مطالبه آفتاب یزد از مسئوالن؛ به جای اختراع اسپری ،سرعت واکسیناسیون را بیشتر کنید
هربامداد در سراسر کشور

گزارش آفتاب یزد از تاثیر وام ازدواج برای ترغیب جوانان

تکرار سناریو موسسات مالی واعتباری

حراج منابع ارزی برای دلبری
از بازیگران بازارسرمایه!

وام ۱40میلیونی راه گشاست؟
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محرومیت ۴ساله جودوی ایران از فعالیتهای بینالمللی

باید مشخص شود این تسعیر ارزی چه پیامدهایی
در حوزه تورمی برای کشور
درگیر تورم فزاینده به همراه دارد؟

حکمناجوانمردانه
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آفتاب یزد طرح « ۱۰سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که
نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند» را در گفتگو با
«نجمآبادی»یکیازامضاکنندگانطرح«،میرزایینیکو»نمایندهسابقمجلس
و «نعمت احمدی» کارشناس مسائل حقوقی بررسی میکند

روش انسدادی
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نگاه

بررسی ریشههای جنجال فایل صوتی لو رفته ظریف
در گفتگوی آفتاب یزد با مصطفی درایتی فعال سیاسی اصالحطلب

قیمتمسکنامسالهم
جهشیخواهدشد؟

دولت روحانی نیاز به اطالعرسانی را هیچ گاه درک نکرد

فخرالدین زاوه

کارشناس مسکن

طرح :محمد تبریزی

از آغــاز به کار مجلس یازدهم ،یازده مــاه و چند روز میگذرد و طی ایــن  300و چند ده روز ،طرح و
پیشنهاد عجیب کم ندیده ایم ،از درخواست برای شنود تلفن نمایندگان توسط نظارتی ها ،تا مصادرهی
اموال ظریف ،عراقچی و روحانی چنانچه تحریمها برداشــته نشــد ،از برای رئیس جمهور شاخ و شانه
خروج فوری و بیقید و شرط از برجام و  NPTو حاال برای بعدِ
ِ
وزارت وزرا ،تصمیم دارند برخی
کشیدن تا
ِ
همراهی تام و
را خانهنشین کنند مسئلهای که به قول نعمت احمدی« :حتی اگر شورای نگهبان بخواهد
ِ
تمام با مجلس یازدهم داشته باشد نیز بر اساس قانون اساسی نمیتواند چنین طرحهای به غایت «شاذ»
را تصویب کند» .میرزایی نیکو معتقد است علی رغم تمامی توضیحات و توجیهات ،این گونه طرحها حتی
در صحن نیز محال است تصویب شود .نجم آبادی ،یکی از امضاکنندگان طرح اما معتقد است با این طرح
وزرا پاسخگوتر خواهند شد!
صفحه4

عذرخواهی خبرگزاری دولت از مجلس

توضیحاتایرنادربارهگزارشتغییراتدربودجه
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یادداشت1 -

امید مافی

روزنامه نگار

بهار برای پســران ســرخ از اوایل اردیبهشت آغاز شد .آنجا که
در هوای شــرجی و نمور گوا یحیی و شاگردانش میخ را در روز
آخــر محکم کوبیدند تا اما و اگــری باقی نماند و خزان بلندی
پیش روی قرمزها نباشد.
یک نمایش حساب شده با اتکا به عناصر هجومی و محکم کردن
کمربند میانی کاری کرد که روز سخت دشداشهپوشها آب برود
و تیم پرستاره اما تحقیر شده آن سوی خلیج فارس سرگیجه
بگیرد و میخکوب شود.
اینگونه شد که ارتش سرخ پانزدهمین امتیاز را به حساب خود
واریــز کرد و با طیب خاطر قدم در مرحله یک هشــتم نهایی
گذاشت.
گوا برای قشون باانگیزهای که گلوی حریفان را یک به یک فشرد
بند ِر خوابهای تعبیر شده لقب گرفت .نایب قهرمان قاره البته
میتوانســت با جا گذاشتن الریان در زنگ پنجم زودتر از وقت
مقرر آوازه خان غروبهای آن سوی اقیانوس هند باشد .اما انگار
سرنوشت این بود که کار شاگردان یحیی به روز آخر کشیده شود
و چهــار گل رنگارنگ هیچ حرفی برای زمین لرزه توپچیهای
آریایی باقی نگذارد.
حاال پرســپولیس بدون دلبســتگی به قضا و قدر و با صالبتی
دو چنــدان زیر برگه صعود را امضا کرده و انتظار حریفان خود
را در مرحله بعد میکشد .آیا در گرماگرم اتفاقات خبرساز شاهد
دربی آسیایی خواهیم بود و آبیها پشت چراغ زرد سراغ ماشین
سرخ را خواهند گرفت؟ آیا نبرد دو گردان وطنی تکلیف افقهای
پیش رو را روشن خواهد کرد؟
هیچ کس نمیداند .آنچه مبرهن است اینکه قطار سرخ از ایستگاه
کرونا زده گوا به سالمت گذر کرده و با اتکا به مسافران زهردارش
آماده اســت تا در ادامه راه غروب را از ایام ماضی بیرون بکشد و
بیش از هر وقت دیگر به جامی نزدیک شــود که برای بوسیدن
و در آغوش کشیدنش سال هاست تقویمها را زیر و رو میکند.

یادداشت2 -

چرا علیرغم کاهش قیمت ارز و طال قیمت مسکن افزایشی است؟

2

بازار مسکن؛ استقاللی ویرانکننده

مهدی بهلولی

رامین نخستین انصاری

قربانعلی تنگ شیر

کارشناس آموزش و پرورش

بر کسی پوشیده نیســت که کرونا سال تحصیلی را به شدت
تحت تاثیر قرار داده است درست آنجا که آموزشها به صورت
آنالین برگزار شد و مشکالت فراوانی را بر سر راه دانش آموزان
و معلمان قرارداد .اما نکتهای که وجود دارد این است که کرونا
ضعفهای عدالت آموزشی را بیش از پیش نمایان کرد .وقتی که
خود مسئوالن میگویند حدود  ۳میلیون نفر از دانش آموزان به
خاطر نداشتن تبلت و یا موبایل و اینترنت از آموزشهای آنالین
محروم شــدهاند نشان دهنده آن است که در چه وضعیتی قرار
داریم و از همه مهمتر ،گواه آن اســت که فقر و نداری در ایران
گسترده است.
حتی در این باره از اســتانهای محروم به خصوص سیستان
و بلوچســتان خبرهای باور نکردنی به گوش میرســید که
دانشآموزان در چه شــرایط ســختی تحصیل میکنند و یا
حتی تعداد بیشماری ترک تحصیل کرده اند .البته این مسائل
در گذشته هم وجود داشت اما کرونا این تبعیض آموزشی را
بیــش از پیش نمایان کرد .در این میان کرونا معلمان را هم
تحــت تأثیر قرار داد اما نه به اندازه دانــش آموزان .مث ً
ال اگر
گوشی هوشــمند معلمی خراب میشد باید هزینه زیادی را
متحمل میشــد تا آن را درست کند یعنی در واقع مسئوالن
آموزش و پرورش ابزارهای ارتباطی درستی در اختیار معلمان
قرار ندادند.
از ســوی دیگر معلمانی که در آموزشــگاهها یــا به صورت
خصوصی تدریس میکردند کرونا روند کاریشــان را تعطیل
یــا مختل کرد امــا در این میــان معلمانی کــه به صورت
رســمی در آموزش و پرورش کار میکردند کم و بیش مثل
سابق حقوقشــان را دریافت میکردند البته به جز معلمان
حق التدریس که آموزش و پرورش قولهایی را در خصوص
رفع مشــکل آنها داده است .بنابراین به طور کلی بیشترین
آسیب را کرونا به دانش آموزان وارد کرد.

بالغ بر یکســال و اندی است که ویروس کرونا در کشور منتشر
شده و از کودک گرفته تا پیرترین افراد با شنیدن نام این ویروس
ترسی بر وجودشان رخنه کرده و یاد افرادی که از دست دادهاند
میافتند .در طول این چند ماه هر روز بیشتر با این ویروس آشنا
شــدیم و با هر کشــف و اعالم آن ،رفتارمان هم تغییر کرد .در
روزهای ابتدایی تنها توصیه به شستن دستها و نظافت سطوح
بود و مدیران شــهری نیز هر روز بخــش زیادی از خیابانهای
شــهر و اماکن عمومی و...را ضد عفونی میکردند .مکانهایی
از جمله ایســتگاه اتوبوس ،دستگاههای خودپرداز و ...هر شب
ضد عفونی میشدند .اما خبری از استفاده از دستکش و ماسک
برای مسافرین ناوگان عمومی و باالخص رانندگان ناوگان عمومی
نبود .به ندرت این عمل نیز شروع شد .در ابتدای انتشار ویروس
پیشنهاد اولیه تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی به دلیل وجود
تجمع در آن بود .اما تا به امروز یک روز هم نه مترو متوقف شد
و نه اتوبوسها و تاکســیها بلکه شرایط برخی از ناوگان مانند
اتوبوس از نظر فاصله بین افراد با قبل شرایط کرونایی نیز تغییر
چندانینکرده.
اما در دیگر کشــورها همزمان با تعطیلی فعالیتهای روز مره،
فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی به ســاعات خاصی محدود
شــد و در کنار آن از ورود مســافران فاقد تجهیــزات الزم به
متروی این شهر جلوگیری شد .در کشور ما در شهرهای بزرگ
محدودیتهای تردد در محدودههای مرکزی شهر برداشته شد
تا آنها که مجبور به خروج از خانه هستند از خودروی شخصی
استفاده کنند ،اما خیابانها قفل شد.
در کنار آن اســتفاده از ماسک در ناوگان حمل و نقل عمومی
توصیهای بود و هیچ گونه ســختگیری برای مسافرانی که به
رعایت پروتکلها توجهی نداشتند نمیشد ،بعد از مدتی ستاد
ملی کرونا ،ورود مســافران بدون ماسک را به واگنهای مترو و
اتوبوس ممنوع کرد و حتی در خصوص جریمه شدن افراد فاقد
ماسک اخباری اعالم شد و حتی برای رعایت فاصله اجتماعی
روی برخــی از صندلیهای اتوبوس و مترو و...ضربدرهای قرمز
زده بودنــد .اما این اقدامات در عمل نشــان داد این گونه موارد
و نشــانهگذاریها ضمانت اجرایی نداشته و جواب نمیدهد و
حتی در فشردگی مسافرین نیز گم میشود .در کنار آن یکی از
عمده مشکالت و نگرانیهای وزارت بهداشت در زمینه مقابله با
کرونا مسافرت مردم و انتقال کرونا از شهری به شهر دیگر بود اما
بیبرنامگی و تصمیمات آزمون و خطایی و لحظه آخری موجب
شد تا در زمان اوج سفرها که ایجاد محدودیت ترددها موثر به نظر
میرسید ،باعث ایجاد مشکالت بیشتر مانند تجمع و ترافیک در
جادهها و استانهای شمالی و جنوبی کشور شود .محدودیتهای
ترددی آخر شــبی نیز در کلیه شهرهای کشور اعمال شد اما
تنها در چند کالن شهر کشور که دارای دوربینهای ثبت تخلف
بودند اعمال و در سایر شهرها همچنان تردد شبانه انجام و دید
وبازدیدهای شبانه نیز وجود دارد.
همه این موارد نشان از آن دارد که پس از گذشت یکسال و اندی
از شــروع این ماجرا همچنان سردرگم هستیم که نتوانستهایم
تصمیمات درستی در خصوص مدیریت جریان تردد شهری و
بین شهری بگیریم.
ادامه در صفحه7

جهان امروز جهان تخصص است که مردم در
دنیایی مجازی به اندازه کافی خبرهای عمومی
را میشــنوند و میخوانند .یکــی از راههای
ماندگاری رسانههای مکتوب تخصصی شدن
آنها است .درعصر شبکههای خبری مجازی
و با وجود نشــریات اینترنتی ،بودن یا نبودن
رســانههای مکتوب در کشور ما واقعه مهمی
به شمار نمیآید و خ ً
ال خبری و اطالعرسانی
در کشــور ایجاد نمیشــود .واقعیت امر هم
غیر از این نیست .زیرا تمام روزهای تعطیل سال
نو و در ســایر روزهای تعطیل ،خبرگزاریها
و وبســایتهای دولتــی و خصوصی همراه
با شــبکههای مجازی مانند تلگــرام به طور
شبانه روزی و آنالین مردم را در جریان اخبار
رویدادهای داخلــی و بینالملل قرار میدهند
وچرخه اطالعرسانی مجازی به جامعه در این
مدت حتی برای لحظهای متوقف نشده است.
اما مطبوعات از آخرین روزهای اسفند تا پایان
تعطیالت نوروزی انتشار نداشتند البته اینها به
جز  ۵۲روز تعطیلی  ۵شنبهها و حدود  ۲۰روز
تعطیالت رســمی کشور اســت که در آنها
هم مطبوعات چاپ نمیشــوند .دالیل زیادی
برای چاپ نشدن روزنامهها وجود دارد مانند:
گرانی کاغذ ،فروش نرفتن روزنامه ،هزینههای
پرســنل و بیمه که مزید بر علت میشــوند.
جــدا از مســائل کیفی و محتوایــی و پایین
بودن شدید میزان تولید محتوا در بسیاری از
روزنامه ها به دلیل وابســتگی شدید آنها به
خبرهای تولیدی خبرگزاریها و وب ســایت
خبری و نیز خبرهای ارســالی از سوی روابط
عمومیهــای بانکها و ســازمانهای دولتی
بدون ارزش خبری است .همچنین تعداد زیاد
روزهای تعطیل رسانههای مکتوب نیزدر کشور
مــا یکی از عوامل موثر در پایین بودن تیراژ و
فروش روزنامههای در کشور به شمارمی رود.
کل تیراژ روزنامه مکتــوب ایران از  ۹۰۰هزار
نسخه تجاوز نمیکند .چنین تیراژ نازلی برای
کشوری با  ۸۰میلیون نفر جمعیت که درصد
باالیی از آنها از سواد خواندن و نوشتن و نیز
تحصیالت دانشگاهی برخوردارند یک فاجعه
تمام عیار فرهنگی اجتماعی به شمار میآید.
باید خواندن مطبوعات یک فریضه واجب تلقی
شود .باید مطبوعات راههای رفتن به خانههای
مردم را پیدا کنند .توجه به مطبوعات با افزایش
تیراژ وکاهش وابستگی به یارانههای دولتی و
همچنین جدیتر گرفته شــدن آنها ازسوی
مدیران اجرایی کشــور در سال جدید باید به
یک کمپین فکری و اجرایی تبدیل شود.

ُ
کشندگیکرونایآفریقایجنوبیبیشترازانواعدیگرکروناست

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مشــاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته
تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشــر نمایند .البته
تا پیش از این ســتونهای پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان
محترم میتوانند ایدهها و ســوژههای خــود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

حسین قاسمی نژاد

مطبوعات را
دریابیم

کارشناس ارشد راه و ترابری

مینومحرز:

عضو کمیته علمی کشوری کرونا درباره میزان کشندگی ویروس
جهشیافتــه آفریقای جنوبی توضیح داد .وی گفت :اثربخشــی
واکسنهای موجود در دنیا روی ویروس کرونای آفریقای جنوبی
مشخص نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مینو محرز عضو کمیته علمی
کشوری کرونا با اشاره به آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور
گفت :در حال حاضر ویروس جهشیافته کرونای انگلیسی در کشور
غالب بوده و اکثر بیماران بستری و مراجعهکننده به مراکز درمانی به
این نوع ویروس مبتال هستند.
او ادامه داد :براساس مطالعات انجام گرفته شده میزان سرایتپذیری
بیمــاری کرونا در نوع ویروس کرونای هندی بیشــتر از کرونای
انگلیسی است .اخباری که از کشور هند منتشر شده ناشی از کمبود
امکانات پزشکی در این کشور و جمعیت زیاد است ،اما به طور کلی
میزان انتقال کرونای هندی بیشتر از نوع انگلیسی است.

درسهای
حمل و نقلی کرونا

یادداشت5-

مدرس دانشگاه

روزنامه نگار

جامعه ما نیازمند شفافیت و پاســخ گویی جامعه سیاسی است و
مهمتریننقطهعطفشفافیت،تضمینتعریفشده،جهتدسترسی
ملت به اخبار درســت ،تمام وقایع و رخدادهای سیاسی و اقتصادی
و ...است ،تا دسترسی شــهروندان به اطالعات شفاف دولت فراهم
بشود؛ ولی متاســفانه تاکنون هیچ گونه اراده و تالشی در راستای
شفافیت با مردم و مشارکت ملی ملت به عمل نیامده است .نمونه
بارز این سیاست در حوزه بهداشت و درمان است ،تناقض گویی وعدم
شفافیت رهبران سالمت مردم در ارتباط با کرونا کامال آشکار است.
امروزفرایندهایسیاسی،محتاجشفافیتدولتهاست.عدمشفافیت
با جامعه جوان و تحصیل کرده و جریان قدرتمند روشــنفکری در
کشور ،بدون شک موجبات بروز مشکالت شده است .وقتی جامعه
مدنی ضعیف شد و با مردم درست رفتار نشد ،بیان اطالعات از سوی
مقامات ،آن هم سخن گفتن از مواردی که همه مردم به دلیل انفجار
اطالعات و قرن اینترنت که دیگر هیــچ رویدادی در جهان پنهان
نمیماند ،از آن باخبرند ،بطور بالقوه میتواند شوکآور و شگفتانگیز
و دشوار بنظر برسد .مقامات ممکن است ،اطالعاتی را منتشر کنند
و یا به اشکال گیجکننده هم مطرح کنند ولی بیان آنها شرایط را
در کشور خطرناک نمیکند .عدم شفافیت وعدم تعهد به دیالوگ و
گفتگوی مداوم با مردم ،تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشور به
شمارمیرود.ظهورسیستمعاملهاوتکنیکهایاینترنتیبطورقابل
توجه ای دنیا را تغییر داده است .دادهها به ملت مزایای قابل توجهی بر
سالمت جامعه دارد .مردم ایران با صراحت هر چه تمام ازعدم شفافیت
و نحوه استفاده حاکمیت از اخبار و اطالعات و نامحرم دانستن خویش
ناراحت هستند .سیستم باید در این مدت به این بلوغ فکری و سیاسی
رسیده باشد که جامعه باید قدرت را رصد کند .دوره رصد کردن مردم
در سرتاسر جهان به پایان رسیده است .شفافیت و بیان نقطه نظرات
چه از سوی مردم و چه از سوی برخی از جامعه سیاسی ،نماد و مظهر
این امیدواری است که شفافیت و پاسخ گو کردن تصمیم گیران تابو
نیست .این امر مهم اعتماد به نفس مضاعفی به مردم خواهد داد.

با وجود افزایش قیمت مســکن در سالهای
اخیر ،روند رشد درآمدها متناسب با افزایش
قیمت مسکن نبوده است .کما اینکه در کنار
کاهش قدرت خرید خانوارها ،جایگزینی برای
تقویت قدرت خرید وجود نداشته و سیستم
بانکی بعنوان تأمینکننده مالی خرید مسکن
خانوارها (وام خرید مسکن) نیز نتوانسته این
کاهش قدرت را با تسهیالت مناسب ،تقویت
کند .بنابراین عمده خریداران مصرفی مسکن از
بازار خارج شدهاند.
در این میان از اواخر ســال  ،۹۶جدیدترین
دوره افزایش قیمت مســکن شروع شد و در
حالی که در سال  ۹۸نیز به نظر میرسید دوره
جهشهای مسکن به اتمام رسیده و به نوعی
شاهد ثبات در بازار مسکن باشیم؛ اما به دالیلی
که به نظر میرسد اصلیترین آن ،ریسکهای
غیراقتصادی باشد و به بازار مسکن تحمیل شد،
بازار مسکن مجدداً به جهش خود ادامه داد.
مروری بر آنچه در ســال  ،۹۹رخ داد نشان
میدهد جهشهای قیمتی زیادی تجربه شد
و در این زمینه نیز با اتمام انتخابات ریاســت
جمهوری در آمریکا در سال گذشته و کاهش
سناریوهای بدبینانه پس از پیروزی جو بایدن،
به نظر میرســید بخش مهمی از ریسکهای
اقتصادی از بازار خارج شده باشد؛ اما باز هم
در نیمه دوم سال شاهد رشد قیمت شدیم!
گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن نیز
گویای این است که بهای «واقعی» مسکن در
سال جاری کاهشی باشد؛ اما این کاهش بهای
واقعی مسکن تنها به  2شکل صورت میگیرد:
ادامه در صفحه7
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نمایان شدن ضعفهای
عدالت آموزشی

جامعه
نیازمندشفافیت
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قیمت در سراسر کشور  2000تومان

مجلس
سرگیجه
در گوا!
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عضو کمیته علمی کشــوری کرونا بیان کرد :بر اســاس گزارش
ویروسشناسان ،میزان کشــندگی ویروس جهشیافته آفریقای
جنوبی باالتر از انواع دیگر این ویروس است ،بنابراین تعداد بیماران
بدحال این نوع ویروس کرونا بیشتر خواهد بود.
محرز گفت :در حال حاضر بیــش از  ۷۰درصد بیماران ما مبتال
به نوع جهشیافته کرونای انگلیسی هستند .اثربخشی واکسنهای
موجود در دنیا روی ویروس کرونای آفریقای جنوبی مشخص نشده
است.
او افــزود :در حال حاضر مــا در داخل پیک چهارم بیماری کرونا
قــرار داریم و طول مدت این پیک بســتگی به میــزان رعایت
دســتورالعملهای بهداشتی مانند زدن ماســک و فاصلهگذاری
اجتماعی توسط مردم دارد .بنا بر نظر ویروسشناسان اگر  ۴۰تا ۷۰
درصد هر جامعه دچار پیک بیماری کرونا شود به مرور زمان شدت
آن پیک کم خواهد شد.

شنبه ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۰شماره6۰۰۴
روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -۲۳۳۰برنامههای مس��تند سیاسی که
تلویزیون درباره برجام پخش میکند کامال
جهتدار اس��ت .واقعا این رفتارهای رسانه
ملی تاسفانگیز است)2/3( .
 -2320ردصالحیت نامزدهای انتخاباتی به
انتخابات پرشور لطمه میزند .نامزدها نباید
نگران ردصالحیت باشند)2/3( .
 -2310ه��ر از چن��د وقتی ی��ک ویروس
جدید و خطرناکتر از قبلی کشف میشود.
نخب��گان و دانش��مندان جه��ان باید فکر
س��اخت واکس��نهای جدیدتر و مقاومتر
باشند)2/3( .
 -2305ب��ا افزایش آم��ار فوتیها ضرورت
دارد واکسیناس��یونها س��ریعتر ص��ورت
بگیرد)2/3( .
 -2255تازه چند روز است یک مرز جدید
زمینی با پاکس��تان بازگش��ایی ش��ده که
موضوع ورود ویروس هندی از پاکستان هم
مطرح شده و ما را نگران کرده .آیا این مرز
را بستند؟ ()2/3
 -2251چ��را وی��روس هن��دی از هم��ه
ویروسهای دیگر بدتر است؟ خدایا این چه
بالیی است سر مردم جهان میآید؟ خدا به
خیر کند)2/3( .
 -2241با این حرف آقای روحانی موافقم.
بعضیها نمیدانند اداره کشور چگونه است.
اگر میدانس��تند که ما این همه مش��کل
نداشتیم)2/3( .
 -2231آیا امکان برگزاری مراسم شبهای
قدر با رعایت پروتکلها وجود دارد؟ ()2/3
 -2220ب��رای ای��ن یک��ی دو هفته آینده
نظارت بر پروتکلها را جدیتر کنند تا به
شرایط متعادل برسیم .اما تعطیلیها تا کی
میتواند ادامه پیدا کند؟ ()2/3
 -2205این فرد کودکآزار که یک کودک
سبزواری را به خاطر طرفداری از استقالل
آزار و اذیت کرده حتی یک آدم با مشکالت
روحی و روانی بوده)2/3( .
 -2150دلیل اخالل در شبکه کالب هاوس
توسط اپراتورها چیست؟ چه دلیل برای این
کار دارند؟ ()2/3
 -2146ای��ن ط��رح مجلس ب��رای حذف
غربالگری جنین چقدر کارشناس��ی شده
اس��ت؟ آیا به پیامده��ای آن فکر کردند؟
()2/3
 -2135با ش��رایط فعلی شیوع کرونا امید
مردم به واکسن اس��ت .خارجی یا داخلی
فرقی ندارد .فقط مردم باید واکسینه شوند.
روزی نزدیک  400نفر فوت میکنند وضع
خیلی نگرانکننده است)2/3( .
 -2120اکثریت مردم را واکسینه کنند که
نیازی به این همه تعطیلی کس��ب و کارها
نباشد)2/3( .
 -2102آیا واکسیناسیون کادر درمان پایان
یافته؟ کادر درمان باید تقویت شوند تا در
جبهه مقابله با کرونا ایمنتر شوند)2/3( .
 -2051آقای محس��ن رضای��ی میگوید
احس��اس تکلیف میکند و میخواهد وارد
انتخابات شود .نمیدانم چرا برخیها برای
ورود به انتخابات احساس تکلیف میکنند؟
آنهایی که س��رکار آمدند ب��رای مردم چه
کردند؟ ()2/3
 -2041آدمهای��ی امثال احمدینژاد برای
خودنمایی و مطرح ش��دن هر حرفی می
زنند .اما مردم امثال او را خوب می شناسند.
()2/3
 -2035مردم در بدترین ش��رایط زندگی
میکنند .چه عواملی مسئول این مشکالت
مردم است؟ سالها رنج و مشقت کشیدن تا
کی؟ ()2/3
 -2021آقای روحانی از قیمت ماهی خبر
دارند؟ قیمت ماهی هم خیلی گران ش��ده
بس��یاری از مردم گوش��ت و مرغ و ماهی
نمیتوانند بخرند)2/3( .
 -2020آمار فوتیها و مبتالیان نگرانکننده
است .اما چیز دیگری که واقعا باید نگران آن
بود توان کادر درمان در این شرایط سخت
اس��ت .خدا به آنها قوت و استقامت بدهد.
()2/3
 -2011بای��د با کارشناس��ی و بیطرفانه
مش��خص ش��ود در مدیریت کرونا چقدر
موف��ق بودیم چقدر ع��دم موفقیت داریم.
چقدر تحریمها در عدم تامین دارو و واکسن
مهم بوده چقدر مسائل دیگر .باید این موارد
شفافسازی شود)2/3( .
 -1945ظاهرا رس��انه ملی بدجوری با تیم
مذاکرهکننده دولت در وین مخالف اس��ت.
ساخت برنامههای مختلف ضدبرجامی واقعا
جای سوال و تاسف دارد)2/3( .
 -1920ب��رای کاه��ش ش��یوع کرونا در
اتوبوسها و مترو ظرفیت پذیرش مسافران
را در وس��ایل حمل و نقل عمومی کاهش
بدهن��د مت��رو و اتوبوسها بای��د با نصف
ظرفیت تردد کنند)2/3( .
 -1905اگر همه ماسک بزنند و پروتکلها را
رعایتکنندتجمعنکننددرجایشلوغنروند
شاید نیاز به این تعطیلیها نباشد)2/3( .
پیامهایمردمیدرصفحات7-۴-۲
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

اقتصادی

بازتاب

چرا علیرغم کاهش قیمت ارز و طال قیمت مسکن افزایشی است؟

بازارمسکن؛استقاللیویرانکننده

توضیحاتایرنا
دربارهگزارشتغییرات
بودجه 1400در مجلس
ب�ا توج�ه به بررس�یهای به عم�ل آمده
و بیدقت�ی خبرن�گار در ن�گارش عناوین
جدول و طی نش�دن مراحل کامل تدوین
و انتشار مطلب ،ضمن پوزش از مخاطبان
ایرنا ،مطلب یادشده از تمام خروجیهای
خبرگزاری حذف میشود

خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) با توجه به
حواش��ی بوجود آمده درباره گزارش «زیرسوال
بردن اصل شفافیت با تغییر خودسرانه جداول
بودجه» که روز چهارشنبه ۸ ،اردیبهشت منتشر
شد ،توضیحاتی را به شرح زیر منتشر کرد.
به گزارش آفتاب یزد ،بر اساس آنچه خبرگزاری
جمهوری اس��المی (ایرنا) منتش��ر کرده آمده
است« :همانطور که از عنوان گزارش پیداست،
خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا تالش کرده است،
موض��وع تغییرات غیرش��فاف و پنه��ان از نظر
س��ایر نمایندگان مجلس در ج��داول بودجه را
ک��ه در روزهای اخیر با اع��الم موضع چند نفر
از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی مطرح و
با صدور نام��ه  100نماینده به رییس مجلس،
اع��الم اعتراض ش��ماری از نمایندگان در قالب
مصاحبهها و اظهارنظرهای جداگانه و نیز ،نامه
آق��ای احمد توکلی رییس موسس��ه «دیدهبان
ش��فافیت و عدالت» به رییس قوه مقننه درباره
تغییرات الیحه بودجه به صدر اخبار تبدیل شد
و همگی خواهان شفافسازی برای رفع ابهامات
در این باره شده بودند ،واکاوی کند.
 100نماین��ده در نامه خ��ود به رییس مجلس
نوش��ته اند« :الیحه بودجه بدون اطالع آنان از
کم و کیف جداول و مبلغ ردیفها بخصوص در
بخش هزینه و مصارف ،رأیگیری شده است»،
و از طرفی ،هیات رییس��ه و کمیسیون تلفیق
مجلس هم تاکنون درباره ابهامات مطرح شده
هیچگونه «روشنگری و شفاف سازی» نکردهاند
و همین امر ،موجب ب��روز ابهاماتی درباره ارقام
جداول بودجه شده است.
از سوی دیگر ،س��ازمان برنامه و بودجه پس از
دریافت جداول الیحه بودجه در هفته گذش��ته
اعالم کرده است که «در جریان تغییرات نبوده
و صرفا به عن��وان مجری قانون خود را ملزم به
اجرای آن میداند».با این حال ،مجلس شورای
اس��المی در اطالعی��های که در ای��ن زمینه از
طری��ق خبرگزاری خانه ملت منتش��ر کرده ،با
جعل��ی خواندن جدول گزارش یادش��ده گفته
است خبرنگار ایرنا در استفاده از عناوین جدول
اشتباه کرده و «آنچه خبرگزاری دولت از آن به
دروغ به عنوان «ابالغ ش��ده به دولت» یاد کرده
همان مصوبه مجلس شورای اسالمی است که
در حقیقت حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و
آرای صحن علنی درباره الیحه بودجه است».
جدولی که در ایرنا منتشر شده ،مقایسه برخی
اع��داد و ارقام ج��داول بودجه بر اس��اس لوایح
ارس��الی دولت و تغییرات آن پس از تصویب در
مجلس و کمیس��یون تلفیق است که از سایت
رس��می ابالغ قوانی��ن دریافت ش��ده و میزان
تغییرات نهایی مجلس را در مقایس��ه با الیحه
دولت نش��ان میدهد ،اما از آنجا که نه مجلس،
نه کمیسیون تلفیق و نه سازمان برنامه و بودجه
تاکنون دراین باره هیچگونه «روشنگری و شفاف
س��ازی» نکرده اند و به گفت��ه نمایندگان ،این
ارقام نیز هنگام تصویب الیحه در صحن علنی
مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است ،موجب
بروز ابهاماتی در روایی گزارش مزبور شده است.
با وجود این ،با توجه به بررسیهای به عمل آمده
و به دلیل بیدقتی خبرنگار در نگارش عناوین
جدول و نیز طی نش��دن مراحل کامل تدوین
و انتش��ار مطلب ،درحالی که مطابق مقررات و
آیین نامه داخلی خبرگزاری جمهوی اسالمی،
گزارش��ی در این سطح از اهمیت ،باید حتما به
تایید مسئوالن ارشد خبری سازمان و همچنین،
دستگاه تخصصی ذیربط (سازمان برنامه و بودجه
کشور یا معاونت امور مجلس ریاست جمهوری)
می رس��ید ،ولی این فرایند طی نش��ده است،
ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا ،مطلب یادش��ده
از کلیه خروجیهای خبرگزاری حذف میشود.
در واقع ،آنچه با عن��وان "دروغ و جعل" ایرنا از
س��وی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است،
ناشی از جابهجا شدن عنوان ستونهای جدول
مربوط به جزییات این تغییرات در الیحه بودجه
 1400اس��ت ،ولی اصل پرسش از نمایندگان و
افکار عمومی درباره ماهیت تغییرات همچنان
به قوت خود باقی است و مجلس هنوز توضیح
ن��داده ک��ه اگر این ج��داول حاص��ل مصوبات
کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی است ،چرا
بی��ش از  100نماینده به آن اعتراض دارند و به
ابهامات مطرح شده مبنی بر تغییرات در جداول
که از س��وی دولت و نمایندگان مجلس مطرح
شده است ،هیچ پاس��خ روشنی ارایه نمیدهد.
خبرگزاری جمهوری اس��المی آماده اس��ت در
راس��تای انجام رس��الت خبری خود که یکی از
آنها شفافس��ازی مس��ائل برای افکار عمومی
است ،ضمن انعکاس دیدگاههای هیات رییسه
مجلس و کمیسیون تلفیق ،با نمایندگان عضو
این کمیسیون و سایر افراد حاضر در نشستهای
اصالحی که منجر به تغیی��ر در جداول بودجه
ش��ده اس��ت ،مصاحبه کند و گ��زارش کامل و
جامع��ی از این رویداد به جامع��ه ارائه دهد.در
همین حال ،با توجه به مطالبه جدی رس��انهها
و افکار عمومی و نخبگان انتظار میرود سازمان
برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس در
خصوص شفاف شدن موضوع همکاری الزم را به
عمل آورده و در راستای جریان دسترسی آزاد و
شفاف به اطالعات ،جداول مقایسهای تغییرات را
به صورت دقیق منتشر کنند».

آفتاب یزد:در یکی دو سال اخیر قیمت مسکن افزایش چشمگیری
داشته است .هر کسی که به دنبال خرید مسکن بود یا به طور کلی
از خواستهی خویش دست شسته و به کرایه کردن منزل رضایت
داده اس��ت و یا این که با قیمتی چند برابر موفق به خرید مسکن
شده اس��ت .چه بسیار خانوادههایی که پس از اتمام قرارداد کرایه
منزلش��ان مجبور به اجاره کردن خان��های در محلهای ارزانتر و یا
حاشیهی شهرها شدهاند .بازار مسکن این چنین رویاهای بعضی از
خانوادههای ایرانی را نقش بر آب کرده و داشتههای بعضی دیگر از
آنها را با بیرحمی ستانده است.

حتی اگر قرار است افزایش یابد ،رشد آن بسیار محدود باشد .وقتی
در کشور ش��رایط تورمی باالیی داریم ،قیمت همه کاالها افزایش
مییابد .در کش��ور ما در حال حاظر تورم باالی  35در صد است و
حتی تورم نقطه به نقطهی فروردین حدود  50درصد اعالم ش��ده
است .این اتفاق باعث شده است که عالوه بر قیمت کاالها ،حقوق
و دس��تمزد هم نسبت به دو س��ال اخیر دو برابر شود .پس قیمت
مسکن هم به تبع افزایش داشته است».

>مسکن ،کاالیی دور از دسترس

>آغاز یک روند افزایشی

از سال  97قیمت سکه و ارز دچار یک روند افزایشی شد .هر چند
در طول این روند بارها قیمت دچار نوسان شد و حتی پایین آمد
اما به طور کلی روند افزایشی غالب بود .افزون بر قیمت ارز و سکه
قیمت خودرو و مسکن هم بسیار افزایش یافت .قیمت کاالهای ریز
و درشت نیز هر کدام به نوبهی خود با یک روند افزایشی رو به رو
بود .ش��اید نتوان کاال و خدمتی را نام برد که با افزایش محسوس
قیمت مواجه نبوده باش��د .این روند زندگی و س��رمایهی بسیاری
از مردم ایران را تحت تاثیر قرار داد .بس��یاری از مردم از ش��رایط
متحمل ضرر ش��دند و البته بخشی هم توانستند به نحوی سودی
حاصل کنند که از موضوع این گزارش خارج است.
>سخنانبینتیجه

در ای��ن می��ان یک��ی از مهمترین اتفاقات��ی ک��ه رخ داد افزایش
چش��مگیر قیمت مس��کن بود .البته که افزایش قیمتها در مورد
همهی کاالهای منقول و غیرمنقول بس��یار شرایط زندگی را برای
مردم ما س��خت و ناگوار کرد اما آن چه که تاثیر جبران ناپذیر یا
س��ختجبرانی بر زندگی ایرانیان گذاشت ،افزایش قیمت مسکن
بود .حرفها و س��خنهای بس��یاری دربارهی وضعیت این بازار در
یکی دو س��ال اخیر از زبان مس��ئوالن و کارشناسان شنیده شده
است .اما هیچ کدام این سخنها و اظهار نظرها راه به جایی نبرده
اس��ت .نه پیش��نهادها نتیجه داد و نه هش��دارها .آب از آب تکان
نمیخورد و تنها چیزی که اتفاق میافتاد افزایش سرسامآور قیمت
مسکن بود.
>مسکن از ارز پیروی نکرد

با وجود این که قیمت ارز و س��که از س��ال  97روند افزایش��ی به
خود گرفت اما باالخره دس��ت از ش��تاب برداش��ت و راه هموار را
پیش گرفت .در ماههای اخیر قیمت سکه و ارز از یک ثبات نسبی
برخوردار بود .اما با این وجود قیمت مس��کن در حال افزایش بود.
ش��اید بهتر باشد بگوییم که قیمت مسکن در حالی روند افزایشی
داش��ت که نه تنها قیمت س��که و ارز دچار ثبات ش��ده بود بلکه
زمزمههای��ی هم راجع به مذاکرات وین بود .در حال حاضر نیز که
این مذاکرات جدیتر ش��ده اس��ت و همچنان سکه و ارز بر خطر
مستقیم جا خوش کردهاند ،بازار مسکن همچنان راکد است.
>مسکن و ارز؛ همبستگی ضعیف

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در این باره به آفتاب یزد
میگوید« :نکتهی مهمی که باید در این جا اش��اره کنم این است
که بین مسکن و ارز همبستگی کامل وجود ندارد .این گونه نیست
که نوسان یکی بر نوسان دیگری هم اثرگذار باشد و نوسانها با هم
منطبق نیستند .اگر یکی صعودی باشد لزوما دیگری نیز صعودی
نیست .ممکن اس��ت برعکس باشد .این که تصور میشود این دو
با هم همبس��تگی دارد ناشی از تحوالت چند سال اخیر است .به
طور کلی این همبستگی ضعیف است اما در چند سال اخیر تقویت
شده است .اگر به آمارهای ده سال رجوع کنید متوجه میشوید که
این همبستگی چقدر ضعیف است .هم بازار مسکن و هم قیمت ارز

مهدی س�لطان محمدی :نکت�هی مهمی که
بای�د در این جا اش�اره کنم این اس�ت که بین
مس�کن و ارز همبستگی کامل وجود ندارد .این
گونه نیس�ت که نوسان یکی بر نوسان دیگری
هم اثرگذار باش�د و نوس�انها ب�ا هم منطبق
نیس�تند .اگر یکی صعودی باشد لزوما دیگری
نیز صع�ودی نیس�ت .ممکن اس�ت برعکس
باش�د .این ک�ه تصور میش�ود ای�ن دو با هم
همبستگی دارد ناشی از تحوالت چند سال اخیر
است .به طور کلی این همبستگی ضعیف است
اما در چند سال اخیر تقویت شده است .اگر به
آمارهای ده س�ال رجوع کنید متوجه میشوید
ک�ه این همبس�تگی چقدر ضعیف اس�ت .هم
بازار مسکن و هم قیمت ارز بسیار از تورم تاثیر
میپذیرد .ح�ال اگر ما این تورم را کنار بگذاریم
و مس�تقل از آن قیمت مسکن و ارز را بسنجیم
متوجه میشویم که همبستگی کمی میان آنها
وجود دارد
بسیار از تورم تاثیر میپذیرد .حال اگر ما این تورم را کنار بگذاریم
و مستقل از آن قیمت مسکن و ارز را بسنجیم متوجه میشویم که
همبستگی کمی میان آنها وجود دارد».
>لزوم ایجاد اعتماد

س��لطان محمدی در ادامه میافزاید« :البت��ه این نکته را هم باید
مد نظر قرار داد که قیمت ارز و س��که کاهش نداش��ته است بلکه
دچار ثبات ش��ده است .مسکن هم تقریبا با ثباتی نسبی رو به رو
بوده است .قیمت مسکن در طول دو سال گذشته با روندی نوسانی
موجه بوده اس��ت .اما واقعیت این است که در حال حاضر افزایش
قیمت کمتر ش��ده اس��ت و بازار از ثبات برخوردار شده است .اگر
نس��بت به بازار ارز اعتمادی ایجاد شود ،احتماال در طول سال بعد
قیمت مس��کن هم باثباتتر خواهد شد .حتی ممکن است قیمت
آن در حد اندکی کاهش نیز ش��ود .در ضمن باید خاطرنشان کنم
که هر چند که مس��کن قیمتی افزایشی داشته اما رشد قیمت آن
در مقایسه با بعضی از بازارها نظیر بازار بورس خیلی شدید نبوده
است».
>تورم مزمن عامل رکود بازار مسکن

این کارشناس حوزهی مسکن دربارهی ارتباط تورم و بازار مسکن
اضافه میکند« :هر زمانی که بازار مسکن با رکود جدی مواجه شده
حتما در جامعه تورم مزمن نیز وجود داش��ته است .االن که تورم
برقرار است مسکن دچار رکود شده است .انتظار ما این است که اگر
این وضعیت حباب اس��ت ،با ثبات بیشتر و بهتر قیمت ارز ،حباب
بترکد و قیمت مس��کن ثابتتر شود و حتی کمی کاهش یابد .یا

سلطان محمدی در ادامه در مورد ارتباط درآمد خانوارها و قیمت
مس��کن بیان میکند« :افزایش قیمت مس��کن در سالهای اخیر
سبب شده است که بس��یاری از خانوادهها توان تهیهی مسکن را
نداشته باشند .قیمت به قدری نگرانکننده افزایش یافته است که با
چند سال درآمد و پسانداز هم نمیتوان به خرید مسکن خوشبین
بود .مس��کن برای خانوادههای متوسط و متوسط به پایین بسیار
دور از دس��ترس شده است .در طول سه چهار سال گذشته درآمد
خانوادها حدود  15درصد کاهش داشته است .همچنین باید اشاره
کنم که در طول  10سال گذشته ،نهتنها مجموعا درآمدها رشدی
نکرده بلکه پساندازها نیز کاهش یافته است».
>افزایش شدید قیمت زمین در شهرهای بزرگ

این کارش��ناس بخش مس��کن در ادامه به دالی��ل افزایش قیمت
مس��کن در سالهای گذش��ته اش��اره میکند و میگوید« :یکی
از دالیل افزایش قیمت مس��کن ،افزایش ش��دید قیمت زمین در
ش��هرهای بزرگ اس��ت .دلیل دیگر افزای��ش هزینههای دولتی و
افزایش هزینههای مجوزهای قانونی بوده است .هزینههای مجوزها
چند برابر ش��ده اس��ت و مالیات و هزینهی ساخت باال رفته است.
همچنین به دلیل قیمت زیاد کاالها ،قیمت مصالح نیز بس��یار باال
رفته است .همهی این افزایش قیمتها در مجموع منجر به افزایش
قیمت مسکن شده است .این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده
که درآمد خانوارها همچنان پایین اس��ت .به همین دلیل مسکن
برای بسیاری از شهروندان دور از دسترس شده است».
>راه حلهای برای حل مشکل گرانی مسکن

سلطان محمدی در پایان به چند راه حل برای برون رفت از مشکل
گرانی مسکن اش��اره میکند و ادامه میدهد« :اولین راه حلی که
باید به آن اش��اره کنم این اس��ت که در کشور باید رشد اقتصادی
قاب��ل قبولی اتفاق بیفتد .در پی آن باید درآمدها افزایش داش��ته
باش��د .مورد س��وم این است که وزارت مس��کن و شهرسازی باید
زمینهای بیش��تری را در اطارف ش��هرهای بزرگ برای ساخت و
ساز مسکن آماده کند .البته برای این کار باید امکاناتی را هم فراهم
کند که مهمترین آنها افزایش راههای دسترسی شهرهای اقماری
به شهرهای بزرگ است؛ مانند راههای ریلی و اتوبوس و غیره .مورد
بعدی و بسیار مهم کنترل و کاهش تورم است .باید سیاستهایی
پیش گرفته ش��ود که بت��وان نقدینگی و تورم را مه��ار کرد .اگر
نقدینگی و تورم مهار شود در پی آن کسری بودجهی دولت نیز از
بین میرود .و سرانجام این که باید سیاستهای اقتصادی و پولی
و مالی را افزایش دهیم».
ب��ر پایهی این گزارش بازار مس��کن با وج��ود ارتباطی که با دیگر
بازارها دارد ،از اس��تقاللی نسبی نیز برخوردار است .استقاللی که
این روزها به آس��یب بیشتری منجر شده است .شاید بتوان از این
مستقل بودن در جهت بهبود شرایط استفاده کرد نه این که آن را
به حال خود رها کرد .آن چه که برای مس��کن اتفاق افتاده است،
مهارش��دنی است .هرچند ضرری که متوجه خانوادهها شده شاید
در زمان بس��یار طوالنی جبران شود .اما آن چه مهم است ارادهی
قوی و برنامهریزی مطمئن برای مقابله با این شرایط است تا بتوان
همچنان ماهی تازهای از آب گرفت.

تکرار سناریو موسسات مالی واعتباری

حراج منابع ارزی برای دلبری از بازیگران بازارسرمایه!

باید مشخص شود این تسعیر ارزی چه پیامدهایی در حوزه تورمی برای کشور درگیر تورم فزاینده به همراه دارد؟

آفتاب یزد :وقتی حساب ذخیره ارزی (که به صندوق ذخیره ارزی
تغییر نام یافته است) ،در سال  1379توسط دولت اصالحات و پس
از پشت سرگذاردن شوک ناش��ی از کاهش شدید درآمدهای نفتی
راهاندازی شد و در قالب ماده  60قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کش��ور در سال  79به تصویب مجلس شورای
اس��المی رسید؛ شاید کمتر کس��ی تصور میکرد در مسیری غیر از
منافع مشترک تمام مردم به کار گرفته خواهد شد.در واقع صندوق
ذخیره ارزی قرار بوده اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای
حاص��ل از فروش نفت خام ،تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت
خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری
و تامین بخش��ی از اعتبار مورد نی��از طرحهای تولیدی و کارآفرینی
بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی
شده در برنامه را مدنظر قرار دهد.
کما اینکه بر اس��اس قوانین برنامه س��وم و چهارم توسعه ،دولت در
صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل
از صادرات نفت خام نس��بت به ارقام پیشبینی ش��ده کاهش پیدا
کند .همچنین برداش��ت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری
ناش��ی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع اس��ت.و قابل تامل
آنکه در قانون پنجس��اله چهارم توس��عه نیز مقرر شده بود به منظور
سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی
و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید
وزارتخانههای تخصصی ذیربط رس��یده باشد تا  50درصد حساب
ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از
کشور به صورت تسهیالت با تضمین کافی تخصیص یابد.
>فلسفه وارونه صندوق ذخیره ارزی در ایران!

در واقع آنچه آشکارا بر اساس سوابق امر هویداست ،فلسفه شکلگیری
این حس��اب در ایران بیش��تر در راس��تای تعدیل فشارهای ناشی از
نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای
نس��لهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان
و برنامهریزان کش��ور! و در واقع به اذعان کارشناس��انی که به انحای
مختلف خبرنگاران روزنامه «آفتاب یزد» نیز با آنها گپ و گفت داشته
اند ،این شیوه رویکرد نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم
در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار دادهاست!
ح��ال نمون��ه عینی دیگ��ری که از جن��س دلبری اقتص��ادی برای
معترضان بازار سرمایه است که به دلیل خطای عرضه سهام به حضور
سرمایهگذاران عجول و با رویکردی غیر از فلسفه وجودی بورس بوده
است؛ جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه
آن ق��در با حاش��یه پیش رفته که پای مناب��ع ارزی به میان آمده و
اکنون باید  200میلیون دالر از ذخایر ارزی فروش رفته کش��ورمان

که با خون و دل بس��یار حاصل شده ،به بازار سرمایه تزریق شود ،در
حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دالر فروشی صندوق
توس��عه برای حمایت از بورس نبوده است!در این میان فارغ از اینکه
رقم تعیین ش��ده تا چه حد میتواند درد بازار س��رمایه را به صورت
اساس��ی درمان کند و با توجه به تبدیل دالر به ریال چه پیامدهایی
در بازار ارز کش��ور به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی
میش��ود ،پرسشی است که خبرنگاران «آفتاب یزد» نیز هنوز پاسخ
آن را از متولیان تصمیمگیر بازار س��رمایه به دس��ت نیاورده اند!کما
اینکه وقتی همکاران ما در خبرگزاری ایسنا نیز از نتیجه جلسه اخیر
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر حمایت از بازار سرمایه با 10
تصمیم در این رابطه خبردادند ،اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق
توسعه ملی است؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی  200میلیون
دالر از مناب��ع ارزی صندوق توس��عه ملی را فروخته ش��ده و معادل
ریالی آن در اختیار صندوق تثبیت س��هام قرار گیرد.رضا لهراسبی،
کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص
ای��ن تصمیم میگوید :به اذعان عمده کارشناس��ان این مصوبات به
شهریور ماه سال  99مرتبط است که قرار بود جهت حمایت از بازار
س��رمایه ،یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق
تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال  1394بر
میگشت ،یعنی زمانی که مقرر شد ساالنه  10درصد از منابع ارزی
صندوق توس��عه ملی در اختیار بخشهای کشاورزی و صنعت قرار
گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که ساالنه یک
درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند .وی
با بیان اینکه به همین دلیل با توجه به شرایط خاص و بعضا متشنج
در بازار سرمایه در سال گذشته ،این ماده قانونی نیز پیگیری شد تا
سرانجام سهم یک درصدی بازار س��رمایه از صندوق پرداخت شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در ابتدا تامین از محل منابع
ریالی سپردهگذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود ،اظهار میدارد:
اما در تمام این مدت بارها چالشهایی بین دس��تگاههای مربوطه در
م��ورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح ش��د که
نش��ان میداد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکالتی مواجه
است .لهراس��بی با بیان اینکه آنچه امروز مسئوالن مصوب کردهاند
ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش  200میلیون دالری
منابع ارزی به عنوان مانده س��هم یک درصد است ،تصریح میکند:
همه اینها در حالی است که پیش از این «شهیدزاده» رئیس هیئت
عامل صندوق توس��عه ملی تاکید کرده بود «:صندوق منابع ارزی را
جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد ،چرا که باید تبدیل
ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد» .وی میافزاید :شهیدزاده
در حالی حمایت صندوق توس��عه ملی از بازار سرمایه را منابع ریالی
عنوان کرده و گفته بود منابع ریالی از محل برگش��ت تس��هیالت به

طرحها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارس��رمایه است که
آنچه امروز در ش��رف وقوع است «خروج از بخش ریالی تعیین شده
جهت تزریق به بازار س��رمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دالر به
ریال است»! این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر میرسد
استفاده از منابع ارزی به این شیوه در چارچوب تعیین شده در قانون
قرار ندارد و برای اس��تفاده از این منابع ارزی باید مجوز خاص مقام
معظم رهبری دریافت شود میگوید :البته در این نکته هم کارشناسان
اتفاق نظر دارند که باید مشخص شود این تسعیر ارزی چه پیامدهایی
در حوزه تورمی برای کش��ور درگیر تورم فزاینده به همراه دارد؟ کما
اینکه در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در س��ال 99
نیز دستگاههای مربوطه تا مدتها از شفافسازی در این مورد شانه
خالی میکردند و در نهایت به نتیجه هم نرسید.
وی با بیان اینکه این نوع رفتار در مقابل منابع ارزی صندوق توسعه
مل��ی به نوعی حراج کردن منابعی اس��ت که طب��ق قانون و ضوابط
تاس��یس این صندوق سهمی از درآمدهای ساالنه فروش نفت است
و باید به عنوان ذخیره برای نس��ل آین��ده و بکارگیری در طرحهای
اقتصادی و توس��عهای کشور با اختصاص به بخش غیردولتی به کار
رود؛ تصریح میکند:لهراس��بی با بیان اینکه وقتی در تابستان سال
 99در بورس از نقطه قرمز عبور کردیم و برخی کارشناسان و حتی
روزنامههایی مانند روزنامه شما (آفتاب یزد) نیز در آن مقطع شاخص
 2میلیون را فاقد توجیه اقتصادی عنوان میکردند اظهار میدارد :در
واقع این یک نقص در اقتصاد ایران اس��ت که در مقطعی مانند نیمه
نخس��ت س��ال  99به دلیل نبود هیچ بازار و شرایط دیگر و هیجان
آفرین��ی دولتمردان و حتی نمایندگان و ...تمام نقدینگی به س��مت
بورس هدایت میشود و در مقطع دیگر مانند نیمه دوم سال گذشته
اصالح قیمت به مانند مالباختگی س��رمایهگذاران اسباب اعتراضات
هیجانی و مخرب را کلید میزند .اتفاقی که به نوعی با تصمیمات اخیر
به نوعی چوب حراج زدن به منابع ارزی است که فقط سهم بازیگران
بازار سرمایه نباید باشد! چرا که زمانی پول به صورت خود انتظام میل
حضور در بازار سرمایه پیدا میکند که این جذابیت بورس محسوب
میش��ود.وی با بیان اینکه درصورتی که شرایط هیجانی و نادرست
حاکم بر بازار س��رمایه در تابس��تان  99نیز ادامه پیدا میکرد حتما
رشد بیرویه قیمتها و افزایش شاخص ادامه پیدا میکرد و در نیمه
دوم سال با همین روال به دور از عقل و منطق ،شاخص به راحتی به
 3میلیون میرسید! اتفاقی که فاجعه آن میتوانست در سال 1400
بسیارمهلکترباشد.اینکارشناسبازارسرمایهازتصمیمگیرانخواست به
جای تاثیرگذاری مناسبات سیاسی و انتخاباتی بر بورس سکان تنظیم
بازار سرمایه را به خود منطق این نوع بازار و خصل طبیعی حاکم بر
مناسبات تولیدی و بازرگانی کشور بسپارند تا دماسنج بورس واقعیت
را آنگونه که هست نشان دهد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳0001414۲7در میان بگذارید.

زیرساختهای اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج وجود ندارد

معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان درباره
اجباری شــدن مشــاوره پیش از ازدواج گفت :در حال حاضر
امکان اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج به دلیل عدم وجود
زیرســاختهای الزم وجود ندارد و اجباری شــدن آن میتواند
منجر به ایجاد سدی در امر ازدواج شود.محمد مهدی تندگویان
در گفتوگــو با ایســنا ،اظهار کرد :با توجه به عدم دسترســی
تمــام جوانان در تمام مناطق کشــور به خدمات روانشناســی
و مشــاوره ،اجباری شــدن مشــاوره پیــش از ازدواج به علت

نبود زیرســاختهای اجرایی آن در کشور میسر
نیســت.وی همچنین این را هــم گفت که ممکن
اســت در چنین شــرایطی اجباری شدن مشاوره
پیــش از ازدواج ،منجر به ایجاد یک ســد در امر
ازدواج شــود .وی فزود :قانونگــذار زمانی میتواند
مشاوره پیش از ازدواج را اجباری کند که تمام زیر ساختهای
اســتفاده از آن در تمام نقاط کشور حتی روستاهای دور افتاده
وجود داشــته باشد.از ســوی دیگر برای اجباری شدن مشاوره

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

پیــش از ازدواج نیــاز اســت خدمات مشــاوره و
روانشناسی تحت پوشــش بیمه سالمت قرار گیرند
کــه در حال حاضر این امــکان وجود ندارد.گاها دو
جوان به دلیل نداشــتن مهارت کافی در تشــکیل
زندگی مشــترک دچار اختالفاتی میشــوند .نباید
تنها بر افزایش امر ازدواج تاکید داشــت چراکه افزایش ازدواج
در صورت نداشــتن مهارتهای زندگی و عدم شناخت صحیح
زوجین از یکدیگر میتواند به امر طالق نیز منجر شود.

به جای اختراع اسپری ،سرعت واکسیناسیون را بیشتر کنید

نخستین اسپری ضدکرونای ایرانی رونمایی شد

اولین اسپری ضدکرونای ایرانی با حضور «علیاکبر والیتی» رئیس
بیمارستان مسیح دانشوری در محل این بیمارستان رونمایی شد .به
گزارش ایرنا ،از روابط عمومی بیمارســتان مسیح دانشوری ،در این
مراسم علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونای تهران و پیمان
صالحی معاون نوآوری و تجاریســازی فناری ریاست جمهوری نیز
حضور داشتند .والیتی با تاکید بر این که استفاده از ماسک بهترین
وسیله برای پیشگیری از ابتال و انتشار ویروس کروناست ،افزود« :با
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،به زودی شاهد
تولید و توزیع اسپری ضد کرونا در کشور که امروز در این مرکز رونمائی
گردیــده نیز خواهیم بود ».علیرضا زالی نیــز ضمن تاکید بر اینکه
همچنان استفاده از ماسک در سطح دنیا بهترین راه جلوگیری از ابتال
به ویروس کروناست ،گفت« :عملکرد اسپری ضد کرونا که امروز به
مرحله رونمایی رسید به گونهای است که پس از آغشته شدن بر روی
سطح ماسک یا لباس ،ویروس کرونا به صورت اختصاصی شناسائی
شــده و غیر فعال میشــود .تهران در وضعیت وخیمی قرار دارد اما
آمارها حاکی اســت که از روز اول شروع کرونا تاکنون حدود ۹۳.۷
درصد بیماران مبتال به کرونا بهبود یافته و این نشان از ثمر بخشی
فعالیتهای شــبانهروزی تیم پزشــکی دارد ».مخترع اسپری ضد
کرونا نیز در این مراسم گفت« :شواهد نشان میدهد بخش عظیمی
از انتقال ویروس کرونــا از طریق ذرات هوا صورت میگیرد که این
محصول قابلیت شناســایی ویروس کرونا به صــورت اختصاصی را
داشــته و فورا ویروس را غیر فعال میکند ».پیمان صالحی معاون
نوآوری و تجاریسازی فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به اینکه

بابــک قرایی مقدم :ما میدانیــم که مردم از
ماسک به درستی اســتفاده نمیکنند .حاال بر
فرض اینکه این اســپری کمی محافظت ایجاد
میکند اما قرار نیست کمکی به مقابله با این
بیماری کند
تمام تحقیقات نشــان دادهاند استفاده صحیح
از ماســک برای جلوگیری از این بیماری باالی 90
درصد کارایی دارد
کشور ما در حال حاضر صادرکننده ماسک و ونتیالتور به کشورهای
اروپایی اســت ،تصریح کرد« :مالک برای رونمایی و حمایت از این
محصول ضــد کرونای ایرانی اخذ مجــوز از مراجع ذیربط بود که
تمامی مجوزها و پروانه تولید از وزارت بهداشت گرفته شده و ما نیز
در حوزه تجاریســازی حمایتهای الزم را انجام خواهیم داد تا این
محصول ایرانی به بازار جهانی راه یابد».
تجربه کشورهای دیگر

حدود  6ماه پیش مقالهای با عنوان اسپری بینی ضد COVID-1۹
منتشر شــده اســت که ما در ادامه به بخشــی از این مقاله اشاره
میکنیم .بر اساس ادعای این مقاله اسپری بینی میتواند محافظت
موثری در برابر ویروس کووید_ 1۹ایجاد کند .این اســپری توسط
محققان دانشــگاه بیرمنگام ساخته شده است .یک تیم در موسسه
فناوریهای بهداشتی دانشگاه با استفاده از ترکیباتی که قب ً
ال به طور
گسترده توســط نهادهای نظارتی در انگلیس ،اروپا و ایاالت متحده
تأیید شدهاند ،اســپری را تهیه کردند .همچنین مواد مورد استفاده
در این اسپری به طور گســتردهای در دستگاههای پزشکی ،داروها
و حتی محصوالت غذایی اســتفاده میشود و این بدان معناست که
این اسپری میتواند خیلی سریع در بازار موجود شود .اسپری از دو
پلیمر پلی ساکارید تشکیل شــده است .یکی ماده ضد ویروسی به
نام کاراگینان است که معموالً در غذاها به عنوان ماده ضخیمکننده
استفاده میشــود ،در حالی که مورد دوم ژالن نام دارد که به دلیل
توانایی چســبیدن آن به سلولهای داخل بینی انتخاب شده است.
ژالن یک جز مهم است زیرا این توانایی را دارد که به داخل قطرههای
ریز داخل حفره بینی پاشیده شــود ،جایی که میتواند سطح را به
طور مســاوی بپوشــاند و در محل بماند ،نه اینکه به سمت پایین و
از بینی بلغزد .دکتر ریچارد مواکز ،نویســنده اصلی مقاله میگوید:
«این اســپری از محصوالت آماده در دســترس تهیه میشــود که
قب ً
ال در محصوالت غذایی و دارویی اســتفاده میشده است و ما به
طور هدفمند این شــرایط را در روند طراحی خود قرار دادهایم .این
بدان معناست که با داشتن شــرکای مناسب میتوانیم تولید انبوه
را طی چند هفته آغاز کنیم ».این اســپری بــه دو روش اصلی کار
میکند .در مرحله اول ،ویروس را در داخل بینی گرفته و میپوشاند
و میتوانــد از طریق راههای معمول ویــروس را از بین برد .ثانیاً ،از

عزل به دلیل تخصیص سهمیه واکسن کرونا
بهنزدیکان

رئیس بیمارستان شــهید مدرس تهران ،به دلیل استفاده از سهمیه واکسن
کرونای اختصاص یافته به این مرکز درمانی خارج از سند ملی واکسیناسیون
کرونا ،عزل شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا؛ دکتــر ناصر ملکپور،
رئیس بیمارستان شــهید مدرس تهران به دلیل استفاده از سهمیه واکسن
کرونــای اختصاص یافته به این مرکز درمانی بــرای نزدیکان خود و خارج از
ســند ملی واکسیناسیون کرونا ،عزل شد.پیگیریها حاکی از آن است که در
هشتم اردیبهشت ماه ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حکمی،
دکتر امیرحسام علیرضایی را به عنوان رئیس جدید بیمارستان شهید مدرس
منصوب کرده است

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله
به آقای علی بیرامی فرزند مسیح اله شماره شناسنامه 15
صادره از هشتگرد ابالغ می گردد.
نظر به اینکه پرونده های اتهامی شما در هیات بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ستاد مرکزی مورد
بررسی قرار گرفته است و طی رای قطعی به شماره
 010101399018401مورخ  99/11/04اخطار کتبی
بدون درج در پرونده استخدامی محکوم شده اید الزم است
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی به سازمان غذا
و دارو جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید بدیهی است
پس از انقضاء مدت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول
نخواهد بود و برابر مقررات نسبت به صدور حکم مربوطه
اقدام خواهد شد .
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شماره م.الف329:
شناسه آگهی1126209:

تمدیدمحدودیتهایکرونایی

دبیر کمیته امنیتی ،انتظامی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا از تمدید یک هفتهای
محدودیتهای کرونایی شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.حسین قاسمی در گفتوگو با ایسنا،
گفت :به پیشنهاد کمیته بهداشت و درمان با توجه به اینکه هنوز به مرحله قابل اطمینانی در
مورد کنترل موج چهارم کرونا نرسیدهایم ،محدودیتهای مربوط به شهرهای قرمز و نارنجی
یک هفته دیگر تمدید شد.به این ترتیب محدودیتهای مربوط به شهرهای قرمز و نارنجی تا
پایان  17اردیبهشت اعمال خواهد شد.

کرونا خبر

مطالبه آفتاب یزد از مسئوالن

آفتاب یزد -یگانه شوقالشــعرا :در حالیکه تمام جهان درگیر
واکسیناسیون گسترده برای مقابله با کرونا هستند ،این روزها خبری
مبنی بر رونمایی از اســپری ضد کرونای ایرانی منتشر شده است؛
که این اســپری قابلیت خنثی کردن ویــروس فعال را دارد .این امر
درصورتی اســت که اســپری  PHRو آلرگارد هم که چندی پیش
نوید مقابله با این بیماری را میدادند تجربههای شکست خوردهای
هستند .واکسیناسیون گسترده همچنان یک مطالبه عمومی برای
مقابله با این ویروس اســت و دیگر برای ایــن نوع اختراعات ،زمان
از دســت رفته است .بســیاری از مردم هنوز برای خرید و استفاده
از ماســک و الکل که از اولین قدمهای مقابله با این بیماری اســت،
با مشــکالت زیادی مواجه هستند و حال اسپری ضد کرونای ایرانی
دردی بر دردهای دیگر است .از سوی دیگر ادعای عجیب درباره این
اسپری آن است که میتواند ویروس را به صورت اختصاصی شناسایی
کند و آن را غیر فعال ســازد که با توجه به هزینههایی که برای این
نوع از اختراعات مصرف میشــود امید اســت که این نوع از ادعاها
هم در واقعیت صحت داشــته باشند و این اسپری بتواند جایگزینی
برای واکســن شود زیرا واکســن در حال حاضر به گفته بسیاری از
متخصصان اصلیترین راه مقابله با این ویروس اســت .گفتنی است
ماهها پیش کشورهای دیگری هم تجربه تولید این نوع اسپریها را
داشتهاند اما در نهایت درباره تاثیر و استفاده گسترده افراد ،اخباری در
دسترس نیست و همگان به سمت واکسیناسیون گسترده جمعیت
حرکت کردهاند تا بار دیگر زندگی مفهوم گمشــده خود را به دست
آورد .ما در ادامه به برخی از ویژگیهای اســپری ضدکرونای ایرانی
و دیگر اســپریها در نقاط دیگر جهان اشــاره میکنیم و در آخر از
یک پزشک متخصص میزان تاثیرگذاری این اسپری را جویا شدیم.
همچنین امیدواریم در این شــرایط ســخت که روزانه هزاران نفر
درگیــر این بیماری و صدها نفر فوت میشــوند این نوع اختراعات
و رونماییها اتالف وقت و هزینه نباشــد واســپری تاثیرگذاری ادعا
شده را داشته باشــد چرا که امروز هنوز در ایران با جمعیت حدود
 80میلیون نفــر تنها حدود یک میلیون ُدز واکســن کرونا تزریق
شده است.
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آنجا که ویروس در پوشش چسبناک اسپری کپسول شده است ،از
جذب بدن جلوگیری میشــود .این بدان معناست که باعث کاهش
بار ویروســی در بدن میشــود ،اما حتی اگر ذرات ویروس از طریق
عطسه یا سرفه به فرد دیگری منتقل شود ،احتمال آلودگی آن توسط
ذرات ویروس فعال کمتر است .در تایید این ادعا پروفسور لیام گروور
میگوید« :اگرچه بینی ما روزانه هزاران لیتر هوا را فیلتر میکند ،اما
محافظت زیادی در برابر عفونت وجود ندارد و بیشــتر ویروسهای
منتقل شده در هوا از طریق مجرای بینی منتقل میشوند .اسپریای
که ما تهیه کردهایم از عفونت محافظت میکند و همچنین میتواند
از انتقال ویروس از شــخصی به شخص دیگر جلوگیری کند ».این
تیم معتقد است که اسپری میتواند به ویژه در مناطقی که ازدحام
جمعیت کمتر قابل اجتناب اســت ،ماننــد هواپیماها یا کالسهای
درس مفید باشد .همچنین استفاده منظم از اسپری میتواند انتقال
بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .دکتر مواکز میافزاید:
«محصوالتی از این قبیل جایگزین اقدامات موجود مانند استفاده از
ماسک و شستن دست نمیشــوند که همچنان برای جلوگیری از
شیوع ویروس حیاتی هستند .آنچه که این اسپری انجام خواهد داد،
اضافه کردن یک الیه محافظ دوم برای جلوگیری و ســرعت انتقال
ویروس است».
اسپری تاثیر خاصی در روند مقابله با بیماری ندارد

این در حالیست که بابک قرائی مقدم پزشک متخصص درباره اسپری
ضدکرونای ایرانی به آفتاب یزد گفت« :به هیچ عنوان این اســپری
نمیتواند در این شــرایط برای مقابله با این بیماری مفید باشــد به
این دلیل که ما ماهها اســت که از مردم خواهش میکنیم از ماسک
استفاده کنند .تمام تحقیقات نشان دادهاند استفاده صحیح از ماسک
برای جلوگیری از این بیماری باالی  ۹0درصد کارایی دارد .همچنین
اســتفاده از دو ماســک تا حدود  ۹5درصد امکان انتقال بیماری را
کاهش میدهد .حدود یک ســال است ســازمان بهداشت جهانی و
مســئولین بهداشتی به مردم توصیه میکنند که از ماسک استفاده
کنند ولی هنوز حدود  60درصد از افراد جامعه ما اعتقادی به استفاده
از ماســک ندارند .ما میدانیم که مردم از ماسک به درستی استفاده
نمیکننــد .حاال بر فرض اینکه این اســپری کمی محافظت ایجاد
میکند اما قرار نیست کمکی به مقابله با این بیماری کند .آن چیزی
که در این شرایط کمککننده است این است که استفاده از ماسک
و رعایت پروتکلهای بهداشــتی گسترش یابد و توصیه کارشناسان
رعایت شــود و در عین حال به صورت موازی روند واکسیناســیون
تسریع شــود و ما به یک ایمنی جمعی برســیم و آن زمان جلوی
بیماری را از طریق رعایت پروتکلهای بهداشــتی بگیریم .اگر این
کارها انجام شــود امیدواریم تا آخر سال  1400بتوانیم تا حدودی
بــا این بیماری مقابله کنیم .االن تزریق واکسیناســیون تا حدودی
سریعتر شده است .اما همچنان سوءاستفاده از مقوله واکسیناسیون
هم وجود دارد ولی مشکل اصلی ما این است که هنوز ورود واکسن
با مشکالت زیادی مواجه است .امیدوارم در هفته آینده با استفاده از
واکسنها آمار مبتالیان و فوتیها کمتر شود .اما مشکالت مدیریتی
باعث شــده اســت که حتی آن عدهای که در گروه پرخطر هستند
هنوز واکســن دریافت نکردهاند .در سوی دیگر از خرداد امکان دارد
واکسنهای داخلی در دسترس عموم قرار بگیرند .ما از مردم خواهش
میکنیم همچنان صبور باشند زیرا هنوز یک درصد از جامعه واکسن
را دریافت کردهاند و ما امیدواریم سرعت واکسیناسیون در هفتههای
آینده بیشتر شــود تا مرگ و میرها پایین بیاید .این نوع اتفاقات از
جمله اســپری نمیتوانند نقش مهمی در روند حل مسئله بیماری
را ایفا کنند ،تنها میتوانند برای گروهی از افراد تاثیر اندکی داشــته
باشند .اما در جامعه ما هنوز بسیاری از افراد پروتکلهای بهداشتی را
رعایت نمیکنند و قرار هم نیست از این نوع اسپریها استفاده کنند
زیرا تاثیر خاصی در روند درمان ندارد».

برای تزریق واکسن کرونا ،منتظر پیامک وزارت بهداشت باشید

واکسیناسیون علیه کرونا در کشور در چهار فاز برنامه ریزی شده و برای هر فاز هم افراد دارای اولویت مشخص شدهاند که تلقیح
واکســن بر اساس این اولویتها و با اطالعرسانی پیامکی از ســوی وزارت بهداشت اعالم میشود .بنابراین برای دریافت و تزریق
واکسن کرونا نیازی نیست به مراکز بهداشتی مراجعه کنید و در صف بایستید و طبق اعالم مسئوالن فقط منتظر اعالم و پیامک
وزارت بهداشــت باشید .به گزارش ایسنا ،چندی پیش بود که وزارتی بهداشتیها اعالم کردند فاز دوم واکسیناسیون علیه کرونا
برای افراد سالمند در کشور آغاز میشود .موضوعی که منجر به سردرگمی مردم برای ثبتنام واکسن کرونا شد و بسیاری از افراد
برای ثبتنام و دریافت واکسن کرونا برای سالمندانشان راهی خانهها و مراکز بهداشتی شدند .هرچند که وزارت بهداشت اعالم
کرد چیزی به اسم ثبتنام برای واکسن کرونا وجود ندارد و خود وزارت بهداشت بر اساس اولویتبندیبرای تزریق واکسن کرونا به
مردم اطالعرسانی میکند ،اما باز هم شاهد ازدحام و ایجاد صفهای متعددی در مقابل مراکز بهداشتی بودیم.در عین حال فاز دوم
واکسیناسیون علیه بیماری کووید 1۹-رسما از سهشنبه هفتم اردیبهشت ماه  1400با اولویت افراد  80سال به باال کلید خورد .به
گفته وزارت بهداشتیها افراد باالی  80سال جمعیتی بالغ بر یک میلیون و  145هزار نفر را در کشور شامل میشوند که پیشبینی
شده واکسیناسیون آنها تا پایان هفته آینده تمام شود.حاال با آغاز فاز دوم واکسیناسیون علیه کووید ،1۹-ممکن است بسیاری از
مردم نگران نحوه دریافت واکسن بوده یا بیم جاماندن از واکسیناسیون را داشته باشند ،اما وزارت بهداشت اعالم کرده که برنامه
دقیقی را برای تزریق واکسن کرونا برای تمام افراد در اولویت و برای تمام فازهای واکسیناسیون در کشور طراحی کرده است.در
این باره وزیر بهداشت هم چند روز پیش در مراسم آغاز واکسیناسیون فاز دوم علیه کرونا ،اعالم کرد که مردم نباید سرگردان و
نا آگاه از شیوه واکسیناسیون باشند .همکارانم باید با مهارت و تکیه بر زیرساخت نظام شبکه به موقع به مردم خبر دهند که کسی
در لحظهای دچار ابهام نشود که مستحق دریافت واکسن است یا خیر و یا باید به کجا مراجعه کند .ما نباید ازدحامی از مردم در
محلهای تزریق واکسن را شاهد باشیم.بر این اساس دکتر علیرضا رئیسی -معاون بهداشت وزات بهداشت و سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا ،در این باره به ایسنا ،اعالم کرد که هیچ نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام واکسن وجود ندارد و ما موعد تزریق
واکسن افراد در اولویت را به صورت دقیق از طریق ارسال پیامک اطالعرسانی میکنیم .در موارد استثنائی هم اگر پیامکی برای
فردی که در اولویت است ارسال نشده ،این فرد میتواند در زمانی که وزارت بهداشت اعالم میکند وارد سامانه Salamat.gov.ir
شده و نام و کد ملی خود را ثبت کند و بعد از این اقدام ما وضعیت واکسیناسیون فرد را پیگیری میکنیم.وی با بیان اینکه احتماال
از حدود  ۲0اردیبهشــت ثبتنام و فراخوان افراد  ۷0تا  ۷5ســال را نیز برای واکسیناسیون به آنها اطالع میدهیم ،تاکید کرد که
پیامکهای ما بسیار دقیق هستند.

بازگشایی مراکز تعویض پالک  ۴استان از شنبه

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا از آغاز به کار مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک در چهار استان کشور خبر داد.سرهنگ
علی محمدی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تعطیلی مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک که درپی شرایط قرمز کرونایی انجام شد،
گفت :درپی ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا و با توجه به اینکه وضعیت رنگبندی استانهای سیستان و بلوچستان ،ایالم ،بوشهر و اردبیل
از قرمز به نارنجی تغییر یافته است ،از روز شنبه دهم اردبیهشت ماه سال جاری مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک این چهار استان
بازگشایی خواهد شد .وی با بیان اینکه دریافت خدمات در این مراکز با نوبتدهی اینترنتی انجام میشود ،گفت :شهروندان میتوانند از
امروز نسبت به اخذ نوبت دهی اینترنتی جهت مراجعه به مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک اقدام کنند.مدت تعطیلی فعالیت مراکز به
تاریخ وکالتنامههای منقضی شده افزوده خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی در این خصوص نیست .به عنوان مثال به تعداد روزهای که
مراکز شمارهگذاری در چهار استان مذکور تعطیل بوده ،به اعتیار وکالتنامهها افزوده خواهد شد.با تغییر وضعیت کرونایی در مورد بازگشایی
مراکز شمارهگذاری در دیگر شهرها نیز تصمیمگیری خواهد شد.وی در پایان از مراجعین خواست نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی در مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک بازگشایی شده ،بیش از پیش توجه کرده و حتما در موعد مقرر در این
مراکز حضور داشته باشند.

= مبتالیان جدید19۲7۲ :نفر
قربانیان جدید 407 :نفر
=کل مبتالیان ۲499077 :نفر
=کل قربانیان 71758 :نفر
=بهبودیافتگان 1954۳۲1 :نفر
=بیماران بدحال 5۳98 :نفر
=واکسن تزریق شده دوز اول858۲96 :
=واکسن تزریق شده دوز دوم۲098۲7 :
=مجموع واکسن تزریق شده10681۲۳ :

شهرداری

هشدارحناچی
درباره«رشوه»هایانتخاباتی
وبازگشترویههایقبلی
مدیریتشهر

شهردار تهران با تاکید بر این که ردصالحیتها
ممکــن اســت ،موجب شــود کــه بهترین و
مطمئنترین افراد برای اداره شــهر ،وارد شورا
نشوند ،گفت:طبیعتا تعدادی از افرادی میمانند
که ممکن است با رای حداقلی وارد شورا شوند
و بهترینها و مطمئن ترینها برای اداره شــهر
نباشد.پیروز حناچی در گفتگو با ایسنا ،در مورد
انتخابات شــورای ششم شــهر به کاندیداهای
عضویت در شورای شهر اشاره کرد و با بیان اینکه
زمینههای بازگشت به رویههای قبلی وجود دارد،
افزود :از سویی دیگر وقتی تعداد زیادی از افرادی
که میتوانند کاندید شوند و حضور آنها میتواند
ایجاد رقابت و شور کند؛ رد صالحیت میشوند،
طبیعتا تعدادی از افــرادی میمانند که ممکن
است با رای حداقلی وارد شورا شوند که بهترینها
و مطمئن ترینها برای اداره شهر نباشد.امیدوارم
چنین اتفاقی رخ ندهــد ،چراکه اگر مردم پای
صندوقهای رای نباشــند ممکن اســت اتفاق
سالهای قبل تکرار شود و برخی از افراد با رای کم
وارد شــورا شوند که اگر رقابت پرشور بود اساسا
خواب شــورای شهر را نیز نمیدیدند.حناچی با
بیان اینکه از مردم خواهش میکنم که اگر این
شیوه و نگاه اداره شهر را قبول دارند ،کمک کنند
دوباره اتفاقات گذشته رخ ندهد ،گفت :در مواقعی
که مردم پای صندوق رای نباشند ممکن است
هر اتفاقی رخ دهد و جا دارد به سخنانی از امام
خمینی (ره) اشاره کنم که همواره به مسئوالن
تاکید میکردند مادامی که مردم پشــت شــما
هســتند ،از هیچی نترسید اما بترسید از روزی
که مردم پشت شما را خالی کنند.شهردار تهران
با بیان اینکه حضور مردم "باطل السحر" خیلی
از مواردی است که ممکن است ،رخ دهد و عدم
حضورشان موجب میشود اتفاقاتی مثل سالهای
قبل رخ دهد ،ادامه داد :هرچند که ممکن است
برخی از مردم در انتخابات ریاست جمهوری به
دلیل گرانی ،مشــکالت اقتصادی و ...که تحمل
میکنند ،انگیزه الزم را برای شــرکت نداشــته
باشند ،اما با این حال امیدواریم شرایط به گونهای
شود که شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات
باشــیم و نباید انتخابات ریاست جمهوری را به
شورای شهر گره بزنیم.

روانشناسی

یکروانشناس:

افسردگیپنهان
در کمین افرادی که
فعالیتهایاجتماعیباالدارند

یک روانشــناس گفت :افسردگی پنهان کسانی
را درگیر خود میکند کــه معموال فعالیتهای
اجتماعی زیاد و یا از رشد اجتماعی باالیی برخوردار
هســتند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،
افسردگی یکی از شایعترین بیماریهای روحی و
روانی است که برخی افراد بنا به دالیل فرهنگی
و ترس از انگ خوردن یا از دســت دادن موقعیت
شغلی ،سعی در مخفی کردن آن از دیگران دارند.
متاسفانه افسردگی پنهان به سختی تشخیص داده
میشــود و احتمال دارد که حتی خود فرد نیز از
وجود آن آگاهی نداشته باشد و یا ظاهری کامال
متفاوت با آنچه در درون فرد میگذرد را نشــان
دهد.افرادی که افســردگی پنهان دارند اوضاع در
آنها کامال متفاوت است و نمیتوان به سادگی و
از روی ظاهرشــان متوجه افسردگی آنها شد،
چراکهممکناستدرگروهافراداجتماعیوبرونگرا
نیز یافت شــوند و مشکل این است که مبتالیان
به این نوع افسردگی ،در پنهان کردن احساسات
واقعی خود نیز ماهر هستند.این افراد عالئمی مانند
ابراز احساسات به صورت اغراق آمیز ،درخواست
کمک و سپس پس گرفتن آن ،خستگی مفرط
و اختالالت خواب ،ابراز خشم و عصبانیت ،اهمیت
ندادن به مسائل ،اختالالت غذایی ،شاد و اجتماعی
بودن در عین پنهان کردن بیماری را داشته باشند.
افسردگی یک اختالل روانی است که در واقع فرد
را درگیر یک سری عالئم خاصی مانند تغییر خلق
و خو ،فعالیتهای روزمــره و تغییر در عادات و...
میکند.افسردگی پنهان کســانی را درگیر خود
میکند که معموال فعالیتهای اجتماعی زیاد و
یا از رشــد اجتماعی باالیی برخوردار هستند.این
افراد به مرور عادت میکنند تا مشکالت و عالئم
افسردگی خود را پشــت چهره و یا فعالیتهای
اجتماعیشانپنهانکنند.

حوادث

کشف  ۳۵ماینر به ارزش بیش
از  ۸میلیارد در برازجان

فرمانده انتظامی شهرســتان دشتســتان از
کشــف  ۳5دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال
(ماینر) به ارزش  8میلیــارد و  ۲60میلیون
ریــال خبر داد.به گزارش ایســنا ســرهنگ
فرهاد آراوند در تشــریح این خبر اظهار کرد:
در پی کســب اطالعاتی مبنی بر نگهداری و
اســتفاده غیر مجاز از دســتگاه استخراج ارز
دیجیتال(ماینر) توسط افرادی در منازل خود
در شهر "برازجان" لذا رسیدگی به این موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس
آگاهی این فرماندهی قــرار گرفت.وی افزود:
ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی ودر
بازرســی از منازل مسکونی  ۳5استخراج ارز
دیجیتال(ماینر) و  ۲پاور مربوطه کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان تصریح
کرد :برابر اعالم نظر کارشناسان ارزش ریالی
تجهیزات کشــف شــده  8میلیارد و ۲60
میلیون ریال برآورد شده است.

فروش خودروهای قدیمی
به جای صفر

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری
 ۲کالهبــرداری خبــر داد کــه خودروهای
قدیمی را به جای خودروی صفر میفروختند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ
جلیــل موقوفهای رئیس پلیس پیشــگیری
پایتخت اظهار کــرد :در پی وقوع چند فقره
کالهبرداری خودرو تیمی از ماموران کالنتری
سریعا بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار
دادند.وی تصریح کرد :پس از انجام تحقیقات
گســترده و به کار بردن شگردهای پلیسی،
 ۲کالهبردار توسط ماموران کالنتری شناسایی
و بازداشــت شــدند.رئیس پلیس پیشگیری
تهران با بیان اینکه متهمان با درج آگهی در
سایتهای خرید و فروش مجازی ،خودروهای
صفر را به خریداران نشان میدادند ،ادامه داد:
مال باختگان پس از معامله و هنگام تعویض
پالک خودرو ،متوجه میشــدند خودرو صفر
نبوده و در دام کالهبرداران قرار گرفته اند.وی
در خصوص نتیجه تحقیقات پلیسی توضیح
داد :در ایــن پرونده  ۲کالهبردار بازداشــت
شدند و  4دســتگاه خودرو شامل  ۲دستگاه
صفر و  ۲دســتگاه خودرو کارکرده کشــف
شــده است .سرهنگ موقوفهای با بیان اینکه
با تجمیع پروندههای مشابه تا کنون  ۲5مال
باخته از متهمان شــکایت کــرده اند ،افزود:
تالش برای کشف سایر جرائم احتمالی ادامه
دارد.این مقــام انتظامی در پایان عنوان کرد:
کارشناســان ارزش ریالی اموال کالهبرداری
شده را  10میلیارد ریال برآورد کرده اند.

ادامه طرح
«برخورد با پالکهای
مخدوش» در تهران

معاون آمــوزش و فرهنــگ ترافیک پلیس
راهــور تهــران بــزرگ از تــداوم اجــرای
طــرح برخــورد بــا پالکهــای مخدوش
خبــر داد و گفــت :تنهــا در فروردیــن ماه
امســال بیــش از  ۲5هــزار و  600خودرو
بــه دلیل مخدوش بودن پالک ،اعمال قانون
شدهاند.سرهنگ علی همهخانی در گفتوگو
با ایســنا ،درباره اجــرای طرح برخــورد با
خودروهای پالک مخــدوش ،گفت :معموال
به دالیــل مختلفی نظیــر ورود و خروج در
محدوده طرح ترافیک ،نداشتن معاینه فنی،
تردد در ســاعات منع تردد شبانه و ...شاهد
ارتکاب تخلف مخدوش کردن پالک از سوی
معدود رانندگان هستیم.وی با بیان اینکه برابر
مــاده  ۷۲0قانون مجازات اســالمی تغییر و
دســتکاری در ارقام پالک خودرو جرم است،
گفت :هرگونه تغییر در ارقام پالک وســیله
نقلیه مجازات حبس از شش ماه تا یکسال را
برای متخلفین در پی دارد ،در همین راستا نیز
پلیس راهور تهران بزرگ طرح ویژه برخورد با
پالکهای مخدوش را در دستورکار خود قرار
زیست
ساعات
محیط تمام
داد و تیمهای گشتی پلیس در
شبانهروز اعم از ساعت اجرای منع تردد شبانه
و ...اقدام به رصــد خودروها میکنند .عالوه
بر آن دوربینهــای ثبت تخلفات نیز به طور
 ۲4ساعته این موارد را رصد میکند.به گفته
ســرهنگ همهخانی ،تنهــا در فروردین ماه
امسال ۲5هزار و  68۹دستگاه خودروسواری
به دلیل تخلف مخدوشــی و پوشــش پالک
مورد اعمال قانون قرار گرفته و  ۲14۷خودرو
هم توقیــف و به پارکینگ منتقل شــدهاند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
تهــران بزرگ در خاتمه با بیان اینکه برخورد
با پالکهای مخدوش در اردیبهشت ماه نیز
با قوت ادامه دارد ،خاطرنشــان کرد :برخی از
این خودروها از ســوی ماموران و برخی دیگر
نیز با استفاده از ظرفیت دوربینها شناسایی
میشوند.

شنبه  ۱۱اردیبهشت ۱4۰۰شماره 6۰۰4
روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -۲۲۴۱تلویزیون ما جز پخش مســابقه
هیچ برنامه شادی برای روحیهبخشی به
مردم ندارد؟ ()۲/۵
 -۲۲۳۰آقای مظفــری! ما هیچگاه فکر
نمیکردیم در شرایطی که زیرسختترین
فشارهای اقتصادی حاصل از تحریمها و
برخی ناکارآمدیها باشــیم باید با یک
ویروس نامــرد و منحوس هــم مقابله
کنیم .بدشانسیهای این مردم کی پایان
مییابد؟ ()۲/۵
 -۲۲۱۵آقای محســن رضایی! شما از
فســاد گســترده میگویید چرا هنگام
انتخابات این حرفها را میزنید؟ ()۲/۵
 -۲۱۲۲آیا رانندگان اتوبوس ،تاکسیها
و تاکســی اینترنتی نبایــد در اولویت
واکسن باشند؟ ()۲/۵
 -۲۲۱۰بنده خدا آقای محسن رضایی
به خاطر دغدغه معیشت مردم میخواهد
کاندیدای ریاست جمهوری بشود)۲/۵( .
 -۲۲۰۱این هشتگ پرسپولیسیها چه
حاشیههایی داشــته که باعث شکایت
تیم گوای هند شــده است؟ دوباره برای
فوتبال ما دردسر نشود)۲/۵( .
 -۲۱۵۲اروپا ســختگیریهای جدی
بــرای رعایت پروتکلهــا اعمال کردند
حاال به شرایط متعادلتری هم رسیدند
واکسیناســیون را هم بــه خوبی انجام
دادند)۲/۵( .
 -۲۱۴۵در آمریکا با واکسینه سراسری
دارد به یک شــرایط عادی بازمیگردد.
حتــی قرار اســت مدارس بازگشــایی
شوند)۲/۵( .
 -۲۱۰۱فجایع حاصل از کرونا شرایطی
را به وجود آورده انگار شــاهد تصاویری
آخرالزمان هستیم)۲/۵( .
 -۲۰۵۱پر شدن تختهای بیمارستانی
در تهران زنگ خطر برای مردم اســت.
چاره چیست؟ اقدامات فوری باید صورت
گیرد)۲/۵( .
 -۲۰۴۱سیســتم درمان هندوستان که
یکی از قویترین سیســتمهای درمانی
جهان بوده این روزها از هم پاشــیده و
فاجعه در هنــد اتفاق افتاده .باید از این
فجایع درس گرفت)۲/۵( .
 -۲۰۳۶تردد کلیه مرزهــای زمینی با
پاکســتان باید ممنوع باشد از مرزهای
آبی هم ممنوع باشد اما چرا گمرک گفته
ممنوعیتی برای ترخیص کاال و مبادالت
به ما ابالغ نشده)۲/۵( .
 -۲۰۳۵متاســفانه این جهــش دوباره
ویروس خطرناکتر از قبل است .جهان
غافلگیر این ویروس منحوس شده .کل
جهان باید یک فکر اساسی برای مقابله
با آن بیندیشند)۲/۵( .
 -۲۰۳۳آیا امکان دارد در صورت طوالنی
شدن مذاکرات ایران میز مذاکره را ترک
کنــد؟ امیــد داریم غربیهــا بدعهدی
نکننــد روند توافقات ســریعتر صورت
گیرد)۲/۵( .
 -۲۰۳۱وزیــر بهداشــت بــرای کمک
درمانــی به هند اعــالم آمادگی کردند.
آیا ما در شرایطی هستیم که به دیگران
کمــک کنیم؟ آیا مــردم خودمان هیچ
کمبود دارویی و درمانی ندارند؟ ()۲/۵
 -۲۰۲۵تو این دوران گرانیها و ویروس
کرونا تنها چیزی که ارزان اســت جان
مردم است .لطفا چاپ کنید)۲/۵( .
 -۲۰۲۰رنــج مــردم از ویــروس کرونا
کم بــود حاال نوع هنــدی هم آمده که
میگویند خیلی وحشــتناکتر اســت.
واکســن هم تاثیری بر آن ندارد .با این
حساب کاله ما پس معرکه است)۲/۵( .
 -۲۰۱۲آقای جهانگیری! این افراد خارج
از دولــت که بازار را به هم میریزند چه
کسانی هســتند؟ آیا نمیتوانید با آنها
مقابله کنید؟
 -۲۰۱۱آقای تاج زاده اعالم کرده نامزد
انتخابات میشــود ،اما آیا ایشان تایید
صالحیت میشود؟ ()۲/۵
 -۱۹۵۷در شرایط فعلی که بیمارستانها
در حال پر شــدن هستند نقاهتگاههای
موقــت میتوانــد خیلــی کمککننده
باشد)۲/۵( .
 -۱۹۵۲دولتمردان و مســئوالن توجه
کنند درحال حاضر باید واکســن کرونا
در ســبد اکثریت جامعه قرار بگیرد باید
به مردم واکسن بزنند بحرانها بیشتر از
این نشود)۲/۵(.
 -۱۹۴۳آیا واقعا کســانی که واکســن
میزنند تا چند ماه ایمنی کامل دارند؟
این خبر چقدر مستند است؟ ()۲/۵
 -۱۹۴۱ریاســت جمهــوری اگر طبق
برخی روســای جمهور یک تدارکاتچی
هست ،پس چرا آنقدر برای تصاحب این
مقام دست و پا میزنند؟ ()۲/۵
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱4۱427در میان بگذارید.

سیاسی

آفتاب یزد طرح « ۱۰سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند» را
در گفتگو با «نجم آبادی» یکی از امضاکنندگان طرح« ،میرزایی نیکو» نماینده سابق مجلس و «نعمت احمدی» کارشناس مسائل حقوقی بررسی میکند

روش انسدادی مجلس

از آغاز به کار مجلس یازدهم ،یازده ماه و چند روز میگذرد و طی این  ۳۰۰و چند ده روز ،طرح و پیشنهاد عجیب کم ندیده ایم ؛ از درخواست برای شنود تلفن نمایندگان توسط نظارتی ها ،تا مصادره
خروج فوری و بیقید و شرط از برجام و  NPTو حاال برای بعدِ
ِ
وزارت وزرا ،تصمیم دارند
اموال ظریف ،عراقچی و روحانی چنانچه تحریمها برداشته نشد ،از برای رئیس جمهور شاخ و شانه کشیدن تا
ِ
همراهی تام و تمام با مجلس یازدهم داشته باشد نیز بر اساس قانون اساسی نمیتواند چنین طرحهای
برخی را خانهنشین کنند مسئلهای که به قول نعمت احمدی« :حتی اگر شورای نگهبان بخواهد
ِ
به غایت «شاذ» را تصویب کند» .میرزایی نیکو معتقد است علی رغم تمامی توضیحات و توجیهات ،این گونه طرحها حتی در صحن نیز محال است تصویب شود نجم آبادی ،یکی از امضاکنندگان
طرح اما معتقد است با این طرح وزرا پاسخگوتر خواهند شد!
آفتاب یزد  -رضا بردستانی :اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی
صراحتاً محدودهی وظایف مجلس در قبال وزرا و رئیس جمهور را
مشخص کرده« :در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان
از وزیر مســئول ،درباره یکی از وظایف آنان ســوال کنند ،رئیس
جمهور یا وزیر موظف اســت در مجلس حاضر شــود و به سوال
جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک
ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه
به تشخیص مجلس شورای اسالمی».
بر این اســاس ،هر نماینده میتواند در خصوص مسائل داخلی و
خارجی کشــور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند .طبق
آیین نامه داخلی مجلس ،سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد
و در فرم مخصوص به دســت نماینده مجلس تنظیم و به هیئت
رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را
فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند .در همین رابطه
کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت  ۱۰روز پس از
وصول سوال ،جلسهای با حضور وزیر و سوالکننده تشکیل دهد
و با استماع نظر سوالکننده و وزیر و بررسیهای الزم ،به موضوع
رســیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و
به سواالت پاسخ دهد .حال چنانچه سوالکننده توضیحات وزیر
را قانعکننده نداند ،کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقهای
ســوال بالفاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعالم
وصول در نخســتین جلســه علنی اقدام میکند .درباره ســوال
منطقهای ،کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه
راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور
(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند .بر اساس این قانون ،طبق اصل
 ۸۵قانون اساسی ،وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت
ده روز از تاریخ ابالغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ
دهد ،مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص
هیئت رئیســه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز
داشته باشد .روند ســوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است
که در جلســه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسیهای
انجام شده به مدت حداکثر  ۵دقیقه مطرح میشود ،سپس وزیر
و نماینده سوالکننده هر کدام حداکثر  ۱۵دقیقه توضیحات خود
را ارائه میکنند و در صورت قانع نشــدن نماینده ،رئیس جلسه
قانعکننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت .در صورتی
که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاســخ وزیر رای دهند،
رئیس مجلس موظف اســت موضوع را بــه رئیس جمهور برای
رسیدگی ارجاع کند.
> عنوان طرح :نحوه مواجهه با قانعکننده نبودن پاسخ وزیر

به تازگی طرحی در مجلس شــورای اسالمی در دستور کار قرار
گرفته است که در صورت تصویب آن ،هرکدام از وزرا که اکثریت
نمایندگان حاضر در مجلس حداقل  ۳بار از پاســخش به سوال و
یا ســواالت نمایندگان مجلس شورای اسالمی طبق فرایند ماده
 ۲۰۸قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی قانع نشوند،
پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشــخص ،به مدت
ده ســال محروم است .در بخش مقدمه و ذیل «دالیل توجیهی»
ایــن طرح آمده« :در جهت ایجاد توجــه الزم وزرا به حق قانونی
مصرح در قانون اساســی در خصوص سوال نمایندگان ،و با توجه
به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات
و رفع مشــکالت به حق و قانونی مردم ،طرح زیر با قید  ۲فوریت
تقدیم میگردد.
آفتاب یزد :تقریبا روزی نیســت که رســانههای رسمی و
غیررسمی کشــور ،جوانان را تشویق به ازدواج و فرزندآوری
نکنند .بخشی از ازدواج در حوزهی اجتماعی و فرهنگی قرار
دارد امــا مهمترین بخش آن مربوط به بحث اقتصاد اســت.
جوانــان بــرای ازدواج نیاز به حمایــت اجتماعی ،عاطفی و
اقتصادی دارند .حمایت عاطفی و اجتماعی معموال از ســوی
خانواده ،خویشــاوندان و دوســتان تامین میشود .اطرافیان
همدل میتوانند به عنوان یک ســرمایه برای ازدواجی موفق
ظاهر شــوند .توجه به مســائل اقتصــادی از دیگر ملزومات
یک ازدواج خوب اســت .بخشی از مســائل اقتصادی زوجها
توســط خانوادهها و با حمایتهای آنان حل میشود .اما در
دنیای امروز و با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور ،چنین
حمایتهایی اغلب کافی نیســت .از این رو ،سالهاســت که
وامی به نام وام ازدواج توسط دولت به جوانان متقاضی ازدواج
تعلق میگیرد.
در بحث ازدواج آن قدر هزینههای ریز و درشــت وجود دارد
که حتی سادهترین ازدواجها نیز زوجها را با هزینههای زیادی
رو به رو میکند .هزینهی مراسم عروسی ،جهزیه و مسکن از
مهمترین هزینهها است .اگر حتی از عروسی صرف نظر شود
و یا یک عروســی ساده برگزار شود ،باز هم باید هزینههایی را
برای این امر در نظر گرفت .از هزینههای جهیزیه و مسکن هم
به هیچ وجه نمیتوان چشمپوشی کرد چرا که زندگی نه بدون
لوازم خانه ممکن است و نه بدون خانه .در واقع زوج جوانی که
تصمیم به ازدواج میگیرند در سادهترین حالت ممکن نیز باید
هزینههایی را برای خود در نظر بگیرند .اما باید دید وام ازدواج
بــه ویژه با نرخ جدید تا چه حد میتواند خیال آنان را از بابت
تامین هزینهها راحت کند.
> وام ازدواج  ۷۰میلیونی برای سال ۱۴۰۰

وام ازدواجی که برای ســال  ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است
از نظر رقم نســبت به سالهای پیش افزایش داشته است .به
گزارش تجارت نیوز «اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در مصوبــهای وام ازدواج  ۷۰تــا  ۱۰۰میلیون تومانی را برای
سال  ۱۴۰۰تعیین کردند .تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای
هر یک از زوجها در ســال  ۱۴۰۰معادل  ۷۰میلیون تومان با
دوره بازپرداخت هفتســاله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته
است .شرایط ســنی متقاضیان دریافت وام ،حداکثر یک ماه
پس از ابالغ این قانون ،به پیشــنهاد مشــترک وزارت ورزش
و جوانــان و بانک مرکزی تهیه و بــه تصویب هیئت وزیران
میرســد .با این رقم به نظر میرســد مبلغ اقساط هر کدام
از زوجها رقمی حدود  ۶۰۰هزار تومان در ماه باشــد .بانکها
باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی ،یا یک

طرحهایی میرسد؛ طرحهایی که ضمن مغایرت صریح با قوانین
داخلی مجلس در تضاد با قانون اساسی نیز میباشد.
> وای اگر افسار این شتر از دستشان در برود

نعمتاحمدی:
مجلس رویه انسدادی خود را اصالح نکند
دولت سیزدهم را هم به دردسر میاندازد

نجم آبادی:
میخواهیم وزرا را
پاسخگوترکنیم

> محتوای و هدف طرح:

هرکــدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل
 ۳بار از پاسخش به سوال و یا سواالت نمایندگان مجلس شورای
اســالمی طبق فرایند ماده  ۲۰۸قانون آیین نامه داخلی مجلس
شورای اسالمی قانع نشوند ،پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی
در موارد بند الف و نیز اشــتغال در موارد بند به مدت ده ســال
محروم است.
الف :کاندیدای ریاســت جمهوری ،کاندیدای نمایندگی مجلس
شــورای اسالمی ،کاندیدای عضویت در شــورای اسالمی شهر و
روســتا .ب :اشــتغال در موارد مذکور در ماده  ۷۱قانون مدیریت
خدمات کشــوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو
موظف یا غیر موظف هیئت مدیره تمامی شرکتها اعم از دولتی،
وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی
که دولت یا شــرکتهای دولتی یا سازمانها و نهادهای عمومی
غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند .تبصره
 :۱در صورت تخلف از مفاد بند ب ،حکم مذکورکان لم یکن بوده
و صادرکننده حکم به ده ســال انفصال از خدمات دولتی محکوم
میشــود .تبصره  :۲اعمــال این قانون در مجلــس یازدهم و در
خصوص وزرای دولــت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون
و مشــروط بر حداقل یک بار قانعکننده نبودن پاسخ وزیر پس از
الزم االجرا شــدن این قانون اســت .تبصره  :۳این قانون از زمان
تصویب الزم االجرا است.
> امضاکنندگان طرح:

 ۲۵نماینده این طرح را امضا کردهاند ،طرحی که «میرزایی نیکو»
معتقد اســت؛ «بعید میدانم نگاه کارشناســانهای در آن لحاظ
شــده باشــد ».و نعمت احمدی که میگوید« :وقتی میگوییم
شــأن و جایگاه نماینده یعنی حتی حضور و غیاب در مجلس!»:
محمدمهدی مفتح  -جالل محمودزاده  -ســیدمحمد مولوی -
جعفر قادری  -حسینعلی حاجی دلیگانی  -محمدصالح جوکار -
حسین میرزائی  -بهروز محبی نجم آبادی  -انور حبیب زاده بوکانی
 علیرضا سلیمی  -سید جواد حسینی کیا  -موسی احمدی  -علیخضریان  -محمدرضا دشتی اردکانی  -محمدحسین فرهنگی -
رحمت اله نوروزی  -رسول فرخی میکال  -قاسم ساعدی  -محمد
مهدی زاهدی  -علی اصغر عنابستانی  -روح اله نجابت  -علیرضا
عباسی  -یعقوب رضازاده  -مجید نصیرائی  -رضا آریانپور
> یکی از امضاءکنندگان  -بهروز محبی نجم آبادی  -چه گفت؟

دادن
محبی نجم آبادی که شهریور  ۹۹در انتقاد به نحوهی یارانه ِ
دولت گفته بود« :یارانه به کسانی داده میشود که خودشان خبر

میرزایینیکو:
خالف آئین نامهی داخلی است
حتی در صحن نیز رأی نمیآورد

ندارند!» در گفت و شــنودی کوتاه به آفتاب یزد میگوید« :دوماه
است از وزیر کشور سؤالی مطرح کردهام اما همچنان منتظر پاسخ
هستم ».وی با تأکید بر این مسئله که؛ «در ماههای پایانی دولت
معموالً وزرا پاســخگوی سؤاالت نمایندگان نیستند» ،میافزاید:
«هــدف از ارائهی این طرح ،پاســخگوتر کــردن وزرا و باالبردن
هزینههای قانع نشدن نمایندگان است».
نمایندهی دوم حوزه انتخابیه سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب و
داورزن  -نمایندهی نخست اصغر عنابستانی است  -که روزگاری
در دفاع از عنابســتانی گفته بود« :فضای رســانهای تبدیل شده
به عدهای شــعبان بیمخ که از کاه کوه میسازند ».در پاسخ به
این پرســش آفتاب یزد که در فقرهی «اصــالح موادی از قانون
انتخابات ریاست جمهوری» علی رغم هیاهو و حاشیهسازیهای
فراوان در نهایت هیچ نتیجهای حاصل نشــد جز این که وقت و
هزینهی مجلس به هدر رفت و از ابتدا نیز مشــخص بود چنین
اصالحاتی هرگز مورد قبول شــورای نگهبان قرار نخواهد گرفت؛
حــاال به ارائهی چنین طرحهایی چرا بایــد دوباره قدم در راهی
گذاشــت که نتیجهای در بر ندارد؟ » میگوید« :ما نیز به برخی
اصالحات قانون انتخابات انتقاد داشتیم زیر ضرورتی نداشت اما
ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس رفع شده اما کار در مجمع
تشخیص مسکوت مانده است ».وی ادامه میدهد« :در مورد این
طرح کارشناســانه برخورد کردیم و در کمیسیون روی آن بحث
شده حال اگر نظر شورای نگهبان ایجاد اصالحات یا تغییراتی باشد
قطعاً لحاظ خواهیم کرد».
محبی نجم آبادی در پایان تأکید میکند« :علی رغم شانتاژهای
سیاسی که گفته میشود مجلس به دنبال چوب الی چرخ دولت
گذاشتن اســت بنده بهترین رفتار و همراهی با دولت محترم را
داشــته و مطمئن باشید چنین رویهی نظارتی و سختگیرانه ،در
مورد دولت ســیزدهم نیز فارغ از جناحی که پیروز میشــود را
با دقت و شدت بیشــتری ادامه خواهیم داد ».وی اظهار داشت:
«هدف اصلی و نهایی ما آن است که ناکارآمدها بع ِد وزارت نتوانند
پستهای دیگری را در اختیار بگیرند و پاسخگو نیز نباشند!»
ً
> صحن علنی این طرح را قطعا رد خواهد کرد

قاسم میرزایی نیکو نمایندهی مجلس دهم در توضیحاتی کوتاه
بــه آفتاب یزد در واکنش به طرح مــورد بحث میگوید« :قانون
پیشبینیهای الزم در حــوزهی اختیارات نمایندگان را بیهیچ
ابهامی انجام داده اســت مگر آن که دوســتان تالش کنند آئین
نامهی داخلی مجلس را تغییر دهند و در آن صورت نیز مطمئن
هستم این طرح و نظائر این طرح رأی نخواهد آورد!» میرزایی نیکو
میافزاید« :بدنهی غیر کارشناسی مجلس در نهایت به طرح چنین

گزارش آفتاب یزد از تاثیر وام ازدواج برای ترغیب جوانان

وام  ۱۴۰میلیونی راه گشاست؟

ضامن و سفته یا ســهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به
منزله ضمانت بپذیرند».
> وام  ۱۰۰میلیونی برای آنها که زودتر میجنبند

این در حالی اســت که در رقم این وام شرایط سنی تاثیرگذار
است .در واقع هر کسی که زودتر بجنبد وام بیشتری دریافت
خواهد کــرد« .به منظور کاهش ســن ازدواج ،بانک مرکزی
همچنین موظف شده تســهیالت قرضالحسنه ازدواج برای
زوجهای زیر  ۲۵ســال و زوجههای زیر  ۲۳سال واجد شرایط
دریافــت تســهیالت ازدواج را تا ســقف  ۱۰۰میلیون تومان
افزایــش دهد .بر این اســاس بانک مرکزی موظف شــده به
زوجهایــی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۷
اســت و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست
پرداخت کند».
> افزایش  ۲۰میلیون تومانی

وام ازدواج ســال  ۱۴۰۰در حالــی  ۷۰میلیــون تومان اعالم
شــد که نسبت به سال قبل یعنی سال  ،۹۹رشد  ۲۰میلیون
تومانی داشته اســت« .بر این اساس تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج برای هر یک از زوجها در ســال  ۹۹معادل  ۵۰میلیون
تومان با دوره بازپرداخت هفتســاله با اخذ یک ضامن معتبر
و ســفته است ».این در حالی است که وام ازدواج در سال ۹۸
برای هرکدام از زوجها  ۱۵میلیون تومان بود .با توجه به چند
برابر شــدن قیمت کاالها و خرید و اجارهی مســکن آیا این
افزایش  ۲۰میلیون تومانی وام ازدواج در ســال  ،۱۴۰۰که در
مورد یک زوج به  ۴۰میلیون تومان میرسد کافی خواهد بود؟
> وامی که فقط به درد اجاره مسکن میخورد

یکــی از مهمترین دغدغههای جوانان برای تشــکیل زندگی
بحث مسکن است؛ برای بعضی خرید خانه و بعضی هم اجاره.
وام ازدواجی که برای ســال  ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است
برای هر زوج  ۱۴۰میلیون تومان اســت .اما این که این وام تا
چه حد میتواند مشــکل جوانان را در بحث مسکن حل کند،
جــای درنگ دارد .عطااهلل آیتاللهی در این باره به آفتاب یزد
میگوید« :تســهیالت در دهکهای مختلف اقتصادی معانی
متفاوتــی دارد .خانوادهای را در نظــر بگیرید که بدون هیچ
امکاناتی میخواهند فرزندان خود را عروس و داماد کنند .این
فرزنــدان حق دارند که ازدواج کنند .تســهیالت برای چنین

نعمت احمدی با نقبی به گذشــته و در واکنش به طرح مذکور
میگوید« :بازگردید به نوشتهها و مصاحبههایی که حتی پیش از
برگزاری انتخابات مجلس یازدهم داشتم ،در آن جا صراحتاً گفته
بودم با رد صالحیتهای معنا دار ،مجلسی که تشکیل خواهد شد
فاقد ایده و دیدگاه کارشناســی اســت و همین نیز شد ،یک روز
میخواهند اموال وزیر و رئیس جمهور را مصادره کنند حاال هم که
نشین دهساله کنند!»
میخواهند وزرا را خانه
ِ
احمدی کارشناس مسائل حقوقی و تاریخی میگوید« :در گفت و
شنودهایی به مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بودم جایگاه نماینده
صرفا به حضور در مجلس و نماینده بودن نیست ،طرحهایی که
میدهد ،موافقت و مخالفتهایی که ارائه میدهد ،حتی حضور و
غیابها شأن و جایگاه نمایندگان مجلس را مشخص میکند».
این کارشــناس شناخته شدهی حقوقی با اشاره به متن اصل ۸۸
قانون اساسی تأکید میکند« :اوالً که چنین طرحهایی مورد قبول
شــورای نگهبان قرار نخواهد گرفت اما به فرض این که شــورای
نگهبان خواسته باشد با مجلس هماهنگ با ایدههای خود ،همراهی
تام و تمام داشته باشد نیز این طرح مغایر با قانون اساسی است و
بیشــک رد خواهد شد ».وی با عبارتی کام ً
ال گویا ادامه میدهد:
«این شــتری که توسط مجلس یازدهم در حال رکاب زدن است
اگر افسار پاره کند عنقریب در خانهی تک ِ
تک امضاءکنندگان این
طرح خواهد خوابید!»
> نگاه انسدادی هزینهزا است

نعمت احمدی در بخش دیگری از گفت و شــنود خود با اشــاره
به برخی امضاءکنندگان ادامه میدهد« :وقتی به امضاءکنندگان
مینگریم و نام دشــتی اردکانی را میبینیم از خود میپرســیم
جناح بازی و سیاست زدگی است که یک فرد متخصص را مجبور
و مجاب میکند پای چنین طرح کارشناسی نشدهای را امضا کند
واگرنه شخصی که سالها رئیس کانون سردفتران بوده ،نه یک آگاه
به مسائل قانونی که یک متخصص در امر قانون محسوب میشود
حال چگونه از دیگر امضاءکنندگان متوقع باشیم!»
احمدی با عبارتی طنز گونه با اشــاره به نام عنابستانی که یکی از
امضاکنندگان است میگوید« :آقای عنابستانی که میتوانند مسائل
را با «کشیده درمانی» حل کند چرا خود را به دردسر انداخته است!؟
»این کارشناس حقوقی در پایان با گریزی به انبوهی از مشکالت
میگوید« :تالش برای انسدادســازی و ســخت کــردن کار برای
قوه مجریه ،چارهی درد نیست .مجلس چون زورش نمیرسد و بر
اساس قانون نیز نمیتواند کاری به قوهی قضائیه ندارد و هرچه فشار
است به دولت وارد میشود و این یعنی انسدادسازی و سختگیری
مســئلهای که شــک نکنید برای دولت ســیزدهم ،دردسرهای
گسترده تر ،عمیقتر و آزاردهندهتری خواهد داشت».
نعمت احمدی به این موضوع نیز اشاره میکند که« :این مجلس
کردن شــوراهای شهر و روستا
نه برای کار کردن که برای قبضه
ِ
تشکیل شده» خاطرنشان میکند« :عجیب نیست در میان این
همه مشکل یقهی وزرا را بگیریم که بع ِد وزارت خانهنشین شوند؟
وقتی میتوانی اســتیضاح کنی چرا قانون من درآوردی تصویب
میکنی اما اگر توان اســتیضاح نداری به دنبال ریشــه درد باش
نه به دنبال ســخت گرفتن به قوهی مجریهای که عم ً
ال از فردای
۲۸خرداد  ۱۴۰۰دیگر کارهای نیست!»
مسائل اقتصادی و تورم نیز در نظر گرفته شود .باالخره این وامها
نقدینگیهایی هستند که در جامعه ایجاد میشود».
> جوانان و تسهیالت و حمایتهای مختلف

افرادی میتواند صرف مراســم عروســی و اجارهی یک خانه
کوچک شــود .اما در مورد خانوادههایی که از پس مراســم
عروسی برمیآیند ،این تسهیالت میتواند به کلی خرج محل
سکونت شــود .این وام برای خرید خانه هیچ کاری نمیتواند
کند .حتی مقدمات خرید خانه را نیز نمیتواند فراهم کند .اما
میتوان گفت برای اجاره و رهن میتواند کمککننده باشــد.
با توجه به جهشی که قیمت مســکن در سال  ۹۹پیدا کرد،
بســیاری از کســانی که قصد خانه خریدن داشتند با مشکل
رو به رو شدند .فاصلهها تا صاحبخانه شدن ،زیاد شده است.
باید صبر کنند و منتظر فرصتهای آینده باشند».

شــرایط اقتصادی جامعه در حال حاضر به گونهای اســت که
اکثریــت قریب به اتفاق جوانان قادر نیســتند بدون حمایت و
تسهیالت دست به تشکیل خانواده بزنند .این حمایت میتواند
در قالبهای متفاوت و از سوی نهادهای مختلف صورت بگیرد.
آیتاللهــی در این باره میافزاید« :اقشــار مختلف مردم از نظر
اقتصادی با هم متفاوت هســتند .بعضی از زوجها تسهیالتی از
سوی خانواده و یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستند نیز
دریافت میکنند .این تسهیالت به عالوهی وام ازدواج جوانان را
به شروع زندگی امیدوارتر میکند .هر چه خیال جوانان راحتتر
باشد ،دغدغهی کمتری برای ازدواج و زندگی زناشویی دارند».

> درآمد و حقوق در اولویت

> سیستم اقتصادی اصالح شود

آیتاللهی در ادامه میافزاید« :مشکل قیمت مسکن به هیچ وجه
با  ۱۰۰میلیون و  ۲۰۰میلیون حل نمیشود .اما چنین وامی
برای اجارهی مسکن قدم مثبتی است .با این کار شاید بتوان
تا حدی جــرات جوانان را برای ازدواج بیشــتر کرد .در واقع
خیال جوانان تا حدی برای کرایهی خانه راحتتر میشــود.
شرایط خانوادهها با هم فرق دارد .ما با شرایط یکسانی مواجه
نیستیم .بعضی از زوجها هر دو شاغل هستند ولی پساندازی
ندارند .اینها میتوانند با حقوق و درآمد خود زندگی روزمره
را بگذرانند اما مشــکل مســکن دارند .در چنین حالتی وام
ازدواج میتواند مشکل آنها را تا حدی حل کند .اما در مورد
زوجهایی کــه کار ندارند و بیکارند ،ایــن وام به هیچ دردی
نمیخورد .باید اول فکری به حال درآمد خود کنند و از بابت
یک حقوق ثابت ماهیانه اطمینان حاصل کنند».
> وام ازدواج و افزایش نقدینگی در جامعه

این کارشــناس اقتصادی در ادامه دربــارهی این که وام ازدواج
افزون بر ازدواج جوانان چه تاثیــر اقتصادی روی جامعه دارد،
میگوید« :اگر کســی کار و درآمد داشــته باشد ،ممکن است
وام ازدواج به او جرات ورود به میدان دهد و از بابت بخشــی از
هزینهها خیالش راحت شود .اگر امکان این باشد که وام ازدواج
بیشتر شود ،گشایش بیشتری هم در امر ازدواج اتفاق میافتد.
تمایل زوجها به تشــکیل خانواده بیشتر میشــود .اما آن چه
مهمتر است بهبود شرایط درآمدی و وضعیت اشتغال است .اگر
این شرایط فراهم باشد ،وام ازدواج هم میتواند در مورد اجارهی
مسکن مفید باشــد .جوانان باید بتوانند ضمن تهیهی مسکن،
امــور خود را نیز بگذرانند .البته در مورد اعطای وام ازدواج باید

این کارشــناس حوزهی مســکن در ادامه دربــارهی این که
ســابقهی وام ازدواج در کشورهای دیگر به چه صورت است ،
میافزاید« :این را باید در نظر داشته باشیم که در همه جوامع
به جوانــان وام ازدواج نمیدهند .چرا کــه نظام اجتماعی به
گونهای شــکل گرفته که جوانان میتوانند با اطمینان خاطر
ازدواج کنند .در کشــور ما فاصلهی بین درآمد و هزینه زیاد
است .این باعث میشود که آنهایی که پیشتر تشکیل خانواده
دادهاند ،تحت فشار قرار گیرند و آنها که مجرد هستند و قصد
تشــکیل خانواده دارد دچار ترس شوند و جرات پیدا نکنند.
این تورم  ۴۰و  ۵۰درصدی رقم بســیار باالیی است .جهش
قیمتها بســیار زیاد است .هر چقدر که درآمدها و حقوق باال
میرود باز هم متناســب با آن شــاهد گرانی هستیم .همین
باعث میشود که افزایش درآمدها بیتاثیر باشد .باید سیستم
اقتصادی اصالح شود».
به طور کلی وام ازدواج تدبیر خوبی میتواند باشــد .اما برای
تشویق جوانان به ازدواج و هموار کردن راه آنان برای تشکیل
خانواده میتــوان راه حلهای دیگری را نیــز به کار گرفت.
راه حلهایی که هر چند انجام آنها ســختتر باشــد اما در
درازمــدت ،خانوادهها و جامعه نفع بیشــتری از آن خواهند
برد .بر پایهی این گزارش ،بهبود وضعیت اشــتغال جوانان و
افزایش درآمدها در نسبت با قیمت کاالها امکان بیشتری برای
تشکیل خانواده ایجاد میکند .در کنار آن کمک هزینهای در
شــکل وام نیز میتواند به جدیتر شدن تصمیم جوانان برای
ازدواج کمک کند .در واقع جوانان نیاز دارند تا خیالشان هم از
بابت حال راحت شود و هم از بابت داشتن یک درآمد مستمر،
مطمئن و ثابت در طول زمان.

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

فرهنگی

دوئلی به سبک دیگر

شکست سریالهای مشترک المنافع

آفتاب یزد  -حامد مظفری:
تقریبا میشــود گفت هر سه
ســریال تلویزیونی رمضان در
یک ویژگــی و آن هم فراگیر
نشــدن در جامعه ،اشــتراک
منافع (!) دارند .چرا اشــتراک
منافع؟ چون سریالی که دیده
میشود ممکن است ریزترین
گافش هــم به پیراهن عثمان
بدل شــود ولی سریالهایی که
دیده نمیشــوند هر قدر هم
که گاف داشــته باشند ،باز با
حاشیه امن به انتها میرسند.
نمیتوان به قاطعیت گفت این
اشــتراک منافع ،عاملیســت بر جدی نگرفتن کیفیت تولید
توسط تهیهکنندگان ولی این فرضیه را هم نمیشود رد کرد
که برخی تهیهکنندگان تلویزیون کال بیخیال کیفیت شدهاند
و پیش خود میگویند هرچه کار روتینتر و کم ســروصداتر
و بیخطر تر ،دردسرش کمتر .در تلویزیون به خاطر کیفیت
پایین محصول و بیمخاطب بودن که بودجه را کم نمیکنند
و چه سریالی ،خوب باشــد و چه متوسط و ضعیف ،بودجه،
استحصال خواهد شد و در این ساختار ،چه بهتر که سریالهای
مشــترکالمنافع در «فقدان مخاطب» بسازند .اینکه یکی از
سریالهای رمضان حتی نامش هم کپی سریالی خانگی است
و سریالی دیگر ،از کاراکتر تا داستان ،کپی سریالی تلویزیونی
است و سریال سوم ،هم فصل چهارم سریالیست که در همان
فصل ســوم هم گرفتار دور باطل حرفهای تکراری شده بود،
جز پایین آمدن دامنه جاه طلبی تهیهکنندگان و لذت بردن
از سوددهی بیدردسر نیست .اینکه تیتراژ سریال یک شبکه
پر شــده از فک و فامیل کارگردان« ،فردوس-بازی» سریال
شــبکهای دیگر حتی توســط بازیگر زن سریال نقد میشود
و در ســریال سوم ،لوثترین رفتار و گفتار کاراکترها را برای
چهارفصلی کردن ســریال میبینیــم ،فقط نتیجه یک چیز
است و آن هم نگاه کارمندی به تلویزیون .باعث نگرانی است
که بخش عمده ســریال سازان ما از یک تدارکاتچی سابق تا
یک مدیر اســبق و یک نورچشمی مدیران ،شبیه شدهاند به
تهیهکنندگان مثال تجربهگرای ســینما که بیتوجه به اقبال
مخاطب و به لطف حمایت ارگانها یا اسپانسرهای مشکوک،
مدام محصــوالت بیمخاطب یا کممخاطب میســازند .در
چنین اوضاعی است که بیش از سریالهای تازه تولید رمضان،
سریالهای دو دهه قبل رضا عطاران یا سریال دهها بار بازپخش
شده شرلوک هولمز ،مشتری پیدا میکند .حتی بدعت برخی
برنامههای گفتگومحور رمضانی مانند «زندگی پس از زندگی»
و «محاکات» بسیار بیشتر از سریالهای تولیدی رمضان بوده
است .در نظر بگیرید که در «زندگی پس از زندگی» با حداقل
هزینه و صرفا یک کار پژوهشــی دقیق ،از طریق گپ و گفت
با افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتهاند برای مخاطب،
تعلیق ایجاد میشود .قدرت داســتانی هر کدام از روایتهای
شبهمرگ این برنامه بسیار هیجان انگیزتر از چندین قسمت

ســریالی رمضانی است که با
ادعــای ماورایی بــودن روی
آنتن رفته است .باز دیالوگهای
مجری-مهمان پیرامون چند و
چون دنیای پس از مرگ ،بسیار
رئالتر و دلهرهآورتر از بازیهای
باســمهای بازیگــران همــان
ســریالی است که کارگردانش
مدعی زورآزمایی با ژانر دلهره
است .به کجا رســیدهایم که
بازیگــران یک ســریال مثال
ماورایی ،در برابر دوربین ضجه
میزنند ولی از فرط ناتوانی ،به
جای چنگ زدن به احســاس
بیننده ،اسباب خندهاش را رقم میزنند؟ یک نگاه به برنامه
«محاکات» که بیسانسور ،آدمهای معمولی را جلوی چهار
کارشــناس و یک مجری نشانده تا حرف دل بزنند و از فراز
و فرود زندگی خود بگویند ،مصداقی دیگر است بر اینکه با
ساختارهای کم هزینه ولی هدفمند میشود بسیار بیشتر از
سریالهای ده میلیاردی و بیست میلیاردی ،مخاطب داشت.
منصور ضابطیان مجری «محاکات» از آدمها میخواهد فقط
ظرف بیســت دقیقه داستان زندگی خود را بگویند و سپس
درباره امکان دراماتیک شدن سریالها با کارشناسان برنامه،
گپ میزند .در خالل ایــن روایتهای معمولی گاهی چنان
درامهایی خلق میشود در حد لذیذترین پاورقیهای ارونقی
کرمانی .مصداق میخواهید؟
مثال زندگی علیرضا خمســه با بــرادری که نزدیک به چند
دهه با خانواده خمســه زیسته ولی در نهایت معلوم شده ،از
پدر و مادری دیگر است .باز هم مصداق میخواهید؟ زندگی
دشوار سرایداری افغان که از سر نیاز به مجسمهسازی دست
میزند و دســت تقدیر ،نوید محمــدزاده را در برابرش قرار
میدهد .سازندگان برنامههایی مثل «محاکات» و «زندگی
پس از زندگی» به جای ادا و اطوار و ژانگولربازی ،به ریشهها
زدهاند یعنی ســراغ کنه زندگی رفتهاند و در همین رجوع
به ریشههاست که یک ساعت محتوای سرگرمکننده فراهم
کردهاند .با آتراکســیون و پر کردن نماهای یک ســریال با
نابازیگران بیاســتعداد و شعار و موسیقی گل درشت و داد
و بیداد و هر از گاهی آب چشــم ،شاید بشود یک تیزر یک
دقیقهای دمده ســاخت ولی این مســیری غلط است برای
سریالسازی .سریالســازی نیاز دارد به قصه گویی با زبان
ســاده و روان .سریالســازی نیاز دارد به قصههای پرپیچ و
خم .سریالســازی نیاز دارد به بازیگــر حرفهای و نه لزوما
مشــهور .سریالســازی نیاز دارد به تکنیســین کارکشته.
باعث تاســف است که ســریالهای رمضانی هیچیک از این
ویژگیها را کنار هم ندارند و باعث خوشــبختی اســت که
برنامههایی مثل «زندگی »...و «محاکات» با همان ملزومات
سریالســازی توانســتهاند هم مخاطب جلــب کنند و هم
راهی تازه بگذارند دربرابر تمــام تولیدکنندگان محصوالت
سمعی-بصری.

دوبله یا زیرنویس؛ بهترین انتخاب
برای مخاطب خارجی کدام است؟

سوال معمول بسیاری از شرکتهای تولیدکننده فیلم و توسعه دهندگان
آموزش الکترونیکی این اســت :چگونه محتوای من در کشورهای دیگر،
بیشــتر دیده میشــود؟ با زیرنویس ،دوبله؟ یا انجام هردو؟ در این متن
ســه عامل محتوا ،مخاطبان و بودجه را برای بررسی این موضوع مطرح
خواهیم کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از جی بیای لوکالیزیشن،
ابتدا زیرنویس و دوبله را به طور خالصه شرح میدهیم:
زیرنویس :گفتوگوی موجود در ویدئو به صورت متن روی صفحه نمایش،
به زبان دیگری ترجمه میشــود .صدای اصلی دست نخورده باقی مانده
میماند.
دوبله :صدای گفتوگوی ویدئو متناســب با حــرکات لب ،به زبان دیگر
جایگزینمیشود.
به طور کلی بهتر اســت قبل از بودجه ،محتــوا و مخاطبان را برای روند
بومیسازی متمرکزتر و موفق تر ،در نظر بگیرید .به عنوان مثال ،اگر یک
ویدیو دارای گرافیک متحرک پیچیده و همچنین روایت خارج از صفحه
باشد ،ممکن اســت زیرنویس هر دو روایت روی صفحه بهترین انتخاب
نباشد؛ زیرا متن زیاد روی صفحه ممکن است باعث سردرگمی مخاطب
شود.
برای سریالها و فیلمهای تلویزیونی ،دوبله معموال ترجیح داده میشود.
برخی شواهد نشان میدهد مخاطبان سریال تلویزیونی دوبله شده را به
سریالهای با زیرنویس ترجیح میدهند .همچنین کیفیت دوبله در جذب
مخاطبان ،بسیار اثرگذار است.
زیرنویس در محتواهای خاص فرهنگی ،شــاید انتخاب بهتری نســبت
به دوبله باشــد .به عنوان مثــال در فیلم کــرهای  Parasiteکه برنده
چند جایزه اســکار شده است ،یک شــخصیت ،هویت جعلی خود را با
" "Dokdo is Our Landیک آهنگ معروف کرهای ملی به خاطر میآورد.
برای حفظ ویژگی فرهنگی برخی از آثار ،زیرنویس بر دوبله ارجح است.
افرادی که محتوای شــما را تماشا میکنند ،نقش مهمی در بومیسازی
محتــوای شــما دارند .برخی از مخاطبان ،به ویژه دانشــجویان رشــته
فیلم ســازی ،زیرنویس را به دوبله ترجیح میدهنــد .زیرا میخواهند
اجراهای اصلی را بشــنوند .هنگام دوبله کردن فیلم ،فیلمنامه اصلی باید
ترجمه و اقتباس شــود تا کلمات گفته شده با حرکات لب بازیگران روی
صفحه مطابقت داشته باشد .زیرا یک متن دوبله ممکن است از محتوای
موجود در نسخه اصلی کمی منحرف شود .با این حال ،مخاطبان دیگری
نیز وجود دارند که دوبله را بر محتوای اصلی ترجیح میدهند.

رسول نجفیان
و بازی در فصل دوم «روزگار جوانی»

رسول نجفیان بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون گفت :خوشبختانه برنامه
نوروزی «محاکات» که در آن به عنوان کارشناس حضور دارم با استقبال
مخاطبان مواجه شــد .این کار در ایام نوروز بعد از اخبار سراسری شبکه
دو روی آنتن رفت و در ماه رمضان نیز پخش آن ادامه پیدا کرده اســت.
چندی پیش در فصل جدید ســریال «روزگار جوانی» که سالها پیش
ساخته و با استقبال نیز مواجه شد ،بازی کردم .حضورم در این کار تنها
به دو قسمت از مجموعه مختص میشود .الزم به ذکر است تنها بیوک
میرزایی بازیگری اســت که هم در فصل نخست حضور داشته و هم در
ســری جدید بازی دارد .به گزارش صبا ،مدت هاست در رادیو در حال
اجرای برنامه ادبی هســتم .این برنامه ساعت  ۱۰صبح الی  ۱۴جمعهها
روی آنتن میرود و در آن اشــعار موالنا ،فردوسی و دیگر شاعران بزرگ
خوانده میشود .استقبالی که از این برنامه به عمل آمده بسیار خیرهکننده
بود .این امر نشان میدهد تا چه اندازه مخاطب ما تشنه فرهنگ اصیل
ایرانی است.
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نگاهی به نوستالژیهای قدیمی همین دو سال اخیر

چهچیزهاییداشتیم

آفتاب یزد – یوسف خاكیان:
گاهی وقتها اگر قدر چیزی را
ندانی از دســتش میدهی و
کاری هم از دستت برنمیآید.
این چیز ممکن اســت نعمت
سالمتی باشــد ،یا سایه پدر
و مادر بر ســرت و یا دوستان
خوب و حتی ســرمایهای که
برای تو زندگی کم دردسرتری
را مهیا کرده است .به گذشته
که نگاه میکنیم خیلی از این
مــوارد را میبینیــم که حاال
دیگــر در کنارمان نیســتند،
دیگر نداریمشــان ،این موارد
ناگهــان و در اوج بیخبری از دســت میرونــد و گاه آنقدر
ســاده و بیتکلف مــا را تنها میگذارند کــه حتی در زمان
از دســت دادنشان هم متوجه اتفاق بدی که برایمان افتاده
نمیشــویم .این روزها به خاطر ماجرای کرونا که همه ما در
حال تجربه آن هستیم بیشتر و بسیار بیشتر آن رویداد بد و
پس لرزههای بعدش که بیش از یکسال است در زندگی مان
ریشــه دوانده و انگار خیال دست برداشتن از سرمان ندارد،
را میفهمیــم .هر چه هم که میگــذرد درد و اندوهی را که
از رخ دادن چنین فاجعهای به تن و روح و روانمان نشســته
بیشــتر حس میکنیم .بخشی از این دردها شخصیاند و به
ابتال به کرونا و گاه به از دست دادن جان عزیزانمان مربوطند
و بخشــی دیگر اجتماعیاند و مواردی را شامل میشوند که
مربوط به همه آدمهاســت .در حوزه هنر ،در حوزه اقتصاد،
در حوزه مسائل آموزشی و دانشگاهی و ...مثال همین عرصه
فرهنــگ و هنــر را در نظر بگیرید .اگر اهــل مطالعه اخبار
فرهنگی و هنری باشــید حتما میدانید که هر روز حداقل
یکی دو خبر و گزارش مرتبط با تعطیلی ســالنهای سینما،
تئاتر و موســیقی در خبرگزاری و روزنامهها منتشر میشود
که حکایــت از این دارد که اقتصاد این حوزهها با مشــکل
بسیار جدی مواجه شده است چرا که فعالیت در این بخشها
عمال با یک «صفر کله گنده» روبروست که اجازه داد و ستد
اقتصــادی را به فعــاالن ایــن عرصهها نمیدهــد ،اما این
فقط بخشــی از ماجراست ،همه ما میدانیم که در مقابل هر
فعالیت اقتصادی یک عده از افراد اجتماع قرار دارند که باعث
میشوند این فعالیتهای اقتصادی انجام پذیرد .اجازه دهید
برای روشــن شدن مســئله مثالی بیان کنیم .همین حوزه
سینما را در نظر بگیرد ،تا همین دو سال پیش فیلمسازان با
گروه فیلمبرداری و بازیگران و عوامل پشت صحنه ،فیلمی را
تولید و آن را به سالن سینما رسانده و اکران میکردند .مردم
هم به سینماها میرفتند ،بلیت میخریدند و به تماشای آن
فیلمها مینشستند .اینگونه هم یک فعالیت اقتصادی انجام
شــده بود و هم یک فعالیت اجتماعی .بخش اقتصادی باعث
رونق داد و ســتد پول میشد و بخش اجتماعی باعث نشاط
و شــادابی جامعه و سرگرم شدن و رفت و آمدهای فرهنگی.
در حوزه موســیقی و تئاتر نیز همین ماجرا مصداق داشت،

اما از یکسال و نیم قبل به این
طرف ،قضیه شکل دیگری به
خود گرفته ،سالنهای هنری
که خــوراک روحــی و روانی
و فرهنگــی مــردم را تامین
میکردند ،بســته شــدهاند و
مردم دیگــر نمیتوانند برای
تماشــای فیلمهای سینمایی،
نمایشهــای صحنــهای و
کنســرتهای موســیقی به
اینگونه سالنها بروند و چون
این جریــان ادامه دار اســت
و همانطــور که پیشــتر بیان
کردیم خیال تمام شــدن هم
نــدارد ،مردم به یاد زمانی میافتند کــه اتفاق بد مورد نظر
(در اینجا کرونا) رخ نداده و همه چیز در شــرایط عادی بود
و مردم میتوانستند از امکانات فرهنگی اجتماعی در جامعه
بهره ببرند .این یعنی یادآوری نوســتالژیهای گذشــته که
الزاما نیازی نیست که مهر قدیمی بودن و کهنگی به رویشان
خورده باشــد .کرونا ثابت کرد که یک موضوع نوستالژی که
دیگر در جامعه وجود ندارد ،میتواند مربوط به همین یکسال
و اندی اخیر باشــد .حاال سینما رفتن ،تناتر رفتن و کنسرت
رفتن به یک خاطره نوســتالژیک تبدیل شــده و مردم فقط
در ذهنشان به یاد میآورند که روزی سینمایی بود ،تئاتری
بود و کنســرتی .این همان موضوعی است که در ابتدای این
گزارش بیان کردیم ،از دســت دادن چیزهایی که حواسمان
به آنها نیست ،چون فکر میکنیم همیشه هستند و اگر امروز
فرصت استفاده از آنها را نداشتیم ،میتوانیم فردا به سراغشان
رفته و از امکاناتشان بهرهبرداری کنیم .اما کرونا به ما آموخت
که هیچ چیزی (تاکید میکنم هیچ چیزی) حتی یک سینما
رفتن ساده میتواند همیشگی نباشد و هر لحظه ممکن است
آن را هم از دســت بدهیم .اما پرسش اساسی اینجاست که
این از دســت دادنها چه چیزی برای ما به ارمغان میآورد؟
قدر دانســتن نعمت ها ،موقعیتهــا و امکاناتی که داریم یا
بیخیال بــودن و باری به هر جهت بــه زندگی ادامه دادن
و ندیــدن و توجه نکردن به آنچه که در پیرامونمان هســت
و ممکن اســت فردا دیگر نباشد .مهم نوع اندیشیدنی است
که هر شخصی به زندگی دارد ،اگرنه از همان روز اول کامال
معلوم بود که ما حتی خودمان (این تن و کالبد خاکی) را هم
روزی از دســت خواهیم داد و این یعنی همه چیز به خاطره
و نوســتالژی تبدیل خواهد شد ،چه ما در این دنیا باشیم و
چه نباشــیم .وقتی چنین است چرا باید حتی به یک سینما
رفتن ساده به عنوان امکانی که برای ما وجود دارد و ممکن
اســت فردا آن را در اختیار نداشته باشیم ،با تعمق بیشتری
نگاه نکنیم؟ تعمق بیشــتر و طور دیگر به زندگی نگاه کردن
و در کل به انســان دیگری تبدیل شــدن تمام هدفی است
کــه اتفاقات تلخ و ناگوار (چه کوتاه و چه مدت دار) برای ما
در نظــر گرفته اند .حال این ماییــم که راحت و بیخیال از
کنارشان عبور کنیم یا در آنها عمیق شویم و درس بگیریم.

پری ملکی و نبود همدلی
بینهنرمندانموسیقی

جدول شماره6004

پری ملکی ،خواننده موســیقی بانوان دربــاره فعالیت این روزهای خود
گفــت :در حال حاضر تنها فعالیتی کــه میتوانیم انجام بدهیم آموزش
است ،چرا که امکان برگزاری کنســرت آنالین برای بانوان وجود ندارد.
متاسفانه تعداد هنرجویان موسیقی نیز کاهش یافته و من حتی میتوانم
بگویم یک ســوم شده است .سرپرســت گروه موسیقی خنیا با اشاره به
محدودیت بانوان برای فعالیت در زمینه موسیقی عنوان کرد :عالوهبر این
محدودیتها که وجود داشــت ،ویروس کرونا و همدل نبودن هنرمندان
نیز شرایط را برای بانوان نسبت به قبل دشوارتر کرده است .او با انتقاد از
همدل نبودن هنرمندان اظهار داشت :متاسفانه هیچ همدلی وجود ندارد.
من معتقــدم تا زمانی که بین هنرمندان موســیقی همدلی و همراهی
به وجود نیاید شرایط همینطور بدتر خواهد شد .به گزارش هنرآنالین،
ملکی در پایان خاطرنشــان کرد :هیچ چیز تلختر از این نیســت که ما
نمیتوانیم اجرا داشته باشیم و به همین خاطر این روزها برای من بسیار
ســخت میگذرد .امیدوارم ویروس کرونا هر چه زودتر رفع شــود تا ما
دوباره بتوانیم به صحنه برگردیم و مخاطبانمان را از نزدیک ببینیم.

 - 1لقب جامی ،شاعر بهارستان  -ملت
 - 2شیمی كربن  -همراه اسطرالب -
هافبک ملی پوش پرسپولیس  - 3دو
یار قد بلنــد  -غذا خوردن  -ییالق 4
 مطابق  -زخم ،صدمه بدنی  -نیستی البیرنت  - 5غمگین  -وب ســایت - 6مخترع تراكتور  -ســپرده شده
 خودرو وطنی  - 7مغزها  -اشــرف پوستین  - 8تازه بودن  -بزرگتریندریاچه جهان  -پرتو افکنی  -لطیف
 - 9ســفید آذری  -مارک معروفی بر
خودروهای ژاپنی  -صبحانه نخورده 10
 خرما فروش  -بوی خوش  -بدل وضو - 11لوله كوتاه سفالی برای انتقال آب
یا فاضالب  -بندر سوئد  - 12به موقع -
همنشین گل  -تن  -مادر بزرگ  - 13از
تیمهای فوتبال انگلیس به مربیگری "
كارلو آنچلوتی "  -حادثه  -بله روسی
 - 14مركز سنگال  -دهان خودمانی -
روشنایی  - 15شکوه شخصیت  -شاعر
منظومه موش و گربه

«پاچینو» در «خائن آمریکایی»

نخســتین تیــزر فیلــم «خائن
آمریکایــی :محاکمه اکســیس
ســالی» منتشــر شــد .در این
فیلم «آل پاچینو» ســتاره بزرگ
ســینمای جهان در کنار «میدو
ویلیامز» نقــش آفرینی میکند.
درام دادگاهی «خائن آمریکایی:
محاکمه اکسیس سالی» را مایکل
پولیش کارگردانی کرده و داستانش به دوران جنگ جهانی دوم برمی گردد،
فیلم قصه اولین زنی است که در دوران جنگ متهم به خیانت علیه آمریکا
شده است .به گزارش صبا« ،خائن آمریکایی :محاکمه اکسیس سالی» اولین
فیلم آل پاچینو بعد از موفقیتش در فیلم «مرد ایرلندی» و نامزدی جایزه
اسکارش در آن فیلم است.
مفقودی
برگ ســبز و برگ کمپانی ســواری ســمند lxمدل 1398 :به شماره شاسی:
 NAAC91CE8KF602525و شــماره موتور 124 K1411249 :و شماره پالک:
 20ایران  272ن  56مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی
کارت فعالیت راننده حرفهای به شماره  3234668کارت شناسایی ایثارگران
گواهینامــه به شــماره  71152604797و کارت ملی به نــام ایرج انتظاری به
شــماره  3421778604فرزند عیســی متولد  45/6/1و کارتهای بانکی که از
تاریــخ  1400/2/2به شــمارههای  6219861037034930بانک ســامان
603799499827807بانک ملی  5859831042783323بانک تجارت و
کارت هوشــمند به شماره  319463شماره انتظامی  11ایران 289ع  89کارت
تجارت به نام علی مهدیخانی به شــماره ملــی  0451374568فرزند مقصود
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
کارت ،کارت سوخت و بیمه نامه اتومبیل رنو سفران مدل  2015رنگ کرم به
شماره انتظامی 11 :ایران  289ع  89به شماره موتور2ZVA604NO12459 :
و شماره شاســی VF1ABLABXFC278815 :به نام :علی مهدیخانی در
تاریخ  1400/2/2مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

افقی

عمودی

 - 1درزی ،دوزنده لباس  -انیمیشن ساز
آمریکایی سازنده تام و جری  -نکند كه
 - 2فرصت طلب  -پاســخ  - 3لنگه -
تقلیدی و كلیشهای  -طالق  - 4مردم
یک كشور  -زمستان  -دهان  -از بانکها
 - 5در این مکان  -خوردن بیش از حد
و معموال دسته جمعی غذا  - 6پیشه و
صنعت  -زندگی كن  -یک انگلیسی 7
 جمع شرح  -آمیزش و رفت و آمد -خرس فلکی  - 8كار و فعل  -مسافرت
گروهی  -پارهای از چیزی  -صفت سرو
 – 9نقش بازیگر  -بلند مرتبه  -پارچه
زخمبنــدی  - 10سرشــوی گیاهی -
تکرارش دهان سوز است  -شهرنشینی
 - 11كوچکترین كشور همسایه ایران -
خمیدگی  - 12یاریدهنده  -راه بدست
آوردن درآمــد  -یار "متــل "  -ضربه
مشــت از بغل در بوكس  - 13طناب -
محل نشستن  -عالمت مفعولی  - 14از
پهنههای آبــی  -تیم فوتبال زرد پوش
آلمانی  - 15اثری از بزرگ علوی  -پایان
و كامل  -ورزش چوبدستی
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کوتاه از هنر

«جنایتبیدقت»
درمینیاپولیس

آفتاب یزد :چهلمین دوره جشــنواره فیلم
مینیاپولیس میزبان فیلم «جنایت بیدقت» به
کارگردانی شهرام مکری است .این جشنواره از
 ۲۳اردیبهشت به مدت ده روز درآمریکا برگزار
میشود و این دوره میزبان این فیلم به همراه آثار
برگزیده سال است« .جنایت بیدقت» پیش از
این در آمریکا و در جشنواره شیکاگو به نمایش
درآمد و جایزه هوگوی نقــرهای هیئت داوران
را دریافــت کرد .کمپانی دف کروکدیل حقوق
پخش فیلم در آمریکای شمالی را برعهده دارد.

جایزهبرایسهیلقنادان

چهل و ســومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
«مســکو» که به صورت فیزیکی برگزار میشد،
شامگاه پنجشنبه ۲۹آوریل با اهدای جوایز به کار
خود خاتمه داد .در این دوره از جشــنواره ،جایزه
«جرج نقره ای» بهترین بازیگــر نقش اول مرد
به ســهیل قنادان برای بازی در فیلم «پسر» به
کارگردانینوشینمعراجیازایرانرسید.بهگزارش
صبا،چهلوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم
«مســکو» بین روزهای ۲۲تــا ۲۹آوریل۲۰۲۱
( ۲تا ۹اردیبهشت)درشهرمسکوروسیهبرگزارشد.

َ
«منگی»درهندوستان

فیلم ســینمایی « َمنگی» به نویسندگی و
کارگردانی رســول کاهانی و تهیهکنندگی
عبــاس اکبــری ،در جشــنواره بینالمللی
 TFMهندوســتان بــه نمایش گذاشــته
میشود .این جشنواره که با هدف حمایت از
سینمای مستقل غیر دولتی برگزار میشود
و در آن خالقیــت و نوآوری مبنای انتخاب
فیلمها است ،از یکم تا پایان ماه می۲۰۲۱
بــه صــورت آنالین برگــزار خواهد شــد.
بــه گزارش ایلنــا ،پخــش بینالملل فیلم
«منگی» را الهه گودرزی بر عهده دارد.

جایزه«شینوژین»

مستند کوتاه «شــین و ژین» موفق به کسب
جایزه ویژه هیئت داوران جشــنواره فیلمهای
کــرد زبان لندن ،شــد .به گــزارش برنا ،این
مستند ساخته حســین الهیاری است که در
اولین حضور جشنوارهای و در دوازدهمین دوره
رویداد فیلمهای کــرد زبان لندن ،نظر هیئت
داوران را جــذب و جایزه آنــان را از آن خود
کرد« .شــین و ژین» آبان ماه  ۱۳۹۶و پس از
وقوع زلزلهای ویرانگر شهرستان سر پل ذهاب
و ازگله ،با موضوع زلزله در قالبی شــاعرانه در
استان کرمانشاه ســاخته شد و امسال پخش
جهانی خود را شروع کرد.

شنبه ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۰شماره6۰۰۴
یادداشت

انتشار جهانی بیماری آلزایمر
 lدکتر عبدالحمید حسین نیا

امروزه متجاوز از  ۳۵میلیون نفر از نفوس جهان
دچار زوال عقل هستند هر سال ۲۶۰هزار مورد
جدید در ایاالت متحده آمریکا افزوده میشود
و این میزان در مقیاس جهانی به ۶/۴میلیون
مــورد تازه میرســد یعنی هر مــورد تازه در
 ۷ثانیة.تخمین زده مي شــود تعداد مبتالیان
تا ســال  ۲۰۳۰به دوبرابــر میزان فعلی یعني
 ۷۰میلیون نفر برســد.بیماري الزایمر شــایع
ترین شکل زوال است.در ایاالت متحده یک از
هشت نفر باالي ۶۵سال و نصف جمعیت سن
۸۵بیشتر داراي الزایمر هستندحد اقل یک فرد
از سه خانواده مبتال به بیمار ي الزایمر مي باشند.
نصف موارد بزرگســاالن که تحــت مراقبت
ویــژه میباشــند از بیماری آلزایمــر یا موارد
دیگر زوال عقلــي رنج مي برند بعد از بیماری
آلزایمر بیماری پارکینســون که یک بیماری
عصبی  -ماهیچهای است و شایعترین بیماری
تحلیل برنده اعصاب میباشد که ۴میلیون نفر
را در دنیا مبتال ساخته است میلیونها نفر به
اسکلروز امیوتروفیک;کرهها نتینگتون و سایر
بیماری استحاله اي اعصاب دچار ند

یافته

گیاهیکهاحتماالمیتواند
سرطانتخمدانرادرمانکند

پژوهشگران در بررسی جدید خود دریافتهاند
که شــاید گیاهی که برای درمــان ماالریا به
کار میرود ،در درمان ســرطان تخمدان نیز
موثر باشــد .به گزارش ایســنا ،بررسی جدید
پژوهشگران «مرکز سرطان دانشگاه کنتاکی
مارکی» آمریکا نشان میدهد که گیاه موسوم
به «گنــدواش» که به خاطــر ترکیبات ضد
ماالریای موجــود در آن مورد اســتفاده قرار
میگیرد ،برای درمان ســرطان تخمدان نیز
امیدوارکننده است .این پژوهش نشان میدهد
که « ،»Artesunateدارویی که با استفاده از
گندواش ساخته میشود ،سلولهای سرطانی
تخمدان را در چندین مدل پیشبالینی سرطان
تخمدان از بین برده است .گزارشها حاکی از
این هســتند که  ۳/۲درصد مرگ و میرهای
ناشی از سرطان در ســال  ،۲۰۲۱در اثر ابتال
به ســرطان تخمدان بودهاند .روش استاندارد
درمان برای ســرطان پیشــرفته تخمدان که
از ســال  ۲۰۰۳تغییر نکرده ،اســتفاده از دو
عامل شیمیدرمانی اســت؛ «کربوپالتین» و
«پاکلیتاکسل» .پژوهشــگران در این پروژه
دریافتند که  ،Artesunateهم به تنهایی و
هم در ترکیب با کربوپالتین و پاکلیتاکســل،
فعالیت ضد سرطانی دارد و میتواند از پیشرفت
بالینی این راهبرد حمایت کند« .جیل کولسار»،
از پژوهشگران این پروژه گفت،Artesunate :
از نظر سنتی به عنوان یک داروی ضد ماالریا
مورد استفاده قرار میگیرد اما شواهد موجود،
فعالیت ضد سرطانی آن را نشان میدهد .این
شواهد ،از ورود آن به مراحل بالینی پشتیبانی
میکنند و ما امیدواریم که پیامدهای مثبتی
برای بیماران مبتال به سرطان تخمدان داشته
باشند .کنتاکی در حال حاضر تنها ایالتی است
که مقدار قابل توجهی از گیاه گندواش در آن
رشد میکند .روند رشد این گیاه مانند توتون و
تنباکو است و شاید بتواند محصولی برای تامین
درآمد کشاورزان این منطقه باشد.

مکث

موسیقیمیتواندروند
خوابیدن را سرعت بخشد

تحقیقــات جدید نشــان میدهد موســیقی
جذابیتهایی برای ایجاد آرامش در خواب دارد.
به گزارش مهر ،نتایج این مطالعه نشان داد به نظر
میرسد موسیقیهای آرام هنگام خواب به افراد
مسنی که دچار بیخوابی هستند ،کمک میکند.
«ین چین چن» ،سرپرست تیم تحقیق در این باره
میگوید« :ما دریافتیم که موسیقی درمانی برای
افراد مســن مبتال به اختالل خواب مؤثر است».
وی در ادامه میافزاید« :گوش دادن به موسیقی
آرامبخشازشنیدنموسیقیریتمیکمؤثرتراست.
وگوشدادنبهموسیقیبهمدتبیشازچهارهفته
برای افراد بزرگسال مسن مبتال به اختالل خواب
مؤثر است ».به گفته چن« ،داشتن خواب کافی
میتواند عملکرد فکری و حافظه فرد و همچنین
میزان انرژی را بهبود بخشد ».محققان این مطالعه
خاطرنشان کردند در افراد بزرگسال ۶۰سال به باال
به نظر میرسد گوش دادن ۳۰دقیقه تا یک ساعت
به موســیقی ،با خواب بهتری همراه بود و ادامه
این روند حداقل تا یک ماه ،بیشترین بهره وری
را به همراه دارد .محققان دریافتند که گوش دادن
بــه موســیقی آرام ،که ســرعت آرام و ملودی
آهستهتری دارد ،باعث خواب بهتر میشود .نظریه
محققان این است که موسیقی آرامش بخش با
کاهش سرعت ضربان قلب و تنفس و کاهش فشار
خون میتواند استرس و اضطراب را کاهش دهد.
به گفته محققان ،افراد بزرگسال مسن باید  ۷تا
 ۹ســاعت در شب بخوابند .مشــکالت خواب
میتواند در تحریکپذیری و افســردگی نقش
داشــته باشد ،باعث مشکالت حافظه و منجر به
زمین خوردن و تصادف شود.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

اختالل آب و الکترولیت در بدن چه عوارضی دارد؟

آفتاب یزد -نجمه حمزه نیا :در بدن انســان آب در ســه نقطه اصلی یافت میشود:
داخل سلولها به صورت مایع داخل سلولی ،خارج سلولها به صورت مایع خارج سلولی،
و داخل فضاهای بافتی به صورت مایع فضای بین بافتی یا فضای سوم .بین مایعات بدن
تعادلی وجود دارد که غلظت مایعات و الکترولیتها را متناسب کرده و عملکرد طبیعی
بافتهــای بدن ادامه مییابد .تنظیم آب و الکترولیتهای بدن نقش بســیار مهمی در
عملکرد صحیح سلولها دارند و اختالالت آنها میتواند بسیار خطرناک و حتی کشنده
باشــد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد دراینباره با دکترایرج خســرونیا ،رئیس
انجمن متخصصــان داخلی ،دکترآریا جنابی ،فوق تخصص کلیه و دکتر کیوان الچیان،
متخصص داخلی گفتگو کرده اســت .در ابتــدا دکتر جنابی در اینباره میگوید :تنظیم
میزان آب و الکترولیتها در بدن در سالمت افراد نقش اساسی دارد و یکی از ارگانهای
مهم تنظیمکننده آن کلیهها هســتند .وی بیان کرد :کلیهها ،دو عضو لوبیایی شکل در
بدن هستند که در سمت چپ و راست فضای خلفی -صفاقی قرار داشته و در انسانهای
بالغ در حدود مشــت هر انسان میباشد .این فوق تخصص کلیه ابراز کرد :کلیهها نقش
مهمی در ســوخت و ساز بدن و دفع ســموم زائد از بدن ،تنظیم بر خی از هورمونها و
میــزان آب و الکترولیت بدن دارند .وی مطرح کرد :مصرف آب به اندازه کافی در حفظ
کلیه عملکرد کلیهها نقش بســیاری دارد که بر اثر برخی عوامل مانند روزه داری ،بروز
اسهال و استفراغ و ابتال به برخی از بیماریهای گوارشی ممکن است که میزان آب بدن
کم شده که در این هنگام در عملکرد کلیهها تاثیر میگذارد .دکتر جنابی اظهار کرد :در
افرادی که کلیهها آنها از سالمت کافی برخوردار است ،در تنظیم میزان آب بدن مشکلی
ایجاد نمیشود اما در صورت بروز عوامل گفته شده کمبود آب میتواند در سالمت بدن
مشکالتی ایجاد نماید.
 lدکتر جنابی :کلیه سدیم مورد نیاز بدن را جذب کرده
و می زان اضافه آن را دفع میکنــد در صورتی که هر گونه
ناهماهنگی ایجاد شــود فرد دچار افزایش یا کاهش سدیم
میشود که هرکدام عوارض خاص خود را دارد
lپتاسیم به همراه سدیم و کلسیم در حفظ ضربان طبیعی قلب ،تنظیم
تعادل آب بدن ،انقباض عضالت و پیامهای عصبی نقش دارد .پتاسیم
میتواند بر فعالیتهای عضالت اسکلتی و عضالت قلبی تاثیر گذارد.
به طور مثال ،هر گونه تغییر در غلظت آن ،تحریکپذیری و ریتم عضله
قلب را تغییر میدهد
 lبیماریهای مختلف ،آسیب دیدگی ها ،داروها (داروهای مدر ،ملین ها،
آنتی بیوتیک ها) و برخی روشهای درمانی خاص نظیر شیمی درمانی
عواملی هستند که عموما سببعدم تعادل پتاسیم میگردند

این فوق تخصص کلیه عنوان کرد که ســدیم یکی از الکترولیتهای بســیار مهم بدن
انسان است که کلیه در تنظیم میزان آن نقش مهمی ایفا میکند .وی گفت :کلیه سدیم
مــورد نیاز بدن را جذب کرده و میزان اضافه آن را دفع میکند در صورتی که هر گونه
ناهماهنگی ایجاد شــود فرد دچار افزایش یا کاهش سدیم میشود که هرکدام عوارض
خاص خود را دارد.
دکتر جنابی خاطرنشــان کرد :در صورت بروز نقص در عملکــرد کلیهها و بروز برخی
تغییرات هورمونی اگر به میزان کافی سدیم از بدن دفع نگردد ،فرد دچار افزایش میزان
سدیم شده که از جمله عوارض مهم آن باال رفتن فشار خون و… باشد که باید در جهت
کاهش الکترولیت سدیم اقدام کرد .این فوق تخصص کلیه مطرح کرد :همانطور که گفته
شد کلیهها در جذب سدیم نقش مهمی دارند و اگر این امر بیش از حد صورت گیرد و
فرد دچار افزایش سدیم شود دچار عالیمی مانند سر درد ،کم آبی بدن ،استفراغ و حتی
در برخی موارد تشنج میشود البته بروز این عالیم در افراد برحسب میزان سدیم مختلف
است و نیاز به بررسی توسط پزشک متخصص است .وی میگوید :کاهش مصرف نمک
در افراد مبتال به سدیم باال میتواند در تنظیم آب و الکترولیت موثر باشد و از بروز عالیم
بیشــتر جلوگیری خواهد کرد .دکتر جنابی عنوان کرد :در صورتی که فرد روزه دار به
صورت غیر عادی دچار ســر درد ،ضعف و تشــنگی گردد مناسب است که با انجام یک
آزمایش ،میزان سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ودیگر الکترولیتهای بدن را بررسی کند.
این فوق تخصص کلیه ابراز کرد :یکی دیگراز الکترولیتهای مهم بدن ،پتاسیم است که
در خیلی از میوهها مانند موز ،پرتقال ،خرما و… پتاسیم وجود دارد.
وی ادامه داد :پتاســیم به همراه سدیم و کلسیم در حفظ ضربان طبیعی قلب ،تنظیم
تعــادل آب بدن ،انقباض عضــالت و پیامهای عصبی نقش دارد .پتاســیم میتواند بر
فعالیتهای عضالت اسکلتی و عضالت قلبی تاثیر گذارد .به طور مثال ،هر گونه تغییر در
غلظت آن ،تحریکپذیری و ریتم عضله قلب را تغییر میدهد.
این فوق تخصص کلیه مطرح کرد :در صورتی که میزان الکترولیت پتاسیم در افراد بیش
از حد نرمال باشد عوارض مختلفی از جمله قلبی و اسکلتی را برای بدن به همراه دارد.
وی میگوید :در صورتی که کلیه فرد از سالمت کافی برخوردار باشد میزان پتاسیم در
بدن افزایش نمییابد زیرا  ۸۰درصد پتاســیم ،به طور روزانه توسط کلیهها از بدن دفع
میشــود ،دکتر جنابی بیان کرد :در صورتی که پتاســیم اضافی از بدن فرد دفع نشود
معموال فرد دچار عالیمی مانند ضعف عضالنی و حرکت کردن ،تپش قلب و… در فرد
ایجاد میشود لذا در صورت بروز این عالیم پزشک بررسی میزان پتاسیم را توصیه خواهد
کرد تا از بروز عوارض بیشتر جلوگیری کنند و علت ایجادکننده آن را بررسی و رفع نماید.
این فوق تخصص کلیه تصریح کرد :کمبود جذب پتاسیم در بدن به فرسودگی عضالنی،
کرامپ ،یبوست و حتی اختالل ریتم ضربان قلب میانجامد .وی مطرح کرد :بیماریهای
مختلف ،آســیب دیدگی ها ،داروها (داروهای مدر ،ملین ها ،آنتی بیوتیک ها) و برخی
روشهای درمانی خاص نظیر شیمی درمانی عواملی هستند که عموما سببعدم تعادل
پتاسیم میگردند .دکتر جنابی عنوان کرد :میزان طبیعی پتاسیم خون برابر با  ۳.۶تا ۵.۲
میلی مول در لیتر است .اگر میزان پتاسیم خون باالتر از  ۷میلی مول در لیتر و یا کمتر از
 ۲.۵میلی مول در لیتر باشد ،خطرناک است و نیاز فوری به درمان پزشکی دارد .این فوق
تخصص کلیه توضیح داد که یکی دیگر از الکترولیتهای مهم بدن ،کلسیم است .بیشتر
کلسیم در استخوانها و دندانها وجود دارد و کمبود آن موجب پوکی استخوان میشود.
تنها یک درصد آن در بقیه بدن موجود است که همین میزان اعمال زیادی انجام میدهد
مث ً
ال انقباض ماهیچههای ما بســته به وجود کلسیم است .عامل افزایش جذب کلسیم
ویتامین  Dاست .وی میگوید :کلسیم فعالیتهای زیادی را در بدن برعهده دارد از جمله
اینکه ضربان قلب را تنظیم مینماید و در تنظیم کار سیســتم اعصاب بدن به خصوص
درانتقال تحریکات عصبی نقش اساسی داردو برای انقباض عضالت ضروری است.

دکتر جنابی ابراز کرد :در صورت مشــاهده عالئم افزایش کلسیم باید به پزشک مراجعه
شود .انجام یک آزمایش خون ساده میتواند سطح کلسیم را در بدن مشخص کند زیرا
بهترین روش تشخیص ،انجام آزمایش سنجش میزان کلسیم خون است.
این فوق تخصص کلیه بیان کرد :در صورت کاهش کلســیم ،فرد دچار ضعف عضالنی
میشود و اگر میزان آن بیش از حد مورد نیاز باشد دچار عالیمی مانند مشکالت مغزی
نظیر تشنج و… میشود لذا توصیه میشود که افراد از مصرف خودسرانه قرص کلسیم
خودداری کنند تا دچار عوارض افزایش کلسیم در بدن نشوند.
وی متذکر شد :در صورتی که کلیه کارکرد نرمال خویش را داشته باشد میزان کلسیم
اضافی از بدن دفع میشود اما اگر کلیه دچار عملکرد نامناسب باشد احتمال اینکه جذب
و دفع این مواد به خوبی صورت نگیرد ،وجود دارد.
دکتر جنابی عنوان کرد :الکترولیتهای دیگر موجود در بدن نیز عبارتند از منیزیم ،کلر
و… کــه همگی در تنظیم میزان هورمونهــای بدن ،عملکرد اعضاء و عروق بدن و…
نقش بســیار مهمی دارند و یکی از اعضاء اصلی بدن جهت تنظیم آنها (الکترولیتها)
کلیه است لذا باید به سالمت این عضو اهمیت داد.
این فوق تخصص کلیه گفت :توصیه ما این اســت که افراد در صورت بروز برخی عالیم
مانند تشــنگی بیش از حد طبیعی در دوران روزه داری وبروز ضعف عضالنی فرد باید
جهت انجام چکاپ به پزشک مراجعه کند تا میزان الکترولیتهای بدن ،مشخص شود.
 nیکی از الکترولیتهای مهم بدن ،سدیم است

در ادامه نیز دکتر الچیان در اینباره خاطرنشان کرد :الکترولیتها مواد معدنی هستند که
با حل شدن در آب ،انرژی الکتریکی را هدایت میکنند .آنها از طریق مایع در بدن شما
توزیع میشــوند و از انرژی الکتریکی خود برای تسهیل عملکردهای مهم بدن استفاده
میکنند.
وی بیــان کرد :الکترولیتها برای مــواردی مانند کنترل تعادل مایعات در بدن ،تنظیم
فشــار خون ،کمک به انقباض عضالت از جمله قلب و حفظ اسیدیته مناسب خون در
بدن ضروری هستند.
این متخصص داخلی ابرازکرد :الکترولیتهای معمول شــامل سدیم ،پتاسیم ،منیزیم،
کلسیم و کلر است که تعادل آنها برای سالمت بدن اهمیت بسیاری دارد زیرا هرگونه
بروز اختالل در عملکرد الکترولیتها میتواند منجر به عوارض غیر قابل جبرانی گردد.
وی ادامه داد :تصور کنید که فرد در فصل تابســتان دچار اسهال و استفراغ شود که به
دنبال آن مواد معدنی و مایعات بســیاری از بدن دفع میشــود لذا در این صورت فرد
دچار کمبود الکترولیتهای مختلف مانند سدیم ،پتاسیم و… میشود و عوارضی مانند
سوزش معده ،ضعف عضالت ،بیقراری و درد در فرد مشاهده میشود که نشانه کمبود
این مواد معدنی است.
دکتر الچیان مطرح کرد :اختالالت آب و الکترولیت عبارت است از وجود یک عدم تعادل
در آب و نمکهایی (الکترولیتهایی) که برای کار طبیعی بدن الزم هستند .نمکهای
ضروری برای کار بدن عبارتند از :سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،بیکربنات و فسفات.
این متخصص داخلی اظهار کرد :بدن به تعادل مایعات و الکترولیتها برای اعمال حیاتی
 lدکتر الچیان :الکترولیتها مواد معدنی هســتند که با
حل شدن در آب ،انرژی الکتریکی را هدایت میکنند .آنها از
طریق مایع در بدن شما توزیع میشوند و از انرژی الکتریکی
خود برای تسهیل عملکردهای مهم بدن استفاده میکنند
 lعالوه بر کلیه عملکرد سایر دستگاهها بدن مانند رودهها و معده در
تنظیم آب و الکترولیت بدن موثر و تاثیرگذار هستند و بروز اختالل در
هریک از آنها میتواند موجب بروز اختالل در می زان آب و الکترولیت
بدن شوند
 lکمبود بیش از حد پتاسیم اغلب در اثر اختالل اشتها ،استفراغ شدید
یا اســهال ،کم آبی وبرخی داروهای خاص ،از جمله ملین ها ،ادرارآورها و
کورتیکواستروئیدها در بدن رخ میدهد

بدن ،ثبات فشار خون ،لخته شدن خون ،حفظ استحکام استخوانها و دندانها و بهبود
عملکرد اعصاب نیاز دارد.
وی توضیح داد :عالوه بر کلیه عملکرد سایر دستگاهها بدن مانند رودهها و معده در تنظیم
آب و الکترولیت بدن موثر و تاثیرگذارهستند و بروز اختالل در هریک از آنها میتواند
موجب بــروز اختالل در میزان آب و الکترولیت بدن شــوند .وی تصریح کرد که افراد
مبتال به بیماریهایی که کلیهها را تحت تاثیر قرار میدهند در معرض خطر بیشــتری
برای مواجهه با بیتعادلی الکترولیتی قــرار دارند .کلیهها و برخی هورمونها تراکم هر
الکترولیت را تنظیم میکنند .وی افزود :اگر سطوح یک ماده بیش از حد باشد ،کلیهها
آن را از بدن دفع میکند و هورمونهای مختلف برای ایجاد تعادل در سطوح وارد عمل
میشوند .میزان بیش از حد زیاد یا کم الکترولیتها در بدن میتواند به مشکالت سالمت
جدی و تهدیدکننده زندگی فرد منجر شود .دکتر الچیان گفت :یکی از الکترولیتهای
مهم بدن ،ســدیم است .ســدیم برای حفظ تعادل مایعات در بدن ضروری است و برای
عملکرد طبیعی بدن حیاتی است .همچنین به تنظیم عملکرد عصب و انقباض عضالت
کمک میکند .این متخصص داخلی عنوان کرد مقادیر غیر طبیعی باالی سدیم ممکن
است ناشی از مشکالتی مانند مصرف آب ناکافی ،کم آبی شدید ،از دست دادن بیش از

شناسایی و درمان سرطان ریه در مراحل اولیه

ســرطان ریه علــت اصلــی مرگهای
ناشــی از ســرطان در سراســر جهان
است .کارســینومای سلول سنگفرشی
ریه به ویژه نوع ســلول و سیگنالهایی
که در شــروع بیماری نقــش دارند به
خوبی درک نشــدهاند .به گزارش ایسنا،
به گفته محققان درمانهای ســرطان
سلول سنگفرشــی ریه محدود است و
انجام تحقیقات بیشــتر برای پی بردن و بررسی علت بیماری
و توســعه روشهای جدید برای درمان آن الزم اســت .دکتر
«باب وارالس» محقق این مطالعه گفت :مطالعه ما بینشــی از
چگونگی آسیب رســیدن به مجاری هوایی ریه به آسیبهایی
که میتوانند به ســرطان منتقل شوند ،ارائه میدهد .شناسایی
و درمان این آســیبهای پیش سرطانی فرصتی مناسب برای
جلوگیری از گســترش سرطان ریه فراهم میکند .این مطالعه
نشان میدهد اختالل در پروتئینهایی که شکل اپیتلیوم ریه را
کنترل میکنند سیگنالهایی را تحریک میکند که رشد سلول
پیش ســرطانی را در مجاری تنفســی ریه تقویت میکنند .با

استفاده از ترکیبی از مدلهای آزمایشی
جدید (بافتهای انســانی و رویکردهای
محاسبات زیســتی) محققان توانستند
نشــان دهند که آســیب بــه معماری
(قطبیــت) ســیگنالهای اپیتلیوم ریه
باعث ایجاد آســیبهایی میشــود که
شبیه آسیبهای پیش سرطان در انسان
اســت که این موارد نیز در پیشــرفت
کارسینوم سلول سنگفرشــی ریه نقش دارند .آسیب قطبیت
میتواند تا حدی توســط عواملی مانند قرار گرفتن در معرض
دود سیگار که در ایجاد ســرطان ریه نقش دارند ،ایجاد شود.
محققان همچنیــن فاکتورهایی را شناســایی کردند که این
فاکتورها برنامه بیان ژن مرتبط با پیشــرفت قبل از سرطان در
بیماران انسانی را کنترل میکند .از این ژنها آنها یک فاکتور
رشــد به نام  ۱-Neuregulinرا شناسایی کردند که با رشد
ســلولهای پیش سرطانی مرتبط است و میتواند برای درمان
آســیبهای پیش ســرطانی در مدلهای تجربی مورد هدف
قرار گیرد.

حد مایعات در اثر استفراغ طوالنی مدت ،اسهال ،تعریق ،یا بیماریهای تنفسی ،مصرف
برخی داروهای خاص ،از جمله کورتیکواســتروئیدها .وی اظهار کرد :افزایش پتاسیم در
بدن میتواند باعث بروز افزایش فشار خون و خستگی ،تحریک پذیری ،تشنج و کما است.
دکتر الچیان مطرح کرد پتاسیم نیز یکی دیگر از الکترولیتهای مهم بدن است که برای
تنظیم عملکرد قلب از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .به حفظ اعصاب و ماهیچههای
سالم نیز کمک میکند.
این متخصص داخلی بیان کرد :بیماری هیپوکالمی به دلیل کمبود بیش از حد پتاسیم
رخ میدهد و ممکن اســت در اثر میزان باالی فســفات ایجاد شــود که در صورتعدم
تشخیص وعدم درمان ،این اختالل میتواند کشنده باشد.
وی عنوان کرد :کمبود بیش از حد پتاسیم معموال در اثر کم آبی شدید ،نارسایی کلیه،
مصرف داروهای خاص از جمله داروهای فشار خون و ادرارآورها ،نارسایی آدرنال ،یعنی
زمانی که سطح کورتیزول خیلی کم باشد در افراد رخ میدهد.
دکتر الچیان ابراز کرد :کمبود بیش از حد پتاســیم اغلب در اثر اختالل اشتها ،استفراغ
شــدید یا اســهال ،کم آبی وبرخی داروهای خــاص ،از جمله ملین هــا ،ادرارآورها و
کورتیکواســتروئیدها در بدن رخ میدهد .این متخصص داخلی توضیح داد :کلسیم نیز
یک ماده معدنی حیاتی است که بدن برای تثبیت فشار خون و کنترل انقباض عضالت
اسکلتی استفاده میشود .همچنین برای ساخت استخوانها و دندانهای قویتر استفاده
میشود .وی عنوان کرد :علل کمبود کلسیم در بدن میتواند عواملی مانند نارسایی کلیه،
هیپوپاراتیروئیدی ،پانکراتیت ،کمبود ویتامین  ،Dسرطان پروستات ،سوء جذب و مصرف
برخی داروهای خاص ،از جمله هپارین ،داروهای پوکی اســتخوان و داروهای ضد صرع
باشد .دکتر الچیان اظهار کرد :یک آزمایش خون ساده میتواند میزان الکترولیت در بدن
 lدکتر خســرونیا :الکترولیتهای ضروری برای کار بدن
شامل سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،بیکربنات و فسفات است که
باید به می زان الزم در بدن وجود داشته باشند و افزایش یا
کاهش آن میتواند مشکالت بسیاری را برای افراد به همراه
داشته باشد
 lگرمازدگی هنگامی که شروع میشود بیماران به علت از دست دادن
الکترولیت زمین گیر میشوند بنابراین اگر کسی مبتال به اسهال ،استفراغ
یا گرما زدگی مبتال شود ابتدا باید به فکر جبران مایعات از دست داده
باشیم سپس الکترولیتها را بررسی کنیم
 lعالیمی مانند بروز تپش قلب ،داشتن ضعف عمومی ،بیحالی در اثر
کمبود الکترولیتها در افراد به وجود میآید و همچنین افزایش می زان
الکترولیتها نیز باعث مشکالت دیگری در بدن میشود

را مشخص کند .آزمایش خونی که عملکرد کلیه را مشخص میکند نیز مناسب است.
این متخصص داخلی ادامه داد :پزشــک ممکن اســت معاینه فیزیکــی انجام دهد یا
درخواست آزمایشهای بیشــتری را دهد تا شک ،به وجود اختالل الکترولیت را تایید
کند .این آزمایشــات بیشتر بر اساس شرایط مورد نظر متفاوت هستند .به عنوان مثال،
هایپرناترمی (سدیم بیش از حد در بدن) به دلیل کم آبی بدن میتواند باعث از بین رفتن
خاصیت ارتجاعی پوست شود.
وی گفت :پزشک میتواند آزمایش دقیقتری جهت اندازهگیری الکترولیتهای بدن انجام
دهد تا مشخص شود که کمبود آب بدن روی شما تأثیر دارد یا خیر .پزشکان همچنین
ممکن است رفلکسهای شما را بررسی کنند ،زیرا هم کاهش و هم افزایش الکترولیت
میتواند بر رفلکس اثرگذار باشد.
 nمصرف زیاد الکترولیتها باعث مسمومیت میشود

در ادامه نیز دکتر خسرونیا در اینباره اظهار داشت :اجزای تشکیلدهنده سلولهای بدن
وخون عالوه بر پروتئین وچربی از مواد دیگری هم برخوردار است مثال الکترو لیتها که
مجموعهای هستند که در بدن کارهای مهمی را انجام میدهند .وی ابراز کرد :الکترولیتهای
ضروری برای کار بدن شامل سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،بیکربنات و فسفات است که باید به
میزان الزم در بدن وجود داشته باشند و افزایش یا کاهش آن میتواند مشکالت بسیاری
را برای افراد به همراه داشــته باشد .این متخصص داخلی اظهار کرد :تمام قسمتهای
بدن در مایعی که حاوی نســبتهای دقیقی از آب و نمکهای طبیعی اســت شــناور
هستند.
مایعات بــدن همواره در یک حالت ثبات درونی قــرار دارند به نحوی که خصوصیات
فیزیکی و شــیمیایی آنها از تعادل خاصی برخوردار است .وی تشریح کرد که انقباض
عضالت وانقباض عضالت قلب ترشح هورمونها و آنزیمهای بدن کار مغز همه در حضور
الکترولیتها انجام میگیرد .دکتر خســرونیا بیان کرد :در مواقعی که فرد آب بدن را به
علل مختلف ازدســت میدهد مثال به علت بروز اسهال ،اســتفراغ ویا عرق کردن بدن
این الکترولیتها را هم از دســت میدهد .رئیس انجمن متخصصان داخلی توضیح داد:
عالیمی مانند بروز تپش قلب ،داشتن ضعف عمومی ،بیحالی در اثر کمبود الکترولیتها
در افــراد به وجود میآید و همچنین افزایش میزان الکترولیتها نیز باعث مشــکالت
دیگری در بدن میشــود .وی اظهارکرد :گرمازدگی هنگامی که شروع میشود بیماران
به علت از دســت دادن الکترولیت زمینگیر میشوند بنابراین اگر کسی مبتال به اسهال،
اســتفراغ یا گرما زدگی مبتال شود ابتدا باید به فکر جبران مایعات از دست داده باشیم
سپس الکترولیتها را بررسی کنیم .دکتر خسرونیا مطرح کرد :عدم تعادل الکترولیتها
در بدن میتواند ناشــی از مصرف برخی از داروها زیرا برخــی از داروها میتواند منجر
به کاهش ســطح الکترولیتها در بدن شــود .به عنوان مثال داروهای خاصی که باعث
تعریق بیش از حد میشوند ،مانند دیورتیک ها .رئیس انجمن متخصصان داخلی افزود:
برخی از داروهای تجویزی مانندآنتی بیوتیکها ،داروهای مدر - ،داروهای سرکوبکننده
سیســتم ایمنی بدن نیز میتواند باعثعدم تعادل الکترولیت شــود و افراد در معرض
شــیمی درمانی یا بیماریهای قلبی نیز در معرض اختالل آب و الکترولیت هســتند.
وی بیان کرد :اقدامات تشــخیصی درباره میزان اندازه الکترولیتها ممکن است شامل
مواردی مانند آزمایش ادرار ،مدفوع ،خون و الکترولیتها ،خصوصا سدیم ،کلر و پتاسیم؛
گاهی هم بررســیهای رادیواکتیو در مورد کل آب بدن انجام میگیرند .دکتر خسرونیا
گفت :افراد در صورت بــروز اختالل آب و الکترولیت باید مصرف داروهای بدون تجویز
پزشک و انجام آزمایش خودسرانه خوداری کنیم زیرا مصرف زیاد الکترولیتها نیز باعث
مسمومیت میشود.

ابداع یک آزمایش جدید ادرار برای تشخیص سرطان پروستات

محققــان آزمایش ادرار جدیدی برای تشــخیص ســرطان
پروســتات ابداع کردند که میزان تهاجمی بودن این بیماری
را نیز نشــان میدهد .به گزارش ایرنا ،یک مطالعه در زمینه
این آزمایش ادرار جدید نشــان میدهد چگونه این آزمایش
کــه  ExoGrailنــام دارد میتواند انقالبی در تشــخیص
ارزیابی خطر بیماران مبتال به سرطان پروستات قبل از انجام
بیوپسی تهاجمی ایجاد کند .محققان دانشگاه آنگلیای شرقی
( )UEAمیگوینــد آزمایــش جدید آنهــا میتواند تعداد
نمونه برداریهای غیرضروری سرطان پروستات را تا  ۳۵درصد
کاهش دهد .سرطان پروستات یکی از سرطانهای شایع در
میان مردان اســت؛ بیشتر ســرطانهای پروستات آرام رشد
میکنند ،اما برخی رشــد نسبتا ســریعی دارند .سلولهای
سرطانی ممکن است از پروستات به دیگر بخشهای بدن به
ویژه استخوانها و گرههای لنفاوی برسند .این بیماری ممکن
است در آغاز عالئمی نداشته باشد ،اما در مراحل پیشرفتهتر
میتواند مشــکالتی را در ادرار کــردن ،خون در ادرار یا درد
در ناحیــه لگن و کمــر هنگام ادرار ایجاد کند .آزمایشــاتی
که معموالً برای ســرطان پروســتات استفاده میشود شامل

آزمایــش خون ،معاینــه فیزیکی معروف بــه معاینه رکتوم
دیجیتال ( ،)DREاســکن  MRIیا بیوپسی تهاجمی است.
با این حال ،پزشــکان تالش میکنند تا تشخیص تومورهای
تهاجمی ،مــردان را هر چه زودتر تحــت درمان قرار دهند.
محققان با ترکیب دو منبع نشانگر زیستی  -اندازهگیری یک
نشــانگر پروتئین به نام  EN۲و ســطح بیان  ۱۰ژن مربوط
به خطر ابتال به ســرطان پروســتات ،آزمایــش ادرار جدید
 ExoGrailرا ابداع کردند .این آزمایش بر اساس آزمونهای
قبلی به نام  PURو  ExoMethایجاد شــده اســت .آنها
این آزمایش را با اســتفاده از نمونــه ادرار  ۲۰۷بیمار که در
بیمارســتان دانشــگاه نورفولک و نورویچ ( )NNUHتحت
سرطان پروســتات قرار گرفته بودند ،انجام دادند .زمانی که
نتایج این آزمایش با نتایج بیوپســی مقایســه شد ،مشخص
شــد که این آزمایش با موفقیت نشان داده است کدام یک از
این بیماران به ســرطان پروستات مبتال هستند و کدام یک
سرطان پروســتات ندارند .آزمایش  ExoGrailهمچنین با
ارائه امتیازات خطر برای بیماران ،افرادی را که انجام بیوپسی
تهاجمی برای آنها مفید است ،مشخص میکند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳0001414۲7در میان بگذارید.

سیاسی

وزارت دفاع چین :برخی مقامهای آمریکایی «توهم آزاردهنده» دارند

وزارت دفاع چین به بودجه دفاعی درخواستی بایدن واکنش نشان
داد و گفت ،برخی از مقامهــای آمریکایی از «توهم آزاردهنده»
رنج میبرند.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری رویتــرز« ،وو کیان»،
سخنگوی وزارت دفاع چین در یک نشست خبری گفت :از زمان
روی کار آمدن جو بایدن بــه عنوان رئیس جمهوری آمریکا در
ژانویه سال جاری میالدی ،عملیات ناوهای آمریکایی در دریاهای
اطراف چین  ۲۰درصد رشد داشته در حالیکه فعالیت هواپیماهای

شناسایی نیز در مقایسه با سال گذشته میالدی رشد
 ۴۰درصدی را شاهد بوده است.
وی ادامه داد ،دولت پکن از ایاالت متحده خواســته
تا نیروهــای خط مقدم خود را کــه به گفته چین
امســال در حریم هوایی و دریاهــای نزدیک چین
فعالتر شــدهاند ،مهار کند .چیــن بارها گفته که حضور نظامی
آمریکا در دریای چین جنوبی ،شرقی و تنگه تایوان عامل اصلی
بیثباتکننده در منطقه است.

آمریکا نیز گفته که آزادی عبــور و مرور دریایی در
این مناطق وجود دارد کــه دولت چین آن را از آن
خود میداند.
ســخنگوی وزارت دفاع چین همچنین گفت :ما به
دولت آمریکا تاکید داریم تا نیروهای خط مقدم خود
را به شــدت تحت کنترل داشته باشــد و از ورود آنها به حریم
هوایی و دریایی چین ممانعت به عمل آورد و بر اساس قوانین و
مقررات بینالمللی رفتار کند.

بررسی ریشههای جنجال فایل صوتی لو رفته ظریف در گفتگوی آفتاب یزد با مصطفی درایتی فعال سیاسی اصالحطلب

دولت روحانی نیاز به اطالعرسانی را هیچ گاه درک نکرد
یکی از نقدهای همیشگی به دولت روحانی ،عدم برخورداری از یک تیم اطالعرسانی قوی ،حرفهای و آشنا به جامعه بود .حسام الدین آشنا شاید یکیاز
تأثیرگذارترین مهرههای رسانهای نزدیک به حسن روحانی باشد که عالوه بر هزینهزاییهای فراوان ،تالش کرد این گونه القا کند که نه تنها اصالحطلبان در
پیروزی روحانی نقشی نداشتهاند که فاصله گرفتن از اصالحات به نفع او است .مشاور فرهنگی و اطالعرسانی روحانی یکی از کلیدیترین شخصیتهایی
است که در غائلهی لو رفتن فایل صوتی ظریف حضور داشت و در نهایت نیز برکنار شد .مصطفی درایتی معتقد است «له کردن منافع ملی» به بهانهی
رسیدن به «منافع زودگذر حزبی» متاسفانه به یک رویه یا یک قانون تبدیل شده است که صرف ًا میتوان گفت؛ متأسفانه!

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک فعال سیاسی اصالحطلب در
گفتگو با آفتاب یزد ضمن ابراز تأسف از اتفاقاتی که ذیل آن به آقای
ظریف تاختند میگوید« :گفتههای ظریف در میان هیاهویی ناشی از
یک کارنابلدی وعدم اســتیال بر جایگاه رسانه ُگم شد ،گفتههایی که
دست بر قضا جامعه باید آن را بدون حواشی و بزرگنماییها با آرامش
خاطر میشــنید اما به دلیل یک بیاحتیاطی و نگاه خودخواهانه (!)
دقیقاً همان اتفاقی رخ داد که نمیبایست».
مصطفی درایتی اظهار میدارد« :ارادت ظریف به ســردار سلیمانی از
من اصالحطلب که
خیلی از اصولگرایان مدعی نیز بیشتر است این را نه ِ
خو ِد اصولگرایان نیز باور دارند اما وقتی یک فایل در زمانی که نمیباید
به آن شــکل که افتد و دانیم؛ منتشر میشــود به طور طبیعی زیر
انبوهی از غبار حاشیهها ُگم میشود و هر فرد آن طور که میخواهد
بهرهبرداری میکند بهره برداریهایی که گاه دردناک است!»
این تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید« :ما نمیخواهیم شخص را تخطئه
یا محاکمه کنیم اما مجموعهای از عوامل طی این  ۷ســال و چند ماه
دست به دست هم داد تا میوهاش بشود این افتضاح ،آن هم افتضاحی
که به آسانی قابل پیشگیری بود اما وقتی برخی آدمهای پررنگ ،خود را
اصل و مابقی را فرع میدانند طبیعی است که انتقادها یا درست شنیده
نمیشود یا دچار سیاهنمایی میشود و این اتفاق تلخ رخ میدهد».
> حسام الدین آشنا کیست؟

«آصفــری» نمایندهی اراک معتقد اســت« :برخورد با آشنا«شــو»
است« ،».احمدی بیغش» موضوع را به قتلهای زنجیرهای و امنیتی
و حیثیتــی ربط داده ،کاربران فضای مجازی نیز واکنشهای جالبی
نشــان داده اند« :همیشه شعبون ،این بار رمضون« ،»،تازه کار شروع
شده»« ،آشنا جعبه سیاه است» و احمد امیرآبادی فراهانی ،نماینده
مجلس که در توییتر نوشــت« :برکناری آقای آشنا افتضاح به وجود
آمده را بهبود نمیبخشد تحقیق وتفحص از مرکز استراتژیک ریاست
جمهــوری و نــوار صوتی دکتر ظریف به کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی رســیده تا حصول نتیجه نهایی و مشخص شدن
خائنین به ملت وکشور پیگیری مینماییم ».در این میان اما ،آشنا با
تصویری از خود در مسجد گوهرشاد ،از حضورش در خراسان رضوی
خبرداده و اما؛ حسام الدین آشنا ،متولد  ۱۳۴۳در شهر تهران است.
رئیس سابق مرکز بررسیهای استراتژیک ،مشاور رئیس جمهور ایران
 اگر برکنار نشده باشد!  -و همچنین استاد دانشکده معارف اسالمی،فرهنگ و ارتباطات دانشــگاه امام صادق (ع) بود .آشنا دارای مدرک
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و تبلیغ و دکتری معارف اسالمی و
فرهنگ و ارتباطات از دانشــگاه امام صادق (ع) است .وی که پیشتر
لباس روحانیت بر تن میکرد ،در ســالهای گذشته دیگر این لباس
را نمیپوشــد .آشنا که از  ۱۶ســالگی به سپاه شهرکرد پیوست ،در
۱۷سالگی کارمند رادیو اهواز شد .آشنا سال  ۱۳۶۷با دختر قربانعلی
دری نجف آبادی ازدواج کرد ،در دوران ریاست جمهوری سید محمد
خاتمی توسط پدرزن خود که در آن زمان وزیر اطالعات بود به سمت
معاونت ویژه وزارت اطالعات گمارده شد.
> همکاری با حسن روحانی

اولین همکاری آشــنا و حسن روحانی به ســال  ۱۳۷۷باز میگردد.
حســامالدین آشنا در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲
عضو هسته مرکزی ستاد انتخاباتی حسن روحانی و مشاور و تحلیلگر
مناظــرات وی بود .وی در اولین ســفر حســن روحانی به نیویورک
برای شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳
از همراهان رئیس جمهور بود .او یکی از نمایندگان رئیسجمهور در
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است.

> فعالیت در فضای مجازی

آشــنا فعالیت فراوانی در شــبکههای مجازی به ویژه توئیتر دارد و
بارها به وســیله پیامهایی که در شبکههای مجازی منتشر میکند،
حاشیهساز شد .این مشاور رئیس جمهور در دی ماه سال  ۱۳۹۷در

> برخی تالش کردند رابطهی رسانه و حسن روحانی
به اصطالح شکرآب شود

واکنش به توئیت محسن رضایی ،نامهای سرگشاده منتشر کرد که با
واکنش بســیاری از مقامات کشوری و لشگری رو به رو شد .آشنا در
این نامه با برداشت غلط از توئیت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
و انتصاب تهمتهایی به او ،اینگونه به جامعه القاء کرد که فرماندهان
ارشد نظامی دوران دفاع مقدس عمدا ً با عملیاتهای فریبنده زمینه
شهادت رزمندگان ایرانی را فراهم میکردند.
> ضعف اطالعرسانی دولت مشهود است

مصطفی درایتی در واکنش به ضعف اطالعرسانی دولت از همان آغاز
دولت یازدهم میگوید :از همان ابتدا مشخص بود که آقای روحانی با
موانع سنگینی رو به رو میشود .طبیعتا مخالفان روحانی ابزارهایی در
اختیار دارند و اگر دولت میخواهد کار خود را با توجه به وعدههایی
که داده پیش برد باید ســعی کند ابزار مشابهی را به وجود آورد که
مهمترین آن به نظرم مسئله رسانه بود .تیم آقای روحانی یا ضرورتی
نمیدید یا تیمش را نداشت و رسانه را جدی نگرفت با توجه به اینکه
صدا و سیما نسبت به آقای روحانی موضع داشت و ابزارهای رسانهای
دیگری هم کامل در اختیار جریان مقابل بود که متاسفانه هم از دولت
تغذیه میکنند بنابراین این اشکال به صورت جدی به دولت یازدهم
و دوازدهم وارد بود که توان رسانه توان مهمی است و اگر از آن دوری
کند ممکن است ضربه ببیند و شاید خیلی از کارهایی که علیه آقای
روحانی میخواستند انجام دهند با همین توان رسانهای دنبال کردند.
فضا ساختند میدان ساختند دروغ گفتند چیزهای کوچک را بزرگ
کردند و آنچه را که بزرگ بود ســعی کردند دیده نشود و دولت هم
هیچ صدایی از او بیرون نمیآمد .کم کم رســانههای اصالحطلب هم
مقداری دلخور شــدند و دنبال اینکه خودشــان این ضعف را جبران
کنند نرفتند .این ضعف مشهود بود و تا آخر هم همین گونه بود و تا
آخر هم هیچ راهکار مشخصی که این ضعف برطرف شود انجام نشد.
> در عالم سیاست ،شخصیتها تعیینکننده اند!

این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به این پرسش آفتاب یزد که
برخی آدمهای تأثیرگذار باعث شدند شکاف و حفره بین اصالحات،
رسانهها و آقای روحانی ایجاد شود خاطرنشان میکند :این امر در عالم
سیاست اتفاق میافتد .ممکن است فردی به دلیل خاصیتهای ذاتی
خود وقتی وارد چرخه میشــود گاهی اوقات نوع رفتارش به گونهای
است که مثال احتمال تاثیرگذاری بیشــتری داده میشود و ممکن
است واقعی هم باشد نمیشود گفت خوب است یا بد یا باعث چالش
میشــود یا نمیشود .بســتگی به این دارد که فرد چقدر به منافع و
مصالح رئیس جمهور معتقد باشد و در ضمن چقدر توانمندی داشته
باشــد برای اینکه بتواند تاثیر مثبت گذارد یا روی رئیس جمهور یا
روی بدنه اجتماع که رئیس جمهور میخواهد قضاوت کند کلیت را
نمیتوان گفت که خوب اســت یا بد ،بستگی به رفتار آن آدم با نفوذ
پیدا میکند که آیا در حد و فهمی است که مسائل رئیس جمهوری
را با اولویت خیلی از مسائل دهد یا نه ممکن است نباشد و اگر نباشد
بسیار مخرب است و خیلی از شکافها را ایجاد میکند اگر باشد که
میتواند بسیار به رئیس جمهور کمک کند لذا صرفا نمیتوانم بودن
این افراد را نفی کنم که حتما مضر هستند.

مصطفی درایتی ضمن پذیرفتن این مسئله که یکسری آدمها هستند
که فاصله بین رئیس جمهور و رسانه را پر میکنند یعنی اجازه نمیدهند
رسانه به رئیس جمهور نزدیک شود به این پرسش که آیا آثار تخریبی
برخی آدمها را میشود پذیرفت یا نه؟ میگوید :در بعضی موارد بله! اما
من کلیت را گفتم .گاهی با بودن برخی افراد فهیم و تاثیرگذار سبب شده
که رابطه بین رئیس جمهور و رســانه بهبود یابد این بحث به آدمهایی
برمیگردد که به صورت معمول بستر یا زمینه تاثیرگذاری بیشتر برای
خود فراهم کردند اگر این افراد ،افرادی باشند که شایسته این تاثیرگذاری
نباشــند یقینا به رئیس جمهور لطمه میزنند اما اگر آدمهای فهیم و
شایستهای باشند میتوانند به رئیس جمهور کمک کنند.
> ارادت ظریف به سلیمانی بیشتر از برخی اصولگرایان مدعی است

درایتی در پایان با تأکید بر این مسئله که به نظر بنده حواشی فایل
لو رفته قابل پیشگیری بود و باید احتیاط بیشتری میشد؛ میگوید؛
باید از خودمان بپرسیم ،چرا این اتفاق افتاده؟ هنوز مسائلی مبهم است
تا وقتی مشخص نشــود که نمیتوان چیزی گفت .باید زمان بگذرد
ممکن اســت افرادی که اقدام به این کار کردند هدفی داشتند که در
ادامه به عکس هم شود وقتی کاری را انجام میدهیم ممکن است در
اختیار ما باشد ولی جمع کردن و روند آن ممکن است از دست خارج
شــود .ممکن این نتیجه خالف آن چیزی شود که اقدامکننده انتظار
داشته است .اما به هر صورت کسانی که اقدام به این کار کردند حتما
منظوری داشتند ممکن است عوامل داخلی باشد ممکن است عوامل
بیرونی باشــد اما آنچه که اهمیت آن بیشتر است این است که اگر در
شــرایط دیگری در فضای آرامتری رخ میداد بهتر بود ولی گاهی این
اتفاقات میافتد و باید دید آیا میتوان به خیر تبدیل کرد یا نه.

> اصولگرایان در نتیجهگیری و قضاوت عجول هستند

این تحلیلگر مسائل سیاســی اظهار میدارد :فایل صوتی ایشان را که
گوش کردم گاهی با موضع گیریهایی که اصولگرایان میکنند تعجب
میکنم چرا اینقدر زود قضاوت میکنید چرا باید اینقدر تنگ نظر نسبت
به افرادی که عمری را برای منافع این کشــور گذاشتند باشید .اینجا
مسئله اشخاص نیست مسئله یک نگاه و روند است ،یک استراتژی برای
حفظ منافع کشور است .در شرایط فعلی معتقدم این مسئله اصال به ضرر
ظریف تمام نخواهد شد نمیدانم چه کسی و با چه منظوری منتشر کرده
است اگر مثال این احتمال وجود داشته باشد که میخواستند ظریف را
خراب کنند به نظر من نگاه درستی از جامعه نداشتند که عکسالعمل
جامعه نسبت به صحبتهای آقای ظریف چه خواهد بود؟ به نظر من
نه تنها اشکالی به آقای ظریف وارد نمیکرد بلکه محبوبیت اجتماعی را
هم افزایش میدهد .نگاه مردم با نگاهی که نسبت به مسئولین خارجی
و داخلی دارند بیشــتر هماهنگ است تا حرفهایی که برخی آقایون
میزنند .اظهار ارادتی که ایشان در برخی جاها به آقای سلیمانی میکند
خیلی از این اصولگراها هیــچ وقت نکردند و نمیکنند .در اینجا اصال
مسئله افراد نیست .سلیمانی ،ظریف و غیره و غیره به خاطر ائتالی ایران
ورود پیدا میکنند .آنچه که مهم است این است هر حرکتی که منجر به
توسعه و امنیت شود قابل تقدیر است و مردم هم تجلیل میکنند به هر
حال رفتارهای این شکلی شاید خیلی بیسابقه نبوده است .در گذشته
هم چنین اتفاقاتی افتاده است.
> رقابت سیاسی قاتل منافع ملی است!

درایتی به موضوع مهمی اشــاره کرده میگوید در کشــور ما گاهی
رقابتهای سیاسی منافع ملی را له میکند و آن راتحت الشعاع قرار
میدهد و گاهی فکر میکنیم این نوار باید در شــرایط فعلی منتشر
نمیشــد .یقینا ظریف هم این را برای انتشار در زمان خاصی مطرح
کرده بود .افرادی که این کار را انجام دادند منافع ملی برایشــان مهم
نیست و منافع مقطعی احتمالی را مد نظر قرار دادند که متاسفانه در
کشور ما به رویه یا شاید قانون تبدیل شده است.

کره شمالی احتماال به دنبال اقدامات تحریکآمیز و مدرن کردن موشکهایش است

یکی از مقامهای ارشد اطالعاتی آمریکا گفت ،کره شمالی احتماال در
حال انجام اقدامات تحریکآمیز نظامی است که ممکن است شامل
یک آزمایش اتمی برای اعمال فشــار بر آمریکا و متحدانش باشــد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری یونهاپ ،ژنرال اسکات بریر،

مدیر آژانس اطالعات دفاعی آمریکا گفت :نوع و وسعت فعالیتهای
تحریکآمیز کره شمالی به این بســتگی دارد که کیم جونگ اون،
رهبر کره شمالی چطور میخواهد بر کره جنوبی و آمریکا فشار وارد
کند .وی در بیانیهای که به کمیته سرویسهای مسلح سنا آمریکا و

نشستتروئیکاصلحدرافغانستان
در قطر برگزار میشود

کشــورهای عضو «تروئیکای گسترش یافته»
قرار است یک روز پیش از ضرباالجل طالبان
برای خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان
در دوحه قطر گفتوگو کنند .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،نمایندگان
ویژه کشــور روســیه همراه با تروئیکای چین،
پاکستان و ایاالت متحده قرار است در نشست
امروز خود در دوحه قطر به بررســی روند صلح
بیــن طالبان و دولــت افغانســتان بپردازند و

راهحلی را برای ایــن موضوع پیدا کنند ،چون
آمریکا نتوانســته به ضرباالجل اول مه سال
جاری میالدی با طالبان برای خروج نیروهای
آمریکایی از افغانســتان برسد .یک روز پیش از
این گفتوگوها در قطر ،کاخ سفید اعالم کرده
بود که آمریکا خروج نیروهایش از افغانستان را
آغاز کرده اســت .نیروهای آمریکایی و ناتو قرار
اســت تا  ۱۱سپتامبر ســال جاری میالدی از
افغانستان خارج شوند.

پیش از جلسه کمیته درباره تهدیدهای جهانی ارائه کرد ،آورده است:
انتظار داریم رژیم کیم جونگ اون در ابتدا از تحریک ایاالت متحده
یا تضعیف تعامل دیپلماتیــک احتمالی اجتناب کند ،چون رویکرد
سیاست دولت جدید ایاالت متحده در مورد خود را ارزیابی میکند.

در آیندهای نزدیک عراق را
ترک نخواهیم کرد

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)
تصریح کرد کــه نیروهای آمریکایی در آیندهای
نزدیک عراق را ترک نخواهند کرد .به گزارش ایسنا،
به نقل از بغداد الیوم ،کنت مکنزی ،فرمانده ستاد
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در گفتگویی
تلویزینی عنوان داشت :نیروهای آمریکایی بنا به
درخواست دولت عراق در این کشور حضور دارند و
به نبرد علیه داعش با همکاری با ائتالف بینالمللی
ادامه میدهند .این نبرد هنوز پایان نیافته است.

مکنزی نقش ارتش عراق را ستود و گفت :عراقیها
خودشان میجنگند و ماموریت ما از نبرد مستقیم
به حمایتی گستردهتر و آموزش آنها تبدیل شده
است و ما از نبرد میدانی به دور هستیم ،این همان
موضعی است که ما خواهان گسترش آن هستیم.
وی افزود :آینده نیروهــای آمریکایی در عراق از
طریق مذاکرات با دولت عراق تعیین خواهد شد.
من بر این باور نیستم که در آیندهای نزدیک عراق
را ترک کنیم.

سربازان اسرائیلی از ابتالی خود به سرطان به دلیل گنبد آهنین گفتند

سربازان اسرائیلی فاش کردند که به دلیل گذراندن خدمت نظامی
خود در سامانه ضد موشکی گنبد آهنین ،به سرطان مبتال شدهاند.
بهگزارش ایسنا ،به نقل از الجزیره ،روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش
داد که تعدادی از سربازان اسرائیلی که در گنبد آهنین خدمت خود

را گذراندند ،با نزدیک شــدن به پایان خدمت نظامیشان یا بعد از
مدت کوتاهی از اتمام آن ،به سرطان مبتال شدند .این روزنامه نوشت
که این سربازان مدعی هستند که ارتباطی بین خدمت آنها در این
ســامانه و بیماریشان وجود دارد و رادار این سامانه باعث تشعشع

و گرما میشــود که به بیماری منجر میگردد .یدیعوت آحارونوت
گزارش داد که درصدد است داستان حدود  ۱۰سرباز مبتال به این
بیماری را منتشر کند که برخی از این سربازان در مراحل مختلفی
از شکایت علیه وزارت جنگ این رژیم هستند.
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ناوالنی با چهرهای نزار در دادگاه :پوتین سارقی برهنه است!

ناوالنی که از طریق لینک ویدئویی از سلول زندانش و برای نخستین بار از زمان پایان دادن
به اعتصاب غذا در انظار عمومی حاضر شد ،رئیس جمهوری روسیه را «یک پادشاه دزد و
لخت» خطاب کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،الکسی ناوالنی ،منتقد
سرسخت کرملین که در این حضور ویدئویی در دادگاه نحیف اما جسور میآمد ،به والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روسیه توهین کرد و او را «یک پادشاه سارق و برهنه» خطاب کرد.

آمریکا

نیروهای آمریکایی خروج از
افغانستان را آغاز کردهاند

شبکه خبری سیانان گزارش کرد ،نیروهای
آمریکایــی خروج از افغانســتان را به عنوان
بخشــی از برنامــه دولت بایــدن برای ترک
کامل این کشــور پس از  ۲۰سال درگیری و
جنگ ،آغاز کردهاند .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری آناتولی ،در این گزارش به نقل
از چندین مقام دفاعــی ایاالت متحده آمده
است که کمتر از  ۱۰۰نیرو به همراه تجهیزات
نظامی عمدتا توسط هواپیماها منتقل شدهاند.
جو بایــدن ،رئیس جمهوری آمریــکا اوایل
مــاه جاری میالدی اعالم کــرده بود که این
کشــور تمامی نیروهایش را تا  ۱۱سپتامبر
که بیســتمین ســالگرد حمالت تروریستی
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱است از افغانستان خارج
میکند .بر اســاس اعالم مقامهــای دفاعی
آمریکا مقاطعهکاران و کارمندان دولت آمریکا
نیز در حال خروج از افغانستان هستند.

جبران باسیل:

لبنان

روسیه در لبنان
دخالتنمیکند

رئیس جریان ملــی آزاد لبنان با بیان اینکه
روسیه در امور کشــورش دخالت نمیکند،
تصریح کرد که این جریان از مسکو میخواهد
تا در دســتیابی به راه حلها کمک کند .به
گزارش ایســنا ،جبران باسیل ،رئیس جریان
ملــی آزاد لبنان در مصاحبه با روســیا الیوم
گفت :نظام سیاسی در لبنان شکست خورده
اســت و باید اصالح شود .تشــکیل دولت از
طریق یک فرد غیرممکن است .وی ادامه داد:
اموال لبنانیها و سپردههای آنها به سرقت
رفته اســت و ما خواهان بررسیهای کیفری
برای بازگرداندن آن اموال هستیم .باسیل علت
وضعیت کنونی در لبنــان را «نظام طائفهای
دانست که مانع از اصالح در کشور میشود».
وی در مورد حــزب اهلل نیز گفت که جریان
وی با حزب اهلل درمورد رویارویی با اســرائیل
و تروریسم و حاکمیت داشتن تصمیمگیری
در لبنان همنظر است .باسیل در مورد انفجار
بیروت تصریح کرد :این رخداد را نمیتوان از
محاصره مالی ،اقتصادی و انقالب رنگی مورد
حمایت از خارج جدا دانست.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

کسانی که از رواج قلیان و دود و دم
بین مــردم در قهوه خانهها و چایخانهها
که اغلب مشــتریان آنها را جوانان این
مــرز و بوم تشــکیل میدهند به کمک
دوستان نادانتر از خود دفاع میکنند و
برای متخلفین از دستورات بهداشتی آن
ِپیدمی
هم در این شرایط همهگیری َو ا
ِ
ویروس بیماری بســیار خطرناک کرونا
اشک تمساح میریزند ،درواقع دانسته یا
ندانسته و یا از روی نادانی و بیاطالعی
و قبول نداشتن پروتکلهای بهداشتی،
بــه مردم و کشــور در کمــال نادانی و
بیسوادی با این همه هشدارها آگاهانه
خیانت میکنند!
09131292

ســالم .از جناب خدیــر قدردانی
میکنم با مطلبی کــه از گاندو و آقای
داریــوش فرهنــگ قلم زدند مناســبه
جناب فرهنگ سه بار مرور کنند .معلم
بازنشسته ،جانباز ،قائم شهر.
09113232

روزنامه آفتاب کم راجع به افزایش
حقــوق بازنشســتگان ایــن همیشــه
گرســنههاي شــاکي طلبکار بنویسید.
نصف بیشتر مردم هیچ درآمدي ماهانه
براي امرار معــاش ندارند و با یارانه این
روزگار رو با سختی مي گذرونند ،اونوقت
این بازنشســتهها با ماهي چند میلیون
درآمــد ثابت همیشــه خــدا طلبکار و
ناراحت هســتند .افزایــش حقوق اینها
یعني فشار سنگین بر اکثریت جامعه و
تورم و فقر بیشتر جامعه ایران کم راجع
به اینها بنویســید که حالمون داره بهم
میخوره که خودمون بیکاریم و مستأجر.
09058948

آقای دکتر عسگری تلویزیون ایران
کسالتبار و بینشــاط است آن را احیا
کنیــد .برنامههای چالشــی و مناظرات
سیاســی و اجتماعی را گســترده کنید
وگرنه اقبال روزافزون مردم به ماهوارهها
ادامه دارد.
09120389

قیمتمسکنامسالهم
جهشیخواهدشد؟
ادامه از صفحه اول:
سناریوی محتمل این است که قیمت اسمی
مسکن در ســال جاری ثابت بماند و بعد
همزمان با افزایش قیمتها در سایر بخشهای
کاال و خدمات و تورم عمومی ،کاهش واقعی
قیمت مسکن رقم بخورد که با توجه به سطح
باالی قیمت در شرایط فعلی که سبب شده تا
نسبت  Pبه ( Rتفاوت قیمت مسکن نسبت
به اجاره) باال باشد ،انتظار میرود سناریوی
کاهش اسمی قیمت مسکن هم در پی باشد؛
کما اینکه در گزارش بانک مرکزی از بازار
مسکن فروردین امسال ،کاهش  ۳.۱درصدی
قیمت مسکن را مشاهده کردیم؛ هر چند که
معمو ً
ال ماههای فروردین هر ســال به دلیل
توقف معامالت و تعطیلیهای متعدد  -که
امسال محدودیتهای کرونایی این تعطیلیها
را تشدید کرد -شــاهد توقف رشد اسمی
قیمتمسکنهستیم.

درسهای
حمل و نقلی کرونا
ادامه از صفحه اول:
در این بین یک ســری موارد میتواند کمک
خوبی به مدیریت این موضوع باشــد از جمله:
توزیــع ســاعات کاری مشــاغل ،راهانــدازی
خودروهای اشتراکی (بخش خصوصی) با فاصله
اجتماعی برای کارکنان دولت (سرویس ویژه
کارکنان دولت) ،تعطیلی خطوط کم تقاضا و
اضافه کردن ناوگان عمومی در خطوط پرتقاضا،
تشویق به تردد پیاده در داخل شهرهای کوچک
و همچنین ایجاد محدودیتهای تردد با کنترل
جدی و هوشــمند در شــهرهای با وضعیت
حاد کرونایی و انجام فعالیــت ادارات بصورت
الکترونیکی با قابلیت تعیین زمان رسیدگی و
ارائه پاسخ از سوی دســتگاه .این موارد اندک
موضوعاتی اســت که میتوان با بکارگیری آن
بخشی از جریان تقاضای شهری را کاهش داد.
ویروس کرونا دیر یا زود مهار و از بین میرود اما
آنچه این ویروس به مسئوالن دولتی یادآوری
کرد آن اســت که ناوگان حمل و نقل عمومی
در حوزه تأمین اتوبوس و واگن در شــهرهای
دارای مترو نیاز فوری دارد و بین تعداد ناوگان
حمل و نقل عمومی با نیازهای شهرها فاصله
بسیار است.

از اجرای مرحله دوم همسانسازی
حقوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی
صحبــت آیا مراحل دیگــری هم وجود
دارد چون کســی به آن اشاره نمیکند
در ضمن یک همسانسازی دیگری هم
الزم است و آن این است که بازنشستگان
کشــوری از مرداد  ۹۹همسازی شدند،
ولی بازنشســتگان تامیــن اجتماعی از
فروردیــن  ۱۴۰۰درموردشــان انجــام
میشود آیا این تبعیض جبران میشود؟
09128109

در شرایطی که جامعه نیاز مبرم به
پاکسازی از مواد مضر و آلودهکننده هوا
و آسیب رسان به سالمتی و مخرب ریهها
بخصوص در این شــرایط کرونایی دارد،
چگونه بعضی افراد بیتوجه به سالمتی
و بهداشــت عمومی ،خصوصاً سالمتی
جوانــان عزیز کشــورمان ،از جلوگیری
و عــدم عرضــه قلیــان در قهوهخانهها
و چایخانههــا و مراکــز دود و َدم تا این
حد گِلهمند شــدهاند و نگران کم شدن
ِ
ناراحت سرگردانی
درآمد آنها و شــاید
خود و دوستان و رفقا از این نظر هستند!
بههیچوجه دلیلی برای طرح این موضوع
ا ِعتیادآور ،و َرد شــده از سوی مسئولین
محترم وزارت بهداشــت کشور ،آنهم در
یک ستون از صفحات با ارزش روزنامه و
چاپ آن وجود ندارد.
09131292

چــرا در ایام نــوروز ورود و خروج
تمام شــهرها را ممنوع نکردند تا امروز
به مشکل فوتی سه رقمی گرفتار نشویم.
09112360

اگر دولت سفرهای نوروزی را ممنوع
کــرده بود امروز شــاهد ایــن وضعیت
نبودیم .تا کی مــردم قربانی بیتدبیری
خواهند بود خدا عالم است.
09198432

با آرزوی موفقیت برای کارکنان آن
جریده محترم .در شماره امروز در وصف
آقای حریرچی سخن گفته شد غافل از
اینکه در اوایل کرونا ایشــان با تمسخر
قرنطینــه را مرتبــط با جنــگ جهانی
گذشته توصیف کردند!
09123453

پیامهای مردمی در صفحات 7-4-۲

خبرچین

ازدواج بعد لغو تحریمها

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان گفته اند :براســاس بررســیهای
اخیــر ۳۷ ،درصد جوانان حتی با رفع تمامی
مشــکالت اقتصادی باز هم تمایلی به ازدواج
ندارند .ما هم براســاس وظیفــه خبرچینی
ســراغ برخی افراد رفتیم و نظرشان را جویا
شدیم که چنین گفتند:
*مــن تمایلی بــه ازدواج نــدارم .حتی اگه
تحریما لغو بشــه .مگر قیمت سکه زیر یک
میلیــون بره! کیس ازدواجــم هم قبول کنه
مهرش دو سه تا سکه باشه.
*در شــرایطی که مردم بخاطر کرونا دور از
جون دارند تلف میشــن فعــال فقط به زنده
موندن فکر میکنند .شــما هــم وقت گیر
آوردید؟ اگــه احمدینژاد بود میگفت :االن
مشکل مملکت کاهش ازدواجه؟
*من تمایل بــه ازدواج دارم اما متاســفانه
خواستگار ندارم .البد قحط الرجاله
*بابام میگه وقتی یه نفرو بیار ســر ســفره
عقــد که بتونــی از پس مخارجــش از پس
خوشــبختیش بربیای .با این فرمول بابام که
از فرمولهای اقتصادی آقای محسن رضایی
هم پیچیده تره من فهمیدم نمیتونم کسی
را سر سفره عقد ببرم.
*فقر سفرههای ما را کوچیک کرد سفرههای
عقد را جمع کرد!
*عــدم تمایــل بــه ازدواج هــم نوعــی
خودسانسوری خود تحریمیست .البته ریشه
اقتصادی ،فرهنگــی داره هیچ ربطی هم به
تحریما نداره!
*پــدر بزرگــم میگفت« :قدیم پســرامون
هنوز پشت لبشــون سبزنشده بود یه دختر
نشون میکردیم نامزدشــون میکردیم بعد
مدتــی هم عقــد و میفرســتادیمش خونه
بخت .اصال جوون مجرد نداشتیم اگه احیانا
چنین موردی بود مردم حیرون میشــدند و
هزار حرف و لغز پشــت سرش میزدند مثال
میگفتند :طرف یــا مجنونه یا عیبی داره یا
طلسم شده»! حاال طوری شده آنقدر جوونها
بیمیل به ازدواج هستند که اگه یه وقت یه
ماشــین عروس ببینیم حیرون میشیم .باور
کنید چندی پیش یه ماشین عروس دیدیم.
بچهام با تعجب گفت :بابا این ماشــینه چرا
گل بهــش زدنــد؟ ببینید ایــن بچه از بس
ماشین عروس ندیده بود چنین سوالی کرد.
*من تا رفع تحریمهای ظالمانه ،بازگشــت
قیمتهــا خصوصــا قیمت مســکن حداقل
به  ۱۰ســال قبل ،تک رقمی شــدن تورم،
باز گشــت دالر به کانال  ۳هزارتومان زمان
احمدینــژاد تمایلی به ازدواج نــدارم .اگر
هم چنین اتفاقی نیافتــاد و بعد لغو تحریما
قیمتها به سابق برنگشت به جهنم ،فوقش
میفهمــم بعضی مخالفای برجــام جیلیز و
ویلیــز میکردند و میگفتند« :برجام هیچ و
پوچه» حق با اونا بوده!
دیالوگ

دریغ مدت عمرم کــه بر امید وصال
به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق
تفسیر :حافظ این شعر را تقدیم میکند به جوانایی که بخاطر فقر و
بیکاری به وصال خود نرسیدند و سر سفره عقد ننشستند!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پالک 1۰طبقه اول واحد یک
امور آگهیها۰912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن۴۴5۴5۰76-7 :
توزیع :تلفن۰9128197782 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس۰35-352۴6919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :از بزرگترین محنت ها ،دوام یافتن فتنه هاست.
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محرومیت ۴ساله جودوی ایران از فعالیتهای بینالمللی

آفتاب یزد  -گروه شــبکه :با رای کمیته
انضباطی فدراسیون جهانی ،جودوی ایران
به مدت  ۴ســال از فعالیتهای بینالمللی
محروم شــد! با اینکه به نظر میرســید
ماجرای محرومیت جــودوی ایران با رای
دادگاه  CASمختومه شده باشد ،بار دیگر
شوک بزرگی نه تنها به این رشته المپیکی
بلکه به ورزش ایران وارد شد .بعد از مدتها
انتظــار و دفاعیاتی که ایــران در پرونده
تعلیق از ســوی فدراسیون جهانی جودو
انجــام داد ،دادگاه  CASاین رای را باطل
و پرونده را به کمیته انضباطی فدراسیون
جهانی بازگرداند .این موضوع باعث شد تا
جودوکاران ایرانــی بتوانند بعد از مدتها
غیبت در میادین بینالمللی در مسابقات
قهرمانی جودوی آسیا شرکت کنند و حتی
با توجه به امتیازاتــی که محمد محمدی
بریمانلو به دست آورد ،او سهمیه المپیک
توکیو را هم کسب کرد .با این حال کسی
باخبر نبود که در فدراسیون جهانی جودو
این پرونده همچنان باز مانده و قرار است
رای جدیدی برای آن صادر شــود .اکنون
بار دیگر رای کمیته انضباطی فدراســیون
جهانی به فدراسیون ایران رسید؛ رایی که
محتویاتی شوکهکننده داشت .بر این اساس
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو در
رای جدید خود ،جودوی ایران را به مدت
۴سال (از سپتامبر  2۰19تا سپتامبر )2۰23
از حضور در کلیه رویدادهای بینالمللی به
دلیلعدم رویارویی جودوکاران ایران مقابل
حریفانی از رژیم اشــغالگر قدس محروم
کرد .در واقع جودوی ایران از  27شهریور

حکم ناجوانمردانه

 1398تا  26شهریور  1۴۰2از حضور در کلیه
رویدادهای بینالمللی محروم شده است.
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو
مدعی شــدهعدم رویارویی جودوکاران
ایــران مقابل حریفان ایــن رژیم غاصب
به صورت ســازمان یافته و با هماهنگی
وزارت ورزش و کمیتــه المپیــک ایران
بوده است.
اکنون بر اســاس مقــررات بینالمللی،
فدراســیون جودو ایران ظــرف  21روز
از تاریــخ وصول ایــن رأی ،فرصت دارد
اعتراض خود را نســبت به رأی محرومیت
چهارســاله نزد دیوان داوری ورزش ثبت
کند .با وجود این فرصت و طوالنی شــدن
پروسه رســیدگی به این پرونده و رفت و
برگشــت به دادگاه  CASبعید است این
بار دیگر جــودوی ایران بتواند تغییری در
نتیجه پرونــده ایجاد کند .با این روند تیم

ملی جودوی ایران نه در المپیک توکیو و نه
در بازیهای آسیایی  2۰22نماینده نخواهد
داشت و فدراســیون جودو از همین حاال
باید به فکر پشتوانهسازی برای نسلهای
بعدی باشد.
> ازارزشهادفاعمیکنیم

در همین راســتا رئیس فدراسیون جودو
گفت :به زودی جلســهای را با حضور وزیر
ورزش و رئیــس کمیته ملی المپیک برای
بررســی ابعاد مختلف محرومیت جودوی
ایران برگزار میکنیم .به گزارش ایســنا،
آرش میراسماعیلی اظهار کرد« :نزدیک به
 2سال است که درگیر این پرونده هستیم.
پس از صــدور حکم تعلیــق نامحدود و
دائمی از سوی فدراسیون جهانی به دادگاه
حکمیت ورزش شــکایت کردیم که خدا
کمک کــرد و دادگاه  CASحکم به ابطال

امید
به زندگی
علی اکبر فرقانی

تعلیق نامحدود جودوی ایران داد ».رئیس
فدراســیون جودو افزود« :بعد صدور رای
دادگاه  CASدر رقابتهای قهرمانی آسیا
شــرکت کردیم و در حالیکه یک سهمیه
المپیک نیز توسط محمد بریمانلو به دست
آورده بودیم و وی قرار بود طی هفتههای
آینــده عازم مســابقات جهانی شــود،
فدراسیون جهانی جودو در کمال ناباوری
رای ناعادالنــه و ظالمانه خود را صادر کرد
و جودوی ایران را تا ســال  1۴۰2محروم
کرد ».وی با اشاره به فرصت اعتراض ایران
به رای محرومیت فدراسیون جهانی جودو،
گفت 21« :روز فرصت داریم تا به این رای
در دادگاه  CASاعتــراض کنیــم .هفته
آینده جلســهای را با حضور وزیر ورزش،
رئیس کمیته ملی المپیک و وکالی پرونده
برگزار میکنیــم تا ابعاد مختلف پرونده را
مورد بررســی قرار دهیم ».میراسماعیلی
در پاسخ به این سوال که با این اوصاف چرا
فدراســیون جودو چندی پیش اعالم کرد
محرومیت جودوی ایران برطرف شده است،
خاطرنشان کرد« :فدراسیون جهانی در رای
قبلی حکم به تعلیق نامحــدود و دائمی
جودوی ایران داده بــود اما دادگاه CAS
با شــکایت ایران حکم تعلیق نامحدود را
مردود دانســت ».رئیس فدراسیون جودو
در پایــان با تاکید بر دفــاع از ارزشهای
کشــور ،گفت« :وقتی فدراسیون جهانی
یک پیش شرط سنگین که خط قرمز نظام
جمهوری اسالمی است را مطرح میکند،
طبیعتا دفاع از ارزشهای کشور برای ما از
اهمیت زیادی برخوردار است».

الیو اینستاگرام به کالب هاوس شبیه میشود

فیــس بوک اعالم کرد که قصــد دارد با اضافه کردن چند قابلیت
جدید بخش الیو اینســتاگرام را شــبیه به کالب هاوس کند .به
گزارش برنا؛ از زمان در دســترس قرار گرفتن شــبکه اجتماعی
کالب هاوس تاکنون ،بســیاری از شبکههای اجتماعی نظیر فیس
بوک ،توئیتر و حتی پیام رســان تلگرام قابلیتی برای رقابت با این
شبکه اجتماعی عرضه کردهاند تا از کوچ کردن کاربرانشان به این
شــبکه اجتماعی جلوگیری کنند .به تازگی نیز اخباری در فضای
مجازی منتشــر شده اســت که اعالم میکند شرکت فیس بوک
قصد دارد در جدیدترین اقدام خود کاری کند که اینســتاگرام نیز
تا حدودی شــبیه به کالب هاوس شود .شرکت فیس بوک در این
باره اعالم کرد که ویژگی جدیدی را به بخش الیو شبکه اجتماعی
اینســتاگرام اضافه خواهد کرد که به کاربران امکان بیصدا کردن
و خامــوش کردن میکروفن و دوربین آنها در هنگام یک ویدئوی
الیو را میدهد .اینســتاگرام درباره این موضــوع گفت که هدف
اصلــی از اضافه کردن این ویژگی بهبود رابــط کاربری و افزایش

رضایت کاربران این شبکه اجتماعی است و این در حالی است که
فیسبوک عمال کاربران را تشــویق به برگزاری الیوهای چند نفره
برای بحثهای گوناگون میکند و انتظار میرود در آینده نیز تعداد
افــرادی که امکان برگزاری الیو با آنهــا وجود دارد ،افزایش پیدا
کند .فیس بوک به طور رســمی اعالم نکرده که قصد دارد با این
کار با شــبکه اجتماعی کالب هاوس رقابت کند اما این ویژگی به
طور مســتقیم برای رقابت با کالب هاوس طراحی شــده است .از
دیگر دالیل فیــس بوک برای اضافه کردن این قابلیت میتوان به
مواردی مانند حضور افراد در مراکز شــلوغ که سر و صدای زیادی
دارند و امکان باز نگه داشتن میکروفن خود را ندارند یا محلهایی
که امکان باز نگه داشتن دوربین وجود ندارد اشاره کرد .طبق اعالم
اینســتاگرام در زمان عرضه این قابلیــت آن را در اختیار تمامی
کاربران قرار خواهد داد ،اما پس از مدتی امکان بســتن میکروفن
و دوربین به مدیران الیو داده خواهد شد .قرار است این قابلیت در
روزهای آینده در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

نمیدانــم باید گفت یادش بــه خیریا این که
بگوییم متأسفانه ،هشت سال پیش روحانی قبل
از این که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود،
در مناظرههای تلویزیونی و در سخنرانیهایش
چنان وعده وعیدهــای فراوانی به مردم داد ،تا
این که بسیاری از هموطنان را پای صندوقهای
رأی کشاند و توانســت آرای فراوانی را نصیب
خود کند وپیروز انتخابات شد .با گذشت زمان
وعدهها و ســخنان قبل از انتخابات یکی پس
از دیگری به راحتی به فراموشــی سپرده شد.
گرانی ،بیکاری ،مشــکالت اقتصادی ،سرقت و
اعتیاد افزایش یافت( .اگر باور نداریدیک بار فقط
به میدان شوش ،پارک شوش) ،مراجعه کنید
کارتنخوابها و معتادان به راحتی قابل رویت
هستند .فراموشی سخنان و وعدههای قبل از
انتخابات باعث میشود مردم امید به زندگی را از
دست بدهند ،این بار و پس از هشت سال سختی
که مشکالت اقتصادی و افزایش قیمتها بیداد
کرده و میکند .کارگران ،کارمندان ،بازنشستگان
و به ویژه مســتأجران دلزده شــده اند ،چون
بیشترین مشکالت را در این هشت سال تحمل
کرده اند .امروز مردم دادرســی جز مطبوعات
ندارند و برای رفع مشکالتشان به مطبوعات
متوسل میشوند .برخی هم برای ایجاد عدالت و
حق خواهی مقابل مجلس شورای اسالمی گِرد
میآیند تا بتوانند حق و حقوق از دسته رفته و
مال در بورس فنا شده را بازستانند.
این بار در انتخابات هزاروچهارصد ،برخیها بر
ایــن عقیدهاند که نمیتوان دیگر به وعدههای
کاندیداهــا دل خوش کــرد .و میگویند که
مــا اعتمادی به گفتههای کاندیدای ریاســت
جمهــوری نداریــم ،اما اعتقاداتمــان باعث
میشــود خواسته یا ناخواســته روز انتخابات
پــای صندوقهای رأی حاضر و به آنهایی که
شــناخت بیشــتری داریم ،رأی دهیم .بهنظر
میرســد انتخابــات این دوره از حساســیت
بیشتری برخوردار است .به دلیل این که عدهای
دلسرد شــده و حاضر به تمکین نیستند و از
طرفی هم گرانیها و مشکالت معیشتی باعث
شــده مردم حس خوبی نســبت به انتخابات
نداشته باشند .چرا کسی کاری انجام نمیدهد
که مــردم آرامش بیابند .شــاید هم نزد خود
میگویند همین که هســت .حــق هم دارند
فرصت و تاریخ ریاستشان در حال انقضا است
و مشکالت مردم و گرفتاریها و گرانیها برای
آنها دیگر مهم نیســت! اما نکتهای که حائز
اهمیت اســت ،بازگرداندن امید به زندگی در
مردم اســت که کسی به فکرش نیست .کسی
پاسخی دارد؟

بازسازیرایانهای
چهره فرعون مصر

صاحب مشهورترین خنده جهان درگذشت

هنرپیشــه و کمدینــی کــه به دلیــل خندههای
بینظیرش در سطح بینالمللی شناخته شده بود به
دلیل بیماری در  ۶۵ســالگی جان خود را از دست
داد .به گزارش فــرارو ،خوان جویا بورخا معروف به

شرلوک :اگه بخوای یه درخت را مخفی کنی
بهترین جا جنگله!
شرلوک  -استیون موفات و مارک گیتیس

آگهي فراخوان عمومي ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره  99/15/MMشماره سامانه
دولت (ستاد) 2099091645000051

ریسیتاس که به دلیل بیماری در بیمارستان تحت
عمــل جراحی و قطع پا قرار گرفته بود جان خود را
از دست داد .این کمدین و هنرپیشه به دلیل خنده
متمایزش که بر روی بسیاری از تصاویر و فیلمهای

تلگرام دستی ،اختراع جالب نوه
برای مادربزرگ  ۹۶ساله!

نوبت اول

شناسه آگهی1127626:

شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران (ســهامی خــاص) در نظــر دارد انجــام خدمــات ذیــل را بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کلــی مشــروحه زیــر و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) ،بــه صــورت فراخــوان عمومــی ارزیابــی
کیفــی بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط واگــذار نماید:
کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا تهیــه فهرســت مناقصــه گــران دارای صالحیــت ،ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکتــرو نیکــی را جهــت شــرکت
در فراخــوان محقــق ســازند.
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0214193و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها ،در سایت سامانه
( )WWW.SETADIRAN.IRبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
الف) شرح مختصر خدمات :خرید  50عدد دستگاه تنفسی خود اکتفا مطابق مشخصات اعالم شده در اسناد مناقصه و به صورت دو مرحله ای
ب) نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی تهران -خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید -خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم) -پالک 11
ج) برآورد تقریبی کارفرما000 :ر000ر900ر( 40چهل میلیارد و نهصد میلیون) ریال
د) معیارهاي ارزیابي کیفي مناقصه گران:
 -1توان مالی 30 :امتیاز (حسب ماده  25آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات)

 -4استانداردهای تولید 15 :امتیاز

 -2ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت 15 :امتیاز(حسب ماده  26آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات)

 -5داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر 15 :امتیاز

 -3تضمین کیفیت خدمات و محصوالت 10 :امتیاز

 -6حسن سابقه  15 :امتیاز

کلیــه مناقصــه گــران مکلفنــد آگهــی حاضــر و جــداول مرتبــط بــا ارزیابــی کیفــی کــه در ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) وســایت شــرکت پایانــه هــای نفتــی ایــران بــه نشــانی  WWW.IOTCO.IRموجــود می
باشــد را دریافــت و ضمــن تکمیــل ،مهــر و امضــای آن هــا و الصــاق مســتندات مربوطــه بــه همــراه ســایر اســناد و مــدارک ذکــر شــده در ایــن آگهــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) تغذیــه نماینــد.
تذکر  :1حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با  60می باشد.
تذکر :2به منظور بررسی معیار تجربه جهت معادل سازی مبالغ قراردادی ،با استفاده از نرخ تورم اعالمی از مراجع قانونی ،مبالغ قرادادی به روز رسانی گردیده و مالک سنجش قرار خواهد گرفت.
هـ) شرایط مناقصه گران متقاضي:
 -1داشتن تجربه در انجام خدمات مورد نیاز  ،داشتن تجهیزات ،امکانات ،تخصص الزم ،توانایي فني و مالي انجام کار مطابق استانداردهاي رایج صنعت نفت.
 -2توانایــی ارایــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ 000ر000ر045ر( 2دو میلیــارد و چهــل و پنــج میلیون)ریــال حســب آییــن نامــه شــماره /123402ت  50659هـــ مــورخ  94/09/22هیــأت محتــرم وزیــران و
همچنیــن تضمیــن انجــام تعهــدات در صــورت برنــده شــدن بــه میــزان  10درصــد نــرخ پیشــنهادی برنــده مناقصــه در ضمــن تضامیــن صــادره میبایســت مطابــق فرمتهــای نمونــه پیوســت آییننامــه مذکــور ارایــه گــردد؛ لــذا
ایــن شــرکت از پذیــرش تضامینــی کــه فاقــد شــرایط فــوق باشــد معــذور بــوده و هیــچ گونــه مســئولیت و تعهــدی در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت .همچنیــن از هــر صــورت وضعیــت مناقصــه گــر برنــده ده درصــد تحــت عنــوان
تضمیــن حســن انجــام کار کســر مــی گــردد.
 -3داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر
 -4داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی ،برنامه ریزی ،اداری ،مدیریتی و همچنین تجهیزات مناسب مطابق با استانداردهای رایج در صنعت نفت.
 -5دارا بودن شخصیت حقوقي
-6ارایه شناسه ملی حسب ماده  16آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
 -7ارایه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا
و) مدت اعتبار پیشنهاد :مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد.
ز) زمان ،مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
 -1مهــر و امضــای زیــر تمــام اســناد توســط صاحبــان مجــاز شــرکت هــا الزامــی بــوده و در صــورت عــدم رعایــت موضــوع ،کارفرمــا از قرائــت نــرخ پیشــنهادی ایشــان خــودداری بــه عمــل خواهــد آورد و در ایــن صــورت آن شــرکت
حــق هــر گونــه ادعــا و اعتراضــی را از خــود ســلب و ســاقط مــی نمایــد.
 -2در صورتــی کــه هــر یــك از شــرکت هــا تمایــل بــه اســتفاده از مهــر امضــا داشــته باشــند میبایســت موضــوع اســتفاده از مهــر امضــا و در حکــم اصــل بــودن آن را توســط صاحبــان مجــاز امضــای خــود طــی نامــه رســمی اعــالم
نمــوده و نامــه را همــراه بــا ســایر اســناد در پاکــت (ب) ارائــه نماینــد.
 -3کلیــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط مــی تواننــد بــه مــدت  7روز از زمــان درج آگهــی نوبــت اول نســبت بــه دریافــت اســناد و معیارهــا و جــداول ارزیابــي کیفــي از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) اقــدام
و حداکثــر ظــرف مهلــت  14روز پــس از انقضــای مهلــت دریافــت اســناد ضمــن تکمیــل ،مهــر و امضــاي آن هــا و الصــاق مســتندات مربوطــه بــه همــراه ســایر اســناد ،مــدارک و گواهینامــه هــاي ذکــر شــده در آگهــي نســبت بــه
تغذیــه اســناد پیــش گفتــه در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت اقــدام نماینــد .همچنیــن مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت رویــت آگهــي بــه ســایتهاي  WWW.SHANA.IR، HTTP://IETS.MPORG.IRو
 WWW.IOTCO.IRمراجعــه نماینــد.
تذکر  :1مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.
تذکر  :2پس از بررسي فرم های ارزشیابی و مدارک دریافتی ،اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.
تذکر  :3به مدارکی که به صورت ناقص ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومي

هجوآلود در سراسر جهان قرار داشت مشهور بود .این
بازیگر پس از اینکه داســتان خنده داری از زندگی
خود درباره کارش در یک رستوران ساحلی تعریف
میکرد خبرساز شد.

یک مهندس اســپانیایی برای
ارتباط برقرار کردن مادربزرگش با
فامیل ،یک دستگاه تلگرام آنالوگ
برای او اختــراع کرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،مادربزرگ او
که توانایی و مهارت اســتفاده از
گوشیهای هوشمند و اپلیکیشن
تلگرام برای برقراری ارتباط با فامیل را نداشت ،با
این اختراع به خواسته خود رسید .نوه او دستگاهی
ساخت که برای ارسال پیام صوتی به وسیله آن
مادربزرگ باید کابل را در سوراخ کنار نام گیرنده

قرار داده بعد دکمه قرمز را فشار
دهد و با میکروفن صحبت کند.
پس از آن ،صدای ارسال شده در
تلفن گیرنده به عنوان یک پیام
صوتی منظم ظاهر میشود .این
مهندس اسپانیایی اسم دستگاه را
یایاگرام (یایا به معنی مادربزرگ)
گذاشــت .یایاگرام پیامهای متنی که دیگران به
تلگرام مادربزرگ ارســال میکنند را به صورت
چاپ شده روی کاغذ تحویل مادربزرگ میدهد
تا او بتواند آنها را بخواند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسه آگهی1128396:
م.الف387:

انتقال قربانی کرونا با موتور!

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران در نظر دارد تامین
 180دستگاه از رایانه های مورد نیاز خود را از طریق برگزاری
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از
شرکت های صالحیت دار در این زمینه کاری دعوت به عمل
می آید از تاریخ  1400/02/08جهت دریافت اسناد مناقصه از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند.
ضمنا" مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/846/500/000
ریال و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری
 1400/02/12و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1400/02/25
و گشایش پیشنهادات در تاریخ  1400/02/26می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

پژوهشگران با استفاده از نرم افزارهای رایانهای و
بقایای جسد مومیایی شده رامسس دوم موفق
شدند تا چهره وی را بازسازی کنند .به گزارش
عصرایران ،رامسس دوم که به نام رامسس کبیر
نیز شناخته میشود ،سومین فرعون از سلسله
نوزدهم مصر بود .او اغلب به عنوان بزرگترین،
مشهورترین و قدرتمندترین فرعون پادشاهی
نوین که خود قدرتمندترین دوره مصر باستان
است ،شناخته میشــود .جانشینان وی و بعدا
مصری ها ،رامسس دوم را «نیای بزرگ» خود
نامیدند .در یک پروژه جالب؛ پژوهشــگران با
استفاده از نرم افزارهای رایانهای و بقایای جسد
مومیایی شده رامسس دوم موفق شدند تا چهره
وی را بازسازی کنند .پس از مرگ ،رامسس دوم
در مقبرهای در دره پادشــاهان دفن شد .بدن
مومیایی شده وی بعدا به یک مخفیگاه سلطنتی
منتقل شد که این محل در سال  ۱۸۸۱کشف
شد و اکنون جسد وی در موزه مصر در معرض
دید عموم قرار دارد.

آفتاب یزد
تلفنی
آگهــی
میپذیرد
09128197782

در شبکههای اجتماعی هند ویدئویی اندوهبار
منتشــر شده که در آن ســه نفر بر روی یک
موتورســیکلت مشاهده میشــوند ،از جمله
پیرزنی که به دلیل ابتال به کرونای هندی جان
خود را از دســت داده است .گفته میشود دو
جوان موتورســوار پســر و داماد او هستند که
چون امکان تهیه آمبوالنس را نداشتند ،خود
برای انتقال جســد عزیزشان به خارج از شهر
اقدام کردند/ .فرارو

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

مقصر دیرکرد در پرداختیهای حق التدریسیها کیست؟

معلمان در وزارت آموزش و پرورش به اشــکال مختلف همچون
خرید خدمت ،حق التدریــس و ...به فعالیت میپردازند .در این
شــرایط برخی از معلمان به دلیل نداشتن قراردادهای مناسب با
وزارت آموزش و پــرورش با حقوق اندک روزگار میگذرانند .در
برخــی مواقع هم برای آنها بیمه درمان به عنوان یکی از وظایف
کارفرما رد نمیشــود یا با روند ناقص همراه است .این وضعیت
اجحاف و عدم رضایت شغلی را بر قشر معلم به دنبال دارد .قشری
که به دلیل حساسیتهای شــغلی باید با آرامش روی تعلیم و

تربیت آینده سازان این مرز و بوم تمرکز داشته باشد
اما به دلیل شــرایط موجود دغدغه معیشت در بین
این قشــر بیداد میکند .ناصر سلیمان زاده ،رئیس
مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش
و پــرورش به برنا گفت :تمامــی قراردادهای خرید
خدمات با معلمان در استانها منعقد و مناقصه با شرکتها بسته
شده است .او افزود :حال باید بررسی کرد که در این استانها پول
با دیرکرد به دستشان رسیده و دالیل این کم و کاستی مشخص

اجتماعی
شود.ســلیمان زاده در واکنش به عدم یا دیرکرد در
پرداختها برای برخی از نیروها تاکید کرد :این مقوله
نشاندهنده کوتاهی شرکتهای طرف قرارداد است.
در چند مرحله از شرکت گزارش عملکرد درخواست
میشــود تا روند عمل به تعهدات شرکت مشخص
شــود.وی ادامه داد :هم اکنون در مرحلهای هستیم که وضعیت
معلمان استان به اســتان بررسی و با شرکتهای خاطی در این
زمینه برخورد میشود.

درخواست30میلیونتومانییکبیمارستانبرایترخیصجسد

این روزها مرتب میشــنویم که «ظرفیت بیمارستانهای کشور پر
شده و همه جا لبالب مریض خوابیده است» .این جمله یک معنای
ظاهری دارد و یک معنای باطنی .معنای سرراست آن ،ایستادن در
صفهــای طوالنی انتظا ِر درمان کرونا همــراه با نفس تنگی و درد
شدید سینه است اما باطن امر میگوید که کارگران با پر شدن مراکز
درمانی دولتی ،باید سراغ مراکز نیمه دولتی مثل تامین اجتماعی و
مراکز خصوصی بروند و اگر بیمارســتانهای تامین اجتماعی نیز پر
شده باشــد ،هیچ راهی ندارند جز اینکه به بخش خصوصی مراجعه
کنند و میلیونها تومان بابت درمان کرونا بپردازند!
>«درمان رایگان» یک حق مسلم شهروندی

به گزارش ایلنا ،سالهاســت که با خروج داروهای  OTCاز شــمول
بیمه و با کندی گرفتن رشد امکانات درمانی رایگان تامین اجتماعی،
هزینههای درمان برای کارگران و بازنشســتگان به نوعی کمرشکن
شــده است به طوریکه ارائه خدمات درمانی باکیفیت رایگان یکی از
اصلیترین مطالبات طبقه کارگر است .حاال با آمدن کرونا و گذشت
بیش از یک سال از شیوع این پاندمی ،اوضاع حتی نسبت به قبل هم
بدتر شده است .یک خانواده کارگری را در نظر بگیرید که دو یا سه
عضو خانواده درگیر این ویروس منحوس شدهاند و نیازمند بستری
هســتند .اگر در شهر محل سکونت این خانواده ،نه بیمارستانهای
دولتی و نه بیمارستانهای تامین اجتماعی ،هیچ کدام دیگر ظرفیت
نداشته باشــند ،هیچ راهی نمیماند جز اینکه بروند دست به دامان
بیمارستانهای خصوصی شوند و خدا میداند هزینههای درمان در
این بخش ،چند میلیون تومان میشــود .این خانواده حداقل بگیر
که سرپرســت آن از بد روزگار بیمار است و امکان درآمدزایی ندارد
باید از کجا هزینههــای هنگفت و چند ده میلیون تومانی درمان را
جور کند؟ســوال اینجاست که مگر براساس اصل  ۲۹قانون اساسی،
خدمات درمانی و بیمهای رایگان یک حق مسلم شهروندی نیست.
مگر قانون الزام سازمان تامین اجتماعی نمیگوید کارگران عالوه بر
برخــورداری از امکانات اصل  ۲۹بایــد از امکانات درمانی رایگان در
مراکز تامین اجتماعی برخوردار باشــند .حال در این بحران شدید
کرونا چند درصد جامعه مزدبگیران و کارگران کشور واقعاً میتوانند
رایگان درمان شــوند؟ چرا دولتیها و وزارت بهداشت ،درمان کرونا
را در تمام بخشهای درمانــی رایگان نمیکنند تا رنج یک خانواده
کرونایی واقعاً فقط رنج بیمارداری و تیمار از مریضشان باشد؟!
>چرا کمک به هند؟

در چنین شــرایط بغرنجی اســت که وزارت بهداشــت برای کمک
به بحران کرونا در کشور هندوســتان اعالم آمادگی میکند! پنجم
اردیبهشت در روزهای اوج موج چهارم کرونای کشور ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی در نامهای به وزیر بهداشت هند با تاکید
بر اینکه مدیریت پاندمــی کووید ۱۹جز با همدلی و همکاری همه
کشورها میسر نیست ،آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای ارائه
کمکهای فنی ،کارشناسی و تجهیزاتی به این کشور برای مهار کرونا
اعالم کرد .سعید نمکی در نامهای به هاراش وارد هان وزیر بهداشت
هند با ابراز تاســف از ابتال و مرگ و میر باالی شهروندان آن کشور
به بیماری کووید ۱۹تاکید کــرد :مدیریت پاندمی موجود به جز با
همدلی ،همکاری و مســاعدت همه کشــورها در سایه عدالت ،رفع
تبعیضها و تحریمها و همچنین رساندن عادالنه همه امکانات موثر
در پیشــگیری ،تشخیص و درمان برای یکایک مردم نیازمند جهان

سفر در آغوش کرونا

در روزهایی که رســانههای کشــور پر اســت از
خبرهایی درباره آمارهای هراسآور کرونا و ترس
از ورود ویروسهای جهش یافته جدید از هند یا
آفریقا،بهنظرمیرسدپذیرشخطرخیزیکووید۱۹
برای بسیاری هنوز جاافتاده و همه گیر نشده است.
از همین بود که وقتی روزهای نوروز نزدیک میشد
بندهای احتیاط در لحظههایی باز شــد و الشه
دستورالعملهای بهداشتی بوی تعفن میگرفت.
اما در میان هیاهوی شادمانه نوروزی که مردمانی
به تنگ آمده از فروبستگی محدودیتهای کرونایی
انتظار میکشیدند تا با شروع تعطیالت درها را برای
رفتن به مسافرت باز کنند و فارغ از واهمه اپیدمی و
ابتال خود را از کرختی خانه نشینی برهانند ،صدای
انذارها برای بیدار نکــردن پیک تازهتری از کرونا
گوش شنوایی نداشت .مذبذب(دودل بودن) ماندن
مسئوالن برای محدود کردن سفرها و ممانعت از
خروج گردشــگران نوروزی هم آنقدر دراز دامن
شد که دیگر کار از کار گذشته بود .امروز ،اما آمار
جان میبازد ،صد تا به چشم برهم زدنی چهارصد
تا میشود و چهارصد برای هزار شدن به تقال افتاده
و چشم به راه آمدن ویروس هندی و افریقایی مانده
اســت .همان زمان که احتیاط و رعایت در پای
تفریح و دید و بازدید نوروزی قربانی شد باید هر
سردخانهای به سردابهای تاریک تجسم میشد که
با صدها جنازه و استغاثه اردوگاهی شده برای اسیر
ماندن در چنگال عفریت مرگ .از مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی تهران که از
تاثیرخدماتگردشگریچندماهاخیربربلندشدن
خیز تازه کرونا میپرسیم منکر تاثیر گردشگری بر
موج کرونا میشــود و برای میزان از رعایت کامل
ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی توسط مراکز
گردشــگری اقامه برهان میکند :به طور کلی در
مورد موضوع گردشــگری و ســفر در تاسیسات
گردشگریماهمیشهرعایتپروتکلهایبهداشتی
مربوط به کرونا انجام شده و میشود و نسبت به
تاسیســات و مکانهای دیگر این استانداردهای
رعایت پروتکلهــای کرونا در هتلهــا و مراکز
اقامتی ما با حساسیت بیشتری رعایت میشود.
درواقع تمام دغدغه وزارت گردشگری و ضابطین
وزارتخانه و اداره کل میراث فرهنگی تهران بر انجام
دقیق و درست این مقررات بوده است .نکته دیگر
اینکه تعداد سفرهای این مدت چندان چشمگیر
نبوده است .طبق آماری که به ما داده شده در کل
کشور در ایام نوروز مراکز اقامتی ما تقریبا چیزی
در حدود ســی درصد مورد اســتفاده بوده است.

اسدی :حداقل انتظاری که از وزارت بهداشت داریم
این است که در همه مراکز درمانی کشور (دولتی،
خصوصی و نیمه دولتی) درمان کرونا رایگان باشد.
امروزمراکزدولتیپراست؛ظرفیتبخشنیمهدولتی
مثل مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز در آســتانه
تکمیل است و در بسیاری از شهرها پر شده؛ در این
شرایط ،کارگران و دهکهای فرودست چگونه باید
درمان شوند؟

و حمایت سیاسی ،کارشناســی و اقتصادی تشکیالت بینالمللی و
سازمانهای مردم نهاد میســر نخواهد بود .جمهوری اسالمی ایران
گرچه در سایه تحریمهای ظالمانه و فشارهای ناشی از آن برای تهیه
دارو ،واکسن و تجهیزات پزشکی ،روزهای سختی را گذراند و امروز
نیز با موج چهارم بیماری ناشی از ویروس موتاسیون یافته انگلیسی
روبرو است ،مع الوصف توانســته با تکیه بر دانش بومی ،استفاده از
تجربه و علم دانشــمندان داخلی و همچنین وفاق گســترده علمی
با کمترین عارضه ممکن از این موج ســهمگین عبور کند .بخشــی
از این اظهارات نیازمند بازخوانی و تعمق اســت .منظور از «کمترین
ضایعات» چیســت .اگر امکاناتی هســت که مازاد هست و میتواند
صادر شود ،چرا کارگران کشــور باید میلیونها تومان خرج درمان
کرونا کنند .آنهایی که پول در بساط ندارند چگونه باید از این موج
سهمگین عبور کنند (آنهم به قول جناب وزیر با کمترین ضایعات)
و چرا در این بحران به شــدت جدی ،به جامعه کارگری و مزدبگیر
کشور کمک نمیشود؟!
>خواسته کارگران چیست؟

آیت اســدی،عضو کارگری شورایعالی کار و رئیس کانون هماهنگی
شوراهای اسالمی کار استان قزوین در انتقاد از این اظهارات میگوید:
میخواهم به وزیر بهداشت بگویم ایشان قبل از هر چیز ،مسئول حفظ
جان مردم ایران است .وقتی ظرفیت بیمارستانهای خودمان در بخش
دولتی دیگر تکمیل است ،مردم کم درآمد چطور باید درمان شوند؟!او
ادامه میدهد :حداقل انتظاری که از وزارت بهداشت داریم این است
که در همه مراکز درمانی کشــور (دولتی ،خصوصی و نیمه دولتی)
درمــان کرونا رایگان باشــد .امروز مراکز دولتی پراســت؛ ظرفیت
بخش نیمه دولتی مثل مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز در آستانه
تکمیل است و در بسیاری از شهرها پر شده؛ در این شرایط ،کارگران
و دهکهای فرودســت چگونه باید درمان شوند؟چرا مراکز درمانی
خصوصی و نیمه دولتی را مقید به درمان رایگان مردم نمیکنند .اگر

در استان تهران هم مراکز اقامتی و هتلها حدود
بیست و پنج درصد مورد استفاده گردشگران قرار
گرفته اســت .در نوروز نود و نه که به طور کامل
گردشــگری تعطیل بود .اما در نــوروز  ۱۴۰۰در
مقایسه با نوروز نود و هشت حداکثر بین پانزده تا
بیست درصد ترافیک گردشگری را داشتهایم و این
تاثیری بر گسترش شیوع کرونا نداشته است .بنا به
تصور من سفرهایی که انجام میشد عمدتا با رزرو
قبلی و با در نظر گرفتن تمهیدات الزم بوده است.
اما این تنها سفرهای نوروزی نیست که بر این آتش
هیزم میاندازد .بغرنجی ویروسهای جهش یافته
ســر بــرآورده از اقصای عالم و ادامه ســفرها از
ناحیههای خطر خیز جهان به کشور هم خود معبر
است برای آمدن و رفتن ویروس کرونا به هر گوشه
کشور .جانفشان ،اما باز دامن خود و همکارانش را
مبــرا میبیند :در این مورد دو مقوله را باید از هم
جدا کرد ،مورد اول به مسئله فروش بلیت برمی
گردد .شرکتهای خدمات مسافرتی دو اقدام اصلی
را انجام میدهند که یکی بحث فروش بلیت است
و دیگری هم به خدمات تور مربوط میشود .ما در
وزارت گردشگری خدمات تور به ترکیه را ممنوع
اعالم کردیم.
اما فروش بلیت از اســاس زیرمجموعه ما نیست
بلکه زیر نظر وزارت راه و شهرســازی و سازمان
هواپیمایی کشوری است .اصال مجوز و مسئولیت
فروش بلیت با وزارت گردشــگری نیست افزود:
اگر کسی بخواهد امروز به یکی از کشورهایی که
کرونازده ســفر کند فروش بلیت به این شخص
در اختیار ما و در حوزه نظارتهای ما نیست .اما
خدمات تور و گردشگری جزو حیطه کاری ماست
و درمورد کشورهایی که وضعیت قرمز دارند این
خدمــات انجام نمیگیرد .ما با ترکیه نامه نگاری
هم کردیم و ســفر به این کشور را ممنوع اعالم
کردیم .آن مواردی که مصوب ســتاد ملی کرونا
هســتند و آن دسته از کشورهایی که ستاد ملی
کرونا سفر به آنها را ممنوع اعالم میکند ما قطعا
این را مراعات خواهیم کرد .اگر شرکتهای آژانس
خدمات مسافرتی بخواهند برای انجام سفر به این
کشورها تور برگزار کنند ما ممانعت خواهیم کرد و
با متخلفان برخورد خواهیم کرد .اما اینکه فروش
بلیت توسط شرکت خدمات مسافرتی پیش بیاید
فروش بلیت با سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت
راه و شهرسازی است .فروش بلیت تحت کنترل
ما نیست و این مورد را باید از سازمان هواپیمایی
کشوریپرسید.

امکانات و بودجه هست چرا خرج مردم کم درآمد کشور نمیشود تا
از این بحران رهایی یابند؟!امروز وضعیت در بســیاری از استانهای
کشور حاد و بحرانی است .در رسانهها خواندهایم و دیدهایم که چطور
کادر درمان کشور با از خودگذشتگی بسیار در تالش هستند تا جان
بیماران کرونایی را نجات دهند؛ حتی تصاویری منتشــر شــده که
دستگاههای اکســیژن را به داخل آمبوالنسها آوردهاند چون تخت
خالی نیست اما کادر درمان همان بیرون بیمارستان ،در تالش برای
احیای بیماران و زنده نگه داشــتن آنها هســتند .اسدی به عنوان
رئیس هیئت مدیره کانون شــوراهای قزوین از بحرانی بودن شرایط
این اســتان میگوید« :در قزوین ،ظرفیت بیمارستانهای دولتی پر
شده .بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز در آستانه تکمیل ظرفیت
هســتند .موضوع دیگر این اســت که در این بحران جدی ،تامین
اجتماعی با ســایر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی مثل صندوق
فوالد یا کشــوری قرارداد ندارد تا بیمه شــدگان آنهــا را رایگان
پذیرش و درمــان کند .یعنی دولت حتی حاضر بــه انعقاد قرارداد
درمانی بین صندوقهای بیمهای نشــده تا همه مزدبگیران بتوانند
از امکانات درمانی به صورت رایگان در بیمارســتانهای ملکی تمام
صندوقها بهرهمند شوند.من در قزوین خانوادهای را میشناسم که
بیمه شــده صندوق فوالد بودند و پدر و مادر خانواده ،کرونا گرفتند
و متاســفانه هر دو در یک بیمارستان نیمه دولتی فوت کردند؛ حاال
فرزندان که برای ترخیص جنازه والدین خود رفتهاند به آنها گفته
شــده باید حدود  ۳۰میلیون تومان بابــت هزینههای معوق درمان
بدهید تا بتوانید جنازهها را ترخیص کنید! آیا این عدالت است؟ یک
مزدبگیر در این شرایط دردناک که هم پدر و هم مادر خانواده فوت
کرده از کجا بیــاورد  ۳۰میلیون تومان فقط برای ترخیص جنازهها
بپردازد؟!اسدی معتقد اســت مهمترین خواسته جامعه کارگری در
این موج چهارم کرونا که به شدت سنگین و سهمگین است ،رایگان
شــدن درمان در تمام بخشهای درمانی کشور است« :هیئت دولت
مقرر کند در کلیه مراکز درمانی کشور که اجازه دارند بیمار کرونایی
پذیرش کنند ،درمان رایگان باشــد .برای این منظور بودجه خاص
بدهند .مدام نگویند درمان در بخش دولتی رایگان است؛ کدام بخش
دولتی؛ همه بیمارستانها لبالب پر شده و ظرفیت تقریبا در همه جا
تکمیل است .وزیر بهداشت هم فکری به حال جامعه کارگری کشور
خودمــان بکند که امروز از یک طرف بیپولی و فقر تغذیه دارند و از
سوی دیگر هزینههای سنگین درمان کرونا روی دستشان مانده و
صدایشان هم به هیچ کجا نمیرسد!
>جمعبندی

«درمــان رایگان برای همه به خصوص کارگران» یک حق مســلم
شــهروندی اســت .حقی که در زمانه بحران باید بیشتر از همیشه
جدی گرفته شــود .اگر تا دیروز هزینههای درمان خانوار محدود به
ســرماخوردگی و آپاندیس بود و فقط بدشانسها سرطان و بیماری
خاص میگرفتند و باید داروهای گــران خریداری میکردند امروز
کرونا و هزینههای ســنگین آن ،شتری اســت که خیلی راحت در
خانهی همه مردم میخوابد .بنابراین در شرایطِ امروز است که احقاق
حقوق مردم در قانون اساسی برجستهتر میشود و یکی از مهمترین
این حقــوق ،بدون تردید برخورداری همــه به خصوص دهکهای
مزدبگیر و فرودســت از خدمات درمانی رایگان اســت .به راســتی
خانوادهای که بیمار کرونایی دارد ،جز رنج تیمارداری از بیمار نباید
رنج و اندوه دیگری داشته باشد.

چرا هوای تهران در بهار هم آلوده است؟

آلودگــی هوا ،مــــعضل
همیشــگی ایــن روزهای
پایتخت است و شهروندان
بایــد تقریبا در تمام فصول
سال با آلودگی هوا زندگی
کنند.بــه گزارش باشــگاه
خبرنــگاران ،آلودگــی هوا
معضلی است که در بسیاری
از کالنشــهرها وجود دارد
و میتوان گفت شهرنشــینان به آلودگی هوا و
زیستن در این شرایط عادت کرده اند ،اما هستند
افراد زیادی که بر اثر این معضل شــهری دچار
بیماریهای تنفسی شــده و یا جان خود را از
دست میدهند .بر اساس آمارهای منتشر شده
ساالنه بیش از  ۸میلیون نفر بر اثر آلودگیهای
زیست محیطی جان خود را از دست میدهند
که بخش زیــادی از این آمار مربوط به آلودگی
هواســت ،اما حاال با گذر از فصل زمســتان و
تداوم آلودگی هوا در این فصل ،با شــروع فصل
بهار پایتخت نشــینان انتظار هوای سالمتری را
داشتند ،اما شاخص کیفیت هوای تهران نشان
میدهد که در فصل بهار نیز آلودگی هوا وجود
دارد .این درحالی است که شاخص کیفیت هوای
تهران ،نشــان میدهد که از ابتدای فروردین تا
 ۹اردیبهشــت ماه ،تهران دارای  ۴روز ناســالم
برای گروههای حســاس و تنهــا دارای دو روز
پاک بوده است ،همچنین در بهار سال گذشته
در همین مدت زمان ،پایتخــت دارای  ۱۴روز
پاک بوده و هیچ روز ناســالمی نداشــته است.
به نظر شما دلیل آلودگی هوا در بهار سال جاری
چه میتواند باشد؟حامد یاری کارشناس محیط
زیســت ،درباره منشأ آلودگی هوا در فصل بهار
اظهار کرد :متاسفانه شرایط کیفیت هوا نسبت
به نیمه فصل زمســتان که وارونگی هوا وجود
داشــت هیچ تفاوتی ندارد ،تا به امروز در فصل
بهار شــاهد بارندگیهای بسیار کم بودیم .او با
اشاره به اینکه از مهرماه یعنی ابتدای سال آبی
تاکنون بیش از  ۳۰درصد بارشها کاهش یافته
اســت ،افزود :یکی از علل آلودگی هوا در فصل
بهار میتواند همیــن موضوع کمبود بارشها و
وزش باد باشــد .این کارشناس محیط زیست
تشریح کرد :البته وجود کارخانهها و پاالیشگاهها
در اطراف و نزدیکی شهر تهران نیز در آلودگی
هوا تاثیر بسیاری دارد ،به نوعی که میتوان گفت
ســهم زیادی از آلودگی هــوای تهران در تمام

فصول مربوط به وســایل
نقلیــه فرســوده و وجود
پاالیشــگاهها و کارخانهها
در اطراف تهران باشد .یاری
افزود :متاسفانه این روزها با
افزایش ســاخت و ساز در
فضای شهری و نابود کردن
فضایسبزوجایگزینکردن
برجهــای عظیــم الجثه
نمیتوان انتظار بیشــتری برای هوای پایتخت
و بهتر بودن آن داشــت .داریوش گل علی زاده
معــاون مرکز ملی هــوا و تغییر اقلیم حفاظت
محیط زیست با اشاره به موضوع آلودگی هوای
تهران در فصل بهار اظهار کرد :در بحث آلودگی
هــوای تهران و آالیندههای کلــی در پایتخت،
خودروها  ۸۳درصد نقش دارند که سهم سواری
با دیزل متفاوت است .او افزود :در مورد اینکه چرا
آلودگی هوا در بهار تشدید شده است باید بگویم
این آلودگی موجود در هوای تهران آلودگی ناشی
از مواد صنعتی است و در خرداد و تابستان بیشتر
میشود ،لذا به دلیل وجود برخی ترکیبات فرار
در هوا شــاهد آلودگی هوا هستیم .معاون مرکز
ملی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیســت
با اشــاره به تاثیر طرح ترافیک در شــهر تهران
بر آلودگی هوا گفت :طرح ترافیک باید بیشــتر
باعث کاهش حضور خودروها شود و باید در این
زمینه سختگیریهایی صورت گیرد ،اما با فروش
طرح ترافیک شاهد افزایش حضور خودروها در
سطح شهر هستیم؛ همچنین متاسفانه میزان
خودروهای فرســوده ما در شــهر تهران چیزی
حدود  ۱۰درصد است و همچنین موتورسیکلت
نیز در آلودگی هوا ســهم  ۱۰درصــدی دارد و
نکته قابل تأمل این است که بیش از  ۹۰درصد
موتورسیکلتها فرسوده هستند .او گفت :درصد
باالیی از منابع آالینده هوای تهران ناشی از منابع
متحرک شامل انواع خودروها و موتورسیکلتها
اســت که در این میان ۳۳ ،درصــد مربوط به
خودروهای دیزلی (اعم از کامیون ،اتوبوس و مینی
بوس) ،حدود  ۱۸درصد سهم خودروهای سواری
بنزینی و  ۱۰درصد نیز ناشی از موتورسیکلتها
است .در هر صورت آلودگی هوای پایتخت این
روزها گریبانگیر هزاران شــهروند تهرانی شده
است ،بنابراین انتظار میرود تا مسئوالن مربوط
به این حوزه هر چه سریعتر اقدام و برای حل این
معضل بزرگ چاره اندیشی کنند.
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محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست:

بسیاریاززیستگاههای
خلیج فارس از بین رفتهاند

خلیج فارس نامی برای پهنه آبی جنوب کشور
اســت اما درواقع این پهنه دریایی دربردارنده
هویت تاریخی و فرهنگی ایران است که این
روزها بهدلیــل بهرهبرداریهای ناپایدار حال
خوبی ندارد و به گفته مدیرکل دفتر حفاظت
از زیســت بومهای دریایی سازمان حفاظت
محیط زیســت وضعیت تنوع زیســتی آن
بحرانی است .داوود میرشکار در گفتگو با ایسنا
ضمن بیان اینکه خلیج فارس یکی از پهنههای
اســتراتژیک کشور اســت که اکوسیستمی
متنوع و البته حساس و شکننده دارد ،اظهار
کرد :جنگلهای حرا ،آبســنگهای مرجانی،
مصبها ،خوریات و ...ازجمله زیســتگاههای
خلیج فارس هســتند همچنین در آبهای
خلیج فارس گونههای مهــم و روبه انقراضی
زیست میکنند که ازجمله آنها میتوان به
الکپشتهای دریایی اشاره کرد.
تغییر اقلیم تهدیدی جدی برای خلیج فارس
وی با اشــاره به اینکه یکی از تهدیدات جدی
بــرای خلیج فارس ،زیســتگاهها و گونههای
آن تغییرات اقلیم اســت ،تصریح کرد :خلیج
فارس دریایی نیمه بسته است و این موضوع
سبب میشود که جریان آب در خلیج فارس
کم باشــد و دمای آب افزایش پیدا کند .این
موضــوع در کنار گرم شــدن زمین و تغییر
اقلیم تاثیری منفی بر زیســتگاههای خلیج
فارس دارد.مدیرکل دفتر حفاظت از زیســت
بومهــای دریایی ســازمان حفاظت محیط
زیســت در ادامــه ضمن انتقــاد از خألهای
موجود در حوزه مدیریت شــیالت در کشور
گفت :متاسفانه بهدلیل عدم بهرهبرداری پایدار
از پهنــه دریایی خلیج فــارس ،فعالیتهای
غیر مجاز و غیرقانونی صید و صیادی و استفاده
از تجهیزات غیرمجاز صید شاهد آن هستیم
که بســیاری از زیســتگاههای خلیج فارس
به دلیل فعالیتهای صیــد و صیادی از بین
رفتهانــد .این موضوع اثر منفی مســتقیمی
بر ذخایر آبزیــان دارد و عالوه بر تهدید تنوع
زیســتی در آبهای خلیج فارس ،معیشــت
خــود صیادان را نیز بهخطر میاندازند چراکه
صیادان وابسته به تجدید ذخایر آبزیان هستند.
میرشکار ادامه داد :بر اساس قانون حفاظت و
بهرهبــرداری از منابع آبــزی ،فرآیند برآورد
ذخایر ،صدور مجوزهــای صیادی ،برخورد با
تخلفات و ...برعهده ســازمان شیالت است و
ســازمان حفاظت محیط زیست نمیتواند به
این موضوعات ورود کند .ما از مجلس شورای
اســالمی خواستهایم که نســبت به تغییر و
اصالح این قانون اقدام کند چراکه بر این باور
هستیم که ســازمان بهرهبردار از منابع آبزی
خود نمیتواند ناظر بر فعالیت صید و صیادی
نیز باشد .وی در بخش دیگری از صحبتهای
خود آلودگی نفتی را از دیگر تهدیدات جدی
خلیج فارس ذکر و اظهارکرد :استخراج نفت
در پهنه آبی خلیج فــارس ،حمل و نقل آن،
شکستن مسیر انتقال نفت و ...آلودگیهایی را
به دریا منتقل میکند و در نهایت اکوسیستم
دریایــی و ســاحلی را درمعــرض خطر قرار
میدهد .از ســویی دیگر اکوسیســتم خلیج
فارس با ورود پســابهای شهری و صنعتی
نیز تهدید میشود .مدیرکل دفتر حفاظت از
زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط
زیست با بیان اینکه در کنار تمامی این موارد
روزبهروز با افزایش برداشت آب از پهنه دریایی
خلیج فــارس مواجه هســتیم ،تصریح کرد:
متاسفانه بخشــی از تنوع زیستی دریا هنگام
برداشت آب از بین میرود و ضوابطی که باید
هنگام برداشت آب از دریا رعایت شود ،اعمال
نمیشود .در کنار این پســاب حاصل از آب
شیرینکنها که شوری بیشتر نسبت به آب
دریا دارد ،به اکوسیســتمهای آبی بازگردانده
میشــود و تبعاتی را بهدنبال دارد .وی افزود:
در این رابطه ما در ســازمان حفاظت محیط
زیســت طی ســالهای اخیر تالش کردهایم
که محل استقرار آبشیرینکنها را با درنظر
گرفتن معیارهای زیســتمحیطی انتخاب و
بتوانیم اســتقرار آنها را در سواحل مدیریت
کنیم اما به هرحال این مسئله بهعنوان یکی
از تهدیدات خلیج فارس مطرح است .به گفته
میرشکار اســتحصال زمین از دریا و خشک
کردن بخشــی از آن برای استقرار تجهیزات
صنعتی یا توســعه فعالیتهای گردشــگری
غیرپایدار نیز زیســتگاهها و تنوع زیســتی را
بهنابودی میکشاند .این مسئله نیز در خلیج
فارس مشاهده میشود .وی در ادامه به پایش
ســاالنه تنوع زیســتی در خیلج فارس اشاره
کرد و توضیح داد :زیســتگاههای تخمگذاری
الکپشــتهای دریـــــایی ،آبســنگهای
مرجانــی ،جنگلهــای حــرا و ...دائم رصد
میشوند و با همکاری اســتانها برنامههای
مدیریتی مختلفی در این زیستگاهها اجرایی
میشود.
متاسفانه بر اساس آخرین بررسیهای انجام
شــده  ۹۵درصد از آبســنگهای مرجانی را
تا عمــق  ۱۰متر در خلیج فارس از دســت
دادهایم .از سویی دیگر زیستگاههای حساس
الکپشتهای دریایی نیز مشخص شدهاند و
برنامههای حفاظتی در آنها اجرایی میشود.
مدیــرکل دفتر حفاظت از زیســت بومهای
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست در
پایان با اشــاره به اینکه به گفته بســیاری از
کارشناسان محیط زیست و حتی کارشناسان
شیالت وضعیت تنوع زیستی در خلیج فارس
بحرانــی اســت ،تاکید کرد :ما بــرای حفظ
اکوسیســتم خلیج فارس نیازمند آن هستیم
که تمامی دستگاهها و حتی مردم به سازمان
حفاظت محیط زیست کمک کنند.

میراث فرهنگی
کارشناس بناهای تاریخی:

نبایدپالسکوبازسازیمیشد!

نصــراهلل حدادی کارشــناس بناهای تاریخی
درخصوص علت رهاشدگی بناهای تاریخی و
ســهولت تعرض به حریم این بناها به میزان
گفت :برخالف دیگر نقاط دنیا که یک سازمان
متولی صیانت از بناهای تاریخی میشــود در
کشــور ما به دلیل اینکه دارای یک ســازمان
متمرکز و متشکل در این خصوص نیستیم این
شــرایط پدید آمده است .ظاهرا در ایران باید
وزارت میراث فرهنگی متولی این امر باشــد،
اما ساختمانهای تاریخی زیادی هستند که
زیر نظر ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری
اداره میشوند .بناهای دیگری هستند که زیر
نظر سازمان بافت تاریخی شهرداری قرار دارند.
ســاختمانهای دیگری هم هستند که اداره
آنها بر عهده یکی دیگر از نهادهای شهرداری
گذاشــته شــده اســت .وی ادامه داد :اما آن
بناهایی که زیر نظر خود وزارت میراث فرهنگی
هستند هم به نوعی بدون متولی مانده اند .این
وزارتخانــه صرفا برای این نوع بناها داشــتن
ارزش تاریخــی را ثبت میکنــد ،اما صاحب
این بناها را به دردسر میاندازد و آنها هم که
بالتکلیف میمانند و برای تعیین وضعیت این
ساختمانها ناگزیر از طرح شکایت میشوند.
در نهایت ،اما این اقدامها به نتیجهای نمیرسد
و این ساختمانها که بیمتولی میمانند دچار
فرسودگیمیشوند؛بنابراینعدمیککاسهبودن
متولــی گــری ســاختمانهای دارای ارزش
تاریخی باعث شده تا این نوع بناها در معرض
آســیب قرار بگیرند .وی با بیان اینکه امروز،
اما متاســفانه ما برای ساختمانهای تاریخی
حریمی قائل نمیشــویم افــزود :یک نمونه
همین ســاختمان پالسکو است که قرار نبود
دوباره با همان وضعیت ساخته شود .چون در
نزدیکی بنای ساختمان مشیرالدوله قرار دارد
و به خاطر حفاظت از خانه مشیرالدوله نباید
پالسکو دوباره ســاخته میشد .اما این اتفاق
افتاد و کسی هم اعتراضی نکرد.

حمل و نقل
کارشناس امور شهری:

ناوگانحملونقلتهران
بایدنوسازیشود

کارشناس امور شــهری و عضو سابق شورای
شــهر تهران بر لزوم توجه مدیریت شهری به
رانندگان تاکسی تاکید کرد.ابوالفضل قناعتی در
گفتگو با میزان ،با اشاره به لزوم نوسازی ناوگان
تاکسیرانی در شهر تهران اظهار کرد :نزدیک به
 ۹۰هزار تاکسی در شهر تهران داریم که قشر
زحمتکش جامعه هستند و روزانه فعالیت زیادی
دارند؛ مسئله قابل توجه این است که رانندگان
تاکسی مشکالت زیادی دارند و باید مورد توجه
مدیریت شــهری تهران قرار گیرند.وی افزود:
نباید فراموش کنیم که رانندگان تاکســی از
درون جامعه هستند و باید به مشکالت آنها
توجه شود ،زیرا ســهم بزرگی در جا به جایی
مردم در شــهر تهران دارند ،بیماری کرونا نیز
مشــکالت رانندگان تاکســی را افزایش داد و
درآمد این عزیزان را مورد تغییر داد.
استان

راهاندازیسامانه
نظارتتصویریمجتمعمرکزی
شورایحلاختالفیزد

رئیــس حفاظت و اطالعات دادگســتری کل
اســتان یزد از نصب و راهاندازی سامانه نظارت
تصویری ساختمان مرکزی شورای حل اختالف
اســتان یزد خبر داد .مجید فرهمنــدزاده در
حاشیه افتتاح سامانه نظارت تصویری شورای
حل اختالف یزد بیان داشت :در راستای رصد
و پیشــگیری از آسیبهای احتمالی در اماکن
قضائــی ،اســتفاده و بهره منــدی از ظرفیت
سامانه تصویری یکی از اولویتهای حفاظت و
اطالعات میباشد .این مقام قضائی اظهار داشت:
در پی سفر رئیس دستگاه قضا به استان یزد و
اختصاص اعتبار الزم ،نصب و راهاندازی سیستم
نظارت تصویری بر اساس استانداردهای روز در
دستور کار حفاظت و اطالعات دادگستری استان
قرار گرفت .وی افزود :با انجام امور کارشناسی و
هماهنگیهای واحدهای ذی ربط ،نســبت به
طراحی و فازبندی پروژه ،براســاس اعتبارات
موجود در شورای حل اختالف ،اقدام شد .شایان
ذکر اســت در راستای مدیریت منابع موجود،
این پروژه در  ۲فاز تعریفشده است که فاز اول
آن امــروز با حضور رئیس حفاظت ،اطالعات و
معاون مالی ،عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل
استان و همچنین رئیس مجتمع شوراهای حل
اختالف یزد به بهرهبرداری رسید.
خبر

معتادان متجاهر در اولویت

تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند

فرید براتی سده،مدیرکل پیشگیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه
امیدواریم معتادان متجاهر در اولویت تزریق
واکســن کرونا قرار بگیرند به ایســنا گفت:
تاکنون برای بیــش از  ۳۳هزار معتاد متجار
کد یونیک صادر شــده و بیش از  ۳هزار نفر
از این افراد بیــش از یک بار وارد مراکز ماده
 ۱۶شده اند.
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اقتصادی

هر مشمول سهام عدالت در هر استان چقدر دارایی دارد؟

حدود  30میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت که در فرایند آزادسازی سهام عدالت روش
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند ،سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی
شدند .به گزارش ایسنا ،شمارش معکوس برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی
سهام عدالت آغاز شده است .از میان  4۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت ،حدود  30میلیون نفر با
انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود ،سهام دار این شرکتها شدند.

رمز ارز

تسال چقدر بیتکوین دارد؟

طبق اعالم تسال ،این شرکت در سه ماه نخست
امسال از طریق فروش بخشی از بیتکوینهای
در اختیار خود  ۱۰۱میلیون دالر سود خالص
کسب کرده اســت .بهگزارش ایسنا به نقل از
سیانبیسی ،در حالی که پیش از این تنها خبر
سرمایهگذاری  ۱.۵میلیارد دالری خودروسازی
تســال روی بیتکوین رســانهای شــده بود،
صورتهای مالی ارائه شده توسط این شرکت
به سهامداران نشان میدهد که این مبلغ بیشتر
از چیزی است که پیشتر اعالم شده بود .طبق
ایــن صورتهای مالی ،تا پایــان ماه مارس با
ارزشترین برند خودروسازی جهان چیزی در
حــدود  ۲.۵میلیارد دالر بیتکوین در اختیار
داشته است .طبق اعالم تسال ،این شرکت در
سه ماه نخست امسال از طریق فروش بخشی
از بیتکوینهای در اختیار خود  ۱۰۱میلیون
دالر سود خالص کسب کرده است .تسال سال
گذشته بهترین عملکرد را در بین شرکتهای
بزرگ بورســی آمریکا داشت اما در سه ماهه
نخست امســال ارزش ســهام آن  ۱۵درصد
کاهش پیدا کرد (البته ریزش ارزش سهام در
سه ماهه نخست ســال تنها محدود به تسال
نبوده و بسیاری از شرکتهای بزرگ دیگر دچار
این مشکل شده اند) که  ۱.۶درصد ریزش آن
مربوط به معامالت بورسی روز چهارشنبه بود.
در آخریــن روز از ماه مارس ارزش بیتکوین
در معامالت بازارهای آمریکا به حدود ۵۹هزار
دالر رســیده بود البته در ادامه روزهای آینده
قیمت این رمزارز محبوب تا حدود ۵۰هزار دالر
هم کاهش پیدا کرد .ایالن ماسک -مدیرعامل
تســال -از طرف منتقدان متهم به دستکاری
عمدی و غیرواقعــی در ارزش بازار رمزارزها از
طریق تزریق هیجانات کاذب شده اما وی این
اتهام را همواره رد کرده اســت .آقای ماسک
چند روز پیش در پاســخ به یکــی از کاربران
در شبکه اجتماعی توییتر که وی را متهم به
تقلب در معامالت کرده بود نوشت :من تاکنون
هیچ کدام از بیتکوینهای شــخصی خود را
نفروختــه ام .فقط بخشــی از بیتکوینهای
در اختیار تسال آن هم به دلیل اثبات قابلیت
نقدشوندگی بیتکوین در ترازنامههای مالی
فروخته شده است.

موبایل

سامسونگعنوانبزرگترین
سازنده تلفن هوشمند را
از اپل پس گرفت

سامســونگ الکترونیک با سهم یک پنجمی
از فــروش جهانــی تلفن هوشــمند ،عنوان
بزرگترین ســازنده تلفن هوشــمند جهان
را در ســه ماهه نخست ســال  ۲۰۲۱از اپل
پسگرفت .به گزارش ایسنا ،شرکت تحقیقات
بازار  Canalysاعالم کرد شرکت شیائومی
پس از سامســونگ و اپل در رتبه سوم قرار
گرفــت و با رشــد  ۶۲درصدی فــروش به
۴۹میلیون دســتگاه و رشد سهم بازارش به
۱۴درصد ،بهترین عملکرد سه ماهه را داشت.
در ســهماهه نخست ســال میالدی جاری
که گشــایش اقتصاد چین پــس از پاندمی
و پیشرفت ســریع واکسیناسیون در آمریکا
امیدها بــه احیای اقتصــادی را برانگیخت،
مجموع فــروش جهانــی تلفن هوشــمند
۲۷درصد رشد کردند .طبق گزارش شرکت
 ،Canalysشــرکت کرهای سامسونگ در
سه ماهه نخست ۷۶.۵میلیون تلفن هوشمند
فروخــت و ۲۲درصد ســهم از بــازار تلفن
هوشمند داشت .این شرکت رشد  ۶۶درصدی
سود سه ماهه در کسب و کار تلفن همراه را
اعالم کرد که تحت تاثیر فروش خوب سری
تلفن هوشمند گلکســی اس ۲۱بود .اپل در
همین مدت  ۵۲.۴میلیــون آیفون فروخت
و با ســهم  ۱۵درصدی از بازار ،به رتبه دوم
سقوط کرد .با این حال وارون میشرا ،تحلیلگر
شرکت کانترپوینت اظهار کرد :اپل همچنان
سهم باالیی از بازار آمریکا ،چین ،هند و ژاپن
دارد و آیفــون پرو مکس پرفروشترین مدل
در آمریکا بود.

مسکن

مشارکتبانکمسکن
در بزرگترین پروژه شهرکسازی
بعد از انقالب

مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص سه هزار
میلیارد تومان به پروژه ۱۰هزار واحدی شــهر
بندرعباس خبــرداد .به گزارش هیبنا ،محمود
شایان در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین
پروژه تولید مسکن کشور در شهر بندرعباس
گفت :نقش بانکها در تحقق شعار سال بسزا و
کلیدی است .وی در آیین آغاز اجرای بزرگترین
طرح تولید مسکن کشور در بندرعباس که با
حضور اســالمی وزیر راه و شهرســازی انجام
شد افزود :برای نخســتین بار در کشور ،برای
این پروژه که ۱۰هــزار واحد بوده و در زمینی
به مساحت  ۳۵۰هکتار ساخته میشود ،بانک
مســکن برای هر واحد مســکونی مبلغ ۳۰۰
میلیون تومان تسهیالت پرداخت میکند که در
مجموع برای این پروژه ۱۰هزار واحدی ۳ ،هزار
میلیارد تومان اختصاص مییابد.

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

اتاق بازرگانی تهران به بررسی تجارت خارجی ایران
در نخستین ماه از سال  ۱۴۰۰پرداخته که تغییرات
مهمی را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
بــه گزارش ایســنا ،اتاق بازرگانی تهران ،فهرســت
اصلیترین شرکای تجاری کشور در فروردین ۱۴۰۰
را نیز منتشر کرده است .در حوزه صادرات ،چین با  ۹۷۴میلیون
دالر و رشــد واردات  ۸۶درصــدی ،اصلیترین مقصد کاالهای
ایران بوده اســت .عــراق با  ۴۲۸میلیــون دالر ،امارات متحده

بازار

کنسرو تن ماهی
بعد از ماه رمضان گران میشود

افزایــش قیمت ماهــی وارداتی و ســایر مواد
بستهبندی،روغن،کارتنودستمزدهاوتماماقالم
تولید کنسرو ،دست به دست هم داده تا زمزمه
گرانی کنسرو تن ماهی به گوش برسد؛ بطوری
که به گفته دبیر انجمن سندیکای صنایع کنسرو
بعد از ماه رمضان ،این محصول حداقل ۱۵درصد
گران خواهد شــد .ســید محمد میررضوی
در گفتگــو بــا اقتصــاد  ۲۴گفــت :در حال
حاضــر بزرگترین مشــکل پیــش روی این
صنعت ،گرانشــدن واردات ماهی است ،چون
واردکنندگان با ارز آزاد ماهی را وارد میکنند و با
نوسانات نرخ ارز به ویژه در سه ماهه پایانی سال
 ،۹۹موج تازهای از افزایش قیمت ماهی وارداتی
رقمخورد .دبیر انجمن سندیکای صنایع کنسرو
ادامه داد :نگاه صیادان داخلی به قیمت وارداتی
ماهی است و به همان نسبت قیمت صید داخل
هم افزایش پیدا میکند .میررضوی در پاســخ
به ســوالی مبنی بر اینکه وضعیت واحدهای
تولیدی این محصــول در حال حاضر چگونه
است ،گفت :قیمت تمام شده کنسرو در حالی
افزایــش یافته که ناچار به گرانی این محصول
هستیم .در نتیجه سهم بازار فروش واحدهای
تولیدی کاهش پیــدا میکند و واحدهایی که
برند نیستند دچار مشکل میشوند و با بحران
تعطیلی خطوط تولید ،اشتغال و بیکاری مواجه
خواهند شــد .دبیر انجمن سندیکای صنایع
کنســرو با بیان اینکه تقریبا از زمستان سال
گذشته قیمت ماهیان وارداتی گران شد ،ادامه
داد :ارز نیمایی در شرایطی در سه ماهه پایانی
 ۹۹شاهد افزایش قیمت بود که واردکنندگان
مجبورند بــا ارز آزاد این محصول را وارد کنند.
در نتیجه قیمت تمام شده کنسرو افزایش پیدا
میکند .میررضوی ادامه داد :با افزایش قیمت
تمام شده کنسرو تن ماهی ،به طور قطع قیمت
این محصول بعد از ماه رمضان حداقل  ۱۰تا ۱۵
درصد افزایش خواهد یافت .میررضوی گفت:
کنسرو تن ماهی در حالی معموال در سبد غذایی
اقشار متوســط و ضعیف به ویژه قشر کارگر و
دانشجو و کارمند قرار میگیرد که با گرانی این
محصول ،تهیه این ماده غذایی برای آنها هم
دشــوار خواهد شد و به همین دلیل خرید آن
کاهش خواهد یافت.

انرژی

روزهای خوش نفتی ایران
در راه است؟

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران
میگوید بــرای ارزیابی افزایــش درآمدهای
نفتــی ایــران در صورت احیای برجــام ،باید
عوامل مختلفی را بررســی کــرد .به گزارش
ایســنا ،هرچند برخی آمارهــا از این حکایت
دارد که ایران توانسته در ماههای اخیر ،میزان
فــروش نفت خود را قــدری افزایش دهد اما
هنوز آمارها در قیاس با آنچه آمار نفتی ایران
پیشاز خروج آمریکا از برجام بود ،فاصله زیادی
دارد .ایــران در طول تمام دهههای گذشــته،
بهعنوان یکی از عرضهکنندگان ســنتی نفت
در جهان ،در بازارهای بینالمللی حضور داشته
و در دوره برجــام نیز میزان صــادرات روزانه
نفت خود را به مرز  ۲.۵میلیون بشکه نزدیک
کرده بود .با این حال در سه سال اخیر ،میزان
فروش نفت حتی از روزانه یک میلیون بشکه
نیز کمتر شــده و همین موضوع دست دولت
را در مدیریــت هزینههای اقتصادی کشــور
بسته اســت .با این وجود آغاز مذاکرات وین و
افزایش احتمال بازگشت امریکا به برجام ،این
احتمال را به وجــود آورده که بار دیگر میزان
فروش نفت ایران در بازارهای جهانی افزایش
یابد و مشکالت اقتصادی الاقل در کوتاه مدت
کمرنگتر شــوند ،موضوعی کــه حمیدرضا
صالحی  -عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران -
معتقد اســت پیچیدگیهای خــاص خود را
خواهد داشت .او در گفتگو با ایسنا ،میگوید :در
صورتی که تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت
ایران کنار برود ،ما بخشی از مشتریان خود را
که به شــکل سنتی از سالهای دور از ما نفت
میخریدند بــار دیگر وارد بازار خواهیم کرد و
این موضوع بخشی از ظرفیت بالتکلیف مانده
سالهای گذشــته را فعال میکند .این عضو
اتــاق بازرگانی با بیان اینکه ایــران باید بداند
بازاری که امروز قصد بازگشــت به آن را دارد،
دیگر شبیه بازار نفت سالهای گذشته نیست،
توضیح داد :کاهش جدی بهای نفت در دوره
کرونا ،کاهش تقاضای جهانی برای این محصول
تحت تاثیر سیاستهای دولتهای توسعه یافته
برای کاهش مصرف ســوختهای فسیلی و
محدودیتتصمیمگیریکشورهایصادرکننده
نفت برای آینده این بازار تنها بخشی از تغییرات
اســت .صالحی ادامه داد :از این رو برای اینکه
ما بتوانیــم بار دیگر ،ظرفیــت صادرات نفت
خود را به حداکثر برســانیم ،احتماال نسبت
به گذشته کار پیچیدهتری خواهیم داشت .از
این رو بررسی گزینههای جایگزین مانند تولید
فرآوردههای نفتی و کاالهایی که ارزش افزوده
باالتــری دارند ،هم باعث رونق گرفتن صنعت
نفت میشوند و هم تهدید شرایط امروز بازار را
برای ما به فرصت تبدیل خواهند کرد.

چرخش تجارت ایران به سوی امارات در ۱۴۰۰

عربــی با  ۴۱۷میلیون دالر ،ترکیه با  ۱۷۷میلیون
دالر و افغانســتان با  ۱۷۵میلیون دالر در ردههای
بعدی قرار دارند .در این میان رشــد ۱۴۹درصدی
واردات ترکیه از ایران در مقایســه با ســال قبل،
قابــل توجهترین تغییــر در بازار صــادرات ایران
به شمار میرود.
در حوزه واردات اما مهمترین تغییر تجاری به ثبت رسیده است.
بر خالف سالهای گذشته که چین همواره به عنوان اصلیترین

صادرکننده کاال به ایران شــناخته میشد ،آمار فروردین نشان
میدهد که امارات متحده عربی این رتبه را در اختیار خود گرفته
و اصلیترین صادرکننده کاال به ایران شده است.
در نخســتین ماه ســال جاری ،امارات متحده عربی با افزایش
۱۱۳درصدی نســبت به ســال قبل ۷۸۸ ،میلیون دالر کاال به
ایران صادر کرده اســت .پــس از آن چین با  ۶۵۶میلیون دالر،
ترکیه با  ۲۴۷میلیون دالر ،هند با  ۱۳۳میلیون دالر و روسیه با
 ۱۳۲میلیون دالر در ردههای بعدی قرار گرفته اند.

با گذشت  1۵ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور

آب و نان  ۳۰درصد رستورانداران قطع شد!

صنف رستورانداران مجبور شــدهاند از شروع سال  ۱۴۰۰به میزان
۳۰درصد بــه نرخهای خود اضافه کردند تــا امکان پرداخت حقوق
کارگران و اداره کسب و کار خود را داشته باشند.
رئیس اتحادیه رستورانداران گفت :طبق آماری که در سال  ۹۹برآورد
شــد ،نزدیک به  ۳۰درصد از رستورانداران یا تغییر شغل دادهاند و
جوازهای خود را باطل کرده یا تعدیل نیرو داشتهاند .با گذشت حدود
 ۱۵ماه از شــیوع ویروس کرونا به کشــور نه تنها اوضاع عادی نشده
که فوت حدود  ۵۰۰هموطن در روز ،همه را بیش از پیش نسبت به
آینده نگران کرده است.
بــه گزارش اقتصاد  ،۲۴فارغ از نگرانی در خصوص ســالمت جامعه
که در باالترین اولویت قرار دارد ،اوضاع وخیم اقتصادی که بهواسطه
تحریمهای سخت بینالمللی علیه ایران و همچنین همهگیری ویروس
کرونا بر کشور تحمیل شده ،کار را پیچیدهتر از همیشه کرده است.
پــس از اعمال قرنطینه چندهفتهای در ماههای ابتدایی ســال ،۹۹
بــاز هم به تبع پیک چهارم ،ســتاد ملی مقابله با کرونا دســتور به
بستهشدن چندهفتهای بسیاری از صنفها داد.
از آنجایی که معلوم نیست پایان عمر این ویروس منحوس چه زمانی
است ،پرسش اصلی این است که آیا تعطیلی اکثر صنفها در برخی
مواقع میتواند چاره این بحران باشــد یا این رویکرد خود بحرانی بر
بحرانها است؟
ســیدعلی اصغر میرابراهیمی ،رئیس اتحادیه رستورانداران تهران به
اقتصاد ۲۴گفت :شــیوع ویروس کرونا در ایران و محدودیتهایی که
پیرامون آن برای کسب و کارها بهوجود آمد ،باعث آسیب به مشاغل و
اقتصاد ایران شد .صنف رستورانداران یکی از مهمترین صنفهایی است
که از کرونا آسیب دیده است ،زیرا این صنف رابطه مستقیم با مردم دارد

بیشتر شاخصهای مهم بورس وال استریت در
آستانه ثبت رکوردهای جدید قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا به نقــل از بلومبرگ ،وزارت
بازرگانی آمریکا آمار اولیه ســه ماهه نخســت امسال را اعالم کرد
که بر این اســاس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت  ۶.۴درصد
اندازهگیری شده که این رقم  ۲.۴درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبل
و  ۰.۳درصد بیشتر از نرخ رشد پیشبینی شده قبلی بوده است.
این رشــد اقتصادی که سومین رشد فصلی متوالی ثبت شده این
کشــور بوده اســت ،بیش از همه تحت تاثیر رشد نیرومند بخش
سرمایهگذاریهای ثابت و تقاضای مصرفی قرار گرفته است.
مرکز پیشــگیری و کنترل بیماریها در اروپا در گزارشــی اعالم
کرد که انتظار دارد میزان شــیوع ویروس کرونا در قاره سبز تا یک
مــاه آینده کاهش پیدا کند .با این حال نگرانیها از ورشکســتگی
گســترده کسب و کارها کماکان به قوت خود باقی مانده است چرا
که در نتیجه محدودیتهای کرونایی ،این شرکتها ناچار شدهاند
مقادیر زیادی استقراض کنند و در صورت تداوم نیافتن حمایتهای
دولتها و بانکهای مرکزی ،شمار بیکاران باال خواهد رفت.
نگرانی از وضعیت هند به دلیل فروپاشــی نظام درمانی این کشور
در مواجهه با کرونا شــدت گرفته چرا که گونه جهش یافته هندی
دارای شدت شیوع و قدرت کشندگی باالیی است .برخی کشورها
ممنوعیتهایی برای ورود اتباع هندی و تجارت با این کشور وضع
کرده و پروازها از مبدا و به مقصد هند را متوقف کرده اند .از آنجایی
که هنوز کارایی واکسنهای فعلی در برابر گونه هندی مورد تردید
اســت ،شــیوع آن در جهان میتواند دور تازهای از محدودیتهای
سراسری را رقم بزند.
با افزایش حجم فعالیتهای تجاری و احیای تدریجی ســطح تقاضا
میزان ســودآوری شرکتهای بزرگ بورســی مجددا رو به افزایش
قیمــت نفت پس از این که روز پنج شــنبه به
باالترین رکورد شش هفته گذشته صعود کرد،
در معامالت روز جمعه تحــت تاثیر نگرانیها
نســبت به قرنطینههای گســترده در هند و برزیل به منظور مهار
شیوع کووید  ،۱۹کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۲۹ســنت معادل
۰.۴درصد کاهش ،به  ۶۸دالر و  ۲۷سنت در هر بشکه رسید .بهای
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت با  ۳۵سنت معادل  ۰.۵درصد
کاهش ،به  ۶۴دالر و  ۶۶سنت در هر بشکه رسید.
شــاخص نفت برنت روز پنج شــنبه با  ۱.۹درصد و شاخص نفت
آمریکا با  ۱.۸درصد افزایش بسته شده بودند که سومین رشد روزانه
متوالی این دو شاخص بود.
تحلیلگران انرژی اسپکتس در یادداشتی نوشتند :روند احیای تقاضا
در دوران پساکووید  ۱۹همچنان نابرابر مانده و افزایش موارد ابتال
در هند یادآور به موقعی اســت که نشان میدهد صعود نفت برنت
به  ۷۰دالر هنوز خیلی زود اســت .قیمــت نفت برنت احتماال در
سهماهه سوم امســال و زمانی که تقاضا به میزان قابل مالحظهای
بهبود پیدا کرده و مازاد ذخایر برطرف شده باشد ،به چنین سطحی
صعود خواهد کرد.

و برای فروش محصوالت خود نیاز به حضور مردم در رستورانها است
که محدودیتهای کرونایی مانع از این اتفاق شده است.
وی افزود :بیشتر رستورانداران مجبور شدند مواد غذایی که خریداری
کردهاند را به علت فاســد شــدن دور بریزند و سرمایه خود را تا حد
زیادی از دســت بدهند ،امــا نکته حائز اهمیت این اســت که این
محدودیتها زمانی به نتیجه میرسد ،که برای همه بخشهای کشور
اعمال شود ،مخصوصاً بانکها؛ در غیر این صورت دولت فقط با اعمال
محدودیتها برای اصناف ،مسیر آنها را دشوارتر میکند و از طرفی،
آمار کرونا هم کاهش پیدا نخواهد کرد.
میرابراهیمی تصریح کرد :بســیاری از فعاالن در این صنف ،مغازه و
محلی که در آن کســب درآمد میکنند را اجاره کردهاند و با وجود
محدودیتها و تعطیلی کســب و کارشــان ،در پرداخت اجاره مغازه
خود ناتوان شــدهاند و مالــکان به هیچ عنوان از اجــاره مغازه خود

موتور والاستریت روشن شد
است .نتایج یک بررســی صورت گرفته نشان میدهد بیش از سه
چهارم شرکتهای لیست شده در شاخص اساند پی  ۵۰۰آمریکا،
در ســه ماهه نخست امسال سودآوری بیشتری از چیزی داشتهاند
که قبال برای آنها پیشبینی شده بود .عالوه بر شرکتهای بزرگ
آمریکایی ،وضعیت برای شرکتهای اروپایی نیز در نخستین فصل
سال نسبت به فصل قبل بهتر شده است.
میزان فروش خانههای جدید آمریکا در ماه مارس با افزایشی قابل
توجه نســبت به ماه قبل به یک میلیون و  ۲۱هزار واحد رسید که
این افزایش حتی از پیشبینی  ۸۴۶هزار واحدی نیز بسیار بیشتر
بوده است .این میزان که باالترین رکورد ثبت شده از آگوست سال
 ۲۰۰۶بدین سو محسوب میشــود بیش از همه به لطف افزایش
 ۴۰.۲درصد ساالنه در مناطق جنوبی رقم خورده و ایالتهای غرب
میانه نیز با رشد  ۳۰.۷درصدی در رده بعدی قرار دارند.
برخی گزارشات حاکی از برنامه دولت جو بایدن برای افزایش مالیات
بر درآمد ثروتمندان به رقم عجیب  ۳۹.۶درصد است که این رقم دو
برابر نرخ مالیاتی فعلی محسوب میشود .کارشناسان هشدار دادهاند
رســیدن مالیات بر درآمد افــراد دارای بیش از یک میلیون درآمد
در ســال به نرخ فوق میتواند زمینه ساز دور تازهای از فرار سرمایه
شــود به ویژه آن که بسیاری از نقاط جهان با هدف خروج سریعتر
از رکود کرونایی ،مشوقهای جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی
در نظر گرفته اند.
امیدها به بهبود روابط چین با بلوک غرب مجددا افزایش پیدا کرده
است .با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری و سرمایهگذار
خارجی در آمریکا و کشورهای اروپایی به شمار میرود ،روابط گرمتر

نمیگذرند و توقع پرداخت دارند .با وجود چنین شــرایطی اختالف
میان مستاجران و مالکان زیاد شده و برای حل چالش خود به مراجع
قضائی مراجعه میکنند که نتیجه نهایی این اختالفها ،ورشکستگی
رستورانداران است.
وی در ادامه اظهار داشــت :طبق آماری که در سال  ۹۹برآورد شد،
نزدیک به  ۳۰درصد از رستورانداران یا تغییر شغل دادهاند و جوازهای
خود را باطل کرده و یا تعدیل نیرو داشتهاند.
رئیس اتحادیه رستورانداران تهران گفت :ما در اتحادیه تدابیری برای
فعالیت رستورانها با محدودیتهای کرونایی اندیشیدهایم که آنها
بتوانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند .آمار مبتالیان کرونا
به خصوص در تهران در حال افزایش چشمگیری است که باعث شده
رستورانداران پروتکلهای بهداشتی را بهتر رعایت کنند ،اما افرادی
در این صنف هســتند که همچنان این نکات را رعایت نمیکنند و
رستورانها را باز کرده و به مردم اجازه حضور در محل را میدهند یا
در ماه رمضان غذای گرم تهیه میکنند و بهصورت بیرونبر با پیک یا
با حضور مردم به فروش میرسانند.
میرابراهیمی خاطرنشان کرد :تمام هزینههای مصرفی اعم از آب ،برق،
گاز افزایش پیدا کرده و از طرفی وزارت کار حقوق کارگران را افزایش
داده اســت .برای همین ما در صنف رستورانداران مجبور شدهایم با
توجه به تورم ساالنه از شــروع سال  ۱۴۰۰بین  ۲۵تا  ۳۰درصد به
نرخهای خود اضافه کنیم تــا امکان پرداخت حقوق کارگران و اداره
کســب و کار خود را داشته باشیم ،اما با توجه به افزایش آمار کرونا و
روند واکسیناســیون در ایران ،فع ً
ال پایانی برای کرونا وجود ندارد و با
وجود محدودیتهای حداکثری ،آینده صنف رستوانداران روز به روز
دشوارتر خواهد شد.

دو طرف به نفع شــرکتهای غربی خواهد بود.
رئیس جمهور چیــن ،دعوت جو بایدن را برای
حضــور در اجالس آب و هوایــی قبول کرد و
هایکو ماس -وزیر خارجه آلمان -نیز با انتقاد از تنشزایی در روابط
چین و اتحادیه اروپا گفته اســت فاصله گرفتن بروکسل و پکن از
همدیگر کار کامال اشتباهی خواهد بود.
شماری از چهرههای جمهوریخواه مخالفت خود را با تداوم اجرای
بستههای حمایتی جدید در آمریکا توسط دولت بایدن بیشتر کردهاند.
لری کودلو -مشاور اقتصادی دولت در دوره ترامپ -دو بسته حمایتی
اخیر را یک مسکن موقت برای تقویت رشد اقتصادی دانسته که در
بلند مدت به نفع کشورهایی نظیر چین و به ضرر خود آمریکا است .او
از اعضای جمهوریخواه در سنا و کنگره خواست تا جلوی تصویب و
اجرایی شدن بستههای عظیم محرک جدید را بگیرند.
تاکنون بیش از  ۱۵۰میلیون و  ۷۸۱هزار و  ۷۱۸مورد ابتال به کرونا
گزارش شــده است که در این بین سه میلیون و  ۱۷۰هزار و ۹۱۹
نفر جان خود را از دست دادهاند .در بین کشورهای مختلف ،باالترین
تلفات مربوط به آمریکا با  ۵۸۸هزار و  ۴۱۲نفر ،برزیل با  ۳۹۸هزار و
 ۳۴۳نفر ،مکزیک با  ۲۱۵هزار و  ۹۱۸نفر ،هند با  ۲۰۷هزار و ۳۹۷
نفر و انگلیس با  ۱۲۷هزار و  ۵۰۲نفر بوده است.
دریک هالپینی  -تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی -
گفت :به طور کلی هنوز ریسکهای زیادی در بازارهای مالی وجود
دارند که روند معامالت را دســت کم تا نیمه نخست امسال تحت
تاثیر خود قرار میدهند .وضعیت کرونا هنوز مایه نگرانی بزرگی است
به ویژه آن که هنوز نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم که واکســنهای
موجود در برابر گونههای جهش یافته ویروس هم کارایی باالی خود
را حفظ کرده اند .اینکه تنشهای ژئوپلتیکی تا چه حد مناســبات
تجاری را تحت تاثیر قرار دهند هم مهم است.
آمریکا از قرنطینه خارج شــدهاند و اعتماد به
تقاضای باالتــر برای بنزین در آســتانه فصل
سفرهای تابستانی آمریکا را به دنبال داشته اند.
فروش سوخت در انگلیس هم به سطح تابستان سال گذشته نزدیک
میشــود .روز تعطیالت کارگر در چین هم تقاضا برای سوخت در
دومین مصرفکننده بزرگ جهان را تقویت خواهد کرد .این تجدید
خوش بینی موانع جاری در هند را که با موج دوم شــیوع ویروس
کرونــا و وضع محدودیتهای جدید رفت و آمد دســت و پنجه نرم
میکند را تحت الشعاع قرار داده است.
دومین کشــور پرجمعیت جهان در بحران عمیقی غوطهور شده و
ظرفیت بیمارستانها پر شده و مرده سوزخانهها به صورت ۲۴ساعته
کار میکنند .شمار موارد ابتال به کووید  ۱۹در هند روز پنج شنبه
از  ۱۸میلیون نفر فراتر رفت.
گزارش جدیدی که از بخش خصوصی ژاپن منتشــر شد نشان داد
فعالیت کارخانهای این کشــور در آوریل با سریعترین روند از اوایل
سال  ۲۰۱۸تاکنون توسعه پیدا کرده است با این حال محدودیتهای
کرونایی بر دورنمای اقتصادی این کشور سایه افکنده است.
بر اســاس گزارش رویترز ،آمار رسمی نشان داد فعالیت کارخانهای
چین هم رشد کرد اما رشد آن بسیار آهستهتر از حد مطلوب بود.

بحران هند ،ترمز صعود نفت را کشید
نفت برنت در آوریل هشــت درصد و وســت تگزاس اینترمدیت
حدود  ۱۰درصد رشــد قیمت داشته اســت .این پنجمین رشد
ماهانه قیمت نفت در شــش ماه اخیر است که تحت تاثیر بهبود
تقاضای جهانی و نزدیک شدن آن به سطح پیش از شیوع ویروس
کرونا و تســهیل محدودیتهای قرنطینه در بعضی از کشورها روی
داده است .همزمان اوپک و متحدانش به دنبال تسهیل محدودیت
عرضه خود هستند.
اجرای گســترده برنامههای واکسیناســیون کووید  ۱۹تا حدودی
اعتماد به ســفر را احیــا کرده و تقاضا برای نفــت را افزایش داده
اســت .تحلیلگران در ســیتی بانک پیشبینی کردند برنامههای
واکسیناســیون در آمریکای شمالی و اروپا کمک میکند تقاضای
جهانی برای نفت در ماههای تابســتان نیمکره شــمالی به رکورد
 ۱۰۱.۵میلیون بشــکه در روز رشــد کند اما افزایش موارد ابتال به
کووید  ۱۹در برزیل و هند و وضع قرنطینههای ســخت گیرانه در
این کشورها ،به تقاضای داخلی آنها لطمه خواهد زد.
بــا این حال تحلیلگران گروه  ANZاظهار کردند :چندین شــهر

در نتیجه واکسیناسیون و حمایتهای گسترده دولت و بانک مرکزی محقق میشود

پیشبینی رشد باالی اقتصاد آمریکا در  ۳۷سال اخیر

پیشبینی میشود اقتصاد آمریکا امسال نیرومندترین رشد  ۳۷سال
اخیر خود را تجربه کند.
به گزارش ایســنا به نقل از فاکس بیزینس ،وزارت بازرگانی آمریکا
آمار اولیه سه ماهه نخست امسال را اعالم کرد که بر این اساس نرخ
رشد اقتصادی این کشور مثبت  ۶.۴درصد اندازهگیری شده که این
رقم  ۲.۴درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبل و  ۰.۳درصد بیشتر از
نرخ رشد پیشبینی شده قبلی بوده است .سطح تولیدات ناخالص
داخلی در آمریکا هنوز  ۱.۵درصد نسبت به قبل از آغاز بحران کرونا
فاصله دارد.
این رشــد اقتصادی که سومین رشد فصلی متوالی ثبت شده این
کشــور بوده اســت ،بیش از همه تحت تاثیر رشد نیرومند بخش
سرمایهگذاریهای ثابت و تقاضای مصرفی قرار گرفته است .طبق
پیشبینی نهادهای مختلف از جمله صندوق بینالمللی پول ،رشد
اقتصادی آمریکا در سال  ۲۰۲۱نیز مثبت اما کمتر از چین خواهد بود.

در صورتــی که اقتصاد آمریکا بتواند رشــد  ۷درصدی پیشبینی
شــده را محقق کند به باالترین رشد ســاالنه خود از سال ۱۹۸۴
دست خواهد یافت.

ســونگ وون جان -استاد اقتصاد در دانشــگاه لویوال گفت :موتور
اقتصاد روشن شده اســت .در نتیجه واکسیناسیون و حمایتهای
گسترده دولت و بانک مرکزی شرایط خوبی را تجربه میکنیم.
آمریــکا در حال حاضــر اصلیترین کانون درگیر بــا کرونا در جهان
محســوب میشود و بیش از  ۵۵۸هزار نفر از شهروندان این کشور بر
اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند .دولت بایدن اعالم کرده
است تا پایان فصل تابستان واکسیناسیون دستکم ۳۰میلیون آمریکایی
را هدفگذاری کرده است و یک بسته حمایتی  ۱.۹تریلیون دالری نیز
برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا پیشنهاد شده است.
متوسط رشد اقتصادی فصلی آمریکا در بازه زمانی  ۱۹۴۷تا ۲۰۲۰
معادل ۳.۱۶درصد بوده است که باالترین رشد ثبت شده مربوط به
رشد ۳۳.۱درصدی سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۰و کمترین رشد ثبت
شــده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال  ۲۰۲۰با منفی ۳۱.۴درصد
بوده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳0001414۲7در میان بگذارید.

فرهنگی

اسماعیلمنصف:

کرونا ،سینمای مستقل را فلج کردهاست

اسماعیل منصف کارگردان سینمای ایران درباره وضعیت این روزهای
سینمای مس��تقل گفت« :یادم میآید طی صحبتهایی که در اوایل
اپیدمی کرونا با س��ینماگران داشتیم ،اکثر سینماگران از جمله خود
من فکر میکردیم که کرونا آسیب بیشتری به سینمای بدنه در قیاس
با س��ینمای مستقل زده است .االن نظر دیگری دارم و معتقدم کرونا،
سینمای مستقل در ایران را فلج کرده است .در این روزها سینماگران
و همه عوامل پشت و جلوی صحنه سینمای بدنه مشغول فیلمسازی
هستند و دستمزدها هم باالتر رفته است .نمیدانم این پولها از کجا
تامین میشود اما گویا کرونا به نفع سینمای بدنه شده و سیل عظیم
سریالهای تولیدی شبکه نمایش خانگی رو به افزایش است» .او ادامه
داد« :در حال حاضر سینماگران مستقل ،شرایط خیلی سختی دارند
و تهیهکنندگان و سرمایهگذاران بخش مستقل هم قادر به تولید فیلم
نیستند و هیچگونه حمایتی از ما نمیشود .در این میان «هنروتجربه»،
به عنوان حامی اثرگذار فیلمسازن را هم روزبهروز کوچکتر میکنند.
این ماییم که در این شرایط ،حداقل به لحاظ مالی و اقتصادی بازنده
هس��تیم و در مجموع شرایطی کامال نابرابر با سینماگران بخش بدنه
داریم» .او با اشاره به اینکه در صورت ادامه این فرایند ،بخش اعظمی
از سینماگران مستقل ،جذب سینمای بدنه میشوند ،اضافه کرد« :در
نهایت فیلمسازان مستقلی که تنها به همین شکل فیلم میسازند و تم
آرتیستیک برای آنها مهم است ،با شرایط سخت کنار میآیند و به راه
خود ادامه میدهند .اما اتفاقی که افتاده این اس��ت که در حال حاضر
خیلی از س��ینماگران و فیلمبردارانی که در س��ینمای مستقل و این
جنس از سینما مشغول فعالیت بودند ،جذب سریالسازی شدهاند که
هیچ ربطی به مدل فیلمس��ازی آنها هم ندارد .به خود من هم ساخت
س��ریال نمایش خانگی پیشنهاد شده و این کمدیترین اتفاقی است
که برای من رخ داده اس��ت .ببینید چه حجمی از سریالس��ازی باب
ش��ده که به منی که فیلم مس��تقلی با تماش��اگری محدود و با زبان
آذری ساختم ،پیشنهاد ساخت سریال میکنند .طبیعتا برای دوستان
دیگ��ری هم این اتفاق افتاده و برخی ناگزیر ب��رای امرارمعاش تن به
سریالسازی میدهند ».منصف در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا در
آینده او در عرصه نمایش خانگی فعالیتی خواهد داشت و اینکه ورود
س��ینماگران مستقل میتواند باعث باالرفتن کیفیت سریالها شود و
اساس��ا مجالی برای به عمل آوردن ایدههای خود دارند یا خیر ،عنوان
کرد« :به قالب سریال ،فارغ از خوب یا بد بودن آن در مجموع اعتقادی
ندارم .سریالهایی چون «دایی جان ناپلئون»« ،روزی روزگاری» جزء
کارهایی بود که دوست داشتم اما خودم به فلسفه سریال اعتقادی ندارم
و نمیتوانم در این عرصه کار کنم .با کنار گذاش��تن این فرضیه هم،
ممکن نیس��ت سینماگر مستقل بتواند ایدهها و خواستههای خودش
را دنبال کند .در سریالسازی معیارهایی وجود دارد که ذهنیتم با آن
همخوانی ندارد .احتمال دارد از لحاظ داس��تانگویی ،تم و … بشود
کارهایی کرد ولی جای مانور دادن برای آدمهایی مثل من نیست و در
اصل انتخاب میشوم تا به عنوان تکنسین رفتار کنم .شاید سینماگران
مس��تقل و بزرگان م��ا از پس آن برآیند اما اص��وال تجربه ثابت کرده
آدمهای مثل من در این زمینه و اتمسفری که کال ذات آن سرگرمی
است (که طبیعی هم هست) نمیتوانیم کار خاصی بکنیم» .کارگردان
«زغ��ال» در بخش دیگری از صحبتهای خ��ود درباره دلیل انتخاب
نمایش آنالین «زغال» در سایت هاشور اظهار داشت« :در نظر بگیرید

همین االن برای نمایش آنالین «زغال» مثال در فیلیمو اقدام کنم ،آنها
مبلغ بسیار پایینی را پیشنهاد میکنند و صاحب فیلم میشوند .این
مدل برخورد بیاهانتی به فیلمساز است و برای همین وارد مذاکره هم
نشدم .قطعا اگر «زغال» در پلتفرم دیگری بود ،به مراتب بیشتر دیده
میشد ولی دلیل انتخاب «هاشور» این است که احساس میکنم انگار
«هنروتجربه» اس��ت و مخاطبان آن زب��ان ما را میفهمند و از جنس
خودمان هس��تند .ترجیح میدهم  ۵۰۰نفر در سایت هاشور «زغال»
را ببینند تا  ۵۰۰۰نفر در فیلیمو» .اسماعیل منصف همچنین درباره
تجربه اکران آنالین «زغال» در س��ایت هاشور و میزان استقبال از آن،
بیان کرد« :با توجه به آنکه دوس��تان ب��رای تبلیغ «زغال» خوب کار
کردند اما آن اتفاقی که باید نیفتاد .نمیدانم ش��اید انتظار من خیلی
باال بوده اس��ت« .زغال» رفته رفته مخاطب��ان خود را پیدا کرد و االن
حالت ن ُرمی پیدا کرده و استقبال از آن نه خیلی باال و نه خیلی پایین
است .ما هم برای تبلیغات بیشتر آن تالشی نکردیم .واقعیت این است
که مستقل کارکردن آدم را خسته میکند ،بخشی از انرژی شما باید
صرف ساخت فیلم و بخش بیشتر آن صرف تبلیغات و پخش شود که
به ناچار بر عهده خودمان است و قاعدتا وقت و انرژی زیادی میطلبد».
او در پاسخ این سوال که «زغال» اکران موفقی در «هنروتجربه» داشته
و دلیل اس��تقبال پایینتر در اکران آنالین چه ب��وده ،بیان کرد« :این
اتفاق چند دلیل مختلف داشت .یکی آنکه فیلم «زغال» جزء فیلمهایی

بود که در اکران «هنروتجربه» تقریبا دیده ش��ده بود و بخش مهمی
از تماش��اگران ،فیلم را در سینما دیده بودند .دلیل دیگر اینکه قبل از
نمایش آنالین «زغال» در هاشور ،فیلم را به شبکه تلویزیونی تیآرتی
ترکی��ه فروختیم و چندین نمایش و نقد و بررس��ی مفصلی در مورد
فیلم داشتند که بخش از مردم آذری زبان ایران از طریق آن کانال هم
فیلم را دیدند .اتفاق دیگری هم که افتاد این بود که از طریق دوستانم
متوجه ش��دم در آذربایجان ،دیویدی قاچ��اق «زغال» هم خرید و
فروش میشود که احتمال دارد از پخش تلویزیونی یا از سایت هاشور
ضبط ش��ده باشد» .او ادامه داد« :صادقانه بگویم جو جامعه هم باعث
شد از تبلیغ فیلم خودداری کنم .آنقدر مردم دردهای عجیبوغریبی
دارند که خجالت میکشم کسی را برای دیدن فیلم دعوت کنم .گرچه
حرفه من فیلمسازی است و باید برای فیلم تبلیغ کنم و شاید با اینکار
آگاهی به جامعه تزریق کنم اما این مشکالتی که بر شانههای مردم و
خودم احساس میکنم ،مانع از ادامه تبلیغات فیلم شد .در این شرایط
احس��اس میکنم مردم دردهای بسیار مهمتری دارند .از طرف دیگر
طبیعی است مخاطبین در این شرایط به سمت فیلمهای کمدی بروند
تا برای لحظاتی گرفتاریهای خود را فراموش کنند« ،زغال» مناسب
این فضا نیس��ت» .منصف در ادامه با اش��اره به اینکه مشغول روتوش
فیلمنامه جدیدش است و در صورت مهیا شدن شرایط از اواخر تابستان
فیلم کلید میخورد ،عنوان کرد« :سال گذشته خودم را برای ساخت
فیلم مهیا کردم و با اوجگیری کرونا ،پیگیر ساخت فیلم نشدم .به این
دلیل که بودجه فیلمهای مستقل محدود است و امکان مقابله با کرونا را
نداریم .مقابله به این معنی که دوستانی که در بخش بدنه سینما هستند
میتوانند هتل مجهز بگیرند ،دکتر و امکانات مکفی داشته باشند و تا
جایی که میتوانند پیشگیری کنند که البته خیلیها هم با وجود این
شرایط متاسفانه مبتال شدند .ولی ما با امکاناتِ اصطالحا چریکی فیلم
میس��ازیم و چنین شرایطی نداریم و به همین دلیل ساخت فیلم به
تعویق افتاد .تمام تالشم این است که امسال فیلمبرداری فیلم را آغاز
کنم که تا امروز هم این امر به دلیل ش��رایط محقق نشده است .فیلم
جدید در همان فضای آذربایجان و با زبان آذری و طبیعتا با فیلمنامه
و لوکیشن متفاوتتری ساخته خواهد شد» .کارگردان «زغال» با بیان
اینکه با بسته شدن سینماها ارتباط مخاطبین «هنروتجربه» با فیلمها
نباید قطع ش��ود و این مهم با نمایش آنالین آثار سینماگران مستقل
در «هاش��ور» ادامه پیدا کرده ،مطرح کرد« :قبل از این من و دوستان
دیگری هم میگفتند که «هنروتجربه» نیاز به پلتفرمی برای نمایش
آنالی��ن آثار خ��ود دارد و به نظر من نزدیکتری��ن و نرمترین جنس
پلتفرمی که به «هنروتجربه» شباهت دارد و شان آن را حفظ میکند،
«هاشور» است« .هاشور» به لحاظ تفکر و دیدگاهی که دنبال میکند
و دوستانی که مشغول فعالیت هستند ،به تفکر «هنروتجربه» نزدیک
است و نمایش آثار «هنروتجربه» در «هاشور» اتفاق بسیار خوب و فکر
ش��دهای است .به هر حال «هاشور» جایگاهی برای خودش پیدا کرده
که البته جای رش��د بیشتری دارد» .به گزارش هنروتجربه ،اسماعیل
منصف در انتها یادآور ش��د« :طبیعت��ا از روزی که به این عرصه ورود
کردم ،میدانستم فیلمس��ازی مستقل با مشکالت و باال و پایینهای
زیادی همراه است و از قبل پیشبینی آن را میکردیم ،گرچه وضعیت
اپیدمی کرونا پیشبینیناپذیر بود ،با این حال امیدوارم این دوران طی
شود و بار دیگر کنار هم قدمهای موثرتری را برداریم».

«پوالنسکی» «کاخ» میسازد

«کراننبرگ»فیلممیسازد

«خانه اژدها» کلید خورد

«رومن پوالنس��کی» ب��ه زودی با درام «کاخ» به پش��ت دوربین
سینما برمی گردد تا این فیلم را در کشور سوییس جلوی دوربین
ببرد .فیلمنامه فیلم جدید پوالنسکی را «یرژی اسکولیموفسکی»
س��ینماگر مولف لهس��تانی به همراه این کارگردان نوشته است.
فیلمبرداری پروژه جدید پوالنسکی کارگردان سرشناس سینمای
جهان پیشبینی میشود در پاییز امسال آغاز شود .کمپانی تولید
فیلم «رای سینما» این خبر را روز پنجشنبه  ۲9آوریل اعالم کرد.
به گزارش صبا« ،رومن پوالنسکی» از سال  ۱9۷۸به این طرف به
اتهام آزار یک دختر  ۱۳ساله از آمریکا متواری است .این کارگردان
مشهور دنیا در سال  ۲۰۱۸نیز از آکادمی فیلم اسکار اخراج شد.

«دیوید کراننبرگ» کارگردان سرشناس سینمای جهان فیلمبرداری
فیل��م علمی-تخیلی جدی��دش با عنوان «جنایته��ای آینده» را
تابس��تان امسال در یونان آغاز میکند« .کراننبرگ» در دهه هفتاد
میالدی فیلمی به همین نام را کارگردانی کرده بود ،آن فیلم درباره
مدیر یک کلینیک بیماریهای پوستی است که با آمدن طاعون در
جستجوی استادش است تا این مسئله را حل کند .به گزارش صبا،
«کراننبرگ» درباره ساخت این فیلم گفت :مشتاقانه منتظر بازگشت
به یونان برای فیلمبرداری فیلم دیگری هس��تم ۱۴ .سال از زمانی
که فیلم «قطعات فراری» را در آتن ،هیدرا و میتیلینی فیلمبرداری
کردیم ،میگذرد تجربهای که از آن یادگاریهای خوب و مثبت دارم.

گفته میشود که در روزهای اخیر فرآیند انتخاب بازیگران سریال
«خانه اژدها »House of the Dragonکه تنها یکی از اس��پین
آفهای س��ریال محبوب «بازی تاج و تخت» به شمار میآید آغاز
ش��ده است .صفحه رسمی سریال محبوب «بازی تاج و تخت» در
توئیت��ر اعالم کرد که «بازی تاج و تخت» فیلمب��رداری خود را در
انگلیس آغاز کرده و گروه با رعایت پروتکلهای بهداش��تی و حفظ
فاصله اجتماعی در پشت صحنه این فیلم به کار خود ادامه میدهند.
به گزارش میزان ،با این حساب میتوان گفت مجموعه «خانه اژدها
 »HouseoftheDragonرسما مراحل تولید خود را آغاز کرده و
پیشبینی میشود در سال  ۲۰۲۲این مجموعه آماده پخش شود.

= آنق�در م�ردم دردهای عجیبوغریب�ی دارند که
خجالت میکش�م کس�ی را برای دیدن فیلم دعوت
کنم .گرچه حرفه من فیلمس�ازی اس�ت و باید برای
فیل�م تبلیغ کنم و ش�اید ب�ا اینکار آگاه�ی به جامعه
تزریق کنم اما این مش�کالتی که بر شانههای مردم و
خودم احس�اس میکنم ،مان�ع از ادامه تبلیغات فیلم
شد .در این شرایط احس�اس میکنم مردم دردهای
بسیار مهمتری دارند
= از روزی که به این عرصه ورود کردم ،میدانس�تم
فیلمس�ازی مس�تقل با مش�کالت و باال و پایینهای
زیادی همراه است و از قبل پیشبینی آن را میکردیم،
گرچه وضعیت اپیدمی کرونا پیشبینیناپذیر بود ،با
این حال امیدوارم این دوران طی شود و بار دیگر کنار
هم قدمهای موثرتری را برداریم

علیرضا جاویدنیا:

عدهای خوششان نمیآید به تلویزیون بروم

علیرضا جاویدنیا از مجریان و بازیگران نامآش��نا و صدا آش��نایی
اس��ت که س��الها در رادیو در تیپهای شخصیتی مختلف برای
مردم طنازی کرده و تبدیل به بخش��ی از نوستالژی این مرزوبوم
ش��ده اس��ت .جاویدنیا کار خود را ب��ا تلویزیون ش��روع کرد اما
سالهاس��ت که فعالیت حرفهای او فقط در رادیو است و خودش
معتقد اس��ت ع��دهای خوشش��ان نمیآید که وی ب��ه تلویزیون
ب��رود .در روزگاری ک��ه تکلیف تلویزیون با خودش روش��ن بود
و برنامههایش حس��ابوکتاب داش��ت و مشخص بود چه وقت از
روز چه کس��انی مخاطبش هستند ،رادیو هم همچنان ارجوقرب
خودش را داش��ت و برنامههای رادیویی ،خواس��ته و ناخواس��ته
بخ��ش مهمی از خاطرات این مردم را رق��م میزند .یکی از این
برنامهه��ای پرطرفدار «صبح جمعه با ش��ما» ب��ود که دقیقاً هر
جمع��ه رأس س��اعت  9صبح در هر خانهای طنینانداز میش��د
و کارکتره��ای محبوب ای��ن برنامه رادیوی��ی خیلیها را مجاب
میکردند ت��ا صبح جمعه پیچ رادیوی خ��ود را بازکنند .در این
می��ان کاراکت��ر «خان خان» ک��ه بعدها به این برنامه پیوس��ت
ازجمله ش��خصیتهای محبوب بود و صداپیش��ه آنکسی نبود
جز «علیرضا جاویدنیا» .وی اس��تاد تقلید صداس��ت و کارش را
از همینجا ش��روع کرد ،اما همیش��ه هم تیپس��ازی نمیکند.
جاویدنی��ا درباره وضعیت تیپس��ازی در رادیو گف��ت :من فکر
میکنم درجاهایی خالقیت نیس��ت و بیش��تر تقلی��د میبینیم.
حدود یازده ،دوازده س��ال پیش و کمتر یا بیش��تر ،در کارهایی
که خودم مجریاش بودهام سعی کردم شخصیت تکراری را ارائه
نکنم مگر اینکه نویسنده یا تهیهکننده تیپی را در برنامهای دیده
و حاال خواسته که اجرا کنم ،اما من معتقدم که فرد خودش باید
خودش را بس��ازد .کس��ی تیپ را در س��ر ما فرونمیکند و نباید
از تیپ و ش��خصیت دوست دیگری اس��تفاده کرد .هرکدام از ما
تیپهای خودمان را داش��تیم و عدهای از جوانها خالق بودند و
تیپه��ای جدید و خوبی آوردهاند اما برخی میخواهند خیلی به
خودشان زحمت ندهند و کاری که دیگری انجام میدهند ،تقلید
میکنند .وی افزود :مس��ئله اینجاس��ت که کسی نیست کنترل

کند و بارها ش��ده در یک برنامه تلویزیون به یک صدای خاصی
نیاز داش��تند و تهیهکننده برنامه همان صدا را میخواس��ته و با
صاحبصدا به نتیجه نرس��یده است .به ایشان گفتهاند فالنی این
تیپ را بلد اس��ت ،اج��را کند و او را در برنامه برده اس��ت تا آن
تیپ را ضایع کرده باش��د و باید جایی و فردی باش��د که اجازه
چنی��ن کاری ندهد .مث ً
ال تی��پ «جناب خان» در خندوانه را اگر
کس��ی دیگر بخواهد جناب خان ش��ود مخاطب نمیپذیرد چون
آن تیپ برای صدای محمد بحرانی است و حتی عروسکگردان
هم تغییرش پذیرفته شده نیست زیرا مخاطب تغییر را میفهمد
و باید نظارت بیش��تر شود .جاویدنیا درباره وضعیت برنامهسازی
در رادیو گفت« :برنامهس��ازی تخصص میخواهد .کس��ی بیاید
بگوید اینترنتی بیایید فالن برنامه را بس��ازید ،واقعاً برنامهسازی
نیس��ت .باید واکاوی کنید در فالن نقطه از کش��ور یا ش��رایط و
اجتماع چه طلب میکند و برای سن کودک و نوجوان چه چیزی
امروز ایجاب میکند و بعد به س��راغ برنامهسازی برویم .بچههای
امروزی بچههای دیروز نیستند .االن دوره ارتباطات و تکنولوژی
هست و خیلی چیزها باهم فرق کرده است پس باید تخصصی تر
جلو برویم و تامل بیشتری داشته باشیم .درواقع کار برنامهسازی
در رادیو مش��کل اس��ت تکنیک خودش را میطلب��د .جاویدنیا،
مج��ری و گوینده رادیو درباره نیروهای تربیتش��ده در رادیویی
که به تلویزی��ون میآیند گفت :رادیو س��رمایهگذاری میکند و

نیروهای جوانی را تربیت میکند اما بعد از مدتی سراز تلویزیون
درمیآورند ،این بد نیست اما نوع حسی که به فرد دست میدهد
جای س��ال دارد .ممکن است به من هم احساسی دست بدهد و
بگویم رئیسجمهور کشوری هستم! در رادیو بودن واقعاً تخصص
نیاز دارد و خیلیها بودند که از تئاتر مملکت یا سینما خواستند
با عشق بیایند در رادیو مشغول شوند ،چون دوست داشتند و آن
زمان فهمیدند کار در رادیو چقدر مشکل است .وی افزود :عدهای
میآین��د در رادیو صاحبتجربه میش��وند و در تلویزیون هزینه
میکنند و بازهم اشکالی ندارد صداوسیما برای این مملکت است
اما این توهم که من خیلی دیگر بزرگ ش��دم و کار تمام هستم،
اش��تباه اس��ت .برخی برنامهها حتی اگر مجریها از رادیو هم به
تلویزیون رفته باش��ند ،اجرای خوبی ندارند اینکه فقط عشق این
را داش��ته باش��ند که جلوی دوربین تلویزیون باش��د و چهار نفر
او را ببینند درس��ت نیس��ت .ماهم اگر قرار باش��ند به تلویزیون
دعوت ش��ویم عدهای دوس��ت ندارند و ماهم نمیرویم که خاطر
عدهای را مک��در نکنیم .به گزارش پانا ،جاوی��د نیا گفت :زمانی
بود ک��ه ما وقتی به تلویزی��ون میآمدی��م و کار میکردیم یک
عدهای که باب سلیقهش��ان نبود میگفتند آنها رادیویی هستند
و آمدن��د در تلویزیون کار میکنند .نقدش��ان این بود که مطالب
رادیویی اس��ت .همانها که ادعای تلویزیونی بودن داشتند ،فکر
نمیکردن��د که این گروهی که کار میکنند؛ امثال بنده حقیر یا
«منوچهر والی زاده» یا زندهیاد «حس��ین عرفانی» یا بزرگ همه
ما که آقای «نوذری» ،زمانی هرکدام قبل از انقالب در تلویزیون
جایگاهی داش��تند و حاال اگ��ر رادیو آمدن��د و کار میکنند که
گناه کبیره نکردهان��د و برای مردم کار میکنند .چهارتا کوچولو
میگفتن��د که اینها رادیویی هس��تند .حاال برنامه تلویزیون چه
بود؟ دوتا مبل و یک کاناپه بود که چهار نفر نشس��تند و صحبت
میکنن��د .این در حالی ب��ود که اگر برنامههای ما را در آن زمان
میدیدید که ما حداقل حرکت و تنوعی در آن کارها داشتیم که
در کار کسانیکه نان تلویزیونی بودنشان و فالن کانال بودنشان را
میخورند ،وجود نداشت».

11

شنبه 11اردیبهشت 1400شماره6004
امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
جهان صنعت :عارضه پولی

ت��ورم یک عارض��ه پولی
و ناش��ی از فراوان��ی پول
نس��بت به کاالهاس��ت .برای مث��ال اگر ارزش
یک کیلو قند  ۱۰۰س��ال پیش یک ریال بوده
اکنون ارزش هم��ان یک کیلو قند به  ۱۰هزار
تومان رسیده ،یعنی  ۱۰۰هزار برابر شده است.
حج��م کاال تغییری نک��رده اما چه ش��ده که
یک ریال  ۱۰۰هزار برابر شده است؟ این فقط
تغییرات ارزش پول اس��ت که سطوح قیمتها
را تغیی��ر میدهد و ما آن را تورم مینامیم .هر
اقدامی از س��وی دولت از صادرات نفت گرفته
ت��ا افزایش درآمدهای مالیات��ی افزایش عرضه
پول را ب��ه دنبال دارد و هم��ه این هزینههای
دولت��ی منجر به ت��ورم میش��وند .بنابراین از
آنجا که تورم ،ناش��ی از فراوانی پول نسبت به
عرضه کاالست در بعضی موارد میتوان افزایش
حجم پ��ول را با افزایش کاال به گونهای تنظیم
کرد که مانع از ش��دت اثرگ��ذاری آن بر تورم
شد.
در ای��ران اما هم دول��ت و هم بانک مرکزی در
ام��ر چاپ پول دخالت دارن��د اما عرضه کاال به
راحتی و با همان سرعت افزایش پیدا نمیکند.
فارغ از بیثباتی س��الهای گذش��ته ،به قهقرا
رفت��ن بخش خصوصی و ع��دم توجه به بخش
تولید (بر اساس آخرین گزارشها در خصوص
ظرفیته��ای تولیدی به عنوان یک ش��اخص
توس��عهای رتبه ایران به  ۱۱۴رس��یده است)
ت��وان تولی��دی و ظرفیتهای تولیدی کش��ور
افت قابلتوجهی داش��ته است .زمانی که توان
تولی��دی کاه��ش مییابد ی��ا از بی��ن میرود
ت��وان چاپ پول به همان نس��بت کاهش پیدا
نمیکند و در نتیجه افزایش حجم پول نسبت
ب��ه کاال منجر به تورم میش��ود .این پدیدهای
اس��ت که در سالهای گذشته در اقتصاد ایران
وجود داش��ته و مسئله تحریمها و بحران کرونا
نیز به آن اضافه ش��ده و ش��رایط را دش��وارتر
کرده است.
در شرایط کنونی و در سایه کرونا تولید و عرضه
کاال افت کرده اما مصرف و تقاضا کاال کماکان
برقرار اس��ت و جبران رکود حاکم بر اقتصاد و
پاسخگویی به تقاضاهای موجود نیز هزینههای
زیادی روی دست دولت گذاشته است .بنابراین
انتظار میرود رکودی که در طول این سالها بر
کشور حاکم بوده در آینده اثر خود را بر افزایش
قیمتها نشان دهد .تورمی که در دوره کنونی
وجود دارد نیز نشان میدهد که در دوره قبلی
تولیدی صورت نگرفته است؛ چه آنکه حجم پول
به راحتی و در هر دورهای قابلیت رشد دارد اما
چون تولید زمانبر است باید قبل از چاپ پول
از سوی دولت عرضه کاال و تولید صورت گرفته
باشد.در شرایط فعلی بنگاههای اقتصادی تنها
از  ۴۸درصد ظرفیت خود اس��تفاده میکنند و
 ۵۲درصد ظرفیت تولیدی آنها بدون اس��تفاده
باقی مانده اس��ت .حال ب��ا بحران نقدینگی که
در آین��ده ب��ا آن مواجه میش��ویم ،حتی اگر
دولت بتواند نفت بیش��تری صادر کند افزایش
حجم صادرات افزایش واردات و افزایش حجم
پول را به دنبال خواهد داش��ت .به این ترتیب
روند تورمی در ش��ش م��اه آینده تداوم خواهد
داش��ت و شرایط بعد از آن به این بستگی دارد
ک��ه تا چه اندازه بتوانی��م تولید داخلی را رونق
دهی��م .چه آنکه حتی اگ��ر بتوانیم نفت صادر
کنیم این مسئله تامینکننده نیازهای اساسی
داخل��ی نخواهد ب��ود و کمب��ود کاال کماکان
پابرجا باقی میماند.تجربه نیز نش��ان میدهد
ک��ه کاهش قیمتها بع��د از افزایش قیمت به
راحتی امکانپذیر نیس��ت ،بنابراین تورم مواد
غذای��ی و بعضی دیگر از کااله��ای مصرفی به
طور قطع پابرجا خواه��د ماند .هرچند ممکن
است افزایش قیمت برخی از کاالهای وارداتی
مانن��د قطعات خودرو متوقف ش��ود اما انتظار
کاهش قیم��ت این اقالم نیز انتظ��ار به جایی
نیس��ت .اقتصاد ای��ران در حال طی کردن یک
دوره بیثباتی ناش��ی از تعیین تکلیف برجام و
همچنین انتخابات ریاستجمهوری است .این
دو عامل دس��ت به دس��ت ه��م میدهند و به
تداوم ش��رایط موجود تا زمان بعد از انتخابات
کم��ک خواهند کرد .یک��ی از دالیلی که باعث
میش��ود گشایش��ی در حوزه اقتصادی اتفاق
نیفتد ،ریشه در همین بالتکلیفی سیاسی ناشی
از انتخابات ریاس��تجمهوری و کشمکشهای
برجام��ی و نشس��تهای زمانب��ر ای��ران و
آمری��کا دارد .به این ترتی��ب وضعیت تورمی و
بیثباتیهای موجود تا بع��د از انتخابات ادامه
خواهد داش��ت و بعد از آن تفاهم یا عدمتفاهم
با آمریکا در خصوص برجام و سیاستهایی که
به بهبود وضعیت بخش تولید منجر میش��ود
تعیینکنن��ده وضعی��ت اقتص��ادی و تورم��ی
خواهد بود.
آفرینش :بازار بورس و داستان های ادامه دارش!

از هم��ان ابتدای آغاز ماجرای
ورود دولت به بورس ،بسیاری
از کارشناس��ان اقتصادی به مردم عادی توصیه
اکید کردند که س��رمایه اندک خود را وارد این
بازی نکنند .چراکه تش��ویقهای دولت در این
م��ورد چنان باال گرفته ب��ود که برخی از مردم
ع��ادی حتی خانه و خودرو و ب��ه قول معروف
ف��رش زیرپای خ��ود را فروختند و در حالیکه
کمتری��ن اطالعی از روشهای س��وداگری در
بازار بورس نداشتند ،سهام خریدند ،اما پس از
گذش��ت مدت نه چندان طوالنی ،شد آن چه
که نباید میش��د ،اما مورد انتظار کارشناسان
هشداردهنده بود.

بسیاری از خرده سرمایهگذاران که تقریبا تمام
زندگی خود را روی بورس گذاشته بودند دارایی
خود را از دست دادند و حاال هراز گاهی جلوی
س��ازمان بورس تجمع میکنند .در حالیکه به
هرحال به این افراد اخطارهایی داده شده بود.
اما س��ودهای پرو پیمان اولیه ،بیشتر این افراد
را ترغی��ب کرد این ب��ازی را ادامه دهند .حاال
در حالیک��ه بر تع��داد متض��رران و معترضان
بورس افزوده میشود ،دولتی که در این بازار به
گفته وزیر اقتصاد۵۰۰هزارمیلیارد تومان سود
کرده و در واقع درآمد داش��ته ،تصمیم گرفته
بهنحوی در مورد خرده س��رمایهگذاران جبران
کند! براین اس��اس«:به خریداران صندوق قابل
معامله پاالیش یکم که واحدهای این صندوق
را از دول��ت خری��داری کرده و بع��دا به دلیل
نوس��انات متحمل زیان ش��دهاند ،از واحدهای
س��رمایهگذاری همین صندوق یا س��ایر موارد
سهام تش��ویقی داده شود ».و مقرر شده منابع
ریال��ی مع��ادل  ۲۰۰میلی��ون دالر از مصوبه
مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه
صندوق تثبیت پرداخت ش��ود .اینکه دولت با
چنان درآمد ش��ایان توجهی که با ضررو زیان
اغلب مردم��ی که از بازیه��ای بورس چیزی
نمیدانس��تند ،اما به تش��ویق دولت به میدان
آمدند ،تصمیم گرفته ،ضرر آنان را به هرنحوی
جب��ران کند ،عملی اس��ت شایس��ته ،اما باید
توجه داش��ت ،با آن میزان پول��ی که این افراد
با فروش خانه و خودرو و فرش زیرپای خانواده
وارد بورس ش��دند ،ام��روز هیچکدام از آنها را
نمیتوانند دوباره بخرند چون مسکن و خودرو
و هرکاالی دیگ��ری ،با افزایش قیمتی نجومی
مواجه ش��ده .آیا دولت در مورد جبران ضرر و
زیان این افراد به چنین مورد مهمی نیز امعان
نظرخواهد داشت؟
ابتکار :فایل صوتی ظریف؛ سفید ،سیاه
یا خاکستری؟!

سخنان منتشره در فایل صوتی
آق��ای ظریف وزی��ر امورخارجه
جمه��وری اس��المی ای��ران،
درخص��وص مس��ائل مختل��ف،
هرچند برای کارشناس��ان مطلع و تحلیلگران
واقع بین ،که به س��اختار سیاسی ایران اشراف
دارن��د ،حاوی نکات جدیدی نب��وده و در عین
حال میتوان گفت با در نظر گرفتن بس��یاری
از مالحظات ،عنوان ش��ده اند ،ب��ا این حال از
س��وی عدهای دیگر ،از زوایای مختلف و عمدتا
ب��ا دیدی مخالف��ت جویانه و تخری��ب گرایانه
ارزیابی میشود .اظهارنظرها و موضعگیریهای
عده ای ،چنان اس��ت که گویی سخنان ظریف
از جایگاه یک منتقد اظهار ش��ده است ،این در
حالی است که با دقت در فایل منتشره ،بیشتر
نوعی تشریح مس��ائلی مهمی است تا شنونده،
دید بهتری نسبت به نتیجهگیری در خصوص
عملکرد وزارت امور خارجه در  ۸سال مسئولیت
وی داشته باشد .وزیری که همچنان در ماههای
پایان��ی دولت نی��ز ،در مقابل ان��واع تهمت ها،
توهین ها ،تهدیدها و فشارهای نیروهای داخلی
علیه خود و هم��کاران دیپلماتش ،تقریبا بجز
سکوت و احیانا گله مندی موردی ،چیزی برای
مقابله و یا دفاع از خود ندارد.حمالتی که هیچ
وقت تالش نش��ده است تا از حجم آنها کاسته
و حت��ی در مواق��ع مختلف ،چ��ه در مذاکرات
 ۲۰۱۵برج��ام و چه در مذاکرات فعلی وین ،با
ش��دت و حدت بیشتر از سوی عناصری که به
رس��انههای مختلف نیز دسترسی دارند ،ادامه
دارد.دیپلمات ارش��د سیاس��ت خارجی ایران،
در حالی پش��ت میز مذاک��ره و در مقابل رقبا
و کشورهای قدرتمند جهان قرار میگیرد ،که
فش��ارها و حمالت عدهای در داخل را تحمل و
در عین حال ،باید دغدغه پاسخگویی دوسویه را
نیز داشته باشد ،رویهای غیر معمول در ممالک
مختلف جهان ،که شاید نتیجه تشتت سیاسی
در عرصه سیاس��ت خارج��ی و حاکی از وجود
نیروها و کانونهای متنافر قدرت در این عرصه
باش��د...با این حال ،هرچند عدهای تالش دارند
از این فایل صوتی و به بهانه نام بردن از سردار
ش��هید قاسم سلیمانی ،سوءاستفاده و ایشان را
مورد حمالت بیش��تر و در عین حال تخریبی
ق��رار دهند ،ب��ا این وجود صداق��ت دو چندان
آقای ظریف در این فایل صوتی نس��بت به آن
شهید گرانقدر ،نمیتواند از دید کسی پوشیده
باشد؛ اظهاراتی که بیش��تر در جهت تحلیل و
روش��نگری عملکرد حوزههای «قدرت نرم» و
«قدرت سخت» ایران ابراز شده و نشاندهنده
اهمیت جایگاه خاص هرکدام در پیشانی حمله
یا دفاع نظام جمهوری اس��المی ایران است که
در مواقع ل��زوم ،باید به تنهایی و یا با یکدیگر،
گره گشای مسائل و معضالت مربوط به کشور،
در عرصههای مختلف باشند.
بدون شک ،نگاه آقای ظریف به عنوان سکاندار
وزارت ام��ور خارجه ایران به تحوالت منطقه و
کش��ور ،نگاه یک دیپلم��ات و با در نظر گرفتن
جمیع جهات از قبی��ل تهدیدها و فرصتهای
ممکن است ،لذا قصد وی جهت تشریح مسائلی
ک��ه به نحوی ب��ه ح��وزه کاری و حرفهای وی
مرتبط و در عوض طی چندین سال گذشته و
همچنان از تریبونهای مختلف ،آماج حمالت
تند و اتهامات سنگین قرار گرفته است را نباید
سیاه یا س��فید انگاش��ت ،بلکه آن را همچون
تابلوی��ی خاکس��تری دید ،که نقاط روش��ن و
تاریک آن نیازمند توجه بیش��تر مردم و آسیب
شناس��ی کارشناسان و نهادهای مسئولی است
که باید پاسداش��ت قانون اساسی و منافع ملی
باشند.
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یکمقامآگاه:شایعهبازرسیدفاترمقامهایدولتیدروغاست

پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد شایعات منتشر شده در فضای
مجازی درخصوص بازرسی از دفاتر مقامهای دولتی را به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه
وزیر امور خارجه کامال کذب و بیاساس دانست و تاکید کرد :این شایعات کذب در ادامه
عملیاتروانیگستردهرسانههایمعاندپیرامونسرقتگفتوگوهایپروژهتاریخشفاهی
دولت است و هدفی جز تشویش مردم و اختالفافکنی میان مسئوالن نظام ندارد.

بازتاب
ظریف:

آمادهایم تا هزینه بشویم
تا نظام ،کشور و رهبری
حفظ شود

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان
در فایل تصویری که وزارت خارجه منتشــر
کرد با تاکید بر اینکه رهبری نظام اســتوانه
نظام اســت ،تکیهگاه نظام اســت ،گفت :ما
آمدهایم تا هزینه بشــویم تا نظام ،کشــور و
رهبری حفظ شود و نیامدهایم که رهبری را
هزینه کنیم.
به گزارش ایرنا ،ظریف در این فایل که مربوط
به سخنرانی وی در تیرماه سال گذشته است،
با بیان اینکه «در دنیای کنونی هیچ چیز صد
درصد مثبت نیست و توقع» حلوا حلوا «کردن
از جانب دیگران نداشته نباشید» ،گفت :خیلی
نگران تاریخ نباشــید و بیشتر نگرانیها باید
معطوف روز حساب در نزد پروردگار باشد.
ظریف با یــادآوری اینکه «آنچــه در فضای
کشــور اتفاق میافتد به دلیل جهل ونادانی
نیست بلکه به دلیل کفر و به معنای پوشاندن
است» ،گفت :میدانند و میپوشانند.
وی در ادامه با بیان اینکه «احســاس نکنید
کــه نمیدانند بلکه نمیخواهنــد که بدانند
و دستهایشــان رادر گــوش میگذارنــد که
نشــنوند» ،افزود :این به این معنی نیست که
کار نکنید بلکه باید برای خدا کار کنیم.
وی در تشریح عافیت طلبی گفت :اینکه برای
حفظ پســت ،مقام و صندلی خود و جایگاه
خود کاری کنید که مشکل رفع نشود.
رئیس دستگاه دیپلماســی خاطرنشان کرد:
ما دو وظیفه داریم؛ یکی وظیفه کارشناســی
و یکی وظیفه اجرایی .در وظیفه کارشناسی
تقلید حرام است و در وظیفه اجرایی هم نباید
اجتهاد بکنید.
وی افزود« :آقا یک نکتهای را میفرمودند که
فالنی (ظریف) میآید مخالفتش را میگوید
ولی وقتی من دستوری میدهم میرود عین
دستور من را اجرا میکند حتی اگر  ۱۸۰درجه
مخالف نظرش باشد».

تجمععلیهظریف
در مشهد

بعد از ظهر پنجشــنبه  ۹اردیبهشــت
 ،۱۴۰۰جمعی از شــهروندان مشهدی
در اعتراض به اظهارات اخیر محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه درباره ســردار
ســلیمانی در مقابــل نمایندگــی امور
خارجه در شرق کشــور تجمع کردند.
بهگــزارش فرارو ،معترضیــن حاضر در
این تجمع ،دستنوشتههایی در انتقاد از
ســخنان محمد جواد ظریف و یادآوری
تاثیرات رشــادتهای میدانی ســردار
شــهید سلیمانی در دســت داشتند .از
زمان انتشار علی رغم توضیحات دولت
و شــخص وزیر امــور خارجه عدهای به
ســخنان او انتقاد دارند .ظریف در جای
جای این فایل صوتی سهساعته از سردار
سلیمانی تمجید کرده است.

روسیه
روسیه:

اظهارات بن سلمان
شایستهباالترینتقدیراست

نهاد ریاست جمهوری روســیه از چشمانداز
ولیعهد عربســتان دربــاره روابط بینالمللی
تقدیر کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا
الیوم ،دمیتری پسکوف ،سخنگوی نهاد ریاست
جمهوری روســیه به روزنامهنــگاران گفت،
کرملین به مصاحبه مفصلی که با محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان به مناسبت پنجمین
ســالروز آغاز برنامه اصالحات «چشــمانداز
 ۲۰۳۰عربستان» انجام شد به ویژه اظهارات
ولیعهد درباره پایبندی ریاض به نقش اصلی
ســازمان ملل در امور بینالمللــی ،برقراری
روابط بینالمللی بر اســاس اصول برابری در
حقوق ،احترام متقابل و مراعات عادالنه منافع
ملی وعدم مداخله در امور یکدیگر توجه کرد.
وی تاکید کــرد ،طرح چنین ایدههایی امری
نادر در امور فعلی بینالمللی است ،اظهارات
شاهزاده محمد شایسته باالترین تقدیر است.
پســکوف گفــت :در واقع مــا میبینیم که
اکنون در جهــان چه اتفاقی میافتد؛ قوانین
بینالمللی نادیده گرفته میشود و عقالنیت در
امور بینالمللی کنار گذاشته میشود .چنین
اظهاراتی اکنون نادر اســت و به همین دلیل
قابل توجه است.
وی افــزود :ما کام ً
ال از ایــن رویکرد حمایت
میکنیــم و رئیس جمهور (والدیمیر) پوتین
همچنان به حمایــت بیدریغ خود از چنین
مواضعــی در چارچوبهــای اصلــی امــور
بینالملل متعهد است.

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

طائب :فتنه عجیب برای انتخابات  ۱۴۰۰را تدارک دیدند

تسنیم نوشت :فرمانده قرارگاه راهبردی عمار با اشاره به
اینکه دشمن طراحیهای عجیبی را برای کشور ترسیم
کرده است ،گفت :فتنه اکبر در راه است .مهدی طائب در
مراسم اربعین پاسدار شهید مجتبی برسنجی ،اثرگذاری
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در منطقه بعد از شهادت را قدرت عملی از
جانب خداوند برشمرد و یادآور شد :حاج قاسم نماینده حضور ما در کل
منطقه بود؛ دشمن تصور میکرد وقتی حاج قاسم را به شهادت برساند،
حضورش را زده ،اما نمیدانست فقط جسمش را زده ،ولی خدا رزقش

مکث
واکنش علم الهدی به فایل صوتی ظریف:

در جلسات وین ذلیل شدید

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت:
هســتی و معیشــت مردم را با این برجام و
کاهــش ارزش پول ملی نابود کردند و مدعی
هستند میدان اجازه نداد دیپلماسی جلو برود؟
به گــزارش تســنیم ،آیتاهلل ســیداحمد
علمالهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد
در جوار بارگاه منور رضوی بیان کرد :حاال که
برجام شکســت خورده یک دوگانه دروغین
دیگر ســاختهاند تا شکست برجام را از خود
دفع کنند و آن دوگانه میدان -دیپلماســی
است؛ گفتهاند مقابل جریان دیپلماسی کشور
جریانی به نام میدان وجود دارد و این دوگانه
را راه انداختهاند تا شکست برجام را فرافکنی
کنند .این میدان چیست؟
آیــت اهلل علمالهدی افزود :مقصود از میدان،
قوه قهریه و برخورد قهرآمیز با دشمن است
و سردمدار این میدان و فرمانده غیور و دالور
این میدان ،شــهید عزیز و بزرگ و باعظیم
ســلیمانی بود؛ میخواهنــد بگویند میدان
نگذاشت ما در دیپلماسی پیش برویم .حاال
واقعا میدان نگذاشت یا میدان توانست و شما
توانمند و باعرضه نبودید؟
وی گفت :آن روزی که مبارزه را شروع کردید
آمریکاییها داعش را ایجاد کردند و از طرفی
رئیس جمهــور آمریکا دائم تهدید میکرد و
میگفت گزینه نظامی روی میز اســت و از
طــرف دیگر میدان به قول شــما در جریان
بود و آن که وارد میدان شد رزمندگان دالور
مدافع حرم به فرماندهی سرباز غیور بقیهاهلل
بود .با فرماندهی او اینها وارد میدان شــدند
و در میدان آمریــکا را بدبخت کرده و پیاده
نظام جنگ نیابتی را به خاک و خون کشیده
و ذلیل کردنــد؛ در میدانی که حاکم میدان
تیر و گلوله بود در آنجا پیروز شدند و مقابله
کردند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:
در جلســات ســورچرانی وین دیپلماســی
را پیــش گرفتید و عقب نشــینی کردید و
ذلیل شــدید؛ هرچه آنها گفتند جلو بردید
اما میدان ،دشــمن را مایوس کرد و با آنها
مبارزه کرد .آنجا که جای ســنگر و گلوله و
بــاران آتش بود ،میدان جلو رفت .شــما در
کنار ســورچرانی و حرف زدن و با آنها در
خیابان گشتن ،عقب نشینی کردید؛ باالترین
عقبنشینی این بود که سانتریفیوژها را از کار
انداختید .در مقابل وعده نسیه آنها که یک
قدم هم برنداشتند اطاعت کردید .دیپلماسی
شــما حاصلش عقبنشینی و شکست بود و
جهاد شهید ســلیمانی این سرباز بااخالص
ســپاه امام زمان (عج) این بــود که توطئه
دشمن در ایجاد داعش را نابود کرد.
آیت اهلل علمالهدی اظهار داشت :آنها گزینه
نظامــی را بــا داعش به بدتریــن وجه اجرا
کرد؛ اگر ســربازان آمریکایی به این مملکت
میآمدند خشــونتی که داعــش صورت داد
را نمیتوانســتند انجام دهند زیرا دنیا علیه
آمریکا میشورید؛ آنها این جنایت را نیابتی
و از طریق داعش صورت دادند تا ما بترسیم
و همه چیز را بدهیم و تمکین کنیم اما یک
فرمانده غیور و دالور و با اخالص و سرسپرده
والیت ،ایستاد و دشمن را عقب راند و توطئه
دشمن را از میان برد.
وی گفت :دیپلماسی شما چه کرد؟ هستهای
را تنازل دادید و در چاله هســتهای ،سیمان
ریختند تا خوشایند آمریکاییها باشد؛ از آن
روز تا امروز ۱۴۰۰ ،مورد بر تحریمها افزوده
شد .شکست در دیپلماسی از این بدتر؟ شما
در دیپلماســی شکســت خوردید و شهید
ســلیمانی این گونه غیورانه ایستاد و دشمن
را ذلیل و جنگ نیابتی را خاموش کرد و حاال
میگوئید میدان نگذاشت دیپلماسی کنید؟
بــه این فضاحت و مقابل چشــم این مردم؟
مردمی که همه چیز را میدانند و فهمیدند
حاج قاســم چه کرده و در جریان شهادتش
نیز با تجلیلی بیعظیم آن را نشان دادند که
نشان از درک مردم داشت .مردم حاج قاسم
را شناختند و شــما میگوئید حاج قاسم و
میدان مانع دیپلماسی شد؟

انتخابات

اعالم رسمی
کاندیداتوریمحسنرضایی

محسن رضایی رســما کاندیداتوری خود در
انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ محســن رضایی دبیر
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دیدار با
جمعی از فعاالن فضای مجازی تصریح کرد:
من به صحنه آمدهام تا گفتمان شبکه نفوذ را
خنثی کنم .جلوی سراب دروغین دیپلماسی
در برابر میدان بایســتم و بــا آنانی که رویه
دروغپردازی و اغواگری را به اشــکال مختلف
تکرار میکنند و با دوگانهســازی کنسرت و
آزادیهای اجتماعی در مقابل دیوار و ســلب
آزادیهای مردم و ســراب آرامش آســایش
دیپلماســی ذلت و تسلیم در مقابل مقاومت
و میدان بــه تحریف افکارعمومی میپردازند
مبارزه کنم.

داد و بعد شــهادت قدرت عمل پیدا کرد .استاد حوزه
علمیه با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری درمورد فتنه
اکبر و صحبتهای منتشر شده ظریف ،خاطرنشان کرد:
طراحیهای عجیبی برای انتخابات داشتند .مقام معظم
رهبری ،چندسال پیش فرمودند فتنه اکبر در راه است .فتنه عجیب
برای انتخابات  ۱۴۰۰را تدارک دیدند .تمام این فسیلهای امنیتی،
تمامآمریکاییهانشستندوطراحیآتشبرایانتخابات ۱۴۰۰داشتند.
حرفی که منتشر شد از عمق دلی بود که بیرون ریخت .فرمانده قرارگاه

عمار ،هدف شهدا را آمادهسازی بستر ظهور دانست و گفت :حاج قاسم
را آمریکاییها به شــهادت رساندند .چرا؟ چون دیدند حاج قاسم در
عراق ،سوریه و همه جا هســت .دیدند که دارد به خانه خدا نزدیک
میشود .صلح عربستان و یمن قرار بود اتفاق بیفتد ،اما آمریکا نگذاشت.
آمریکاییها حاج قاســم را زدند .حاج قاسم ،برسنجیها ،عمادیها و
شهدا ،همه یک هدف داریم ،اینکه کاری کنیم امام زمان(عج) بتواند
بیاید .اگر امامزمان (عج) بخواهد بیاید ،باید کربال شود ،نه کربالیی که
امام حسین (ع) تنها ماند که شهید شد.

مسیحمهاجری:

درمورد تایید صالحیتها بحث استسالق است نه استصواب
به نظرم ظریف این حرفها را باید طی  ۸سال گذشته میزد

مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی گفت :بحثی در علوم انسانی
میان اخالق و فقــه و احکام وجود دارد که فقه و احکام در حکومت
برتری دارند یا اخالق؛ برخی فقه را برتر میدانند و گروهی اخالق را،
اما من از طرفداران حکومت اخالق بر فقه و احکام هستم.
به گزارش ایرنا ،حجتاالســالم والمســلمین مســیح مهاجری در
آیین رونمایی از کتاب «در جســتجوی مصلحت» آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی اظهار کرد :در زمان حیات امام (ره) در قم واقعهای رخ داد
و من در تشریح مسائل آن روزهای مرتبط با آن واقعه سلسله مقالهای
نوشتم ،شنیدم حضرت امام (ره) از مقاله راضی بودند و اینکه در آن
در جهت از بین بردن «نقار» در جامعه استفاده شده بود.
وی افزود :مرحوم هاشمی همین حالت را داشت .در معاشرتی که با
او داشــتم اتفاقاتی میافتاد و مواردی پیش میآمد که در مواجهه با
آنها ،آن مرد بزرگ گذشت میکرد و اصال در صدد انتقام گرفتن از
هیچکس نبود .بحثی در علوم انسانی میان اخالق و فقه و احکام وجود
دارد که فقه و احکام در حکومت برتری دارند یا اخالق.
این فعال اصولگرا ادامه داد :برخی کال وارد این بحث نشدند ،بعضیها
فقه را برتر میدانند و گروهی اخالق را .اما من از طرفداران حکومت
اخالق بر فقه و احکام هســتم .یعنی در مواردی حکم فقهی چیزی
را ایجاب میکند ولی به حکم اخالق جور دیگری عمل میشــود و
مرحوم هاشمی رفســنجانی در عمل جز کسانی بود که اخالق را بر
احــکام ترجیح میداد و به این معنــا نبود که به احکام ،فقه و قانون
عمل نشــود به این معنا بود که چیز باالتری از اینها برای مدیریت
جامعه وجود دارد.
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اســالمی بیان کرد :البته همین ُمر
قانون هم رعایت نمیشــود ،زیرا اگر ُمر قانون عمل شــود ،خیلی از
داوطلبان مجلس و شــوراها تائید صالحیت میشــوند و در مسئله
ریاســت جمهوری با توجه به بحث رجل سیاسی و مذهبی نیز واقعا
افراد نزدیک به مفهوم رجل سیاسی تایید میشوند .ولی اتفاق افتاده
کسی که نه رجل بود ،نه سیاسی و نه مذهبی تایید شده و بالعکس .به
این آسانی کسی نمیتواند مصداق دو قید «رجال سیاسی» و «رجال
مذهبی» باشد .برخی فکر میکنند رجال یعنی مرد بودن و جنسیت
را در نظر میگیرند .با این تعبیر هرکس مرد است پس رجل است و
سیاسی هم با این برداشت کسی است که حرف و اقدام سیاسی انجام
دهد و مذهبی کسی است که بعد از هر نمازی ذکر بگوید.
وی ادامه داد :خیر .از رجل سیاســی و مذهبی این برداشتها نیست
بلکه باالتر از این ســاده انگاریها است ،به همین دلیل خیلیها که
رجل سیاســی و مذهبی نبودند تایید صالحیت شدند .بحث ،بحث
استصواب نیست ،بلکه استســالق است .یعنی اعمال سلیقه منهای
قانون و مصلحت.
مهاجری درباره کلیپ صوتی محمدجواد ظریف گفت :به نظرم او این
حرفها را باید طی  ۸سال گذشته میزد .خیلی از چیزها را نمیشود
گفــت .به خاطر دارم در یکــی از روزهای ماه رمضان  ۱۳۹۳خدمت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رسیدم ،دعوت کرد که به اتاقی که کمتر

مخالف روزنامه «زن» نبودم و انتشــار آن را
مفید میدانستم اما به آقای هاشمی هشدار
دادم که مواظب باشد ،افرادی در این روزنامه
کار نکنند که برای خانم فائزه هاشــمی ایجاد
زحمت و حاشیه و برای شما مشکل ساز شوند.
ایشان گفت ،به محمود دعایی سفارش کردم
افرادی را به فائزه معرفی کند که مشــکل
ایجاد نشود .گفتم حاال مشکل دوتا شد ،آقای
دعایی دوســت من است ولی زیاد مسامحه
میکند و چون ممکن است فائزه خانم فرصت
نظارت کافی بــر امور روزنامه را نداشــته
باشــد ،افراد شاغل در روزنامه برای او ایجاد
مشکل کنند
استفاده میشد .چون نگران شنود بود ،طوری نزدیک به هم نشستیم
که بتوانیم در گوشی حرف بزنیم.
این فعال رسانهای اضافه کرد :در آن گفتوگو واقعه تکان دهندهای به
من گفتند .جزییات آن واقعه را به دلیل شرایط امروز کشور در اینجا
نمیتوانم بگویم ولی در بخشی از خاطرات مرحوم هاشمی مربوط به
سال  ۹۳که در آینده منتشر میشود خواهید خواند ،فقط امیدوارم در
آن سانسور اعمال نشود.
وی در ادامه بیان آن واقعه تشــریح کرد :آن واقعه اتفاق نیفتاد ولی به
کسانی مربوط میشد که مرحوم هاشمی آنها را از مرگ نجات داده بود.
یعنی قرار بود بالیی سر آنها بیاید ،یا اعدام شوند که هم فیلم و صدای
آن موجود است و هم در خاطرات هاشمی اشاراتی به آن شده است .اما
هاشمی مانع آسیب رسیدن به آن افراد شد .همین افراد میخواستند
علیه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی اقداماتی کنند که فعال جزییات آن را
نمیگویم .روحیهاش اینگونه بود و برای مصلحت افراد هم این کارها را
نمیکرد ،بلکه برای مصلحت نظام بود .مثال در راستای همین مصلحت

و حفظ نظام و آبروی امام (ره) حاضر بود همه مسئولیت و عواقب صلح
با عراق را بپذیرد کهشان امام حفظ شود و از این قبیل موارد در زندگی
مرحوم هاشمی فراوان دیدیم و واقعا مرد مصلحت بود.
مهاجری گفت :با این حال ،اینهمه دشــمنی علیه هاشمی صورت
گرفت .خطاب من به متصدیان انتشــار آثار مرحوم هاشــمی است،
کار خوبی اســت که اسم کتاب را در جستجوی مصلحت گذاشتید،
ولی این مصلحتها در آثار آینده مرحوم هاشمی که منتشر میشود،
خیلی بیشــتر به چشم میخورد .درباره شخص من  ۱۰مورد در این
کتاب وجود دارد که مربوط به سه موضوع است .یک موضوع به فائزه
هاشمی مربوط است .انصافا آنچه که درباره خانم هاشمی در سال ۷۷
به پدر فقیدشان درباره روزنامه «زن» گفتم را کامل در کتاب آوردهاند
و شــامل سانسور نشــد .البته مخالف روزنامه «زن» نبودم و انتشار
آن را مفید میدانســتم اما به آقای هاشمی هشدار دادم که مواظب
باشــد ،افرادی در این روزنامه کار نکنند که برای خانم فائزه هاشمی
ایجاد زحمت و حاشیه و برای شما مشکل ساز شوند .ایشان گفت ،به
محمود دعایی سفارش کردم افرادی را به فائزه معرفی کند که مشکل
ایجاد نشود .گفتم حاال مشکل دوتا شد ،آقای دعایی دوست من است
ولی زیاد مســامحه میکند و چون ممکن اســت فائزه خانم فرصت
نظارت کافی بر امور روزنامه را نداشــته باشد ،افراد شاغل در روزنامه
برای او ایجاد مشکل کنند.
وی خاطرنشــان کــرد :اجازه دهیــد از مرحوم هاشــمی انتقاد هم
صورتگیرد .در خصوص مصلحتاندیشــی او دو انتقاد داشته و دارم
که به خودشــان هم میگفتم .یکی اینکه حرفهایی باید میزد که
سکوت میکرد .امروز اگر انتشار یک فایل صوتی از محمدجواد ظریف
به جامعه شک ایجاد میشود به این دلیل است که حرفهایی که باید
در طول  ۸ســال زده میشد ،یکجا در یک فایل چندساعته زده شد.
کار بدی بود ،نه از این جهت که نباید این حرفها را میزد ،بلکه چرا
این حرفها را زودتر ،علنی و آشکار در طول  ۸سال گذشته نگفت.
این فعــال اصولگرا عین انتقاد به ظریف را متوجه شــخص مرحوم
هاشــمی هم وارد دانست و اظهار کرد :به خود آن مرحوم هم گفتم،
مطالب را بگویید .وقتی سکوت میکنید ،اتفاقات بدی میافتد .وضعی
که در کشور داریم نتیجه همین نگفتنها است .این رویه از نظر من
همیشــه بر خالف مصلحت بوده و گاهی افراط در مصلحتخواهی و
مصلحتاندیشی و گاهی تفریط در آن زیانبار است.
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی گفت :علت مشکالت جامعه ما
کنار گذاشتن نقد است .من با کسانی که نسبت به دخالت روحانیت
در همــه امور نقد دارند هم عقیده هســتم و چند مقاله تاکنون در
این رابطه نوشــتم و در مورد انتخابات پیش رو در این مقاالت تاکید
کردم ،دو طایفه در این انتخابات نامزد نشوند ،یکی روحانیت و دیگری
نظامی ها .نظامیها وقتی سوار قدرت شوند ،پیاده نمیشوند و خوی
نظامیگری را هم مسلط خواهند کرد و روحانیت هم سالها در راس
دولتهــا بوده اند ،مقداری هم اجازه دهیــم دیگر افراد غیر روحانی
خدمت کنند.

یک هیئت آمریکایی به منطقه خاورمیانه سفر میکند
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از «بروز پیشرفتهایی در مذاکرات
وین» ســخن گفت که البته «تا رسیدن به موفقیت مسیر زیادی
باقی اســت» و افزود :تمرکز شــدید بر آنچه که آمریکا باید انجام
دهد ،وجود دارد.
ند پرایس در نشســت خبری در پاسخ به این سوال که قرار است
یک هیئت آمریکایی به منطقه خاورمیانه سفر کند ،آیا جزئیاتی از
ترکیب آن دارید و آیا درباره ایران است ،این مطلب را مطرح کرد.
وی اظهار کرد :یک هیئت ارشد متشکل از دستگاههای مختلف در
هفته آینده به منظور بحث در مورد تعدادی از مسائل مهم مربوط
به امنیت ملی ایاالت متحده و تالشهای مداوم برای تنشزدایی در
خاورمیانه سفر میکند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد :این هیئت در هیچ یک از
موضوعات متمرکز نیست ،مطمئنا فقط در مورد ایران و هر چیزی
که ممکن اســت از بحثهای جاری در وین ناشــی شود ،متمرکز
نخواهد بود.
پرایس اضافه کرد :ما در حال حاضر در دور سوم آنچه که وعده داده
میشــود اقدام چند منظوره است ،هستیم .همچنان در جایی که
قادر به ارتباط غیرمستقیم با هیئت ایرانی در یک گفتوگوی عمدتاً
متفکرانه ،بده بستانی و سازنده بودهایم.
وی اظهار کرد :اما هنوز فاصلــه زیادی برای پیمودن وجود دارد و
مسیر بیشتری نسبت به آنچه پیمودهایم باقی است .منصفانه است
که بگوییم پیشرفتهایی حاصل شده است .ما درک بهتری از آنچه
ممکن است الزم باشــد انجام دهیم تا ایران به این توافق برگردد،
داریم و ارزیابی ما این است که ایرانیان هم درک بهتری از آنچه الزم
است برای انطباق دوباره با برجام انجام دهند ،دارند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد :با این حال ،چالشهای
بزرگ باقی مانده است .من فکر میکنم منصفانه است که بگوییم ما
در قله هیچ دستیابی به موفقیت نیستیم و یک جاده بالقوه طوالنی
پیش روی ماست.
پرایس خاطرنشــان کرد :فقط این نکته را بیان میکنم که تمرکز
شدیدی بر روی آنچه ممکن است ایاالت متحده برای انجام مجدد
انطباق خود با برجام انجام دهد ،بوده اســت .فکر میکنم آنچه که
غالباً از بحث حذف میشــود ،طرف دیگر این معادله اســت و این
همان کاری اســت که ایران برای از سرگیری تعهدات خود تحت
توافق هستهای  ۲۰۱۵به انجام آن احتیاج دارد.
وی افزود :واقعیت این اســت که از زمان خروج دولت قبل از توافق
هستهای در ســال  ،۲۰۱۸برنامه هستهای ایران بسیار پیش رفته
است .ایران ،اخیراً ۱۰ ،برابر مقدار اورانیوم غنی شده مجاز بر اساس
این توافق داشته است و از آن زمان به این سو ،بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یادآور شد :آبشارهای سانتریفیوژهای
پیشــرفته ایران در حال چرخش اســت که با توافق ممنوع است.
«زمان شکست» آن در یک سال کامل در زمان اجرای توافق ،طبق
اکثر حســابها اکنون به چند ماه رسیده است؛ بنابراین منصفانه
است که بگوییم این بحرانی است که ما به ارث بردهایم .این بحرانی
بود که با فاصله گرفتن هر دو طرف از توافق ایران ،بر آن افزوده شد.
پرایس اظهار کرد :مطمئنا ایران باید برنامه هستهای خود را به طرز

احیای برجام تا خرداد؟

چشمگیری برگرداند و بار دیگر هر مسیر قابل تصور برای دستیابی
به ســالح هستهای را مسدود کند .این دقیقاً همان کاری است که
برجام انجام داد.
وی افــزود :این توافق بــا محدودیتهایی قابل تأیید و دائمی مانع
دستیابی دائمی ایران به سالح هستهای میشود .این چیزی است
که در اینجا برای ما در معرض خطر است .این هدف نهایی ما است،
دیدن مسیرهایی که ایران برای دستیابی به سالح هستهای به طور
دائمی و قابل تأیید مسدود شده باشد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که به نظر
میرسد ایران ،در جلسه بلینکن وزیر خارجه و مقامات آمریکایی با
رئیس موســاد و سفیر اسرائیل در واشنگتن ،موضوع اصلی بحث و
گفتگو بوده است ،هم گفت :من چنین جلسهای را تایید نمیکنم.
آنچه خواهم گفت این است که ما با همتایان اسرائیلی خود تماس
نزدیک داشتهایم.
پرایس افزود :جیک ســالیوان اوایل هفته جاری در واشــنگتن با
مئیر بن شــبات مشاور امنیت ملی اسرائیل مالقات کرد ،جایی که
البته ایران در دســتور کار بود .راب مالی هم با بخشی از آن گروه
دیدار کرد .همانطور که از مقامات وزارت خارجه آمریکا شنیدهاید،
همتایان اســرائیلی خود را قبل از هر دور مذاکرات ،پس از هر دور
مذاکرات و همچنین در طی مذاکرات با آنها رایزنی کردهایم.
وی ادامه داد :بنابراین ،ما کار خود را با شفافیت زیادی انجام دادهایم،
البته میدانیم که ایاالت متحده و اسرائیل در اینجا منافع مشترکی
دارند و اطمینان حاصل خواهند کرد که ایران به طور تأیید شدنی و
دائمی از دستیابی به سالح هستهای منع میشود.
> بلومبرگ ۴+۱ :میخواهد تا خرداد برجام احیا شود

در همین حال ،پایگاه اینترنتی شبکه آمریکایی «بلومبرگ» گزارش
داد قدرتهای جهانی در تالش هســتند تا توافق هستهای با ایران
را تــا پیش از نیمــه مه ،قبل از موعد پایان توافــق ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی احیا کنند.
به گزارش فارس ،بلومبرگ با اشاره به تایید این مسئله از سوی دو
مقام اروپایی که در میانجیگری روند گفتوگوها در وین مشارکت
دارند و به دلیل حساسیت این گفتوگوها نخواستند نامشان فاش
شود ،هدفگذاری شــدن این تاریخ را تایید کرد و به نقل از آنها
افــزود گرچه ایران و آمریکا در مســیر توافق پیشــرفت کردهاند،
همچنان راه زیادی تا رسیدن به تفاهم باقی است .طبق این گزارش،
با نزدیکشدن به  ۲۲مه (اول خرداد) گفتوگوها فوریت یافته است.
به نوشــته بلومبرگ ،دو طرف در ماه فوریه به توافقی دست یافتند
که بر اساس آن دوربینهای آژانس میتوانند فعالیتها در تاسیسات
اصلی ایران را ضبط کنند اما بازرسان تنها در صورتی میتوانند به
محتوای آنها دسترسی پیدا کنند که توافقی در پایتخت اتریش به
دست آید و در غیر این صورت ایران گفته که آنها را پاک میکند.
طبق این گزارش ،کشورهای اروپایی از بازگشت به توافق اولیه بدون
تالش برای بسط آن به مسائل امنیتی منطقه حمایت میکنند .یکی
از منابع مذکور گفت که هدف رسیدن به یک توافق دستکم چند
روز قبل از تاریخ  ۲۲مه است.

بــه گفته یک فرد نزدیک به مقامهای وزارت خارجه آمریکا اما این
هدفگذاری بلندپروازانه اســت و توافق تا نیمه ژوئن ( ۲۵خرداد)
محتملتر است .وی تحریمهایی که آمریکا میخواهد حفظ کند،
پرداختن به دانشــی که ایران با فعالیتهای غنیسازی اخیر خود
به دســت آورده ،و چگونگی راستی آزمایی پایبندی را موضوعات
مسئلهساز در گفتگوهای وین عنوان کرد.
در ادامه این مطلب ذکر شده که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه روز پنجشنبه خود با بلومبرگ
گفت که نگران اســت ایران اطالعات ضبط شده را در صورتعدم
توافق به موقع پاک کند و افزود امیدوار است این اتفاق نیفتد.
وی همچنین گفت که اگر طرفها موعد نظارت را از دست بدهند
و گفتوگوها به نتیجه نرسد ،به منظور تالش برای دست یافتن به
مصالحهای دیگر به تهران باز خواهد گشت.
پس از آنکه ایران در نامهای به آژانس اطالع داد که در پنجم اسفند
ماه بر اســاس ماده  ۶قانون مجلس درصدد توقف اجرای داوطلبانه
پروتکل الحاقی و نظارتهای فراپادمانی اســت ،گروسی ،مدیرکل
آژانس پیشــنهاد کرد که به تهران سفر کند و این پیشنهاد مورد
موافقت ایران قرار گرفت و او شــنبه شب دوم اسفند ماه به منظور
انجام گفتوگوهای فنی در همین راستا وارد تهران شد.
گروســی در همین خصوص با «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان
انــرژی اتمی و «محمدجــواد ظریف» وزیر امــور خارجه دیدار و
گفتوگو کرد و پس از آن به وین بازگشت.
پس از آن ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای مشترک
اعــالم کردند که ایــران اجرای اقدامات داوطلبانه را از سهشــنبه
( ۵اسفند) متوقف میکند و دسترسی آژانس به برخی فعالیتها و
تجهیزات نظارتی هم برای حداقل سه ماه متوقف میشود .ایران از
بامداد  ۵اسفند اجرای این اقدامات را متوقف کرد.
ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای
برجامی به طور کامل متوقف شــود و صرفا تعهدات پادمانی ایران
اجرا میشــود .بر این اســاس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی
فراپادمانی به آژانس اعطا نمیشود و هیچگونه بازرسی فراپادمانی
نیز انجام نمیشود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بعد از انتشار بیانیه مشترک،
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران را یک «خسارت
خیلی مهم» برای جامعه بینالمللی توصیف کرد.
وی درباره تفاهم موقت ســه ماهه و دوجانبه این نهاد بینالمللی با
ایران هم توضیحاتی داد و اعالم کرد ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
یک ســاز و کار برای ادامه جمعآوری اطالعات از طریق دوربینها
و دیگر تجهیزات نظارتــی ایجاد کرد .به گفته او ،اگر ایران و دیگر
طرفهای این کشــور در خصوص توافق برجام طی سه ماه آینده
به یک توافق سیاســی دست یابند در آن صورت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی قادر به دسترسی به اطالعات جمعآوری شده طی این
سه ماه خواهد بود.
گروسی ادامه داد ،به غیر از ساز و کار (توافق موقت دوجانبه با ایران)
«هیچ جایگزین دیگری» برای جمعآوری اطالعات در ایران وجود
ندارد چرا که ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کرد.

