو پــارک بود و پیاده رو را بنــد آورده بود و 
ناچار می شدم بمانم تا ماشینی رد شود و سپس 
ویلچر را به خیابان کج کنــم و دوباره به پیاده رو 
برگردم چون به ســبب تنگی خیابان، ماشین ها 
رد نمی شدند. به سمت پارک رفتم، در آن مسیر 
هم ناچار شدم کمی در خیابان تنگ ویلچر برانم و 
کمی در پیاده رویی که گام به گام مانع و ناهمواری و 
جدول و پله وجود داشت؛ تا رسیدیم به بیمه آرمان. 
بیمه بزرگ و مجلــل آرمان نیز پیاده روی جلوی 
خود را به گونه ای موزاییک بندی کرده که آدم سالم 
به ســختی رد می شود و باید شانس بیاورد زمین 
نخورد، چه رسد به توانجو یا معلول . به سختی از آن 
جا هم گذشتیم و در خیابان باریک شمس تبریز 
که ماشــین ها مدام بوق مزاحم خود را به صدا در 
می آوردند با سرسختی دنبال کوچه رامین گشتم. 

این کوچه هم بــرای ویلچر و و معلولین و پیران 
و بچه ها کوچک، داالن جهنم ا ست. بیشتر جاها 
شیب بد پارکینگ های خانه ها تا بر خیابان امتداد 
دارد و کســی امکان آمدوشــد از پیاده رو را ندارد. 
افزون بر این پیاده رویش که همه ساختمانهایش 
مجلل است، پر از جدول و مانع است و امکان ندارد 
معلول و یلچرنشین و نابینا بتواند رد شود. آخر این 

تهران بی دروپیکر چرا این جوری ساخته شده؟
با بدیختی زیاد سرانجام پالک خانه دختر پیرمرد را 
یافتم. نگاهی به قدوباالی خانه انداختم که اگر کاله 
داشتم از سر می افتاد؛  یکی از گرانترین خانه های 
میرداماد بود. نگاهی به بی پناهی پیرمرد انداختم و 
ســرانجام زنگ مورد نظر را زدم و پا تند کردم  و 

گوشه ای دور از چشم  ایستادم.
گوش تیز کردم، صدایی زنانه از اسپیکر آیفون گفت 

کیه؟ پیرمرد با صدای لرزان گفت: پدرت. 
دقایقی گذشــت و در باز شــد و یک دختر خانم 
شیک و آالمد که فقط کفش سرخش 10 میلیون 
می ارزید و انگار راهی بیرون خانه بود، پدیدار گشت. 
دقایقی با تعجب به پیرمرد خیره شد، نگران بودم 
نکند به پیرمرد لگد بزند و بگوید گم شــو. در دل 
گفتم آخر چرا دخترش نیامد دم در. ثانیه ها سنگین 
می گذشت، ناگاه  کیف چند میلیون تومانی اش که 
من در همه زندگی حتی چرم چنین کیفی را لمس 
نکرده ام از دستش افتاد و عینک دودیش را پرت 
کرد و پیرمرد را درآغوش کشید و هر دو گریستند.
 نزدیک شدم و کیف و عینکش را برداشتم و وقتی 
سرپا ایستاد، به دســتش دادم. گفتم: پدر پیر را 

فراموش نکن.
در راه کیوسک روزنامه با خود گفتم چرا ارزش های  

انسانی این همه کمرنگ شده...

تهران  شــهر  شورای  رئیس 
گفت: تاکنــون یک ریال هم 
به مدیریت شــهری از منابع 
ســتاد ملی کرونــا پرداخت 
نشــده، در حالی کــه منابع 
مالی شهرداری به دلیل رکود 
کاهــش و هزینه هــا بدلیل 

تورم افزایش داشــته است. محسن هاشمی در 
گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این ســوال که از 
ابتدای شــیوع کرونا تاکنون با وجود تنها تامین 
250 دســتگاه اتوبوس و مینی بوس و یک رام 
قطــار تولید داخل، چه میزان از نیاز این ناوگان 
برطرف شده اســت؟ گفت: این مطلب درست 
است که به ناوگان مترو واتوبوسرانی تهران، تعداد 
قابل توجهی اضافه نشده است، اما توجه داشته 
باشــید با توجه به کاهش تعداد مسافر به دلیل 
کرونا و اســتفاده از حداکثر ظرفیت ناوگان در 
شرایط پیک، عمال سیستم حمل ونقل عمومی 
تهران با بحران بهره برداری مواجه اســت و باید 
منابع الزم برای تعمیر و نگهداری این سیستم 
تامین شــود. او ادامه داد: پرداخت یارانه مترو از 
 ســوی دولت هم بدلیل کاهش مسافر مترو، با 
 مشکل مواجه شده است و در این شرایط عمال 
 نه تنها نیاز ناوگان حمل ونقل عمومی تامین نشده، 
بلکه ظرفیت کنونی نیز با چالش مواجه اســت. 
قطار تولید داخل نیز باید مســیر تست سرعت 
و اخذ استاندارد را طی کند و بعید است، زودتر 
از شــش ماه دیگر بتواند به ناوگان مترو اضافه 
 شود. البته اضافه شدن یک قطار یعنی افزایش 

نیــم درصــدی ظرفیــت 
کــه قاعدتا تاثیــر چندانی 
ندارد. هاشــمی در پاســخ 
به این ســوال کــه با توجه 
بــه پیش بینی فــوت بیش 
از500 نفــر در روز در موج 
چهارم کرونا، تدارکات برای 
تجهیز حمــل و نقل عمومی چقــدر بوده، آن 
هم در شرایطی که نقش شــهرداری تهران در 
تصمیمات ستاد کرونا کمرنگ شده است، اظهار 
داشت: البته موضوع حضور مدیریت شهری در 
ستاد ملی کرونا، مسئله ای است که ما خودمان 
ضرورت آن را مطرح کردیم، اما این مســئله به 
شکل نمادین نمی تواند همه مشکالت ما را حل 
کند، واقعیت آن اســت که طی 14 ماه سپری 
شــده از اعالم ورود کرونا به کشور، تاکنون یک 
ریال نیز به مدیریت شــهری از منابع ستاد ملی 
کرونا پرداخت نشــده، در حالی که منابع مالی 
شهرداری به دلیل رکود کاهش و هزینه ها بدلیل 
تورم افزایش داشته است. او با بیان اینکه خطر 
کرونا در فضای بســته مترو و اتوبوس بســیار 
بیشتر اســت، گفت: اگر مردم در صف مرغ که 
در فضای باز اســت، ممکن است کرونا بگیرند 
در مترو واتوبوس که فضای بســته ای اســت، با 
وجود ازدحام شــرایط خطرناک تری دارند، اما 
بــرای دولت و مجلس، مترو و اتوبوس در تامین 
منابع اولویت ندارد، در حالی که اولویت اتوبوس 
کمتر از مرغ و روغن نیســت، قابل سوءاستفاده 

هم نیست و در شهر می ماند. 

نیروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایران در 
اطالعیه ای بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان 
و متصدیان واحدهــای صنفی و اماکن عمومی 
بــه رعایــت و اجــرای برخی مــوارد در جهت 
حفظ حرمــت ماه مبارک رمضــان تاکید کرد. 
 به گزارش ایســنا، نیروی انتظامــی اعالم کرد: 
 »روزه داران گرامی، در جهت تقویت خویشتن داری 
و گســترش ارزش های اخالقی و رعایت حرمت 
ایــن ماه عزیز از هرگونه تظاهر به روزه خواری و 
ســرو غذای سرد یا گرم در پارک ها، تفرجگاه ها، 
معابر عمومی و … اکیداً خودداری کنند. در حال 

حاضر به دلیل شرایط قرمز و پرخطر شهرها ناشی 
ازشــیوع ویروس منحوس کرونا، مراکز پذیرایی 
بین راهــی، پایانه های مســافربری، فرودگاه ها، 
ایســتگاه های راه آهن و بیمارستان ها مجاز به 
فعالیت و ارائه خدمات نیستند این در حالیست 
که اگر وضعیت فعلی به حالت عادی رسید، این 
مراکز برابر پروتکل های بهداشتی ابالغی از ستاد 
ملی مقابله با کرونا و صدور مجوز از ســوی این 
ستاد و رعایت دستورالعمل های صادره مبنی بر 
فعالیت آن مراکز می توانند بــه ارائه خدمت به 

شهروندان در ماه مبارک رمضان بپردازند.

 اجتماعی

 مســیر افول ســطح تغذیه نگران کننده است. در 
حاشیه تهران و کالنشهرها که معموالً محل سکنای 
کارگران غیررسمی و زنان سرپرست خانوار است 
دیگر تقاضا از پای مرغ به پوســت مرغ رســیده 
اســت و در همیــن روزهایــی که در آن به ســر 
 می بریم در شهریار مردم برای پوست مرغ کیلویی 
۸ تا ۹ هزار تومان می پردازند تا بتوانند با این پوست 
پــر از هورمون که بدون تردید منشــا بیماری های 
گوارشی و عروقی بســیار است برای فرزندان خود 
سوپ درست کنند و کمی پروتئین چاشنی نان خالی 

سفره ها نمایند

گزارشی از کوچک شدن سفره های فرودستان؛

خانواده های کم درآمدی که از سر ناچاری »پوست مرغ« می خورند!
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

چهارشنبه  25 فروردین 1400    شماره  5990

بیتکوین باز هم ۶۰ هزار دالری شد
مدیرعامل بانک مســکن از تامیــن اعتبار ویژه برای 
ساخت مســکن در شهر جدید »تیس« و شهرستان 

چابهار واقع در سیستان و بلوچستان خبر داد. 
محمود شایان در جریان سفر به سیستان و بلوچستان 
در گفت وگو با پایگاه هیبنا تصریح کرد: در حال حاضر 

احداث شهر جدید تیس یکی از مهمترین پروژه  های عمرانی در 
سیســتان و بلوچستان است. این شهر با اعتبار اولیه ۷۰ میلیارد 
تومان در دســت ســاخت قرار دارد که این مبلغ برای شــروع 

اولیه عملیات اجرایی در نظر گرفته شــده است و 
به تدریج با پیشــرفت پروژه افزایش خواهد یافت. 
همچنین شرکت عمران شهرهای جدید با تدارک 
طرح »شــهر جدید تیس- شهر هوشمند« در نظر 
دارد این منطقه شهری را به شکل متفاوت )مدرن( 
احداث کند. کاربری پیش بینی شده برای کارکرد این شهر جدید، 
گردشگری و تفریحی اســت که به این منظور برنامه ریزی های 

الزم در دولت صورت گرفته است. 

شــایان همچنین از طرح شهرک ســازی با هدف ســاماندهی 
ســکونتگاه های غیررســمی در مرادآباد واقــع در بندر چابهار 
 نیــز به همراه رئیس بنیاد مســکن شهرســتان چابهار بازدید 

به عمل آورد. 
مدیرعامل بانک مسکن درباره این طرح نیز اعالم کرد: این بانک 
اعتباری به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای احداث یک هزار واحد 
مســکونی در فاز اول برای ایجاد این شهرک اختصاص داده که 

براساس پیشرفت پروژه ها پرداخت خواهد شد.

اعتبار ویژه بانک مسکن برای ساخت و ساز در سیستان و بلوچستان

بیتکوین برای بار چهارم موفق به ورود به کانال ۶0 هزار دالری شد. به گزارش ایسنا به نقل از 
سی ان بی سی، یک بار دیگر مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتالی به چیزی در حدود 2تریلیون 
دالر رسیده که این به معنای ارزش بازاری معادل ارزش بازار شرکت اپل به عنوان دومین شرکت 
بزرگ در جهان است. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2050 میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 3.3۶ درصد بیشتر شده است.

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، گزارش کمیسیون قضائی و 
حقوقی در مورد کلیات الیحه چک را به تصویب رساندند. 

به گزارش مهر، در ادامه جلســه علنی روز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد کلیات 

الیحه چک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. 
نمایندگان با ۱۸۲ رای موفق، ۳ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع 

۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس کلیات این الیحه را تصویب کردند. 
در صــورت تصویب نهایی این الیحه، صــدور چک تضمین در وجه 

حامل ممنوع می شود. 
متن کامل این الیحه به شرح زیر است: 

ماده ۱
در تبصره )۱( ماده )۲۱ مکرر( قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۱۶.۴ 
بــا اصالحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت »در مورد چک هایی 
که« عبارت »از دســته چک های ارائه شــده« اضافه شــد و عبارت 
»چک هایی که تاریخ صدور آن ها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون 
زمان صدور می باشــد.« به عبارت »چک های صادر شــده از دسته 
چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این 
تبصره باشــد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون 
نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک 

اقدام می کنند. 
در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر 
باید عبارت »صدور و پشت نویســی چک بدون درج در سامانه صیاد 

فاقد اعتبار است« درج شود. « اصالح شد. 
ماده ۲

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده )۲۴( به قانون الحاق و شماره ماده 

)۲۴( فعلی به )۲۵( اصالح می شود: 
»ماده ۲۴- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: 

۱- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، 
صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صیاد( 
امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست توسط متقاضی 
در شــعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و 
شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل 
اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نیز ثبت علت 

درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. 
سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک 
مرکزی موظف اســت امکان استعالم اطالعات چک تضمین شده را 

برای گیرنده )ذینفع( فراهم نماید. 
۲-پرداخت مبلغ چک تضمین شــده توسط بانک صرفاً در وجه و به 

شماره حساب گیرنده )ذینفع( که مشخصات وی روی چک تضمین 
شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال 

چک تضمین شده فاقد اعتبار است. 
۳- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده 
قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، 
بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده )ذینفع( تنها تا یک ماه پس از صدور 

آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. 
همچنین پرداخت چک تضمین شــده به گیرنــده )ذینفع( با ارائه 
اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توســط بانک امکان پذیر 
اســت. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط 
به تکمیل فرم های مربوط به مبارزه با پولشــویی توسط متقاضی یا 
گیرنده )ذینفع( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک 

صادر کننده می باشد. 
۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده 
)ذینفــع( هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نســبت به تکمیل و 
امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم 
ادعا نسبت به چک مفقود شــده اقدام نموده و نسخه ی المثنی آن 
را از بانک درخواســت کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز هویت 
متقاضی و گیرنده )ذینفع( نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی 
متقاضی و گیرنده )ذینفع( از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی 
بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شــده، نسبت به صدور 

چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند. 
۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده 
مجعول، مرتکب عالوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به 

مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

اقتصادی

معــاون فنی گمرک ایران از واردات بیش از ۱۴ میلیون دســتگاه 
گوشــی موبایل به روش تجاری و مســافری در سال گذشته خبر 
داد که نشــان از ســهم حداقل ۲۱ درصدی گوشی های اپل از این 

واردات داشت. 
به گزارش ایســنا، در جریان مصوبه جنجالی قانون بودجه در مورد 
تغییــرات حقوقی ورودی کاال با تاکید بــر حذف نرخ ۴۲۰۰ برای 
محاسبه حقوق ورودی و محاســبه با نرخ سامانه ای تی اس بانک 
مرکزی )نرخی نزدیک به بازار(، در مورد گوشی های باالی ۶۰۰ دالر 
نیز مصوب شد که حقوق ورودی گوشی موبایل به روش تجاری از 

هشت به ۱۲ درصد افزایش یابد. 
به دنبال این مصوبه که خود می تواند بر بازار گوشی در سال جاری 
تاثیرگذار باشد و در کنار سایر اقالم بخشی از درآمد گمرکی دولت 
را پوشش دهد، آخرین وضعیت واردات گوشی های موبایل از گمرک 

ایران پیگیری شد. 
در همین رابطه مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - 
گزارش مفصلی از واردات گوشی موبایل را بر اساس اطالعات دفتر 

آمار و پردازش اطالعات گمرکی به ایسنا اعالم کرده است. 
براساس این گزارش، طی ۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون 
و ۴۹۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از دو میلیارد 
و ۴۳۶ میلیون دالر به رویه تجاری وارد کشــور شده که نسبت به 
سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰ درصد از نظر تعداد و ۶۹ درصد از نظر ارزش 
افزایش دارد. به عبارتی دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه در 
سال گذشــته از نظر تعداد حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه 

رشد کرده است. 
این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۲۴۴هزار 
دســتگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دالر گوشــی وارد 

شده بود. 
اما متوسط قیمت واحد هر گوشی موبایل وارداتی در سال گذشته 
حــدود ۱۸۰ دالر بوده که نســبت به متوســط ارزش وارداتی هر 
دســتگاه در سال ۱۳۹۸ که ۱۲۸ دالر بود، حدود ۵۲ دالر افزایش 

داشته است. 

بیشترین واردات گوشی موبایل بر حسب تعداد دستگاه طی سال 
گذشته مربوط به دی ماه با یک میلیون و ۷۶۰ هزار دستگاه، اسفند 
یک میلیون و ۶۶۸ هزار دستگاه و تیرماه با یک میلیون و ۶۶۷ هزار 
دستگاه بوده است. کمترین میزان واردات گوشی تلفن همراه نیز به 

فروردین ماه با ۳۱۷ هزار دستگاه اختصاص دارد
اما بیشترین واردات گوشی تلفن همراه از کشور امارات متحده عربی 

و چین انجام شده است. 
طبــق اعالم معاون فنی گمرک ایــران از مهمترین دالیل افزایش 
تعداد واردات گوشــی موبایل نســبت به ســال ۱۳۹۸ می توان به 
گستره نیاز به گوشــی های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط 
دانش آموزان به دلیل شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات 

بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها اشاره کرد. 
وی گفت: از ســوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از موبایل 
به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کاال از دیگر دالیل نیاز بازار به 

واردات آن است. 
اما در این گفتگو سهم ارزشی و تعداد واردات گوشی موبایل در سال 
گذشته براساس برندهای مختلف اعالم شد که نشان داد سهم برند 
سامسونگ ۴۴ درصد، شیائومی ۲۵ درصد، اپل ۲۱ درصد، هواوی 
شش درصد، نوکیا دو درصد و سایر گوشی ها دو درصد بوده است. 
همچنین ســهم تعدادی واردات گوشی موبایل در برند سامسونگ 

۴۴ درصد، شــیائومی ۲۴ درصد، اپل چهــار درصد، هواوی هفت 
درصد، نوکیا ۱۴ درصد و سایر برندها شش درصد بوده است. 

در مورد ســهم تعداد مصرف در سال گذشته به ترتیب گوشی های 
سامسونگ با ۵۳ درصد، شیائومی ۲۸ درصد، هواوی شش درصد، 

اپل شش درصد، نوکیا پنج درصد و سایر دو درصد بوده است. 
تعداد گوشــی های وارداتی به ایران براساس اطالعات شرکت های 
تولیدکننده موبایل از قبیل سامسونگ، شیائومی، هواوی، اپل، نوکیا، 
لیگو حدود ۱۵ میلیون و ۶۶ هزار دســتگاه است که با آمار رسمی 
واردات تجارت گوشــی تلفن همراه و واردات مسافری آن به تعداد 
۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار دســتگاه حدود یک میلیون و ۵۷۴ هزار 

دستگاه تفاوت دارد. 
ارزش گوشــی های فروخته شــده توسط این شــرکت ها بالغ بر 
دو میلیارد و ۷۸۶ میلیون دالر اســت که با ارزش تجاری رســمی 
تلفن های وارداتی و همچنین توسط مسافران به ارزش دو میلیارد 
و ۴۳۶ میلیــون دالر به میزان ۳۵۰ میلیون دالر تفاوت دارد که به 
گفته ارونقی، طبیعتــا این تفاوت در تعداد و ارزش کاال را می توان 

ناشی از دالیلی از جمله کم اظهاری تلقی کرد. 
معاون فنی گمــرک ایران در ادامه با بیان اینکــه در کنار واردات 
گوشی تلفن همراه با رویه تجاری، واردات این کاال از طریق مسافر 
نیز انجام شده است، توضیح داد: در سال گذشته ۶۵۲ هزار دستگاه 
گوشــی موبایل از طریق مسافری وارد شده است، بر این اساس در 
مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریق تجاری و مسافری 
را به ۱۴ میلیون و ۱۴۴ هزار دستگاه افزایش داده است که نسبت به 

سال ۱۳۹۸ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است. 
به گفته ارونقی، واردات گوشــی مســافری در سال ۱۳۹۸ بیش از 
سه میلیون و ۸۳۹ دستگاه بوده که نشان می دهد ورود گوشی از این 

طریق در سال قبل حدود ۸۲ درصد کاهش داشته است. 
این مقام مســئول در گمرک ایران در رابطه با چرایی کاهش ورود 
گوشــی همراه مسافر در سال قبل گفت که کاهش تردد مسافر به 
دلیل کرونا، اعمال قوانین سختگیرانه در ثبت گوشی های مسافری و 
محدودیت تعدادی برای هر مسافر بر این جریان و مؤثر بوده است. 

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با انتقاد از تصمیم گمرک مبنی 
برعدم تعیین درصد تعرفــه واردات گفت: در حالی که فعاالن این 
حوزه به مرکــب، یووی و مقوا نیاز دارند امــا چون تعرفه ها هنوز 
مشــخص نشده، واردکننده نمی تواند کاالها را بفروشند زیرا اگر بر 
مبنای ارز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بخواهد بفروشد قیمت کاالها بین 
۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و با این وضعیت بالتکلیفی 

واردکنندگان یک چالش جدی است. 
به گزارش ایسنا، بند )و( تبصره ۷ قانون 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 ۱۴۰۰ در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه 
ای. تی. اس بانک مرکــزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار 

است. 
همچنین بر اســاس این تبصره نرخ چهــار درصد حقوق گمرکی 
برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 
و همچنیــن نهاده های کشــاورزی و دامی به یــک درصد و برای 
ســایر کاالها به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش پیدا کرد و در 
جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و نهاده های کشاورزی 
و دامی نسبت به ســال قبل )۱۳۹۹( نباید افزایش یابد. کاالهای 
اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ 
تومان دریافت می کند و از ســویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز 
افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از 

تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران، در این رابطه 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: تعیین نشدن قیمت نهایی کاال 
همچنین افزایش نهایی بهای کاالهای وارداتی در پی افزایش حقوق 
ورودی گمرکی، به خصوص در حوزه چاپ آســیب های جدی برای 

دست اندرکاران این حوزه ایجاد می کند. 
به گفته وی قبال تعرفه های گمرک بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بود 
اما االن در بودجه سال جدید این تعرفه بر اساس ارز نیمایی است 

که به ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می رسد و با این حساب قیمت بسیاری 
از کاالها گران خواهد شد. 

ابوالحســنی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد مواد اولیه صنعت چاپ 
وارداتی است، تصریح کرد: در حالی که فعاالن این حوزه به مرکب، 
یــووی و مقوا نیاز دارند اما چون تعرفه ها هنوز مشــخص نشــده، 
واردکننده نمی تواند کاالها را بفروشد زیرا اگر بر مبنای ارز ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان بفروشــد قیمت کاالها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش 

خواهد داشت. 
رئیس اتحادیــه چاپخانــه داران تهران همچنین بــا بیان اینکه 
گمرک هنوز وضعیت تعرفه ها را مشخص نکرده، گفت: بالتکلیفی 
واردکنندگان یک چالش جدی اســت؛ زیرا در دو بخش مشــکل 
دارند؛ نخست اینکه اجناس گران می شود و طبیعتا بخشی از بازار 
ریزش پیدا می کند و دیگر اینکه نمی توانند قیمت گذاری کنند که 

نتیجه آن به ضرر صنف خواهد بود. 
وی افزود: در این زمینه قرار اســت اگــر تعرفه ۱۰ درصد بود این 
تعرفه را تا سه درصد کاهش دهد، اما عمال چنین موضوع رخ نداده 
و اکنون گمرک هر جنســی را که ترخیــص می کند از واردکننده 
تعهــد میگیرد که هر زمان مبلغ و میزان درصد اعالم شــد آن را 

پرداخت کند. 
ابوالحسنی خاطرنشان کرد که چنین موضوعی برخالف فرمایشات 
رهبری و شــعار سال ۱۴۰۰ است. درحالی که مقام معظم رهبری 
بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تاکید دارند، اما شاهد هستیم 
که در روزهای ابتدایی سال تولیدکنندگان با یک چالش جدی در 
بخش تامین مواد اولیه روبه رو شده اند که شرایط کار را برای آن ها 

سخت کرده است. 
روز گذشــته هم دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در 
صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ 
ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی بروبرگرد گران می شود و 

تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. 

با 1۸2 رای موفق، 3 رای مخالف و یک رای ممتنع

کلیات »الیحه چک« تصویب شد

اتاق بازرگانی

تجارت

اقتصاد بین الملل

بورس

اعداد

رونق اقتصادی 
به ایران باز می گردد؟ 

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین ارزیابی خود 
از وضعیت اقتصــادی بنگاه ها اعالم کرده که 
روند مثبت ماه های گذشته ادامه یافته است. 

بــه گزارش ایســنا، اتاق بازرگانــی ایران در 
گزارشــی که به بررســی وضعیت بنگاه های 
اقتصــادی می پــردازد، هر ماه عدد شــامخ 
)شــاخص مدیران خرید( را بررســی کرده و 
اعالم می کند. در این میان هر چه عدد شامخ 
به ۱۰۰ نزدیک تر باشــد، نشان دهنده بهبود 
اقتصادی سرمایه گذاران است  نسبی شرایط 
و هــر چه از این عدد از ۵۰ پایین تر باشــد، 
نشان دهنده رکود و منفی شدن شرایط است. 
در حدود ۱۸ ماه گذشــته که اتاق بازرگانی 
ایران ایــن گــزارش را از وضعیت اقتصادی 
منتشــر کرده، در اکثر قریب به اتفاق ماه ها، 
عدد شامخ در پایین تر از ۵۰ قرار گرفته اما در 
ماه های اخیر این روند متوقف شده و انتظارات 
فعاالن اقتصادی نســبت به شــرایط کشور 

مثبت تر شده است.  

چینی ها صدرنشین 
سرمایه گذاری در ایران شدند

سال گذشته حجم ســرمایه گذاری خارجی 
مصــوب در بخش صنعت، معــدن و تجارت 
نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۱۸۹درصد 
افزایش داشــته و چیــن، آلمــان و امارات 
بیشترین حجم ســرمایه گذاری را در کشور 

انجام داده اند. 
به گزارش ایســنا، جدیدترین آمار منتشــر 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۹، 
حدود ۲۲۲ مورد ســرمایه گذاری خارجی به 
ارزش بیش از ۶.۰۵ میلیارد دالر در کل کشور 
تصویب شــده که ۱۵۸ مورد از آن ها با حجم 
سرمایه گذاری ۲.۴۶ میلیارد دالر، یعنی حدود 
۲۹ درصــد از کل، در بخش صنعت، معدن و 

تجارت بوده است. 
همچنین از این تعداد در بخش های صنعت، 
معدن و تجارت، ۶۲ مورد در حال بهره برداری 

و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است. 
بر اســاس این آمار، ســرمایه گذاری خارجی 
مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در 
مدت یاد شده نسبت به سال ۱۳۹۸ از لحاظ 
تعــداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۱۸۹ درصد 
رشد داشــته و به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم 
بخــش صنعت ۹۰.۵، معــدن ۴.۴ و تجارت 

۵.۱درصد بوده است. 
در این میان از بین ۱۳۵ مورد سرمایه گذاری 
خارجــی در ایــن بخــش، ۶۳ شــرکت با 
۱۰۰درصد ســهامدار خارجی، ۷۸ شــرکت 
 )J. V( بصورت مشارکتی با شــرکای داخل
و ۱۷ مورد به صورت مشــارکت مدنی، بیع 

متقابل و BOT اجرا می شود. 
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت 
صمت، بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی 
در دوره مورد بررسی نیز در گروه های ساخت 
مواد و محصوالت شــیمیایی با ۵۷۸ میلیون 
دالر، ســاخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون 
دالر، ســاخت کاغذ و محصــوالت کاغذی با 
۲۸۵ میلیون دالر و فعالیت های پشــتیبانی 
و کمکی حمل و نقل بــا ۲۸۰ میلیون دالر 

بوده است. 
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
خارجی مصوب نیز کشورهای چین با ۵۴۳، 
آلمان بــا ۴۸۶.۹، امارات بــا ۳۶۳.۷، کانادا 
بــا ۲۷۱.۶ و اتریش با بــا ۱۱۶ میلیون دالر 

هستند. 
در ایــن میان، اســتان های خوزســتان ۲۶، 
سیســتان و بلوچســتان ۲۳، فــارس ۱۹، 
هرمزگان ۱۹ و آذربایجان شرقی ۱۳درصد از 
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 

صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند. 
ســرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه 
درخواست ها اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد 
طرح های جدید، خرید ســهام شــرکت های 
موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی 

در قالب ترتیبات قراردادی است.

تاکتیک هواوی 
برای خنثی کردن 

اثر تحریم های آمریکایی
شــرکت هواوی چین تاب آوری کسب و کارش 
را اولویت اصلی خــود قرار داده و تالش می کند 
به منظور چیره شــدن بر تحریم هــای آمریکا، 
توانمندیهای نرم افزاری را توسعه دهد. به گزارش 
ایسنا، هواوی در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ در ســال ۲۰۱۹ در لیست سیاه صادرات 
آمریکا قرار گرفت و دسترسی به فناوری آمریکایی 
حساس برای این شرکت قدغن شد. این مسئله 
روی توانایی هواوی برای طراحی تراشه های خود 
و تامین قطعات مورد نیاز از فروشندگان خارجی 
تاثیر منفی گذاشت. این ممنوعیت کسب و کار 
تلفن همراه هواوی را تحت فشار عظیمی قرار داده 
است. تحریم های آمریکا دسترسی این شرکت 
چینــی به زنجیره تامین کلیدی را قطع کرده و 
وادارش کرد بخشی از کسب و کار تلفن هوشمند 
خود را برای زنده نگه داشتن برندهایش بفروشد. 
در زمانی که هواوی وارد لیست سیاه آمریکا شد، 
دومین بازیگر بزرگ بازار تلفن هوشمند بود اما 
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با کاهش فروش 
جهانی، از فهرســت پنج فروشنده بزرگ از نظر 
سهم بازار حذف شد. هواوی از سوی دولت ترامپ 
با اســتناد بر نگرانیهای امنیت ملی، در لیست 
ســیاه تجاری قرار گرفت و بســیاری از مدیران 
صنعت احتمال اندکی می بینند که محدودیت ها 
برای فروش میلیاردها دالر فناوری و تراشه های 
آمریکایی به این شــرکت چینی توسط دولت 
بایدن برداشته شود. رشد درآمد شرکت هواوی 
سال میالدی گذشــته تحت تاثیر تحریم های 
آمریکا و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا به 
میزان چشمگیری آهسته شد. درآمد این شرکت 
در ســال ۲۰۲۰ به ۸۹۱.۴ میلیارد یوان )۱۳۶.۷ 
میلیارد دالر( بالغ شد و رشد ساالنه ۳.۸ درصدی 
در مقایسه با رشد بیش از ۱۹ درصدی در سال 
۲۰۱۹ را نشان داد. چین تنها منطقه ای بود که 
هواوی شاهد رشد مثبت درآمدش بود. فروش این 
شــرکت در چین به ۵۸۴.۹ میلیارد یوان )۸۹.۷ 
میلیارد دالر( رســید و بر مبنای ســاالنه ۱۵.۴ 
درصد رشــد داشــت و معادل ۶۵ درصد از کل 
درآمد هواوی بود. اریک زو، رئیس هیئت مدیره 
چرخشــی هواوی اعالم کرد این شرکت انتظار 
حذف شــدن از لیست ســیاه در دوران ریاست 
جمهوری جو بایدن را ندارد و پس از این که سال 
گذشــته در وضعیت تالش برای بقا قرار گرفت، 
اکنون به دنبال توسعه خطوط دیگر کسب و کار 
است. وی در جلسه پرسش و پاسخ نشست ساالنه 
هواوی برای تحلیلگران گفت: نمی توانیم استراتژی 
خــود را بر مبنــای فرض بی پایه یــا امیدهای 
غیرواقع گرایانه بنا کنیم زیرا اگر چنین کاری را 
انجام دهیم و از لیست سیاه حذف نشویم، برای 
این شرکت بی نهایت دشوار خواهد بود. هواوی در 
کسب و کارهایی سرمایه گذاری خواهد کرد که 
اتکای کمتری به تکنیکهای پردازش پیشرفته 
دارند و به کســب و کار رانندگی هوشمند اشاره 
کرد که هواوی در آن امسال بیش از یک میلیارد 

دالر سرمایه گذاری می کند.

راه اندازی نخستین بورس 
مبتنی بر ارزهای دیجیتالی 

سهام شرکت تسال به صورت توکن توسط صرافی 
بایننس عرضه خواهد شد. به گزارش ایسنا به 
نقل از راشاتودی، صرافی بایننس که بزرگ ترین 
صرافی ارزهای دیجیتالی جهان به شمار می رود 
در بیانیه ای اعالم کرد برای نخستین بار در تاریخ 
ارزهای دیجیتالی اقدام به راه اندازی بورســی 
خواهد کرد که ســهام شرکت های مختلف در 
آن بر حســب ارزهای دیجیتالی مورد معامله 
قرار خواهند گرفت. نخســتین سهم ها در این 
بازار بورس به صورت توکن متعلق به ســهام 
شرکت تسال- با ارزش ترین خودروساز جهان- 
خواهد بــود. طبق اعالم بایننــس، هر توکن 
معادل یک ســهم از سهام شــرکت تسال در 
بورس نیویورک خواهد بود و پشتوانه آن ها نیز 
سهم هایی هستند که در دنیای واقعی نزد سبد 
دارایی شرکت ســی ام اکویتی- سپرده گذاری 
شده اند. توکن های تسال بر حسب دالر باینانس 
)باینانس یو اس دی( قیمت گذاری خواهند شد. 
چانگ پنگ ژاو- مدیرعامل صرافی باینانس- در 
همین رابطه گفت: صرافی ما به مشتریان زیادی 
از سراســر جهان خدمت رسانی می کند و ما از 
اینکه قرار است در بازار سهام نیز مشارکت داشته 
باشیم، خرسندیم. توکن های سهام نشان دهنده 
این هســتند که می توان معامالت سهام را با 
کاهــش هزینه های معامالتی و ریســک های 
شکست کمتری انجام داد. ما در حال ساختن 
یک پل مســتحکم دیگر در آینده نظام مالی 
جهانی هستیم. طبق ادعای باینانس قرار است 
کمیسیون انجام معامالت توکن ها صفر باشد 
که این مسئله این بورس را به نخستین بورس 
بدون کارمزد جهان تبدیل می کند. در نتیجه 
قیمت گذاری سهم بر حسب ارزهای دیجیتالی، 
معامله گران خواهند توانســت مقادیر بســیار 
کمتری از هر ســهم را معامله کنند و این امر 
موجب ورود طیف گسترده تری از معامله گران 

به بازار سهام خواهد شد.

یک میلیون و 
244هزار واحد

شاخص کل بورس 
شــاخص کل بورس تهــران در پایان 
معامالت سه شــنبه 24 فروردین 1400 
با رشــد 1۸ هــزار و 45۸ واحدی به 
یک میلیون و 244 هــزار و ۶1۶ واحد 
رسید. همچنین شــاخص کل هم وزن 
نیز 509 واحد رشد کرد و به 435 هزار 
و 231 واحــد رســید. نمادهای فوالد، 
شســتا، فملی، تاپیکو، کچاد، فخوز و 
شپنا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند.

10

< بالتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی 
اســت؛ زیرا در دو بخش مشــکل دارند؛ 
نخست اینکه اجناس گران می شود و طبیعتا 
بخشــی از بازار ریزش پیدا می کند و دیگر 
اینکه نمی توانند قیمت گذاری کنند که نتیجه 

آن به ضرر صنف خواهد بود

< قبــال تعرفه های گمرک بــر مبنای ارز 
۴۲۰۰تومانی بود اما االن در بودجه سال جدید 
این تعرفه بر اساس ارز نیمایی است که به 
۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می رسد و با این حساب 

قیمت بسیاری از کاالها گران خواهد شد

واردات ۱۴ میلیون گوشی موبایل به ایران

بالتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید



 چهار شنبه  25 فروردین 1400    شماره  5990
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

»کلویی ژائو« با بردن گلدن گلوب و بفتا بخت اول درخش��ش در 
ش��ب برگزاری نود و سومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار است 
و ش��اید نخس��تین زن رنگین پوس��ت تاریخ لقب بگیرد که اسکار 
بهتری��ن کارگردان��ی و بهترین فیلم را با خود ب��ه خانه می برد. به 
گزارش هنرآنالین، »دیوید س��یمز« از ماهنامه معتبر آتالنتیک در 
آمری��کا به بهانه موفقیت های »س��رزمین آواره ه��ا« با کلویی ژائو، 

فیلمساز ۳۹ ساله چینی گفتگو کرده است.

  ش��ما »س��رزمین آواره ه��ا« را با اقتب��اس از یک کتاب 
غیر داستانی ساختید. کار چگونه پیش رفت؟

کتاب مقیاس��ی شگفت انگیز داش��ت و یک زندگی در حال ناپدید 
ش��دن را روایت می کرد با شخصیت هایی باورنکردنی. از این رو، ما 
می بایست در درجه اول شخصیت های داستانی خلق می کردیم که 

بتوانند این داستان را روایت کنند.

  ش��ما پیش تر همین کار را ب��ا دو فیلم تان »آوازهایی که 
برادرم به من آموخت« و »سوار« کرده بودید و تجربه اش را 

داشتید. آن رویکرد به کارتان آمد؟
ب��ا توجه به اندازه های این فیلم جاده ای، »س��رزمین آواره ها« یک 
چال��ش متفاوت ب��ود. من پیش از ای��ن فیلم هایی س��اخته بودم 
درب��اره جاهایی که برخی م��ردم واقعا نمی تواند ترکش��ان کنند. 
چال��ش دیگ��ر، تفاوت عجیب فرن )ش��خصیت اصلی »س��رزمین 
آواره ها« با بازی فرانسیس مکدورمند( با خود فرانسیس بود. دیگر 
ش��خصیت هایی که من داش��تم، ۷۰ تا ۸۰ درصد خود واقعی آنها 
روی پرده بود. اینکه کجا زندگی می کنند و چه کاره اند. طبعا این 

یکی یک جدایی بزرگتر بود.

  پ��س می توانیم بگوییم »جاودانه ه��ا« ادامه طبیعی راهی 
اس��ت که با »س��رزمین آواره ها« و دیگر فیلم های شما آغاز 
شده است؛ یک پروژه سینمایی در اندازه های بسیار بزرگ از 

دنیای مارول با انواع شخصیت های داستانی و خیالی؟
ن��ه، من که اصال نمی دانس��تم قرار اس��ت بعد از این فیلم س��راغ 
»جاودانه ها« بروم. ضمن اینکه معتقدم عشق در هر دو فیلم واقعی 
است. آنها به من زنگ زدند و کار تازه را پیشنهاد دادند، درست دو 
روز پیش از آغاز فیلمبرداری »س��رزمین آواره ها«. من در داکوتای 

جنوبی آماده کار کردن بودم.

  می دانم که کتاب را »فرانس��یس مکدورمند« برای شما 
آورد، اما ایده متمرکز ش��دن روی شخصیت فرن هم پیشنهاد 

خود او بود؟
فرانسیس با کتاب پیش من آمد. من کتاب را خواندم. دوباره هم را 
دیدیم و کلی وقت با هم گذراندیم. بعد همراه مدیر فیلمبرداری ام 

)جاش��وا جیمز ریچاردز که شریک زندگی کلویی هم هست( تمام 
غرب آمریکا را زیر پا گذاش��تیم. جایی در میانه های سفر که کتاب 
را همچنان در دس��ت داش��تم، خیلی ها را می دیدم و کلی وقت با 
فران می گذراندم، س��راغ تهیه کننده ها رفت��م و گفتم خود همین 

می تواند داستان فیلم ما باشد.

  کجای پروژه رس��یده بودید که س��ر و کل��ه کرونا پیدا 
شد؟

بگذارید بر اس��اس خط زمانی پیش برویم. فیلمبرداری »سرزمین 
آواره ها« از س��پتامبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۱۹ طول کشید. بالفاصله 
پ��س از آن من مش��غول فراهم کردن زمینه تولی��د »جاودانه ها« 
شدم. فیلمبرداری این پروژه هم از سپتامبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ 
انجام و بعد همه جا بس��ته ش��د. تازه آن وقت رفتیم سراغ تدوین 

»سرزمین آواره ها«.

  پ��س در جری��ان تدوین »س��رزمین آواره ه��ا« اصال به 
ای��ن فکر می کردید که فیلم درب��اره آخرین فاجعه اقتصادی 
و همزم��ان دارد یک فاجعه تازه ت��ر رخ می دهد؟ اصال چنین 

چیزی در ذهن شما بود؟
ن��ه به آن ش��کل. طبیعی اس��ت ک��ه زندگی من دگرگون ش��د و 

نمی توانم بگویم اگر ش��یوع گس��ترده کرونا نبود، فیلم من ش��کل 
دیگری نمی شد اما تدوین کردن برای من اصال کاری روشنفکرانه 

نیست.
 

  این یک فیلم کوچک اس��ت و شما دارید روی یک فیلم بسیار 
ب��زرگ کار می کنی��د. آی��ا به هالی��وود گفته اید که ی��ک فیلم در 

اندازه های متوسط به شما بدهد؟
ش��ما دارید با نس��لی از فیلمس��ازان حرف می زنید که قبال ضربه 
خورده اند. من وقتی وارد مدرس��ه فیلمس��ازی ش��دم که بحران 
اقتصادی رخ داد. وقتی در ۲۰۱۰ کارم تمام شد، کسی نمی توانست 
و نمی خواست برای ساختن یک »خون به پا می شود« دیگر دوباره 
به ش��ما پول بدهد. »خون به پا می شود« و »جایی برای پیرمردها 

را نیست« را یادتان هست؟ سال ۲۰۰۷!

  ش��ما در »سرزمین آواره ها« با کس��انی کار کردید که 
به آنه��ا اعتماد داش��تید و پیش تر هم با یکدیگ��ر کار کرده 
بودید؛ کس��انی که می دانس��تند چگونه یک پروژه مانند این 

را مدیریت کنند.
اگر »س��وار« را نساخته بودم و فیلمی می ساختم که در آن خودم 
نبودم، نمی توانس��تم این یکی را بس��ازم. فران »س��وار« را دید و 
گفت حاضر اس��ت در »س��رزمین آواره ه��ا« بازی کن��د. مدیران 
»س��رچالیت« )ش��رکت تهیه کننده( »س��وار« را دیدند و گفتند 
می خواهند فیلم ش��بیه این ش��ود. پس ما از هم��ان ابتدا در یک 
صفح��ه بودیم. روی میز تدوین اصال به نوش��ته ها و توصیه ها نگاه 
نکردم و در عوض پس از نمایش های خصوصی چنان بیرحم شدم 
که ش��روع کردم به درآوردن برخی صحنه ها. کار چنان باال گرفت 
که از اس��تودیو آمدند و گفتند بس اس��ت دیگر. از آنجا همه ما با 
 »س��وار« به اینجا رس��یده بودیم، می توانستیم کامال به هم اعتماد 

کنیم.

  وقت��ی در ح��ال تدوی��ن »س��رزمین آواره ه��ا« بودی��د، 
ب��ه فرارس��یدن روز اک��ران و واکن��ش م��ردم در س��ینماها 
 فک��ر نمی کردی��د؟ نگ��ران نبودی��د که ای��ن فیل��م فاخر را

 نپسندند.
به گمانم ما نمی توانیم س��لیقه و ذائقه مردم را کامل عوض کنیم. 
در عوض دوس��ت دارم و تالش می کنم فیلم من در همه قالب ها و 
رسانه ها دیده شود. البته دلم برای جشنواره ها خیلی تنگ می شود. 
لحظه محبوب من جایی اس��ت که آخرین قاب فیلم در س��یاهی 
فرومی رود و پیش از آنکه نشست پرسش و پاسخ آغاز شود، آنها که 
فیلم را دیده اند تجربه هایشان را با هم به اشتراک می گذارند. اینکه 
فیلم را دوست داش��ته یا از آن متنفر بوده اند. هیچ چیز نمی تواند 

جای این لحظه ها را بگیرد و با چیزی دیگر پر کند.

 گفت وگوی آتالنتیک با کلویی ژائو، کارگردان »سرزمین آواره ها« 

نمی توانیم سلیقه و ذائقه مردم را عوض کنیم

روزه��ای قرنطینگی و ش��رکت در جلس��ه ها و وبیناره��ا از خانه، 
تصاویری را به نمایش گذاشت که در اغلب آنها یک جزء مشترک 
دیده می شود؛ قفسه ای از کتاب  پشت سر فرد یا ردیفی از آنها روی 
میز و گاهی هم هر دو. گویی چند دقیقه پیش از ش��روع جلس��ه، 
با خود گفته باش��ند که کجا بنشینند تا تصویرشان بهتر و زیباتر 
باشد و جایی جز پشت به قفسه کتاب ها یا کنار آنها را نیافته باشند 
تا تصاویری به نمایش درآیند که کتاب ها در آنها ش��یء و دکوری 
بیش نیستند! این روزها این نوع تصاویر را عالوه بر فضای مجازی، 

در شبکه های مختلف تلویزیونی هم زیاد می بینیم. 
این البته تنها موقعیتی نیست که کتاب ها در آن هویت دکوری به 
خود می گیرند؛ برخی از کافه ها هم برای پر کردن دکوراسیون شان 
ب��ه س��راغ آن ها می روند؛ ضمن��ا انگار هرچه کهنه ت��ر و با جلدی 
نم کش��یده تر باش��ند، دکوری ترند! به خوبی واضح اس��ت که چند 
کارتن از کتاب های یک دست دوم فروشی را به کیلویی فالن تومان 
خریده  و در قفسه های طراحی شده بر دیوارهای کافه جای داده اند. 
هیچ سنخیتی در موضوع کتاب ها دیده نمی شود؛ اما سنخیت در 
رنگ چرا! اصال براس��اس هارمونی رنگ آنه��ا را چیدمان کرده اند، 

ردیفی از سفیدها، ردیفی از سرخ ها و.... 
مشتریانی که به قصد گپی دوستانه و صرف قهوه یا غذایی آمده اند 
اگر خیلی فرهیخته باش��ند توجه ش��ان به این نسخه های کهنه و 
پوس��یده جلب می شود و بعد به عنوان ها دقت می کنند، بقیه هم 

فضا را برای گرفتن عکس یادگاری مناسب می بینند.
به نظر هدف رخ زیبا و فرهیخته کافه صرفا به نیت جذب مشتری  

است.
ام��ا کار کتاب فقط در قاب وب کم ها یا منظره کافه ها نیس��ت که 
به دکوری بودن کشیده ش��ده است؛ این کاالی فرهنگی انگار در 
قاب دوربین ها هم به جزئی دکوری یا ابزاری برای زیبایی بخش��ی 
تبدیل شده است. در حالیکه از یک فرد یا دیزاین میز یا منظره ای 

عکسبرداری می شود، اغلب پای یک کتاب هم به میان می آید، در 
این انتخاب ها البته ابدا موضوع و محتوا مهم نیس��ت، بلکه رنگ و 

شکل کتاب هاست که آنها را مناسب یک عکس می کند.
شاید به همین دلیل هم هست که برخی ناشران در سال های اخیر 
به طراحی زیباتر جلد کتاب ها روی آورده اند و ش��اهد جلدهایی با 
رنگ های ش��اد یا پر از گل که البته گاهی سنخیتی هم با موضوع 

کتاب ندارند، هستیم. 
ناگفته نماند که عده ای هم اصال برای عکاس��ی به کتابفروش��ی ها 

می روند و نتایج آن می شود عکس هایی با »ژست کتاب«! 
ام��ا اگر از کتاب هایی که به راس��تی برای خواندن خلق ش��ده اند، 
هر چند که ممکن اس��ت بیشتر به آنها نگاه ابزاری و دکوری شود 
بگذریم به کتاب هایی توخالی می رسیم که اتفاقا اصال و فقط به کار 

دکوراسیون می آیند. 
در سال هایی که روزگار کتاب های فاخر به سختی می گذرد و آثار 
ارزشمند به بهانه گرانی کمتر خریداری می شوند، کتاب هایی چاپ 
می ش��وند که از بخش لوازم دکوراسیون فروشگاه ها به خانه مردم 

می آیند.
دکوری هایی که بعض��ا چندبرابر کتاب های واقع��ی قیمت دارند، 

توس��ط یک فروش��گاه این گون��ه توصیف می ش��وند: »کتاب های 
دکوراتی��و ما ع��الوه بر کاربرد به عنوان میز و عس��لی، کتابخانه و 
طبقات را زیباتر می کند. نقاش��ی های چاپ شده روی این کتاب ها 
از نقاشی های معروف دنیا انتخاب شده که بیشتر متعلق به دوران 
رنسانس اس��ت؛ دورانی که ش��کوفایی هنری و علمی تمدن های 
کنونِی غرب را بنا نهاد اس��ت، نقاش��ی های چاپ ش��ده مربوط به 
نقاشان ایتالیایی، آلمانی و هلندی است که در بزرگ ترین موزه های 
دنیا نگهداری می شوند و شما با استفاده از این کتاب ها در کتابخانه 
و یا دکوراس��یون منزل خود و با هر بار دیدن آن ها به بزرگ ترین 

موزه های دنیا سفر خواهید کرد«.
فروش��گاه دیگری هم کت��اب را به روایت خ��ود این طور توصیف 
می کن��د: »کتاب ها یکی از بهترین و غالبا پرکاربردترین دکوری ها 
به خصوص در نش��یمن و یا اتاق کار محسوب می شوند که فضا را 
زیب��ا، مدرن و مهم تر از همه، منظم تر می س��ازند. از بهترین ترین 
مکان ه��ا برای قرارگی��ری کتاب های دکوری، می��ز جلو مبلی در 
پذیرایی محس��وب می شود که ش��ما می توانید با چیدمان آنها در 
کن��ار یا روی هم با ابعاد مختلف میز را ب��ه زیبایی تزئین کنید و 
همچنین می توانید روی کتاب ها را با گیاهان و یا ش��مع و یا اقالم 
دکوری تزیین کنید. این محص��ول زیبا برای هدیه به عزیزان تان 

مناسب است«. 
به گزارش ایس��نا، فراموش نش��ود که در سال های اخیر بخشی از 
سرانه اندک خرید کتاب صرفا به بهانه تناسب با دکوراسیون است، 
کتاب های��ی که چون با هارمونی رنگ کتابخانه عده ای متناس��ب 
هستند می روند و آثار فاخر که شاید طراحی ساده ای داشته باشند 
می مانند و خاک می خورند تا ش��اید کسی بیاید و آنها را دستش 
بگیرد و یا روی س��رش بگذارد، عکس��ی بگیرد و ب��رود و با خیال 
آن که این یکی را هم خوانده اس��ت آن را در صفحه شخصی اش با 

مخاطبان به اشتراک بگذارد.

 وقتی به جای مطالعه عکس می اندازیم 
ژست و دکوراسیون  با کتاب

 فرهنگی

 »سرزمین آواره ها« از همان روزهای نخست پیشتاز 
فصل جوایز س��ینمایی بود و حاال ب��ا بردن تقریبا تمام 
جایزه های مهم امسال، فقط اسکار را پیش رو دارد؛ آن 
هم در س��الی که کرونا انبوه فیلم های بزرگ و پرامید 
را خانه نشین کرد و »منک« دیوید فینچر و »انگاشته« 
کریس نوالن هم به نظر می رس��د قافیه را به این فیلم 

کم هزینه باخته اند

همشهری: عطش جهانی برای بازار 
نوظهور رمزارزها

امروزه ش��اهد آن هستیم 
ک��ه نه تنها در کش��ور ما، 
بلکه در سراس��ر دنیا، مردم تمایل دارند بخشی 
از دارایی ه��ای خود را در کنار س��ایر حوزه های 
س��نتی س��رمایه گذاری، در ای��ن ح��وزه جدید 
سرمایه گذاری کنند. با این حال، حوزه رمزارزها 
در کنار فرصت های اقتصادی مناس��بی که برای 
مردم هر کشور می تواند فراهم کند، ریسک ها و 
مخاطراتی هم دارد که ممکن است تجربه تلخی 
را برای افراد فعال در این حوزه رقم بزند. بنابراین 
ش��ناخت کافی از ای��ن حوزه، به ویژه ش��ناخت 
نوسانات س��نگین قیمتی، تشخیص دارایی های 
دیجیتال ب��اارزش از دارایی های دیجیتال بدون 
ارزش ذاتی ک��ه گاهی تبلیغات زیادی هم برای 
آنها می شود، نگهداری امن دارایی های دیجیتال 
و نوع س��رمایه گذاری و توزیع آن در این حوزه از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
اگرچه تصور سودده  بودن همیشگی دارایی های 
دیجیت��ال نادرس��ت اس��ت، ام��ا بی بهره ماندن 
از دارایی ه��ای دیجیت��ال و کتم��ان و ان��کار 
آن ه��م چیزی جز آس��یب بیش��تر ب��ه حقوق 
مصرف کنن��دگان داخل��ی و فرصت س��وزی در 
حوزه بین الملل و اس��تفاده نکردن از این فرصت 
بی بدی��ل اقتصادی که در اختیار همه مردم دنیا 
قرار دارد، به ارمغ��ان نمی آورد. تئوری اقتصادی 
)Keynesianeconomics(دیگ��ر  کین��زی 
نمی تواند جوابگوی همه پرس��ش ها و مناسبات 
اقتصادی بش��ر باش��د چراکه اقتص��اد رفتاری و 
رویکرد جمعی افراد در همه کشورها برای تحلیل 
مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 
همین رویکرد جمعی مردم دنیا نس��بت به یک 
ح��وزه و یک موضوع، در کش��ور م��ا با توجه به 
شرایط اقتصادی، نمود بیشتری دارد و ما شاهد 
هجوم مردم به سمت بورس و پس از آن به سوی 
بازارهای دیگر هستیم. با این حال، ۲نکته بسیار 
مهم در این میان وجود دارد؛ اول، این نوع رفتار 

اقتصادی مردم طبیعی است.
مردم وقتی می بینند چنین دارایی ای وجود دارد 
که رشد قیمتی خوبی را تجربه می کند و از بازده 
باالیی برخوردار اس��ت، بدیهی اس��ت که به این 
حوزه عالقه مند می شوند. نکته دوم، این است که 
دارایی های دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی بالکچین 
دس��تورپذیر نیس��ت. به عبارت دیگر، با توجه به 
ماهیت غیرمتمرکزبودن آنها، نمی توان با نهی و 
فیلترکردن، مانع ورود سرمایه گذاران به این حوزه 
ش��د. بنابراین، ایجاد زمینه های هراس و ناامنی 
ب��رای مردم، فعاالن داخل��ی و حتی پلتفرم های 
ارائه دهنده س��رویس های امن داخل یک کشور، 
منجر به فراری دادن سرمایه ها از بسترهای قانونی 
و ش��فاف و البته افزایش زمینه های سوء  استفاده 
از این حوزه خواهد شد. شاهد این موضوع، نامه 
دستوری شرکت شاپرک در اسفند سال گذشته 
بود که به پرداخت یاری های ارائه دهنده سرویس 
به پلتفرم های تبادل یا همان صرافی های آنالین 
رمزارزی ابالغ شد. متأسفانه یک روز پس از ابالغ 
ای��ن نامه، چند ده میلیون دالر از س��رمایه های 
رمزارزی که تا آن زمان در بسترها و پلتفرم های 
امن کش��ور قرار داش��تند، از صرافی های آنالین 
رمزارزی کش��ور خارج شدند. این در حالی است 
که برای بهره مندی مردم، فعاالن و دولت از این 
حوزه که می تواند افزایش س��رانه تولید ناخالص 
داخلی کش��ور و س��رانه علم��ی را ب��ا توجه به 
چش��م اندازهای فناوری اطالعات، در پی داشته 
باشد، راهکارهایی را می توان مدنظر قرار داد. یکی 
از مهم ترین راهکارها، اضافه ش��دن نماد رمزارزها 
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار هر کشور است 
که اکنون این اکوسیستم در بسیاری از کشورها 
برقرار است. به این ترتیب، حاکمیت می تواند یک 
سرمایه گذاری امن و آس��ان را برای مردم فراهم 
کند تا آنها با مخاطرات کمتری روبه رو ش��وند. از 
سوی دیگر، برای تامین یک بازار نقد باال به وسیله 
سازمان بورس، امکان فعالیت پلتفرم های تبادل 
به صورت کامال هدفمند و با نظارت های هوشمند 
نهادهای مالی هر کش��ور فراهم می شود. این دو 
عامل در کنار هم یک زیست بوم بسیار مترقی را 
شکل می دهند که اکنون بیش از ۲سال است در 
بعضی از کشورها کار می کند. امیدواریم در کشور 
ما هم با اقدامات مناس��بی که مرکز ملی فضای 
مجازی در حال پیگیری اس��ت، هرچه سریع تر 
نهادهای مختلف با دید ب��از، مزایای این حوزه را 
ببینند و اقتصاد رفتاری و عطش مردم را به رسمیت 
بشناس��ند. نکته مهم دیگر این است که هرگونه 
ایجاد انحصار ب��رای فعالیت در ح��وزه رمزارزها، 
سم مهلکی بر این حوزه وارد خواهد کرد زیرا این 
کسب وکار از یک سو به راحتی به وسیله دشمنان 
خارجی هدف قرار می گیرد و از سوی دیگر حقوق 

مردم و مصرف کنندگان از بین خواهد رفت. 

جوان:سمفونی امریکا را قطع کنید
انفج��ار صب��ح یک ش��نبه 
مونت��اژ  س��اختمان  در 
سانتریفیوژ های جدید نطنز 
ک��ه س��ال قبل نی��ز هدف 
عملیات نفوذ-تخریب بوده، 
درحالی اس��ت که مذاکرات وین همچنان ادامه 
دارد و مقام��ات وزارت خارج��ه امری��کا تأکید 
دارند همه تحریم ه��ا را برنمی دارند، ریل گذاری 
اس��تراتژی های آن ه��ا در قبال ای��ران از برجام 
می گ��ذرد تا آن را قوی ت��ر و طوالنی تر نمایند و 
نگرانی های دیگر امریکا نیز برطرف شوند، به رغم 
مواضع ایران، تا ایران به تعهدات برجام بازنگردد، 
امریکا هیچ اقدام تشویقی انجام نمی دهد. محتوای 
مذاک��رات وین از نگاه امریکا برای این اس��ت که 

امری��کا بداند برای کدام اقدام��ات ایران، باید چه 
بخش��ی از تحریم ها را بردارد. ای��ن یعنی آقایان 
مذاکره کنن��ده را تنگن��ای زمان باق��ی مانده تا 
انتخابات ریاس��ت جمهوری خردادماه، سراسیمه 
و بدون برنامه و س��ناریو وارد گفتگو کرده است. 
حال آنکه همواره در یک تکرار از آن ها شنیده ایم، 
مذاکره با امریکا ضرورتی ندارد! طرف امریکایی و 
تیم اروپایی و صهیونیس��تی و عربی آنها، از یک 
برنامه س��مفونی وار بهره مند هس��تند و آن را به 
اجرا می گذارند. تقریباً تمامی اهداف و رویکرد های 
ترامپ، توسط بایدن هم در مذاکره دنبال می شود، 
یعنی به روشنی و از طریق روندی که به انتخاب 
کاظمی در عراق منجر شد، روی حذف نفوذ ایران 
کار می کنند و گفت وگوی همکاری استراتژیک با 
عراق را دقیقاً برای حذف ایران از عراق پایه ریزی 
کرده و قیمومیت بر عراق را در طراحی خود قرار 
داده اند. به رژیم صهیونیستی حاشیه امن داده اند 
تا بر اس��اس راهبرد »درگیری بین جنگ ها« که 
همان جنگ فرسایش��ی در سقف مدیریت شده 
اس��ت، اقدامات ایذایی در س��وریه یا سایبری در 
داخل تأسیسات هسته ای و ترور دانشمندان ایرانی 
و تخریب پروژه هسته ای جدید را به اجرا بگذارد و 
بار ها به کشتی های تجاری و نفتی ایران در آبراه های 
بین المللی و اخیراً در شمال باب المندب حمله نماید. 
الیه دیگر و مهم این سمفونی، فعال کردن اهرم های 
شرطی کننده افکار عمومی کش��ورمان است تا با 
وعده های نخست وزیر کره یا برخی مقامات عراقی 
برای پرداخت پول های بلوکه شده از مسیر های قابل 
مدیریت از سوی امریکا، برای لیبرال های ورشکسته 
و ناکارآمد در کشورمان آبرویی انتخاباتی دست و پا 
کنند. آخرین تالش در این سمفونی رفتاری امریکا، 
آمدن قاس��م االعرجی از عراق اس��ت تا به دریابان 
شمخانی بگوید مقاومت عزتمند در عراق مزاحم 
کاظمی اس��ت و در مس��یر امریکایی شدن عراق 
کارشکنی می کنند. طبیعی است که باید سمفونی 
امریکایی را با سمفونی پاس��خ داده و به این خانه 
عنکبوتی فرصت شعبده بازی با کارت های مختلف 
را ندهیم. امریکا نیاز به مذاکره با ایران دارد و اولین 
واکنش این است که، چون ساختمان تخریب شده 
و سانتریفیوژ های آن به ۹ ماه کار نیاز دارد، مذاکره 
تا ۹ ماه دیگر تعطیل اس��ت. صهیونیست ها اعالم 
کرده اند، غنی سازی اهرم مذاکراتی ایران است، پس 
غنی سازی با ماشین های جدید را به فردو منتقل 

کرده و با سرعت بیشتری غنی سازی نماییم.

ایران: انتقام از دیپلماسی
رژیم صهیونیستی سال هاس��ت 
که  خ�ود  را متعهد به عقب راندن 
برنامه های هس��ته ای ای�ران می داند و بارها با ترور 
دانشمندان هسته ای و خرابکاری های متعدد در 
تأسیسات هسته ای کوشیده است که این تعهد را 
در عمل نیز نشان دهد. در پشت پرده این حمله 
سه س��ناریو را می توان در نظر گرفت. اول اینکه 
رژیم صهیونیستی در ناامیدی از منصرف کردن 
امریکای بایدن از بازگش��ت به توافق هس��ته ای 
تصمیم گرفته به آنچه به طور مجعول خطر اتمی 
ایران می نامد، رسیدگی کند. از آنجایی که تمامی 
برنامه های اتمی ایران زیر نظر س��ختگیرانه ترین 
بازرس��ی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
قرار داشته و مطابق گزارش های بازرسان، ماهیت 
صلح آمیز آنها مورد تأکید قرار گرفته، بعید است 
که رژیم صهیونیس��تی نگرانی واقعی از انحراف 
این فعالیت ها داش��ته باشد. در س��ناریوی دوم، 
رژیم صهیونیستی در هماهنگی با ایاالت متحده 
ب��ه منظور تضعیف اهرم مذاکراتی ایران دس��ت 
به ای��ن خرابکاری زده اس��ت. امری��کا می تواند 
دالیلی برای این حمایت ضمنی داش��ته باشد؛ از 
جمله برای اطمینان دادن به رژیم صهیونیستی 
مبنی بر اینکه به رغم احیای برجام آماده اس��ت 
دستان رژیم صهیونیس��تی را در مواقع ضروری 
برای عملیات های خرابکاران��ه باز بگذارد یا زمان 
طوالنی ت��ری برای مذاکرات بازگش��ت به برجام 
بخرد. هرچند این سناریو به هیچ وجه نامحتمل 
نیست اما دولت امریکا باید می دانسته که این قبیل 
اقدامات ریسک بدبینی مضاعف ایران به امریکا را به 
همراه دارد و براحتی می تواند فضای ابتدایی مثبت 
در مذاکرات را مسموم کند. بعالوه، امریکا بخوبی 
آگاهی دارد که دلیل واقعی محدود بودن فرصت 
دیپلماسی نه تنها مربوط به سطح غنی سازی ایران 
که تحت تأثی��ر بلندمدت از چنین حمله ای قرار 
نمی گیرد بلکه عمدتاً به خاطر دامنه بازرسی های 
آژانس از فعالیت های هسته ای است که در صورت 
تصمیم ایران به کاهش بیش��تر تعهدات خود در 
معرض آس��یب جدی قرار دارد. تا وقتی ایران از 
این اهرم فش��ار برخوردار باشد، فواید حمله اخیر 
کمتر از زیان های آن است. در سناریوی سوم، رژیم 
صهیونیستی روی پیش بینی پذیری فضای سیاسی 
در ایران حساب کرده و شاید می دانسته که چنین 
حمله ای می تواند با تحری��ک ایران، امید به پس 
کشیدن تهران از ادامه گفت و گوها را افزایش دهد. 
شاید رژیم صهیونیستی تالش کرده که ناامیدی از 
هدایت دولت امریکا در مسیر مطلوب خود را با به 
چالش گرفتن شکیبایی ایران جبران کند. اعتقاد 
به دیپلماسی و گفت و گو از جانب دولت های ایران، 
روایت کالن رژیم صهیونیستی از ایران را مخدوش 
می کند و تبلیغات ایران هراسانه را کمتر باورپذیر 
نش��ان می دهد. همین روای��ت راه را برای ایجاد 
اجماع بین المللی دشوار کرده و با کاهش اشتیاق 
دیگر کش��ورها به مراودات سیاس��ی و اقتصادی 
با ایران، به انزوای بیش��تر ایران و تقویت جایگاه 
رژیم صهیونیس��تی کمک می کند. اگر رهبران 
رژیم اس��رائیل به چنین نتایجی رسیده باشند، 
می توان فهمید که چرا تا این حد از احیای برجام 
در آین��ده ای نزدیک و مهمتر از آن به کار افتادن 
دوباره دیپلماسی میان ایران و امریکا واهمه دارند.

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

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را، 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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صال��ح میرزاآقای��ی بازیگ��ر 
تلویزی��ون درباره  و  س��ینما 
کاره��ای این روزه��ای خود 
کرد:  اطالع رس��انی  چنی��ن 
نزدی��ک ب��ه یک س��ال و نیم 
اس��ت که در سریال »جشن 
ب��ه کارگردان��ی  س��ربرون« 
مجتبی راعی ب��ازی دارم. در 

این سریال من نقش مستر نوئل را بازی می کنم. 
وی افزود: س��ریال دیگری با عنوان »خاتون« را 
مش��غول به کار هس��تم. این کار س��اخته تینا 
پاکروان اس��ت و برای پخش از پلتفرم ها آماده 
می ش��ود. در ضمن در سریال »احضار« که ماه 
رمضان روی آنتن رود و کارگردانی آن را علیرضا 
افخمی برعهده دارد نیز حضور دارم. این بازیگر 
درباره سریال »بانوی عمارت« که در آن حضور 
داش��ت و حاال قرارس��ت برای رمضان از شبکه 
س��حر پخش ش��ود نیز چنین توضیح داد: این 
سریال که با اس��تقبال بسیار خوب تماشاگران 
مواجه ش��د قرار بود ادامه داش��ته باشد، اما به 
دلی��ل به توافق نرس��یدن عزی��زاهلل حمیدنژاد 
کارگ��ردان با س��یما، وی از کارگردانی این کار 
کناره گیری کرد. دلی��ل کناره گیری حمید نژاد 
نیز ب��ه فیلمنامه کار مربوط می ش��ود چون او 
روی کیفیت متن تاکید ویژه دارد و تا زمانی که 
سناریو مطلوب نظرش نباشد حاضر به ساخت 

ادامه کار نخواه��د بود، البته 
دیگری  کارگ��ردان  آیا  اینکه 
قرار است ادامه این سریال را 
بسازد مطلبی است که من از 
آن مطلع نیس��تم. این بازیگر 
بازیگری خود  درباره س��ابقه 
گفت: من از سال ۷۰ کار خود 
را ب��ا بازی در تئاتر آغاز کردم 
و االن س��ه دهه است مشغول بازیگری هستم، 
اما جالب است بدانید بهترین دوران من همان 
دهه اول اس��ت، چ��ون در آن موقع تجربه های 
نخستین تکرار می ش��ود و شور و اشتیاق بازی 
خیلی بیش��تر از س��ال های بعد اس��ت. وی با 
اش��اره به ب��ازی اش در س��ریال »مختارنامه« 
بیان ک��رد: »مختارنام��ه« یکی از آث��ار به یاد 
ماندنی سیماس��ت که من نی��ز افتخار بازی در 
آن را داش��تم، البته آقای میرباقری هم اکنون 
مشغول ساخت »س��لمان« است، اما اینکه من 
در آن بازی خواهم داش��ت مشخص نیست. به 
گ��زارش صبا، این بازیگ��ر در پایان درباره تاثیر 
مخرب کرونا بر زندگ��ی و کار اهالی فرهنگ و 
هنر چنین توضیح داد: بیشترین آسیب را اهالی 
تئاتر دیدن��د چون تنها منبع درآمدش��ان این 
حوزه است، اما به دلیل تعطیلی سالن های تئاتر 
آنها نتوانستند فعالیت حرفه ای داشته باشند و از 

طرف دولت نیز کمک هایی به آنها نشد.

محم��ود غف��اری کارگ��ردان 
س��ینما که ب��ه تازگ��ی برای 
فیلم س��ینمایی »روز سیب« 
پروانه س��اخت دریافت کرده، 
گف��ت: در ای��ن ی��ک س��ال 
هنرمندان  از  بخشی  کرونایی 
ب��ه فعالی��ت در س��ریال های 
ش��بکه نمای��ش خانگی روی 

آورده اند، اما آن دسته از فعاالن سینمای مستقل 
که هیچ وقت به سمت سریال سازی نرفتند و وارد 
مسائل گیشه و پول و پول بازی نشده اند، در این 
یک سال نابود ش��دند. به نظرم به طور کلی کار 
کردن در س��ینمای ایران خودش به لحاظ مالی 
یک ریسک بزرگ است و وقتی مسائل جانی هم 
به آن اضافه می ش��ود قضیه سخت تر می شود. از 
همین رو ما منتظر هستیم ببینیم تصمیم گیران 
 درب��اره واکسیناس��یون چ��ه می کنن��د چون
 در حال حاضر س��المتی مهم تر از فیلمس��ازی 
اس��ت. غفاری با اش��اره به اینک��ه برخی عنوان 
می کنند پروتکل های بهداش��تی در آثارش��ان 
رعایت می ش��ود، توضیح داد: من بعید می دانم 
چنین چیزی امکان پذیر باشد به هر حال ما در 
یک لوکیشن کوچک و با کمترین فاصله دور هم 
جمع می ش��ویم بنابراین نمی شود پروتکل های 
بهداش��تی را مقابل دوربی��ن رعایت کرد حتی 
پش��ت دوربین هم امکان پذیر نیس��ت. چون به 

هر حال ماس��ک زدن شرایط 
س��ختی را برای تنفس ایجاد 
می کن��د با چنی��ن وضعیتی 
اگر فعالیت س��خت و پیچیده 
راندمان  باش��ید  هم داش��ته 
کاری به شدت پایین می آید. 
به گ��زارش مهر، غف��اری در 
از صحبت هایش  بخش دیگر 
توضی��ح داد: بزرگترین دلیل��ی که من تصمیم 
گرفتم به س��مت س��ینمای ک��ودک بیایم این 
اس��ت که سانسور در س��ینمای ایران زیاد شده 
و نمی ش��ود وارد حوزه های مختلف ش��د. اصاًل 
برخی از این سانسورها از سوی تهیه کنندگان و 
سرمایه گذاران اعمال می شود چون می گویند ما 
سوژه امن می خواهیم تا بتوانیم به راحتی فیلم 
را ب��ه نمایش بگذاریم و از آن پ��ول دربیاوریم، 
می گویند فیلم را به گونه ای بسازید که در پخش 
تلویزیونی دچار مش��کل نشویم. به این موضوع 
سانس��ور هوش��مند می گویند یعنی حتی اگر 
وزارت ارش��اد کار شما را سانسور نکند، سرمایه 
این کار را می کند. مجموع این عوامل باعث شد 
به سراغ ژانری بروم که کمترین فشار سانسوری 
را داش��ته باش��د. این موضوع البته مس��بوق به 
س��ابقه است چون در دهه ۶۰ هم وقتی فشارها 
زیاد ش��د فیلمسازان شاخص به سراغ سینمای 

کودک رفتند چون دردسر آن کمتر بود.

 محمود غفاری: صالح میرزاآقایی:
سانسور در سینمای ایران زیاد شده استتئاتری ها از کرونا بسیار آسیب دیدند 
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بهره برداری سیاسی نتانیاهو از حادثه نطنز 
تعدادی از ســازمان های مردم نهاد اروپا روز دوشــنبه 
شــکایتی را علیه برخی از شــرکت های چندملیتی 
مســتقر در چین به دادگاه پاریس ارائه دادند. به گفته 
شاکیان در چرخه تولید این شرکت ها از اقلیت اویغور 

استفاده می شــود. این گروه می گویند که دولت چین با اویغورها 
مانند برده برخورد می کند و تولیدات این شرکت ها با کار اجباری 
این اقلیت تامین می شود. به گزارش عصرایران، رافائل گلوکزمن، 
نماینده فرانســوی پارلمان اروپا، که ابتکار عمل این شکایت را در 

اختیار داشت در گفت وگو با رسانه ها این شرکت ها 
را به »جنایت« متهم کرد و گفت که آن ها »جنایت 
علیه بشریت را وارد زندگی روزمره ما کرده اند«. این 
نماینده پارلمان اروپا در همکاری با انجمن شــرپا، 
گروهی که علیه فســاد شــرکت های چندملیتی مبارزه می کند 
شــکایت خود را ثبت کرده است. انجمن شرپا این شرکت ها را به 
»دست داشــتن در بردگی مدرن، قاچاق انسان و در نسل کشی 
اویغورها« متهم می کند.  رافائل گلوکزمن می گوید این شــکایت 

»یک گام اساســی در حمایت از اقلیت اویغورهاســت.«  اتحادیه 
اروپــا به تازگی چین را به دلیل رفتارش با اقلیت مســلمان اویغور 
تحت تحریم قرار داده اســت.  دولت چین هم در مقابل دست به 
تحریم های متقابل زد. با این حال چین، همچنان مهم ترین متحد 
اقتصادی اروپاست. نمایندگان پارلمان هلند به عنوان تنها کشور 
عضو اتحادیه اروپا دولت چین را به »نســل کشی اویغورها« متهم 
کرده اند. کانادا و ایاالت متحده نیز دو کشــور دیگری هستند که 

رفتار چین با اویغورها را »نسل کشی« خوانده اند.

کار اجباری اویغورها؛ ثبت شکایت از شرکت های چندملیتی به اتهام جنایت

نیویورک تایمز در گزارشی به اهداف احتمالی بنیامین نتانیاهو در بهره برداری سیاسی 
از سانحه نطنز، تاسیسات غنی سازی اورانیوم ایران پرداخت. به گزارش ایسنا، نتانیاهو 
 که به خاطر فساد با محاکمه رو به روست در تالش است یک دولت ائتالفی جدید 
پس از انتخاباتی همگانی در ماه گذشته که هیچ یک از حزب ها در آن رای اکثریت را 
کسب نکرد، تشکیل دهد. 

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

انتخابات

نگاه نماینده

وزیــر خارجه کشــورمان 
با اشــاره بــه حضورش در 
کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس 
در توضیح علت تصمیمش 
بــرای نامــزد نشــدن در 
انتخابات گفت: نگرانی من 

از رأی آوردن است نه رأی نیاوردن. بر عزم خود 
برای نامزد نشــدن استوارم؛ ولی تداوم فشارها، 
آزارها، افتراها و تهدیدها در اقبال عمومی و در 

این عزم تأثیر معکوس دارد. 
به گزارش ایســنا محمد جواد ظریف با انتشار 
تصویــری از آیه ای از ســوره فاطــر در صفحه 

اینستاگرامش نوشت: 
سالم، 

دیروز جلسه ای طوالنی، صریح و صمیمی - همراه 
با توهین و تهدید و اتهام از سوی یکی دو نفر - با 
نمایندگان محترم کمیسیون امنیت ملی داشتم. از 
یکی از نمایندگان نقل شده است که »برآوردم از 
جلسه امروز کمیسیون این است که ظریف نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می شود.« 
پــس از چندین بار تأکید برعــدم تمایل برای 
نامزدی، نمی خواســتم دوباره وارد این موضوع 
شــوم. اما این اظهار نظر ناگزیرم کرد که اصل 

ماجرا را عرض کنم: 
در جلســه چند نفر اظهار نگرانــی کردند که 
گفتگوهای وین برای رفــع تحریم ها با اهداف 
انتخاباتی دنبال می شود و بنده برای جلب آرای 
مردم به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستم. 
عرض کردم دو قطبی را کســانی می سازند که با 
اتالف میلیاردها برای تولید سریال، اعتماد عمومی 
به دیپلماسی کشــور را هدف گرفته و معیشت 
مردم و عزت کشــور را بازیچه اغراض سیاسی و 
انتخاباتی می نمایند. ما به لطف خدا و بزرگواری 

مردم نیازی به ایجاد دوقطبی در جامعه نداریم. 
هشــت سال است علیه دســتگاه دیپلماسی با 
هزینه های سنگین تبلیغ شــده است؛ ۸ سال 

است بهترین دستاوردهای 
تخطئــه  را  دیپلماســی 
به  است  کرده اند؛ ۸ســال 
دلیل ســکوت ما یک تنه 
به قاضی رفته اند؛ و ۸سال 
است برای کوبیدن دستگاه 
اعتماد  و  دیپلماسی، عزت 
مردم را نشانه گرفته اند؛ اما به لطف خدا هنوز از 

نعمت محبت مردم دالورمان برخورداریم. 
یادآوری کردم که علت تصمیم بنده برای نامزد 
نشــدن نگرانی از سبد رأی نیســت که برای 
بهبود آن از سیاست خارجی و یا انسجام ملی 
هزینه کنم. نگرانی من از رأی آوردن اســت نه 
رأی نیاوردن. بر عزم خود برای نامزد نشــدن 
استوارم؛ ولی تداوم فشــارها، آزارها، افتراها و 
تهدیدهــا در اقبال عمومی و در این عزم تأثیر 

معکوس دارد. 
سیاســت خارجی نباید موضوع دعوای جناحی 
و انتخاباتی باشد. هر دستاورد سیاست خارجی، 
دستاورد مردم، کشور و رهبری است و هیچ فرد، 
گروه و یا جناحی حق مصادره آن را ندارد. رفع 
تحریم ها به نفع مردم و هر دولتی است که ۴ماه 

دیگر زمام امور کشور را به دست می گیرد. 
تقاضــا می کنم اجــازه دهید در ایــن فضا که 
صهیونیست ها برای جلوگیری از رفع تحریم ها 
بــه خبیثانه تریــن و مذبوحانه تریــن روش ها 
متوسل شــده اند، عباس عراقچی عزیز و دیگر 
همکاران فداکار و شــجاعم بتوانند تمام تمرکز 
خــود را بر رفع تحریم ها متمرکز کنند و نگران 
سنگ اندازی ها، اتهامات و فضاسازی های مسموم 

انتخاباتی نباشند. 
بیائیم در آســتانه ماه مبــارک رمضان دل را از 
کینه هــا و بدانگاری ها پاک کنیــم و هم دل و 
هم نوا برای موفقیت تمامی ایثارگران به ویژه در 
عرصه های سالمت، هسته ای و سیاست خارجی 

دعا کنیم. 
سالم و شاد و سربلند باشید.

فعال سیاسی اصالح طلب: 
دست اصالح طلبان 

برای انتخابات ریاست جمهوری 
خالی نیست

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: هنوز 
دربــاره زمان معرفی گزینــه اصالح طلبان، 
جمع بندی حاصل نشــده اســت اما بعد از 
اینکه گزینه ای معرفی شود، خواهید دید که 

دست اصالح طلبان خالی نیست. 
یداهلل طاهرنژاد در گفتگو با ایســنا، درباره 
کاندیداهــای اصالح طلبان بــرای انتخابات 
ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد: در ۴۰ 
ســال گذشــته اصالح طلبان در حوزه های 
مختلف مســئولیت های اجرایی داشــتند و 
تجربیات زیادی اندوختند، بنابراین دســت 
اصالح طلبــان بــرای معرفــی گزینه خالی 
نیســت، اما اینکه بشــود از ایــن تجربیات 
در مدیریت کشــور به دلیل برخی تنگناها 

استفاده کرد بحث دیگری است. 
وی ادامــه داد: اینکه تاکنون اصالح طلبان از 
گزینه های خود رونمایی نکرده اند به این دلیل 
اســت که در جبهه اصالحات اختالف نظری 
وجود دارد. برخی معتقدند گزینه نهایی باید 
بعد از تأیید صالحیت شورای نگهبان معرفی 
شــود و عده ای معتقدند که قبل از آن باید 
معرفی شود و هنوز هیچ تصمیم گیری در این 
زمینه نشده اســت. بعداز اینکه این موضوع 
حیاتی و حســاس به ســامان برســد حتما 
خواهید دید که این طور نیســت که دست 

اصالح طلبان خالی باشد. 
این فعال سیاسی همچنین خاطرنشان کرد: 
میثاق جبهه اصالح طلبان این اســت که از 
یــک کاندیدای واحــد اصالح طلب حمایت 
بشــود که هنوز هیچ تفسیری بر این میثاق 
انجام نشــده، بنابراین همــان اصل دنبال 

می شود. 
طاهرنژاد دربــاره احتمال حمایت از ظریف 
گفت: ظریف یکــی از گزینه های مورد نظر 
حــزب کارگزاران اســت، ولــی کارگزاران 
پذیرفته در قالب جبهــه اصالحات فعالیت 
کند، بنابرایــن طبیعتا از نظر و تصمیم این 
جبهه حمایت می کنــد و ما منتظر تصمیم 

نهایی در جبهه اصالحات هستیم.

یک عضو هیئت رئیســه کمیســیون قضائی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی خطاب به دولت 
دوازدهم گفت: در فرصت ماه مبارک رمضان از 
افکار و خطای خود تبری جویید و عذر تقصیر 

به محضر ملت آورید. 
به گزارش ایسنا، مهدی باقری در جلسه علنی 
مجلس در نطق میان دستور خود گفت: برخی 
کارکردهــای این دولــت و دولت ها و مجالس 
گذشته درس عبرتی برای کارگزاران نظام و به 
ویژه ما وکالی ملت و دولت های آینده اســت. 
خدمت به محرومین و اُنس با کوخ نشینان تنها 

راه سعادت و آخرت ماست. 
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی 
افــزود: ما برخی جوانان و تــوان فرزندانمان را 
فراموش کردیم. گویا از پناه ملت به درآمدند و به 
آغوش غرب پناهنده شدند. تعطیلی کارخانه ها 

و پرپر شــدن فخــری زاده ها و منهدم شــدن 
 آثار تالش دانشــمندان هسته ای نمونه ثمرات 

برجام بود. 
این عضو هیئت رئیســه کمیســیون حقوقی 
و قضائی مجلس شــورای اســالمی با اشــاره 
بــه نزدیک بودن بــه انتخابــات در تذکری به 
مســئوالن دولت بعدی گفت: دولتمردان آینده 
بدانید که جــوان ما توانمند اســت، ماهواره و 
 موشک می ســازد و برایمان انرژی هسته ای به 

ارمغان می آورد. 
آغوش جوانان مومن، محرومین و مستضعفین 
همان پناه خداســت که اگر بــه آن ها پناهنده 
شــویم، قطعا در ســایه رحمــت و فضل خدا 
چشمانمان به سربلندی کشور روشن خواهدشد. 
مصیبت آنجا بــود که مجالس و دولت ها از این 

مسیر منحرف شدند.

محدودیت های کرونایی انگلیس کاهش یافت و بسیاری از مردم این 
کشور هیجان زده و خوشحال به روند زندگی معمولی نزدیکتر شدند. 
ســه ماه پس از تعطیالت سراســری و شــروع دوباره کار و زندگی 
در انگلیس مردم روز دوشــنبه در برابر فروشــگاه ها صف کشیدند، 
رســتوران ها باز شدند. بسیاری از آرایشگاه ها و سالن های زیبایی نیز 

از مشتریان خود در این کشور استقبال کردند. 
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، »بوریس جانسون« نخست وزیر 
بریتانیا پس از اعمال سخت ترین محدودیت ها در دوران صلح بریتانیا 
اعالم کرد که بازگشــایی ها »اصلی ترین قدم« به سوی آزادی است و 
از مردم خواســت در برابر ویروس تهدیدآمیز کرونا رفتاری مسئوالنه 

داشته باشند. 
»جانسون« که مدل موی نامنظم به نشانه مخصوص او تبدیل شده، 
یکی از هزاران نفری بود که پس از بازگشایی ها در انگلیس روز گذشته 
برای کوتاه کردن موی سر به سلمانی رفت. او از اوایل ژانویه )اواسط 

دی( تا دیروز برای کوتاه کردن موهایش منتظر مانده بود. 
بسیاری از مردم نیز تا نیمه شــب و اوایل صبح در برابر رستوران ها و 

کافه ها صف کشیدند و با دوستان و عزیزان خود خوش گذراندند. 
»متیو مک گوینس« دانشــجوی ۲۱ســاله که در یکی از کافه های 
جنوب لندن کار می کند به رویترز گفت: از شب قبل تصمیم گرفتیم 

برای خوش گذرانی و صبحانه به اینجا بیاییم. 
او گفت: من نمی خواستم امشب را در این فضا کار کنم. این موضوع 

مسخره است. 
»مت کولهان« در اواخر روز دوشــنبه در »اســکای الیت« در مرکز 
لندن گفت که بیش از ۱۱۳ کیلومتر را از شرق انگلستان سفر کرده 
تا از فضای شاد مردم پس از بازگشایی در این بخش لندن لذت ببرد. 
براساس آمار رســمی بریتانیا در سال ۲۰۲۰، این کشور با کاهش 
۹.۸ درصــدی تولید ناخالــص داخلی با بدترین ســال اقتصادی 
خود در ۳۰۰ سال گذشــته مواجه شده است و اینک خرج کردن 

 مــردم در کافه و رســتوران ها برای بهبود اقتصــاد بریتانیا حیاتی 
به شمار می آید. 

جانســون نخســت وزیر بریتانیا به دلیل عملکرد ُکند در قرنطینه و 
تعطیالت کرونایی و بازگشایی سریع آن در سال گذشته مورد انتقاد 
شــدید قرار گرفت و به همین دلیل این بار برای بازگشایی دوباره و 

برداشتن محدودیت ها، بسیار محتاطانه عمل کرد. 
تا کنون در بریتانیا بیش از ۱۲۷ هزار نفر به دلیل ابتال به کووید- ۱۹ 
جان باخته اند. با این آمار بریتانیا پنجمین کشــور با بیشترین میزان 

مرگ و میر کرونا در جهان است. 
با این حل بســیاری از مردم انگلیس در هوای غیرمعمول سرد این 
موقع ســال در مقابل شــعب فروشــگاه های لباس »پرایمارک« در 

بیرمنگام و دیگر شهرهای انگلیس صف کشیدند. 
شــعب فروشــگاه های زنجیره ای »جان لوئیس« نیز از افزایش ۲۰۰ 
درصدی فروش لباس خود خبر دادند. آن ها اعالم کردند مشــتریان 
ظروف، کاالهای بلوری و هدایای دیگری را برای دوستان و خانواده های 
خود خریداری کرده اند. خانواده های انگلیسی پس از رفع محدودیت ها 

می توانند در خانه های خود مهمانی دهند یا به مهمانی روند. 

بسیاری نیز در یک پارک تفریحی در نزدیکی لندن جمع شده و برای 
استفاده از وسایل بازی به سمت دستگاه های بازی دویدند. برخی از 
مردم نیز در فضای باز کافه و رستوران هاگفتند که از لباس های گرم 

برای حضور در محیط بیرون استفاده کرده اند. 
»مگی گریو« نیز در شمال لندن سالن زیبایی »بیوتی کچر« را باز کرد 

تا به لیست طوالنی رزروهایش رسیدگی کند. 
خانم »مگی گریو« مدیر آرایشگاه های »بیوتی کچر« در شمال لندن 
به رویترز گفت: »من از دیدن مشــتریانم بسیار هیجان زده هستم. 
می خواهم ببینم آن ها چه حالی دارند و پس از رسیدگی به موهایشان 

چه احساسی خواهند داشت«. 
وی افزود: احساس می کنم امروز تولد آرایشگران است. با متن، ایمیل، 
پیام های واتس آپ و حتی همســایگان در خیابــان برایمان آرزوی 
موفقیت و شادی می کنند. هیجان زده ام و حس فوق العاده ای دارم. 

بسیاری از مشــاغل از اوایل ژانویه )اواســط دی( و همزمان با ورود 
 بریتانیا به ســومین دور تعطیالت سراســری ناشــی از شیوع کرونا 

بسته شدند. 
کمپین واکسیناسیون ســریع در بریتانیا باعث کاهش ۹۵ درصدی 
مرگ و میرها و کاهش ۹۰ درصدی شمار مبتالیان شد و موج شیوع 
این بیمــاری در ژانویه را کاهش داد. واکسیناســیون در بریتانیا در 

بازگشایی محتاطانه این کشور موثر بود. 
ولز، اســکاتلند و ایرلند شمالی به عنوان دیگر کشورهای »پادشاهی 
متحد« )UK( روند و ســرعت متفاوتی برای بازگشــایی دارند که 
از ســوی دولت های آن ها مشخص می شــود. در روز گذشته شعب 
فروشگاه های غیر ضروری و زنجیره ای وسایل خانگی و مد روز در ولز 
باز شدند اما فروشگاه های اسکاتلند باید تا ۲۶ آوریل )۶ اردیبهشت( 

منتظر باشند. 
رستوران ها و کافه ها نیز تا ۱۷ ماه می )۲۷ اردیبهشت( تنها در فضای 

باز قادر به ارائه خدمات هستند.

کاهش قرنطینه کرونایی در انگلیس

هجوم مردم به آرایشگاه ها و فروشگاه ها
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عبدالرضا داوری که مشــاور رســانه ای محمود 
احمدی نــژاد بود و حاال شمشــیر را از رو برای 
رئیس جمهور پیشــین ایران کشیده است در 
گفت وگویــی که بــا عصرایران داشــت گفت: 
»یکی از اخبــاری که ما با آقــای احمدی نژاد 
به طور روزانه در اتاق ایشــان مرور می کردیم، 
اخبار بورس بود. ســقوط بورس که می توانست 
نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و مردم را به کف 
خیابان بیاورد، یکــی از اخبار مورد عالقۀ آقای 

احمدی نژاد بود.« 
داوری به صراحت می گوید که محمود احمدی نژاد 
به دنبال آشوب اجتماعی در کشور است تا از آب 

گل آلود شده برای خود ماهی بگیرد. 
نــه تنها احمدی نژاد بلکه خیلی از سیاســیون 
کشــور، از همیــن روش برای تســهیل کردن 
مســیر خود برای رســیدن به قدرت استفاده 
می کنند. فکر می کنید همین االن در مجلس، 
چقدر نماینــده منتظر زمین خــوردن دولت 
روحانی هستند؟ یا در دولت چند وزیر خواهان، 

کله شدن پارلمان هستند؟ 
بله، آرزوی زمین خــوردن رقیب را می کنند تا 
وقتی نوبت انتخابات رسید، مردم ناامید شده از 
این جناح، نام جناح دیگر را به صندوق بیندازند. 
چه اهمیتی دارد که مردم در سیل مشکالت در 
حال دست و پا زدن هستند. می بینید، از اینکه 

بورس زمین خورده است، خوشحال اند. 
می دانید وقتــی جریان های سیاســی، منافع 
شــخصی خودشــان را به منافع مردم ترجیح 

می دهند، کار کشور به اینجا می رسد. نگاه کنید، 
برخی اصولگرایان می گویند مذاکره خوب است 
اگر ما انجام بدهیم و بد است اگر اصالح طلبان 
انجام بدهند. چرا بد اســت؟ چون ممکن است، 
انتهای ایــن گفت وگوها به جایی ختم شــود 
که وضعیت کشــور ســامان پیدا کند و مردم 
این اوضاع خوب را به نــام اصالح طلبان بزنند. 

همانگونه که در انتخابات ۹۶ زدند. 
آن ها دعا دعا می کنــد که در این مدت اتفاقی 
میان ایران و آمریکا نیفتد که در دولت احتمالی 
آینده، این دستاورد سیاست خارجی به نام آن ها 

نوشته شود. 
اصالح طلبان هم در زمان احمدی نژاد، بخشی از 
کارهای او که به نفع مردم بود را بر نمی تابیدند 
چون مخالف ذاتی احمدی نژاد و دولت او بودند. 
آمریــکا به خاطر این آمریکا شــده اســت که 
سیاستمدارانش البته به استثنای ترامپ، ایاالت 
متحده برای آن ها اولویت اصلی بود. همه آن ها 
با هر سلیقه ای برای کشورشان تالش می کردند 

اما فعال ما درگیر جناح بازی ها شده ایم. 
خیلی ها دســت ها را زیر چانه زده اند و منتظر 
شکست رقیب هستند ولو این ناکامی کمر مردم 

را زیر بار فشار اقتصادی ُخرد کند. 
آن ها فکر می کنند وقتی به قدرت رسیدند، همه 
چیز درست می شــود و می توانند تا ابد حاکم 
باشــند اما نمی دانند کسانی هم منتظر رفتن و 

ناکامی آن ها هستند. 
و چه خوب گفته است شفیعی کدکنی که: 

پیش از شما
به سان شما
بی شمارها

با تار عنکبوت نوشتند روی باد
کین دولت خجسته ی جاوید زنده باد! /عصرایران

فقط احمدی نژاد 
نیست...

مصطفی داننده

یادداشت

روایت ظریف از چرایی نامزد نشدنش در انتخابات 
دو قطبی را کسانی می سازند که با اتالف میلیاردها برای تولید سریال، اعتماد عمومی به 
دیپلماسی کشور را هدف گرفته و معیشت مردم و عزت کشور را بازیچه اغراض سیاسی 

و انتخاباتی می نمایند

نماینده مجلس: 
دولت در ماه رمضان عذر تقصیر به محضر ملت آورد

درپی حمله به تاسیســات نطنز و نگرانی از پاسخ احتمالی ایران، 
رسانه های صهیونیستی اعالم کردند که این رژیم سطح آماده باش 

خود را باال برده است. 
به گزارش ایســنا به نقل از ارم نیوز، روعی شارون، تحلیلگر شبکه 
عبری کان در این باره گفت که ســطح آماده باش در داخل و خارج 

اسرائیل از ترس حمالت ایران باال رفته است. 
به گزارش این شــبکه صهیونیســتی هفته گذشــته ســه حمله 
علیه ایران به اســرائیل نســبت داده شــده اســت. رســانه های 
 اســراییلی اذعان کرده اند که این حمالت از سوی این رژیم انجام 

شده است. 

افزایش سطح آماده باش 
در سرزمین های اشغالی 

از بیم واکنش ایران به حمله نطنز


