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در دنیای سرلک ها
 چاووشی باش!

 اندر حکایت ماندنها و رفتنهای دلی و غیر دلی 

فرار هماهنگ کانون های وکال و سازمان سنجش از پاسخگویی! کار سخت وزیر علوم 
دولت سیزدهم
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الحمدهلل که گویا صــدای ما به گوش آقای 
رئیسی رسیده است.دیروز رئیس جمهور چند 
دستور مهم را در مواجهه با ویروس منحوس 
صادر کرده است.برخی از این دستورات بدین 

شرح است:
1- تامین فوری سرم و اکسیژن

2- بازنگری در پروتکل های بهداشتی و تعیین 
ضمانت اجرا

3- واردات واکسن به میزان موردنیاز
4- تامین ارز الزم برای واردات واکسن بدون 

محدودیت
5- سازماندهی ظرفیت های مردمی و نیروهای 
مسلح برای ارائه خدمات درمانی و اقدامات 

پیشگیرانه
6- بازطراحی و ارتقای طرح شهیدسلیمانی و 

اجرای آن
7- چندشیفته شدن مراکز تزریق واکسن

8- پرداخت مطالبات کادر درمان و افزایش 
نیروی انسانی این کادر 

و...
شــاید عنوان شود در دولت قبل هم نزدیک 
به همین دســتورات بارها صادر شد و اجرا 
نشــد و اگر هم شــد دقیق اجرا نشد.لیکن 
به نظر می رســد دو نکته را باید لحاظ کرد.

نکته نخســت آنکه برخالف برخی شایعه ها 
و القائات از دستورات رئیسی بر می آید که 
وی نگاه تندروهــا به کرونا را قبول ندارد و 
نمی پذیرد.یعنی از این دستورات بوی منطق 

به مشام می رسد.

دستورات
 امید بخش
سید علیرضاکریمی

سردبیر

سرمقاله

حجت االسالم والمسلمین 
جناب آقای حجت کوثری

انتصاب حضرتعالی را به عنوان 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان اردکان 
تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون شما  

را   از خداوند منان خواستاریم.

هیئت امناء موقوفه عباسیه توت 

حجت االسالم والمسلمین
 جناب آقای حجت کوثری

انتصاب جنابعالی را به عنوان 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان اردکان 
که نشان از شایستگی و لیاقت حضرتعالی 
 می باشد ،  تبریک عرض نموده، از خداوند منان

 برای شما توفیقات روزافزون خواستارم. 
حسن حاجی عبدلی 

ادامه در صفحه2

 چرا مقابل دالالن دارو 
نمی ایستید؟
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درخواست نایب رئیس هیئت مدیره مرکز 
وکالی استان تهران از وزارت بهداشت 

برای وکال واکسن کرونا تخصیص دهید
آفتاب یزد: نایب رئیــس هیئت مدیره مرکــز وکالی قوه 
قضائیه اســتان تهران گفت: وکال و کارآموزان وکالت از زمره 
افرادی هســتند که در معرض بیماری کووید 19 قرار دارند و 
الزم است وزارت بهداشت پس از اینکه گروههای هدف اصلی 
واکســن دریافت کردند این افراد را در اولویت تزریق واکسن 
کرونا قرار دهد. وکیل محمد نائینی با اشاره به این موضوع که 
سال گذشته کانون های وکالی دادگستری درخواست تخصیص 
واکسن کرونا را داشتند هیئت مدیره مرکز وکالی قوه قضائیه 
با توجه به اینکه هنوز گروه های هدفی مانند بیماران خاص و 
ســالمندان در نوبت تزریق بودند مخالف این تبعیض بود ولی 
حــال که گروههای هدف اصلی و حتی زندانیان، خبرنگاران و 
بسیاری از قضات نیز واکسن دریافت داشته اند الزم است وکال و 
کارآموزان وکالت نیز در نوبت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند. 
وی با اشــاره به اینکه در این خصوص مالقاتی  با مســئوالن 
وزارت بهداشــت به ویژه دکتر کیانوش جهانپور برگزار شده و 
ایشان نیز موافق و حمایتگر موضوع بودند ولی متاسفانه تاکنون 
اقدام موثری در جهت تخصیص واکســن برای وکال از سوی 
وزارت بهداشت فراهم نشده است.  محمد نائینی از مسئوالن 
خواست وکال را در اولویت قرار دهند چون این افراد در محاکم و 
مجتمع های قضائی حاضر می شوند و روزانه مجبورند با موکلین 
خود جلســه داشته باشند و در معرض بیماری قرار دارند و به 
نظر می رسد با تخصیص واکسن به وکال دیگر تبعیضی صورت 
نگرفته باشــد چون هدف وکال همانند قضات در هر موضوعی 

رعایت عدالت و عمل به ّمر قانون می باشد. 

نکته

اینکه نوعی تفسیر از سیاست که آن را بی پدر و مادر توصیف 
می کند چه نوع معجونی در باب موضوع افغانستان ساخته و 
پرداخته کند هرگز به این معنی نیست که مورد تایید مردمان 

جهان باشد.
اگر سیاســت های دولت ها در منطقه ای و جهان به ســمتی 
مــی رود کــه از طالبان تصویــر یک گروه ملــوس فرهنگی 
اجتماعی!! تحویل جهان بدهد، خیال قالب کردن زورکی آن 
در ذهن آزاد اندیشان جهان بمثابه کوفتن آب در هاون است.

حاال هر چقدر آقای زلمای خلیل زاد برای این گروه خشــن 
در دنیا سابقه شویی کند یا آقای لیالز با آن »آقای دکتر آقای 
دکتر« گفتن های ناکوک میان مصاحبه با وزیر خارجه مصائب 
ایجاد شده توســط طالبان را صرفا مســئله ی داخلی مردم 

افغانستان-که به خودشان مربوط است- قلمداد کند. 
نمی شــود از تمام دنیا خواست که خودش را در مورد گروهی 
گول بزند که بی رحمانه و به بدترین شکل تا جایی که توانستند 
کشتند و بردند و سوختند، تحصیل علم و اساسا زندگی کردن 
معمولی را بر زنان و دختران حرام کردند، به مجسمه های بودا 
حتی رحم نکردند و هزار کار بد و بدتر از این انجام داده اند و البته 
هنوز هم می دهند و عجب آنکه وقعی به این ماله کشی هایی که 
به طور جهانی برای آنها می شود هم ننهاده و حتی نیاز به حفظ 
ظاهر هم نمی بینند و تنها یکی از قاب های اخیر این بی رحمی 
شالق زدن وحشیانه کودکی 1۲ ساله به این جرم بود که پدرش 

عضو سابق ارتش افغانستان بوده است!
شمای ابرقدرتی که با هم پیمان های گردن کلفت تان در این 
موقعیت سخت و متزلزل پشت ملت افغانستان را خالی کرده 
و نیروهای نظامی خود را چنین بی انتظام و عجوالنه از خاک 
آن بیرون کشیدید و مردم را به اهداف بی پناه کشتار در برابر 
طالبــان تبدیل کرده اید باید بدانید کــه کارتان مصداق بارز 

جنایت علیه بشریت است.
بایــد بدانید که جهان تبلیغات پر ســر و صدایی که در ورود 
به افغانســتان با محــور آزاد کردن مردم آن جــار زده اید را 
باور نمی کند و بر شــواهدی که طالبــان و القاعده را فرزند 
 و کاردســتی شــما و گامــی در جهت توســعه طلبی های 
سیری ناپذیرتان توصیف می کنند بیش از پیش متمرکز خواهد شد. 
شــما با این جاخالی دادن امید میلیون ها انسان را در پیش 
چشم جهانیان کشــتید و سرنوشــت و آینده ی یک کشور 
رنج دیده ی جنگ دیده ی خســته  را دو دســتی به حاکمیت 

تحجر، غارت و خونریزی تحویل دادید.
مردم افغانستان در حال حاضر در شرایطی بحرانی قرار دارند. 
والیات مختلف در خال امنیت و قدرت پیش آمده یکی یکی 
به دست طالبان اشغال می شــوند در حالی که ارتش و مردم 
با کمترین امکانات درحال مقاومت هستند. مردمی که برای 
داشــتن یک زندگی آرام محبور به جنگیدن هستند و برای 
تهیه ی ســالح های ابتدایی سبک باید اموال شان را بفروشند 
و به تجهیزات پیشــرفته نظامی و ماشــین های آخرین مدل 
دشمن شــان دسترسی ندارند و واقعا این ماشین های آخرین 
مدل چطور از پارکینگ شــرکت های ماشین ســازی معروف 

جهان، سر از اردوگاه های طالبان در می آورد؟! 

طالبان، 
طالبان است!

بابک خطی
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در حالــی که جامعه در حال دســت و پنجه نــرم کردن با 
 ســخترین و طاقت فرســاترین روزهای کرونایی میباشد و
 هر روز شــاهد آمار عجیب و غریب قربانیان کرونا و افزایش 
روز افزون آن ها می باشد، عده ای از مسئولین صورت مسئله را 
پاک کرده و فقط به دنبال اجرای حضوری آزمونی هستند که 
در واقع همان دروس ترم های گذشــته دکترا می باشد. طبق 
گزارش وزارت بهداشــت تا 1 ونیم ماه آینده شمار مبتالیان 
کرونــا صعودی خواهد بود، طبق بخشــنامه قبلی ســازمان 
مرکزی، اعالم شده بود که آزمون جامع دکتری تا زمان خارج 
شدن شهرها از وضعیت قرمز به تعویق انداخته میشود. و این 
خیال صدها دانشجو و خانواده هایشان را راحت کرده بود که 
در شرایط عادالنه سفید کرونایی و در امنیت روانی کامل بعدا 
آزمون خواهند داد. اما به یکباره ســازمان مرکزی تصمیم به 
برگزاری آزمون آنهم در بدترین شــرایط کرونایی که هر روز 
رکورد جدیدی از مبتالیان و فوتی ها زده میشود، دارد. طبق 
بخشنامه ای این ســازمان در نظر دارد در هفته اول شهریور 
ماه به صورت حضوری آزمون جامع را در دانشگاه های محل 
تحصیل برگزار کند. این در حالی اســت که پیشــنهاداتی از 
سوی دانشجویان دکتری مطرح شده که کامال در این شرایط 
سخت میتواند تصمیم عاقالنه تری برای نظام سالمت و حفظ 

سالمتی دانشجویان و اساتید باشد. برای مثال؛ 
در نظر گرفتن میانگین نمرات دروس ترم های گذشته به جای 

نمره آزمون جامع. برگزاری آزمون جامع به صورت برخط. 
اما سازمان مرکزی فقط تصمیم دارد به هر صورتی که هست 
فقــط آزمون را به صورت حضوری برگــزار کند و انگار مهم 

نیست که این اقدام چه تلفاتی را به دنبال خواهد داشت. 
تلفاتی مثل مبتال شدن دانشــجویانی که بسیاری از آن ها از 
کادر درمان و بهداشت میباشــند واشخاصی که در باالترین 
مقطع تحصیلی در مشــاغل ســخت و مهم در حال اشتغال 

میباشند. 
آزمون جامع برای دانشگاه های سراسری به صورت برخط دایر 
شــده است، و این مسئله را اسفناکتر میکند، چه فرقی وجود 

دارد بین دانشجویان دانشگاه آزاد و سراسری؟ 

امتحان جامع دکتری
وعدم مساعدت سازمان مرکزی

فاطمه رسولی
کارشناس ارشد روانشناسی
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ســوال مهم و اساســی از رئیس جمهور که 
اصلی تریــن برنامه و هدف خــود را مبارزه با 
فساد اعالم کرده اینست که چگونه می خواهد 
با سیســتم فربه ای که درگیر فساد و فسادزا 

می باشد، مبارزه کند؟ 
بیست و چهار سال است که مدام بدنه دولت 
فربه تر شــده و هر دولتی که آمده کلی نیرو 
و حقــوق بگیر حزبی و جناحی به سیســتم 
اداری اضافه کرده اســت، و حال بیشــترین 
درآمد دولت صرف حقوق دادن به نیروهایی 
می شــود که بســیاری از آنان زائد هستند و 
بدون وجودشان سیســتم راحت تر و روان تر 

حرکت می کند.
به قول یک کارشــناس اقتصادی: »در حال 
حاضر حدود سه میلیون نفر و بلکه بیشتر از 
دولت حقوق دریافت می کنند در این شرایط 
دولت ها چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی 
برای اینکه بتوانند حقوق این افراد را بپردازند 
چــاره ای جز چاپ اســکناس ندارند و این به 
معنای افزایش نقدینگی اســت که این اقدام 
هم به طور مســتقیم باعث رشــد نرخ تورم 

می شود«.
مبارزه با سیستم ریشه دار معیوبی که هر روز 
بدتر و خراب تر و کهنه تر شــده ساده و آسان 
نیست و بروزرسانی این سیستم نیز حداقل در 
شرایط امروز غیرممکن است، مگر انقالبی در 

سیستم اداری ایجاد شود.
آیا رئیسی چنین قدرت و توان و اجازه ای دارد، 
و اگر بخواهد شــروع کند، این شروع از کجا و 

کدام نقطه باید باشد!؟
آقای رئیسی! با عرض معذرت و همانگونه که 
خود نیز بخوبی می دانید، این سیستم دزد پرور 
است و حال با این سیستم چگونه می توان با 

دزدی و فساد مبارزه کرد؟
هر کس که بدون شایســتگی و بخاطر رانت 
و پارتی جذب این سیســتم شــده، در شروع 
بکار حق دیگــری را دزدیده و غصب کرده و 
بزرگتریــن نماد دزدپرور بودن سیســتم کم 
کاری و بیکاری بســیاری از کارمندان دولت 
می باشد که در قبال کاری که انجام نمی دهند، 

حقوق می گیرند.
قبــل از شــروع هــر کار و برای برداشــتن 
اولین گام باید سیســتم معیوب را درســت 
کرد، سیســتمی که در این سالها بزرگترین 
رشــوه گیران و اختالس گران را از خود بیرون 
داده است، حال مانده ایم که رئیسی از کجا و 
چگونه می خواهد مبارزه با فساد و بی عدالتی 

را آغاز کند؟

بزرگترین مشکل رئیسی 
در مبارزه با فساد

محمدرضا شوق الشعراء
رفتار شناس

یادداشت-4

با توجه به مفروضات و داده های آماری تولید ناخالص داخلی 
وضعیت مناسبی ندارد و در واقع امروز به وضوح و با اطالعات 
اقتصادی انتظار می رود در شــش ماهه دوم ســال نیز اتفاق 
مهمی در راستای بهبودی اوضاع اقتصادی کشور صورت نگیرد. 
اقداماتی که در راســتای حصر و حبس فعالیت های اقتصادی 
اعمال می شود، انتظار می رود سطح فعالیت های اقتصادی و در 
نهایت اقتصاد کشــور ۲۵ تا ۳۰ درصــد دیگر کاهش یابد. در 
حالی که نشانه های کسب و کار و تجارت و اقتصاد کشور بسیار 
غم انگیز است، سیاســتگذاری های حاکم بر کشور، بازگشت 
ســریع یا گام به گام زندگی مردم به دوران ریاست جمهوری 
روحانی، بخصوص در سال 1۳9۳ را نشان نمی دهد. وضعیت 
رفع تحریم های ایــاالت متحده امریکا هنوز مبهم باقی مانده 
است. سرمایه گذاری خارجی در کشور امکان پذیر نیست. رشد 
نرخ بیکاری با توجه به آسیب های جدی که بر اقتصاد کشور وارد 
آمده است و با در نظر گرفتن اینکه هیچ گونه برنامه و طرحی 
برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد نمایان نیست، شروع 
مجدد بهبود اقتصادی به نظر نمی رسد. در حالی که نور را در 
 انتهای تونل می شود دید ولی زمینه های زیادی برای تجدید نظر
 قابل توجه در راســتای اصالحات اقتصادی وجــود ندارد. با 
وجود اینکه دولت جدید برنامه مشــخصی برای اقتصاد ندارد، 
فعالیت های اقتصادی در شش ماهه دوم به مراتب بدتر خواهد 
شد، با نبود سرمایه گذاری و با از دست دادن درآمدهای نفتی 
نمی توان شاهد بازگشــت تدریجی به حالت عادی اقتصادی 
 باشــیم. با این وجود، کشور با بدترین رکود اقتصادی در تاریخ 
پر فراز و نشــیب خود روبروست. عدم استقالل بانک مرکزی 
وانفجار بدهی های دولت که با سرعت زیادی در حال افزایش 
است، به شرایط دشوار اقتصاد دامن زده است. وزن خردکننده 
این همه بدهی اصول اساسی اقتصاد را مخدوش کرده است و 
در این میان در اقتصاد کشــور یک انفجاری رخ داده که همه 
را وارد ســیاه چاله اقتصادی کرده است. سیاه چاله ها آنقدر اثر 
گرانشــی قوی دارند که هیچ چیز نمی تواند از کشــش آن ها 
فرار کند و امروز نادیده گرفتن علم اقتصاد وضعیتی در جامعه 
به وجود آورده اســت که هیچ کســی توان فرار از آن را ندارد. 
افزایش بدون پشتوانه عرضه پول )رشد نقدینگی( که معموالً 
نشــان دهنده تورم است، به بحران اعتبار پول ملی آسیب زده 
اســت، این نیز یکی از عوامل مهم و ورود اقتصاد به سیاه چاله 
اســت. اگر دولت با ر دیگر در سطح بی سابقه ای پول چاپ کند 
اینبار شاهد انفجار دیگری در چرخه زندگی مردم خواهیم بود. هر 
کسی می تواند حدس بزند آنچه در مرکز این سیاه چاله اقتصادی 

کشور اتفاق افتاده است،  وضعیت دشوار زندگی مردم است. 
با دست های خود کشور را به سوی سیاه چاله اقتصادی سوق 
دادید که برآمدن از آن کاری بس دشــوار است. کووید 19 نیز 
مانند یک شــهاب سنگ به اقتصاد کشورضربه زده است ولی 
متاسفانه هیچ کس به این امر مهم توجه نمی کند. کشور هنوز با 
نگرانی هایی در مورد سیاست و فرآیندهای همکاری بین المللی 
روبرو اســت، اما بهترین چیزی که می توان از سیاست انتظار 
داشت این است که پاسخ های منطقی به مشکالت جدی مردم 

و کشور داشته باشد. 

اقتصاد 
سیاه چاله

رامین نخستین انصاری
روزنامه نگار

یادداشت- 3

ادامه در صفحه 7

گزارش آفتاب یزد از وضعیت وخیم داروی کرونا

نماینده مجلس در گفتگو با آفتاب یزد: 
قطعا حوزه نظارتی ما ضعیف بوده  
که چنین اتفاقی افتاده است و در آن شکی نیست

                                   مترو :  پول نداریم!
2

پاسخ  به گزارش
 »جان انسان ها برای مترو ارزش دارد؟« 

5

گفت وگوی وزیران خارجه آمریکا و 
عربستان درباره ایران

 وزارت امــور خارجــه آمریــکا در بیانیــه ای مطــرح کرد که 
وزیر خارجه این کشور و عربســتان سعودی درباره موضوعات 
مختلف منطقه ای از جمله درباره ادعای بی اســاس اخیر مبنی 
بر دست داشتن ایران درحمله به یک کشتی اسرائیلی گفت وگو 
کرده اند. به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور 
خارجه آمریکا، ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه این کشور 
در بیانیه ای اعالم کرد: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه دیروز با 
فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفتگو کرد.  

 آفتاب یزد از صحن علنی  
و تصمیم مجلس در مورد طرح صیانت  گزارش می دهد

تغییر رای برخی نمایندگان 
در کسری از ثانیه!

در گفتگوهای آفتاب یزد با نمایندگان مطرح شد
 جعفر قادری نماینده شیراز:

این موضوع طبیعی است
  علی اصغر خانی نماینده شاهرود:

در جلسه استمزاجی مخالف و موافق صحبت نکردند
  فریدون عباسی نماینده کازرون:

تغییر رای نمایندگان عادی است

قاسم محبعلی کارشناس مسائل خاورمیانه 
در گفتگو با آفتاب یزد راه ها و احتماالت 

حل اختالفات ایران و عربستان را بررسی کرد 

عالقه ریاض
 به یکدستی قدرت 

در ایران! 



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

مجلسازشرکتهایمتولیآبوفاضالبخوزستانتحقیقوتفحصمیکند  
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱7۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و 
۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق 
و تفحص از شرکت های متولی آب و فاضالب خوزستان موافقت کردند./ 
باشگاه خبرنگاران جوان

سیاسی چهار شنبه ۲۰ مرداد  ۱۴۰۰    شماره  6۰۸۴ 2

1820- هجوم مهاجران افغانستان به سمت 
کشور برای فرار از دست طالبان مشکالتی 
برای کشور دارد چگونه می خواهند اینها را 

ساماندهی کنند؟ )5/14(
1920- چقدر حیف شــد حســن یزدانی 
طالی المپیک را نگرفت حق او طال بود که 

از دستش پرید. )5/14(
1931- انگلیــس بهتر اســت بــه جای 
شایعه پراکنی، ستیزه جویی و دامن زدن به 
اطالعات غلط، دنبال رفع تنش های منطقه 

باشد. )5/14(
1941- آقای نماینده مجلس! اگر اینترنت 
محدود شــود به احتمال زیاد به کســب و 

کارهای اینترنتی لطمه می خورد. )5/14(
1950- آماری از کســانی کــه در دولت 
روحانی مسکن مهر دریافت کردند را منتشر 

کنید. )5/14(
2011- برخی ناکامی ها و شکســت ها در 
المپیک توکیو روحیه مردم را در این شرایط 

سخت زندگی بیشتر خراب کرد. )5/14(
1630- آیــا بازار هویج به بازار ارز و ســکه 
وابســته اســت که این همه گران شده؟ 

)5/14(
1640- این همه مردم را به رعایت پروتکل ها 
دعوت می کنند اما بسیاری از افراد رعایت 
نمی کنند چقدر هم به سفر رفتند برخی از 
ما مردم خودمان هم مشکل داریم همه چیز 

را به گردن دولت ها نیندازیم. )5/14(
1702- قیمت چای افسارگسیخته افزایش 
دارد. قیمت یک بسته چای خارجی با قیمت 

گوشت یکسان شد. )5/14(
1720- درگذشت یکی از مسئوالن رسانه 
ملی در شــبکه جام جم به علــت کرونا را 

تسلیت عرض می کنیم. )5/14(
1745- کارشناسان هشدار دادند ویروس 
دلتا در کمین کودکان اســت. چرا برخی 
خانوارها رعایت نمی کنند؟ بچه هایشان را 

بدون ماسک بیرون می برند. )5/14(
1510- آقای یزدانی! شــما اگر نتوانستید 
مدال طــال بگیرید، اما بدانیــد مدال نقره 
المپیــک هم باارزش اســت و مــردم قدر 

زحمات شما را می دانند. )5/14(
1520- متاســفانه آمار فوتی ها که نزدیک 
روزانــه 500 نفر رســیده. این ویروس چه 

عذابی بود به مردم نازل شد. )5/14(
1540- مراســم تحلیف رئیس جمهور هم 
تمام شد. امید که دولت به سرعت به مسائل 

کشور سروسامان بدهد. )5/14(
1601- مدیریت بحران گفته پاییز امسال 
بارش های کمتر داریم. پس با این حســاب 
خدا به داد کم آبی کشور برسد. فکر جدی 

باید کرد. )5/14(
1610- آقــای قلعه نویی مربی گل گهر! بر 
فرض داور هم یک پنالتی به اشتباه گرفته. 
چرا شما سخنان عجیب و غریب می گویید 

زمین و زمان را به هم می بافید؟ )5/14(
1620- آقای قالیباف! شــما تا حاال چند 
تا فرمول بــرای حل مشــکالت دادیدکه 
هیچ کدام افاقه نکرده. بگذارید کارشناسان 

فرمول ارائه بدهند. )5/14(
2015- لطفا از میــزان وام ازدواج فرزندان 

بازنشستگان خبررسانی شود. )5/14(
2021- دولــت هرچه ســریع تر اقدام به 
کارهای اورژانسی برای حل مشکالت کشور 
بکند. اوضاع مردم هیچ خوب نیست. )5/14(
2025- دولت اسامی وزرای پیشنهادی را 
زودتر اعالم کند. مردم عالقه مندند ببینند 
چه کسانی در کابینه دولت حضور می یابند. 
امیدواریــم آدم های مقبول مردم باشــند. 

)5/14(
2102- اگر ممنوعیتی برای گوشی وارداتی 
وجود نــدارد چرا قیمت گوشــی کاهش 

چندانی ندارد؟ )5/14(
2121- قیمت نان گران شــد، درحالی که 
وزن آن کاهش یافت. نظارت کجاســت؟ 

)5/14(
2145- دولت به اولویت های کشــور برای 
ساماندهی توجه جدی بکند. ضروری ترین 
مســائل مردم مسکن و معیشــت است. 

)5/14(
1120- مردم با این هزینه های گران اقالم 
توان تامین معیشت خود را ندارند. این وضع 

تا کی ادامه دارد؟ )5/15(
1131- این تعطیلی هایی که برای کرونا در 
نظر گرفتند چقدر فایده داشت؟ به نظر که 

تاثیری نداشت. )5/15(
1141- ما به آقای قیاسی امید بسته بودیم 
اما ظاهــرا المپیک برای او هم خوش یمن 

نبود. )5/15(
پیامهای مردمی در صفحات 7-۴-۲

88318556-88318555
پیامکوتاه:3000141427

روی خط آفتاب 

در خصــوص مطلــب منــدرج در آن روزنامه، چهارشــنبه مورخ 
1400/04/23 صفحــه 2 و 1 با عنوان: گــزارش اختصاصی )جان 
انســان ها برای مترو ارزش دارد؟( مترو توضیحاتی را به دفتر ارسال 
کرده که بدین شرح است:با سالم، احتراما ضمن تشکر از آن روزنامه 
وزین، به اطالع می رســاند پیرو تصمیمات اتخاذ شده در خصوص 
تجهیز ایســتگاه های شلوغ و پرتردد مترو به درهای شیشه ای روی 
سکو )PSD( اســناد مربوط به طراحی، نصب و راه اندازی سیستم 

مذکور برای 20 ایستگاه تقاطعی و مهم مترو تهیه و آماده شده است، 
اما با توجه به بار مالی سنگین این پروژه، اجرای آن منوط به تامین 
منابع مالی است که امیدواریم با کمک دستگاه های مربوطه بتوانیم 
هرچه زودتر نسبت به شروع طرح اقدام کنیم. در هر صورت راهبرد 
شــرکت بهره برداری مترو حفظ امنیت مسافران محترم می باشد و 
برخالف آنچه در یادداشت روزنامه آفتاب یزد آمده، پرسنل محترم 
امور ایستگاه های خطوط هفتگانه متروی تهران و حومه در شرایط 

کرونا با تالش مضاعف در تمام ســاعت بهره برداری بر روی سکوها 
حضور داشته و همواره در همه ایستگاه ها جهت عدم عبور از خطوط 

زرد لبه سکو تاکید می گردد. 
پاسخ آفتاب یزد: شرکت مترو توضیح دهد چاپ نشریات رنگی 
و گاهی بی حاصل برای مســافران مهمتر است یا جان آنها، آیا 
نمی توانند با برگزاری مناقصه بهره برداری از فضای ایجاد شده 
شیشه ای برای امنیت مسافران را به شرکت های تبلیغاتی واگذار 
نمایند همانند پلهای هوایی میان خیابان ها و بزرگراهها.به گمان این 
روزنامه اگر مدیریت و تدبیر می شد جان انسان ها به خطر نمی افتاد 

و حادثه احتمالی در آینده همچون گذشته به وجود نمی آمد. 

آفتاب یزد: پس از آنکه فضای مجازی پر شده بود از احتمال لو رفتن 
سواالت آزمون وکالت و گسترش شایعات، روزنامه اصولگرای جوان از 
احتمال لو رفتن سواالت آزمون وکالت سال 99 کانون های وکال پرده 
برداشت و طی گزارش مبســوط و مصاحبه با برخی مدرسین علم 
حقوق آورده بود »مردودی کانون های وکال در آزمون وکالت ســال 
99 با لورفتن سواالت« روزنامه آفتاب یزد نیز همانند دیگر رسانه ها 
به این موضوع پرداخت و برای تنویر افکار عمومی و صحت و ســقم 
ادعای مطرح شده سواالتی را از مدیران کانون ها جهت پاسخگویی 
طرح نمود. متاسفانه مدیران کانون های وکالی دادگستری به جای 
پاســخگویی، در فضای مجازی ضمن اینکه رســانه ها را تهدید به 
شکایت می نمودند به دیگر نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در 
کشور که در برگزاری 3 آزمون در سال 99 موفق بود هجمه می بردند 
تــا اذهان عمومی را منحرف نمایند و برخی به اصطالح وکیل نماها 
برای اینکه خودی نشــان دهند. از حریم های اخالقی عبور کرده و 
نشــان دادند که این تخریب ها برای فرار از پاســخگویی و سرپوش 
گذاشــتن بر روی بی تدبیرهاســت که 4000 هزار ســاعت از وقت 
داوطلبان آزمون وکالت را مدیران کانون ها با بی تدبیری تلف کرده اند. 
در گزارش روزنامه آفتاب یزد با اینکه ســواالت به صورت شــفاف 
بیان شــده بود. وکیل نماهای تخریبگر مدعی استقالل جرات این 
را نداشتند تا مدیران کانون ها را به پاسخگویی افکار عمومی مجبور 
کنند. در این میان مدیران کانون ها با فرافکنی اعالم داشتند مجری 
آزمون جذب کارآموز وکالت از صفر تا صد سازمان سنجش و آموزش 
کشــور است که در این خصوص آفتاب یزد ابتدا  به صورت تلفنی و 
در واتساپ ســواالت خود را جهت روشن شدن افکار عمومی برای 
سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور ارسال که متاسفانه آنان 
نیز در حمایت از کانون ها و شاید برای فرافکنی و فرار از پاسخگویی 

پاســخگو نبودند و آفتاب یزد در تاریخ 1400/5/18 طی گزارشــی 
ســواالت بی پاســخ را مطرح نمود.حال مجدد سواالت مطرح شده 
برای کانون ها و ســازمان سنجش و آموزش کشور به چاپ می رسد 
امید اســت وزیر علوم جدید ســازمان سنجش را پاسخگو و جلوی 
هرگونه شائبه یا شــایعه را بگیرد و عدم پاسخگویی شائبه لو رفتن 
سواالت را تقویت می کند. گفتنی است؛ یک حقوقدان یزدی با ثبت 
درخواست خود را سامانه شفافیت خواستار دریافت قرارداد فی مابین 
کانون های وکالی دادگستری و سازمان سنجش در موضوع برگزاری 
آزمون شده است که پس از پایان مهلت و عدم پاسخگویی مسئوالن 
سنجش باید در مراجع قضائی پاسخگوی عدم اجرای قانون باشند. 

حال باید منتظر بــود که وزیر جدید علوم دولت آیت اهلل رئیســی 
می تواند به این ناپاسخگویی ها پایان دهد و آیا مجلس انقالبی تحقیق 
و تفحص از ســازمان ســنجش را با موضوع آزمون وکالت سال 99 

کانون های وکالی دادگستری کلید می زند؟
nســواالت مطرح شــده آفتاب یزد برای مدیران کانون های وکالی 

دادگستری که تاکنون بی پاسخ مانده است 
1-اتحادیه کانون های وکالی دادگســتری اعالم نموده  در پروســه 
برگزاری آزمون وکالت ســال 99 کارفرما بوده اســت حال ســوال 
اینجاســت طراح سواالت آزمون را چه نهادی به سازمان سنجش و 

آموزش کشور معرفی کرده است؟
2-برای هر درس چند طراح سوال به سازمان سنجش معرفی شده 

است )طراح نهایی سواالت هر درس چند نفر بوده اند(؟
3-طراحان محترم پس از طرح سوال آیا تا روز آزمون قرنطینه شده اند؟

4- سواالت چاپ شده و توزیع شده برای آزمون 20 فروردین 1400 
که در روز 19 فروردین اعالم گردید آزمون لغو شده )بالغ بر 80 هزار 

دفترچه چاپ شده( آیا از حوزه های امتحانی سراسر کشور جمع آوری 
شده است؟ پس از جمع آوری کجا نگهداری گردیده است؟

5-آیا ســواالت آزمون 25 تیرماه 99 همان ســواالت 20 فروردین 
1400 اســت. اگر مجدد دفترچه چاپ شــده دفترچه آزمون 20 
فروردین ماه کجاســت؟ و چرا جهت مطالعه در دسترس داوطلبان 
قرار نگرفته است؟ ضمن آنکه نیک است اجازه داده شود خبرنگاران 
از مخزن نگهداری ســواالت آزمون تعلیق شده 20 فروردین 1400 

بازدید به عمل آورند. 

nسواالت بی پاسخ آفتاب یزد از سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور 
1-طراحان سواالت از سوی کدام نهاد به سازمان سنجش و آموزش 

کشور معرفی شدند؟
2-برای هر درس چند استاد طراح انتخاب شده بود؟

3-آیــا طراحان از زمانی که ســوال طرح نمودند تــا روز آزمون در 
قرنطینه بودند یا خیر؟

4- دفترچه های آزمــون 25 تیرماه1400، همان دفترچه های چاپ 
شــده آزمون 20 فروردین 1400 بود که به تعویق افتاد یا خیر؟ اگر 
دفترچه جدید چاپ شده دفترچه های قبلی کجا نگهداری شده است؟
5-با کدام مجوز و یا قانون ســازمان ســنجش و آموزش با اسکودا 
قرارداد به عنوان مجری برگزاری آزمون وکالت منعقد نموده است و 

از امکانات دولتی برای کانون ها بهره برده است؟
6- سازمان سنجش مطابق کدام قانون با دریافت حق الزحمه آزمون 

برگزار نموده است؟
7-سازمان سنجش و آموزش کشــور قرارداد منعقده با کانون های 

وکال را چرا شفاف در دید عموم قرار نمی دهد؟
8-تحت چه مقرراتی ســخنگوی سازمان اعالم می کند افشای مفاد 
قــرداد بین کانون ها و این ســازمان در خصوص برگزاری آزمون در 

تضاد با منافع کانون هاست و اعالم نمی کنیم؟
9-سازمان ســنجش از کارفرما تقاضای دریافت سندی که قانونی 
بودن کارفرما را نشــان دهد کرده است؟ اگر سندی مبنی بر قانونی 

بودن کارفرما دارد شفاف در دید عموم قرار دهد.

 پاسخ مترو به گزارش »جان انسان ها برای مترو ارزش دارد؟«

کار سخت وزیر علوم دولت سیزدهم

پول نداریم!

فرار هماهنگ کانون های وکال و سازمان سنجش از پاسخگویی! 
وکالی مدعی استقالل آیا اجازه دارند مدیران کانون ها را دعوت به پاسخگویی به سواالت مطرح شده در رسانه ها نمایند؟

آفتاب یزد: روز گذشته که همه منتظر بودند تا لیست کابینه دولت 
ســیزدهم به صحن مجلس برسد، نمایندگان بازهم به سراغ »طرح 
صیانــت از حقوق کاربران در فضای مجــازی« رفتند تا اینبار ُمهر 
اصــل 85 را از روی این طرح بردارند تا شــاید کمی از بار انتقادات 
و اعتراضات به این طرح کاســته شود؛ اما این بار قرار بود بررسی ها 
پشت درهای بسته اتفاق بیفتد! پس از آن به یکباره خبر رسید که 
نمایندگان با لغو بررســی طرح صیانت طبق اصل 85 قانون اساسی 
موافقت کردند و این نشان می داد فشارها و اعتراضات افکارعمومی 
باالخره جواب داده و نمایندگان قرار نیســت به شکلی محرمانه به 
ســراغ فضای مجازی بروند! اما کمی بعد ورق برگشت و در اتفاقی 
جالب، به فاصله کوتاه از جلسه غیرعلنی و بعد از اظهارات موافقان و 
البی ها در صحن، برخی نمایندگان نظر خود را درباره طرح صیانت 
تغییر دادند و معادالت به یکباره تغییر کرد تا بار دیگر این طرح در 
قالب اصل 85 در دستور کار قرار گیرد! این اتفاق نادر و عجیب نشان 
می دهــد که البی پایداری ها تا چه انــدازه حتی در آراء نمایندگان 
تاثیر گذار اســت! با این همه اما باید دید چه اتفاقی در صحن علنی 
مجلس شــورای اســالمی رخ داده که به یکباره نظر نمایندگان در 
خصوص طرح پر حاشیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 

تغییر یافته است.

nدر مجلس شورای اسالمی چه گذشت؟
صبح روز گذشته مجلسی ها بازهم درهای پارلمان را به روی رسانه ها 
بســتند تا طرح تعــدادی از نمایندگان مجلس برای لغو بررســی 
طــرح صیانت از حقــوق کاربران در فضای مجــازی در قالب اصل 
 85 را بررســی کنند. خبرها حاکی از این اســت که در این جلسه
 65 نماینده برای سخنرانی در مخالفت و 65 نماینده برای سخنرانی 
در موافقت با لغو بررســی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی طبق اصل 85 قانون اساسی ثبت نام کرده بودند. بنا به روایت 
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در جلسه غیرعلنی الیاس نادران 
از چهره های شاخصی بوده است که درباره ضرورت لغو بررسی این 
طرح طبق اصل 85 قانون اساسی سخنرانی کرده و معتقد بود نباید 
 پنهــان کاری کنیم و با زندگی مردم دربیفتیم. نتیجه این جلســه 
غیر علنی رأی موافق 144 نماینده به لغو بررسی این طرح در قالب 
اصل 85 بوده اســت و البته 111 نماینده نیز رأی مخالف می دهند. 
بعد از این رأی گیری استمزاجی، مجلس وارد بررسی علنی طرح لغو 
اصل 85 طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شده و درها 
به روی رسانه ها باز می شود؛ در این مرحله نمایندگان موافق و مخالف 
به بیان نظراتشــان می پردازند، اما پس از اظهارات نمایندگان اتفاق 
جالبی رخ می دهد و روی دیگر ســکه نشان داده می شود، به فاصله 
کوتاه از جلسه غیرعلنی و بعد از اظهارات موافقان و البی ها در صحن، 
برخی نمایندگان نظر خود درباره طرح صیانت را تغییر می دهند و 
معادالت به یکباره تغییر می کند تا باردیگر این طرح در قالب اصل 
85 در دستور کار قرار گیرد. گویا در رأی گیری که در صحن صورت 
می گیرد، 121 نفر مخالف، 130 نفر موافق و 7 نفر رأی ممتنع دادند 
تا حدنصاب تصویب طرح لغو اصل 85 حاصل نشود. در این بین نام 
4 نفر به عنوان کسانی که در رای گیری شرکت نکردند در رسانه ها 
منتشر شد؛ جوکار، مصری، حاجی بابایی و عفت شریعتی.جابجایی 
آراء در جلســات غیرعلنی و علنی روز گذشــته در مجلس از یک 
ســو می تواند حکایت از البی موافقان و طراحان طرح صیانت باشد، 
موافقانی که ردپای آن را باید در جبهه پایداری و طیفی از مدیران و 
وزرای احمدی نژاد جستجو کرد. همان نمایندگانی که از قضا قدرت 

زیادی برای فشــار آوردن به قالیباف و انداختن او در دام بازی های 
پارلمانی دارند، آنچنان که هفته گذشــته نیز که بار انتقادات به این 
طرح باال گرفته بود با یک توئیت قالیباف را وارد بازی کردند و او را 
حامی این طرح نشان دادند تا فشارها به یکباره از روی آنها کاسته و 
به قالیباف افزوده شود. روز گذشته نیز در سخنان موافقان این طرح 
بر حمایت قالیباف از اصل 85 شدن طرح تاکید شد و او را در قالب 
موافقان نشان دادند آنهم در شرایطی که نمایندگان نزدیک به رئیس 

مجلس از طراحان لغو اصل 85 ای شدن طرح صیانت بودند.
خبرهای جســته و گریخته طی روزهای اخیر نیــز حکایت از آن 
داشــت که قالیبافی ها به دنبال آن هســتند که طرح لغو اصل 85 
را به ســرانجام برســانند تا هم خط افتراق بین خود و پایداری ها را 
پررنگ تر کنند و هم بار فشارها را از روی قالیباف بردارند اما اتفاقات 
عجیب روز گذشــته در صحن مجلس حکایت از آن دارد که قدرت 
البی گری پایداری ها و احمدی نژادی ها همچنان بر تحرکات پارلمانی 

قالیبافی ها و مستقل ها در مجلس بیشتر است. 
برای بررســی بیشتر این موضوع با چند تن از نمایندگان به گفتگو 

نشستیم.
nدر جلسه استمزاجی مخالف و موافق صحبت نکردند

علی اصغر خانی نماینده مردم شــاهرود در مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت:» در جلسه استمزاجی 
مخالــف و موافق صحبت نکردند، در صحــن علنی مجلس بود که 
موافقین و مخالفین طرح صحبت کردند و بر اســاس صحبت های 
آن ها رای گیــری صورت گرفت.« وی تصریــح کرد:» صحبت های 
موافقین و مخالفین طرح در صحــن علنی باعث تغییر رای برخی 
نماینده ها شد و در نهایت هم با 9 رای اختالف این طرح باز هم ذیل 

اصل 85 قرار گرفت.« 

nاین موضوع طبیعی است!
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی نیز در 
گفتگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت:» در جلسه امروز)سه شنبه( 
مجلس بحث ملغی شــدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجــازی مطرح نبوده بلکه بحث عدم بررســی از طریق اصل 85 و 
بررسی این طرح به صورت عادی بود که در یک جلسه غیر رسمی 
دیدگاه هــا و نظرات مخالف و موافق مطرح شــد و رای گیری انجام 
شد. در صحن علنی باز هم موافق و مخالف صحبت هایشان را بیان 
 کردند و رای برخی نمایندگان تغییر پیدا کرد. این موضوعات طبیعی

 است.«
وی تصریح کرد:» در خیلی از موارد ممکن است فرد طراح یک طرح 
باشد اما نکته ای را متوجه شود و به طرح رای موافق ندهد یا برعکس 

آن فردی مخالف یک طرح باشد و به جمع بندی برسد و به طرح رای 
موافق بدهد. این موضوع بر اساس اطالعاتی که موافقین و مخالفین 

مطرح می کنند قابل تغییر است و طبیعی است.«
او در خصوص گمانــه زنی ها درباره البی گــری برخی نمایندگان 
مجلس نیــز گفت:» این امکان هم وجــود دارد چون هم موافقین 
و هم مخالفین تالش می کنند نمایندگان دیگر را نســبت به مزایا 
 و یا معایب طرح روشــن کنند و این کامال طبیعی اســت. موضوع 
غیر طبیعی و غیر متداولی نیست و در خصوص همه طرح ها و لوایح 

ممکن است اتفاق بیفتد و متداول است.«

nتغییر رای نمایندگان عادی است!
فریدون عباســی دوانی نماینده مردم کازرون در مجلس شــورای 
اســالمی هم در گفتگو با آفتاب یــزد در این خصوص گفت:» رای 
نماینده ها به یک بــاره تغییر پیدا نکــرد. نماینده ها اهل منطق و 
استدالل هستند. ماجرا از این قرار است که یک طرح به مجلس آمد 
و به رای گذاشته شد و چند وقت پیش برای اینکه ذیل اصل 85 قرار 
بگیرد رای آورد، برای هشــتادو پنجی شدن این طرح هم استدالل 
این بود که اگر قرار باشــد این طرح در حال حاضر در صحن علنی 
مجلس مطرح شود، صحن از موضوعات دیگر غافل می شود و وقتش 
گرفته می شود بنابراین بهتر است که در یک کمیسیون تخصصی تر 
بررسی شود. نماینده ها این پیشنهاد را پذیرفتند. رسانه ها و فضای 
مجازی اما شروع کردند به این طرح تیتر فیلترینگ دادند. نمایندگان 
هم تحت فشار بخشــی از افکار عمومی که به این دست از مسائل 
می پردازد قرار گرفتند و عده ای هم آزادانه طرح مجددی ارائه دادند 
و گفتند این طرح را از ذیل اصل 85 خارج کنیم.« وی تصریح کرد:» 
برنامــه ریزی صورت گرفت تا یک اســتمزاج پیش از صحن علنی 
مجلس صورت بگیرد؛ افرادی هم در این خصوص صحبت کردند و 
به طریقی بحث شد که افراد قانع شدند که طرح را از ذیل اصل 85 
خارج کنند؛ پس از آن در صحن علنی که این موضوع مطرح شــد، 
در این فاصله که نوبت به رای گیری برســد موافقین و مخالفین در 
به صحبت پرداختنــد و چون افراد مخالف صاحب نظر بودند و قوه 
استدالل خوبی داشتند توانســتند رای حدود 14 نماینده را تغییر 
بدهند. این موضوع عادی است مثال من به عنوان یک نماینده با یک 
نفــر صحبت می کنم و دیگری با نماینده دیگری صحبت می کند و 

همین موضوع باعث می شود تا نظر برخی نمایندگان تغییر کند.«
nماجرا از کجا آب می خورد؟

صحبت های نمایندگان نشان می دهد که گمانه زنی ها در خصوص 
البــی گری برخی نمایندگان تا حد زیادی صحت دارد. از طرفی در 
کنــار بازی های پارلمانی می توان علــت را در بیرون از پارلمان نیز 
جستجو کرد. پیش از این شاهد بودیم درحالیکه برخی نمایندگان 
مثل آقاتهرانی مدعی شده بودند که نهادهای حاکمیتی موافق این 
طرح هســتند اما موج مخالفت ها آنقدر باال گرفت که کار به هشدار 
دادن به ابراهیم رئیسی هم رسید. برخی معتقد هستند که این طرح 
دام تندروها پیش پای رئیســی اســت و البته برخی هم می گویند 
تندروها بخاطر اینکه ســهم قابل توجــه از کابینه آینده نگرفته اند 
اینگونه درحال خط و نشــان کشیدن برای دولت هستند. حال باید 
منتظر ماند و دید که چنین طرحی به چه سرانجامی خواهد رسید، 
آیا واقعا ایرانی ها در دولت رئیســی با مسدودسازی فضای مجازی 
روبرو خواهند شد یا رئیس جمهور جدید بر عهد خود با مردم درباره 

فضای مجازی باقی خواهد ماند.

 آفتاب یزد از صحن علنی مجلس گزارش می دهد

تغییررایبرخینمایندگاندرکسریازثانیه!
 محسنی اژه ای:

 دیوان عالی کشور 
جای مصلحت اندیشی نیست

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست هیئت 
عمومی دیوان عالی کشــور از این دیوان به عنوان 
باالترین مرجع قضائی یاد کرد و وظایف مهم این 
مجموعه را نظارت بر احکام دادگاه ها و صدور رأی 
وحدت رویه درباره موضوعات قضائی مورد اختالف 

عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه ها 
در کنار رســیدگی به فرجام خواهی هــا و اعاده 
دادرسی ها و اعمال ماده 477 به مسئوالن و قضات 
دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آراء 
قضائی صادره، آرایی که به دلیل اشکاالت ماهوی 
و شــکلی از سوی دیوان نقض می شــود را مورد 

آسیب شناسی قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دیوان عالی هرچند 
وقت یک بار اشــکاالتی که در آراء قضائی مشاهده 
می کند که به صورت مکرر اتفاق می افتد را به ستاد 
قوه قضائیه اعالم نماید تا هم در دستور کار آموزشی 
قرار گیرد و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و 

دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری شود.
محســنی اژه ای درباره وظیفــه دیگر دیوان عالی 
کشور برای صدور رای وحدت رویه درباره مسائلی 
که مورد برداشت و تفاسیر مختلف قرار می گیرند، به 
قضات دیوان عالی توصیه کرد از مصلحت اندیشی 

در اظهارنظر درباره این موضوعات اجتناب کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: دیوان عالی کشــور جای 
مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مّر قانون 
و اســتنباط قضات صاحب نظر دیوان، رای وحدت 

رویه صادر شود.
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به شفاف نبودن 
برخی قوانین که موجب برداشــت ها و تفاســیر 
مختلــف می شــود از قضات دیوان عالی کشــور 
خواســت هرجا به قانونی برخــورد کردند که به 
دلیل فقدان صراحت موجب اختالف می شود، نظر 
کارشناسی خود را برای اصالح قانون توسط مجلس 

اعالم کنند.
رئیس دســتگاه قضا تاکید کرد: قوانینی که وضع 
می شوند باید صراحت و شفافیت داشته باشند، اما 
گاهی برخی قوانین دارای این شفافیت نیستند که 

باید مورد آسیب شناسی قرار گیرند.
محسنی اژه ای همچنین با تقدیر از تشکیل شورای 
علمی در دیوان عالی کشــور برای بررسی کیفی 
احکام دیــوان و آراء وحدت رویــه در عین حال 
متذکر شــد که این شــورا نمی تواند رای وحدت 
رویه را تصویب کند بلکه این کار از وظایف هیئت 

عمومی دیوان است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آنچه از سوی 
دیــوان عالی به عنوان حکم یــا رای وحدت رویه 
صادر می شود باید واجد استدالل های قوی و شفاف 
و دقیق باشد تا خود این آراء موجب برداشت ها و 

تفاسیر مختلف نشود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمســلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی 
کشور با ارائه گزارشــی از وضعیت و عملکرد این 
دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت 
بر احکام دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد.

وی افزود: دیوان عالوه بر نظارت بر احکام دادگاه ها 
از طریق فرجــام خواهی ها، حل اختالفات، اعمال 
مــاده 477 و اعــاده دادرســی در دوره جدید، با 
سفرهای استانی به بررسی آراء دادگاه ها و ارزیابی 

عملکرد قضات می پردازد.
رئیس دیوان عالی کشــور همچنین با اشــاره به 
اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد قضاتی که به 
صورت مکرر رأی خالف بّین شرع صادر می کنند 
گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای 
قضاتی که آراء آن ها مشــمول ماده 477 شوند، و 
نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می شود و در 
صورت تکــرار برخوردهای دیگری با آن ها صورت 

می گیرد.
حجت االسالم والمسلمین مرتضوی مقدم همچنین 
از به روزرســانی آراء وحدت رویــه در دیوان عالی 
کشــور خبر داد و نظرات صادره از ســوی هیئت 
عمومــی را آراء کاربردی و تحول آفرین برای نظام 

قضائی دانست.
وی با اشــاره به تشکیل شورای علمی دیوان عالی 
کشور بر اساس آیین نامه جدید این دیوان گفت که 
این شورا قبل از طرح گزارش ها در هیئت عمومی 
آن ها را بررسی می کند و پس از صدور آراء نیز، آراء 
صادره اعضای هیئت عمومی را از لحاظ کیفی برای 
کاهش ایرادات احتمالی مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین از صدور مجوز 
مجله تخصصی دیوان نیز خبر داد و گفت که احکام 
منتخب دیوان و آراء وحدت رویه در این مجله برای 
نقد و بررسی کارشناسان حقوقی و قضائی منتشر 

می شود.
در این نشست قضات دیوان عالی کشور در حضور 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به بحث 
و بررســی نحوه ترتیب اثر دادن به توبه محکومان 
مجازات هــای تعزیری پس از قطعی شــدن آراء 
صادره پرداختند که دادستان کل کشور و رئیس 
قوه قضائیه نیز نظرات خود را در این خصوص ارائه 

کردند.
در این نشست همچنین تعدادی از قضات دیوان 
عالی کشــور با تقدیر از رهبری به واسطه انتصاب 
رئیس دســتگاه قضا از میان چهره های درون قوه 
قضائیه، این انتصاب را موجب تسریع در روند تحول 

نظام قضائی در دوره تحول و تعالی دانستند.

 قوه قضاییه

دستورات  امید بخش
 ادامه از صفحه اول:

فی المثل بند 3 موید این مهم است که برخالف برخی طرفداران 
رئیس جمهور که هنوز هم معتقدند نیاز به واردات نیســت و 
باید منتظر ساخت واکســن داخلی بود رئیس دولت اصرار و 
تاکید دارد بایستی روند واردات تسریع شده و محدودیت های 
ارزی برداشته شــود.کنار این دستور خبر دیروز سایت خبری 

نزدیک به شورای عالی امنیت ملی کشورمان را بگذارید که خبر 
داده تهران مذاکرات وین را از ســر می گیرد.این یعنی افزایش 
 امید نسبت به شکسته شدن بن بست دیپلماسی و گشایش های

 ارزی.
اما نکته دوم اینجاست که دولت فعلی دولتی تازه نفس است و 
آمده تا خود را ثابت کند.مهره های اصلی این دولت با توجه به 
ترکیب رای مردم به شدت تمایل دارند اثبات کنند آنان که رای 

دادند اما رای سفید انداختند و آنان که کال رای ندادند در اشتباه 
بسر می برند زیرا دولت رئیســی دولت عمل به وعده هاست.

بنابراین ظن قوی وجــود دارد حداقل در این ماه های ابتدایی 
دولت چنین دستوراتی بهتر وجدی تر پیگیری و اجرا شود.

این روزها،روزهای ســیاهی اســت.امیدواریم با همت وتدبیر 
فرجی شود.روزی حدود 600 فوتی فقط یک عدد نیست یک 

فاجعه دهشتناک است.
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آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا:وضعیت این روزهای بیماران مبتال 
به کرونا بسیار دردناک و تاسف برانگیز است.در این روزها که پیک پنجم 
کرونا و گونه دلتا که سرایت و انتشارش نسبت به سویه های اولیه به مراتب 
بیشتر شده تمام کشور را درنوردیده است اضطراب تهیه دارو به تمام درد 
و رنج کرونا و پیامدهایش اضافه شده است.آنکس که توانایی مالی دارد و 
می تواند داروهای مورد نیاز را با قیمت چند ده برابری از بازار غیر رسمی و 
سیاه تهیه می کند و آنکه پولی ندارد باید ساعت ها در داروخانه ها به دنبال 
دارو باشد و در نهایت از این درد جان دهد. طی هفته های اخیر رکوردهای 
تازه ای از آمار کرونا در کش��ور به ثبت رسیده است و بسیاری از مقامات 
بهداش��تی و درمانی در ش��هرهای مختلف درباره کمبود دارو و امکانات 
درمانی هش��دار می دهند و مقامات بهداشتی در توجیه علت کمیاب یا 
نایاب شدن اقالم دارویی که جزو لیست اصلی درمان کروناست به ذکر این 
عبارت اکتفا کرده اند که با توجه به افزایش مبتالیان در پیک پنجم غافلگیر 
شدیم و تصور نمی کردیم نیاز به دارو افزایش یابد و آنچه دردسری تازه را 
به همراه داشته این است که توزیع داروهای اصلی کرونا مانند رمدیسیویر 
و فاویپیراویر که برای بیماران بدحال تر استفاده می شود سهمیه بندی شده 
و فقط به داروخانه های دولتی ارائه می ش��ود که این شکل از توزیع هم 
باعث تجمع بیش ازحد مردم در داروخانه های خاص ش��ده است.زمانی 
که در کشور واکسیناسیون گسترده عمومی انجام نگرفته است و رعایت 
پروتکل های بهداشتی بسیار پایین آمده است و همچنین برای این شرایط 
نه قرنطینه ونه هیچ تدبیری اندیش��یده نشده است آیا واقعا پیش بینی 
افزای��ش بیماران و به تبع آن افزایش میزان نیاز به داروها کار دش��واری 
بود؟قرار بوده است معجزه ای رخ دهد و مردم با استفاده از ایمنی گله ای در 
مقابل بیماری مصون شوند؟مردم به دلیل نبود داروهای مورد نیازشان در 
حال جان دادن هستند این درحالی است که بازار سیاه  مملو از داروهایی 
است که باید از داروخانه ها به دست مردم می رسید.بسیاری از این دالالن 
بدون هیچ پروایی در حال فروش دارو با قیمت های چند برابری هستند 
و گاها داروهای تقلبی به دس��ت مردم می دهند که مردم بی پناه امکان 
پیگیری حق پایمال شده خود را نیز ندارند. سوال اساسی این است که چرا 
نهاد های نظارتی و دولت مقابل این بازار داللی نمی ایستند؟ اگر دارو در 
کشور نیست چرا در بازار سیاه وجود دارد و اگر دارو در کشور هست چرا از 
طریق داروخانه ها به دست مردم نمی رسد و بازار داللی داغ است؟ بسیاری 
از کمبوده��ای دارویی در حوزه کرونا اصال ربطی به تحریم ندارد زیرا در 
داخل تولید می شوند اما االن در دست دالالن هستند نه در داروخانه ها. 
این داروها به دلیل عدم پیش بینی های الزم در اختیار شرکت های پخش 
دارو قرار نگرفته است. این روزها بیماران در تهیه سرم ساده نیز با مشکل 
مواجه هس��تند و در زمینه کمب��ود دارو هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول 
نیست.آقایان مسئول با جان مردم بازی نکنید! مجلس دارای کمیسیون 
بهداش��ت و درمان است و در داخل این کمیسیون، کمیته دارو مستقر 
است اما متاسفانه عکس العمل های به موقعی از این کمیته نمی بینیم 
و بر روی دولت و سازمان غذا و دارو هم نظارت کافی صورت نمی گیرد. 
همیشه از آشفته بازارها، عده ای سود خود را میبرندآنچه امروز در آشفته 
بازار کرونایی رقم خورده، حاصل بدمدیریتی های مدیران بهداشتی است 

که چنین سرنوشتی را برای مردم رقم زده اند.
nامکان نظارت وجود دارد

به نظر می رسد تمهیدات الزم، متناسب با پیک پنجم فراهم نشده درحالی 
که هم اینک بیش از ۹۵ درصد نس��خه بیماران مربوط به کروناس��ت و 
سهمیه بندی داروها و توزیع از طریق داروخانه های دولتی نشان می دهد 
که نه تنها برای کمبودهای احتمالی برنامه ریزی نشده بلکه تصمیماتی هم 
که در وضعیت فعلی اتخاذ می شود، مبتنی بر درک صحیح از شرایط کنونی 
نیست. آن طور که انجمن های داروسازی توضیح می دهند، »سامانه ای به 
نام »تیتک« وجود دارد که باعث می شود امکان قاچاق دارو از بین برود 
و دارو کامال قابل ردیابی باشد. دارویی که وارد یک داروخانه می شود در 
آن س��امانه ثبت شده و زمانی که قرار است آن دارو به فروش برسد باید 
نسخه بیمار در سامانه قرار داده شود و به این شکل کامال مشخص است 
که دارو را چه زمانی و چه کسی تحویل گرفته و چنانچه این کار انجام 
نشود، دیگر سهمیه و دارو به آن داروخانه تعلق نمی گیرد. بنابراین کامال 
امکان نظارت بر دارو وجود دارد و نمی توان شائبه قاچاق یا عدم اعتماد را 
مطرح کرد که بگویند مجبور هستیم فقط به داروخانه های دولتی بدهیم 
 تا مطمئن باشیم به دست مصرف کننده واقعی می رسد. این روزها بحث
  بازار س��یاه هم مطرح اس��ت و ی��ک متخصص بیماری ه��ای عفونی
 در پی کمیاب ش��دن داروی رمدس��یویر از ایجاد بازار سیاه در نزدیکی 
داروخانه ها و ارجاع مراجعه کنندگان برای خرید این دارو به قیمت چند برابر 
 از خرده فروشان جلوی داروخانه ها را تایید کرده است. مسعود مردانی در یک

 گفتگوی رادیویی هم چنین از فروش برندهای آمریکایی، چینی و ایرانی 
داروی رمدسیویر از سوی خرده فروشان دارو خبر داده و گفته است که 
برند آمریکایی این دارو تا ۷۰ میلیون تومان هم فروخته می شود. مردانی 
بابیان این که داروها احتماال از مبادی قاچاق وارد کشور می شوند، ارجاع 
مراجعه کنندگان از سوی داروخانه ها به خرده فروشان جلوی در داروخانه ها 
را قابل تامل دانس��ت و از نهادهای قضائی خواستار نظارت بر توزیع این 
دارو در داروخانه ها ش��د. پیش ازاین هادی احمدی، عضو ش��ورای عالی 
داروخانه های کشور گفته بود »داروخانه های هالل احمر و داروخانه های 
دانشگاهی« عامل نشت این دارو به بازار سیاه هستند.سازمان غذا و دارو به 
تازگی دراین باره کمبود این دارو واکنشی نشان نداده، اما حیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد این سازمان پیش تر گفته بود که چون »یکباره مصرف 
باال رفته«، تولید داخلی پاسخگوی نیاز مردم نیست. دکتر محمدرضا دری 
دبیر انجمن داروسازان تهران نیز ضمن تایید خبر کمبود داروهای کرونا 
به تسنیم گفته: در حال حاضر و در پیک جدید بیماری کرونا که روزانه 
حدود ۴۰هزار نفر به بیماری کرونا مبتال می شوند، کمبود مقطعی برخی 
داروها به دلیل افزایش نیاز بیماران رخ می دهد.پیش از هجمه سنگین 
بیم��اری کرونا، میزان تولید به اندازه نیاز ب��ود و در حال حاضر به دلیل 
افزایش نیاز بیماران به داروها در پی ابتال به کرونا، کمبود رخ داده و دری 
بابیان این موضوع تاکید کرده که درواقع عرضه دارو مختل نشده اما به 
دلیل افزایش تقاضا، میزان عرضه داروها با تقاضای بیماران همخوانی ندارد 
و نبودن قانون عرضه و تقاضا، منجر به برهم خوردن تعادل میان عرضه و 
تقاضا شده و سرم و بسیاری از داروهای کرونا مانند فاویپیراویر دچار کمبود 
ش��ده اند. در مورد سرم های تزریقی می توان گفت که تقریباصد درصد 
این سرم ها تولید داخل هستند؛ البته افزایش ظرفیت تولید کار آسانی 
نیست و به دلیل تحریم ها واردات برخی مواد اولیه موجود در داروها، دچار 
مشکل شده است.دبیر انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که 
کمبودهای دارویی چگونه باید مدیریت شود، تصریح کرده: مدیریت کافی 
و آینده نگری در زمینه تولید و واردات داروها، خصوصادر شرایط کرونا که 
شاهد موج های پیاپی هستیم، امری ضروری است و باید میزان کافی از 
داروهای تولید و واردشده در انبارها موجود باشد تا در شرایط بحرانی مانند 
االن، بتوان کمبود داروها و نظام توزیع و عرضه را مدیریت کرد.وی ضمن 
ابراز امیدواری نس��بت به مرتفع شدن کمبود برخی داروها، خاطرنشان 
کرده: باید انبارهایی برای زمان بحران داشته باشیم تا در روزهای کرونا، 

بیماران نسبت به کمبود داروها نگرانی نداشته باشند.
nبه دنبال دارو

در کنار رمدسیویر خرید دو داروی »اکتمرا« و »تمزیوا« به عنوان داروهای 
موثر در درمان کرونا، با تقاضای باال مواجه شده، همین شرایط صف های 
بسیار طوالنی مقابل داروخانه های بزرگ تهران ایجاد کرده است. دارو در 

دسترس نیست اما دالالن داروی ۸۰۰ هزار تومانی را باالی ۱۵ میلیون 
تومان می فروش��ند.به گزارش ایسنامدت هاست که پیاده راه های مقابل 
داروخانه ۱۳آبان خلوتی به  خود ندیده اند. اینجا بیشتر از هر جای دیگری 
با مراجعه بیماران یا خانواده هایشان مواجه بوده است؛ افرادی که ناامید از 
دس��تیابی به دارو مسیر خیابان کریم خان را در پیش می گیرند تا شاید 
شفایش��ان را در این داروخانه بیابن��د. تا پیش از این صف ها برای خرید 
رمدسیویر طوالنی بود و حاال اکتمرا و نوع ایرانی آن به نام تمزیوا، جای 
خود را به رمدس��یویر داده ان��د؛ داروهای ضد التهابی که در پیک پنجم، 
بس��یار بیش��تر از پیک های قبلی برای بیماران تجویز می شود. خانواده 
بیماران مقابل همین داروخانه، نسخه به دست ایستاده اند. نسخه ها مهر 
متخصص عفونی را دارد که به خرید این دارو تأکید کرده.یکی از متقاضیان 
دارو می گوید:»پزشک اعالم کرده هر کدام از این داروها موجود بود، تهیه 
کنیم، خارجی و ایرانی اش فرقی نمی کند.«تمزیوا، به  عنوان آخرین مرحله 
درمان بیماران کرونایی به ش��مار می رود. ساعت ۱۰ صبح، اسامی ۱۰۷ 
نفر در فهرس��ت تهیه این دارو دیده می ش��ود. دارو هنوز توزیع نشده. از 
داخل داروخانه خبر می رسد که ممکن است امروز دارو به داروخانه برسد. 
»با خانواده ام ۳ گروه شده ایم و هر کدام مقابل یک داروخانه ایستاده ایم. 
باید این دارو را همین امروز به مادرمان برس��انیم. حالش مساعد نیست 
و پزش��ک گفته در صورتی که ای��ن دارو را تهیه نکنیم، با درگیری ۸۰ 
درصدی ریه، قطعا جانش در خطر است.« این را مرد جوانی می گوید و 
ادامه می دهد:» این دارو پیدا نمی شود؛ نه اینجا، نه هالل احمر و نه جای 
دیگر.«یکی از میان جمعیت می گوید که تمزیوا در بازار آزاد بین ۶ میلیون 
تا ۸ میلیون تومان فروخته می شود و اکتمرا که نوع خارجی آن است، از 
۱۵میلیون تومان به باالست.»همین االن ۳شماره تلفن دارم که اگر تماس 
بگیرم، به سرعت این دارو را برایم می آورند اما پولش را ندارم.« این را یکی 
دیگر از آنها که منتظر رسیدن داروست، می گوید. مشکل اما تنها بیماران 
تهرانی نیستند، خیلی ها از شهرهای دیگر آمده اند؛ نیشابور، قم، زاهدان و... 
وضعیت برای همه یکسان است، دارو نیست و باید تا توزیع آن صبر کرد. 
یکی از آنها می گوید: »کل مشهد را بگردید، اکتمرا پیدا نمی کنید. حاال 
۳ روز است که سرگردان شده ام، داروخانه های تهران را می گردم اما اینجا 
هم پیدا نمی ش��ود. دکتر تأکید کرده خارجی اش را بخرم.«مرد دیگری 
روی نیمکت داروخانه نشسته، منتظر است. او می گوید که مردم از ساعت 
۳صبح برای تهیه دارو اینجا صف می کشند. هر کس زودتر بیاید، اسمش را 
می نویسد: »شما ببینید! االن ظهر است اما هنوز دارو نیاورده اند. صبح یکی 
از مسئوالن داروخانه گفت شاید ساعت ۹ دارو برسد، اما ۳ ساعت گذشته 
و خبری نیس��ت.«آن طرف خیابان، تجمع دیگری شکل گرفته، مردی 
داروی تمزیوا را به قیمت آزاد می فروش��د و عده ای دورش جمع شده اند 
تا شانس شان را امتحان کنند. مأموران نیروی انتظامی از راه می رسند و 

فروشنده دارو، بساطش را جمع می کند.
nداروی ۸۰۰ هزار تومانی، ۱۲ میلیون تومان فروخته می شود

مقابل یکی دیگر از داروخانه های منتخب تهران، وضعیت کمی متفاوت 
اس��ت، متقاضیان داروهای کرونا از سایرین جدا شده اند. داخل داروخانه 
هم یک طبقه برای عرضه داروهای کرونا اختصاص داده شده اما اینجا هم 
مردم برای پیدا کردن اکتمرا و تمزیوا مشکل دارند.یکی از میان جمعیت 
منتظر می گوید:» داروخانه ای خصوصی در خیابان نجات اللهی این داروها 
 PCR را دارد اما عالوه بر نسخه پزشک کلی شرط دیگر از جمله تست
منفی، شرح حال بیمار، نسخه بیمارستان و پزشک عفونی هم می خواهد 
که ما نداریم. فقط یک نس��خه داریم ک��ه باید دارو را تهیه کنیم.«یکی 
دیگر هم می گوید: »برخی از کارکنان بیمارستان ها به ما پیشنهاد خرید 
این دارو از افراد معرفی ش��ده را می دهند. مثال ش��ماره تلفن می دهند و 
می گویند بگو از طرف فالن ش��خص تماس گرفته ایم. با یک نفر تماس 
 گرفتیم و همی��ن داروی تمزیوا که داروخانه ه��ا ۸۰۰ تا یک میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان می دهند را ۱۲ میلیون قیمت داد. یک وثیقه یک میلیونی 
ب��رای برگرداندن این پوکه ها می گیرند. خب این چه معنی دارد جز این 
که ممکن است در این پوکه ها داروی تقلبی پر کنند.«نفر دیگری ادامه 
حرف هایش را می گیرد: »چند روز پیش در یکی از بیمارستان های دولتی 
یکی از همراهان بیمار به حراست بیمارستان شکایت کرده بود که به جای 
تزریق ۲ دوز رمدسیویر، یک دوز برایش تزریق شده اما پول ۲ دوز از آنها 
گرفته شده است. همان جا مامور حراست گفته بود از داخل بیمارستان 
هم امکان برداشتن دارو هست اما چون باید پوکه در نهایت تحویل شود، 
س��خت گیری وجود دارد. معلوم می شود که می توانند همین کار را هم 
بکنند، از بیمار کم بگذارند، دارو را در بازار آزاد بفروشند و در نهایت پوکه 
آن را برگردانند.«زنی هم گوشه پیاده رو نشسته و دعا می خواند. منتظر 
رس��یدن دارویی بود که مسئوالن داروخانه وعده داده بودند شاید توزیع 
شود: »ریه مادرم درگیری شدیدی دارد و دکتر گفته آخرین راه نجات او 
تهیه تمزیواست؛ بدون هیچ جایگزینی. وجدانم به شدت درگیر است که 
اگر منتظر داروی دولتی بمانم ش��اید نرسد و بهتر است از بازار آزاد دارو 
را بخرم. کس��ی پاسخ درستی نمی دهد که مطمئن باشیم حداقل دارو 
به ما می رس��د. ش��اید در نهایت مجبور شوم ۲۰ میلیون برای خریدش 
از بازار س��یاه هزینه کنم.«یکی از فعاالن دارو درباره وضعیت ایجادشده 
می گوید: »با این که داروخانه ها در انتهای مس��یر توزیع دارو قرار دارند، 
اما همیش��ه متهم ردیف اولند. مشکالت توزیع در جای دیگری است و 
بدهی هایی که به ش��رکت های تولید دارو دارند، داروخانه ها را در تامین 
و عرضه دارو با مشکالت متعددی مواجه کرده است.«به گفته او تا اواخر 
تیرماه، اکتمرا و تمزیوا، به وفور در داروخانه ها پیدا می شد؛ به طوری که به 
شرکت های توزیع دارو التماس می کردند که آنها را برگردانند اما ناگهان 
بحرانی رخ داد و با افزایش تقاضا این ۲ دارو کمیاب شد. شلوغی مقابل 

داروخانه ها و ناراحتی مردمی که برای نجات جان بیمارانش��ان ساعت ها 
اینجا صف می کش��ند، اتفاق ناگواری است که هر چند وقت یک بار در 
پیک های کرونا برای داروخانه ها رخ می دهد. این فعال حوزه دارو به نکته 
دیگری اشاره می کند؛ آن هم الکترونیکی شدن نسخه هاست. به گفته او، 
این اتفاق، منجر به افزایش میزان تقلب در بازار دارو شده است: »برخی 
افراد با تبانی نس��خه هایی با کدهای ملی افراد ناشناس می نویسند و در 
داروخانه ها اقدام به خری��د دارو می کنند. در نهایت هم این داروها را در 
بازار آزاد با قیمت های کالن می فروشند. قبال که نسخه ها دستی بود این 
مش��کل کمتر رخ می داد اما در حال حاضر می توانند به هر دلیلی از کد 
ملی یک فرد ناآگاه سوءاستفاده کنند و دارو بگیرند؛ بدون این که خود فرد 
متوجه شود. برخی از افرادی که مقابل داروخانه ها، داروفروشی می کنند، 

جزو همین افراد هستند.«

nمافیای ناصر خسرو خالصه شده معضالت شبکه تولید و توزیع دارو در ایران
هادی یزدانی پزشک و کارشناس در این باره به آفتاب یزد گفت:»بازار سیاه 
دارو از ابتدا در ایران وجود داشته است.در سال های گذشته الزاما بیماری 
دغدغه همگان نبود یعنی ممکن بود در خانواده فردی بیمار ش��ود و به 
دنیال دارو برای او متوجه مشکالت و معضالت شبکه تولید و توزیع دارو 
در ایران شوید.مافیای ناصر خسرو خالصه شده معضالت شبکه تولید و 
توزیع دارو در ایران است. زمانی که بحران کرونا اتفاق افتاد مسئله بهداشت 
و درمان به دغدغه اول مردم تبدیل شد و به تبع آن مسائل و حفره های 
این بخش از عمق به سطح آمد. اتفاق جدی رخ نداده است و به صورت 
سنتی همیشه همینگونه بوده است که هر دارویی که در داروخانه ها در 
دسترس نبوده است از مبادی غیر رسمی به راحتی قابل تهیه بوده است. 
برخی از مواقع این داروها اصالت دارند بسیاری از اوقات هم ممکن است 
تاریخ مصرف گذش��ته و تقلبی باشد. به هر حال اتفاق جدیدی نیست.
حکومت وظیفه بهداشت و تامین دارو دارد و کم و بیش این وظیفه را انجام 
می دهد. از سوی دیگر کووید نیز داروی خاصی ندارد. بسیاری از داروها 
در ابتدا در سیستم درمانی این دارو نبودند ولی االن تجویز می شوند.بازار 
سیاه که راه بیفته دیگر دارو که یک قلم حیاتی است قطعا از این گروه های 
مافیایی مصون نمی ماند. در یک دهه اخیر زمان های زیادی بوده است که 
بازار داخلی دارویی کشور دچار کمبود های مقطعی در عرضه دارو ها شده 
است ولی االن مسئله اصلی به دلیل بحران کووید است.امکان دارد برخی 
از داروها وارد نش��ود، روند واردات مختل شوند یا شرکت ها دارو ها را وارد 
کند اما از مبادی رسمی وارد چرخه دارویی کشور نشود و برای سود بیشتر 
دارو وارد چرخه غیر رس��می شود. سیستم درمانی و پزشکی کشورهای 
دیگر با کشور ما متفاوت است. روش درمانی ما باعث شده است که بیمار 
به صورت بی محابا خود بتواند دارو را از بازار تهیه کند و سیستم درمانی در 
برابر خواست بیماران فشل باشد.من در کشور دیگر بیمار کرونایی دارم که 
در هفته اول بیماری در اروپا یک دانه قرص هم برای او تجویز نشده است. 
در کشور های دیگر سیستم دارویی به این صورت نیست زیرا پروتکل های 
درمانی و دارویی بس��یار سفت و سخت رعایت می شود و به تبع دارو در 
زمان نیاز برای بیمار تجویز می شود لذا کمبود ها به این صورت احساس 

نمی شود.«
nباید میزان ابتال و بیمار کم شود وگرنه تهیه دارو سخت است 

در ادامه همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
در این باره به آفتاب یزد گفت:»سابقه فروش دارو ناصر خسرو سابقه باالیی 
اس��ت. علت این قضیه هم مسئله عرضه و تقاضا است. زمانی که عرضه 
کم باشد و تخلف هم زیاد باشد به تبع تخلف هم زیاد خواهد بود. مسئله 
جدیدی که پیش آمده این است که نه تنها دارو از مراکز رسمی به بیرون 
نش��تی دارد قاچاق دارو از خارج از کشور هم وجود دارد. یعنی داروهای 
بسیار پر مصرف از کشور های همسایه وارد می شود و در ناصر خسرو به 
فروش می رود. باید بازار کنترل شود درست است اما تا زمانی که عرضه با 
تقاضا برابری نکند همچین مشکلی وجود خواهد داشت و به صفر رساندن 
آن غیر ممکن است. به تبع وقتی تعداد بیماران بیش از بیماران باشد دارو 
نشتی پیدا خواهد کرد.بر اساس تجربه ای که داریم جمع کردن دالالن 
دارو غیر ممکن است. می شود به صورت مقطعی برای مدتی دارویی به 
صورت آزاد فروش نرود اما زمانی که فشار کم شود باز هم به روال قبلی 
باز می گردد.نمی شود در شرایط بحرانی با باید و نباید ها به صورت منطقی 
برخورد شود.مجلس وظیفه نظارت را به عهده دارد و نمی تواند کار اجرایی 
انجام داد. لذا نمی توان توقع آنچنانی از مجلس داشت. مجلس می تواند 
نشتی دارو را به وزارت بهداشت تذکر دهد.ما باید سعی کنیم میزان بیمار 
و ابتال را کم کنیم زیرا مصرف برخی از دارو ها نسبت به ۴ ماه گذشته ۸ 
برابر شده است واقعا تامین این میزان دارو در کشور سخت است زیرا مواد 

اولیه بسیاری از داروهای ایرانی هم از خارج از کشور وارد می شود.« 
nحوزه نظارتی ضعیف عمل کرده است 

محسن فتحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان به آفتاب یزد گفت:»در 
س��ازمان غ��ذا و دارو یک س��امانه نظارتی به نام تیتک وج��ود دارد.این 
س��امانه به این صورت اس��ت که دارویی که در کشور تولید یا به کشور 
وارد می ش��ود ثبت می شود و وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده آن 
مش��خص می شود. در ادامه تعیین می شود کدام داروخانه این دارو را در 
چه میزان تحویل گرفته و چه بیماری چه مقدار از آن دارو را دریافت و 
مصرف کرده است. دارو از تولید و وارد کننده تا مصرف کننده در این سامانه 
مشخص است. بارکد هر دارو نیز در این سامانه مشخص است. متاسفانه 
زنجیره توزیع بسیاری از دارو ها این گونه نیست و بیماران نسخه به دست 
سردرگم هستند و به بازار آزاد مراجعه می کنند و با قیمت باال دارو را تهیه 
می کنند. قطعا حوزه نظارتی ما ضعیف بوده  که چنین اتفاقی افتاده است 
و در آن شکی نیست. برای اصالح این روند هیج همتی هم دیده نمی شود.
مجلس در این مسئله ورود کرده است.قبل از پیک چهارم میانگین تولید و 
مصرف رمدسیور ۶۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار بوده است چه اتفاقی افتاده است 
که االن تا اواس��ط مردادماه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تولید و مصرف شده 
است و تا آخر ماه هم ۵ میلیون دز تولید می شود باید سنجیده شود که 
مصرف چگونه ایجاد شده است.مجلس قاطعانه ورود کرده است و کمیته 
دارو پای کار آمده است. ما از دولتی ها خواستیم و به دولت جدید امیدوار 
و خوشبین هستیم تا روند تغییر پیدا کند. مجلس قطعا از حوزه نظارتی 
خود عدول نخواهد کرد.« اگر یک دس��ته از داروها به عنوان روش های 
درمان و اثر بخشی و بهبود وضعیت بیماران کرونایی از ابتدای شیوع این 
بیماری تا کنون توسط پزشکان برای این دسته از بیماران مورد تجویز قرار 
گرفته و مردم هم بنا به توصیه پزشک معالج اقدام به تهیه و مصرف این 
دسته از دارو ها نموده اند و از طرف دیگر این چند قلم دارو که تعداد آن ها 
زیاد هم نیست توسط شرکت های وارد کننده و تولید کننده مورد عرضه و 
توزیع قرار گرفته است چرا هیچ دستورالعمل مشخصی در این باره که 
بر اساس نتایج علمی هرکدام از این دارو ها در چه مرحله ای از بیماری و 
برای کدام دسته از بیماران و با چه خصوصیات و عالئمی باید تجویز شود 
توسط وزارت بهداشت تهیه نگردیده و صرفا زمینه تولید و توزیع و واردات 
این گونه دارو ها فراهم گشته؟پزشکان نیز بدون وجود چنین دستورالعملی 
اقدام به تجویز این دسته از داروها می نمایند.شاید این شرایط نیز مانند 
بسیاری موارد مشابه ای است که وقتی بحرانی وضعیت عمومی کشور را در 
بر می گیرد عده ای در پی طمع و ثروت اندوزی خود اقدام به سوء استفاده 
از ش��رایط می نمایند و از هر طریقی که مردم به ناچاری دچار می شوند 
برای سوداگری و کسب درآمد خود بهره می جویند وگرنه این شیوه تولید، 

توزیع و نظارت بیانگر چیزی جز این نیست.

گزارش آفتاب یزد از وضعیت وخیم داروی کرونا

چرامقابلدالالندارونمیایستید؟
نماینده مجلس در گفتگو با آفتاب یزد: قطعا حوزه نظارتی ما ضعیف بوده  که چنین اتفاقی افتاده است و در آن شکی نیست

 قضایی

 کرونا خبر 

 خبر 

lه�ادی یزدان�ی: مافیای ناصر خس�رو خالصه ش�ده 
معض�الت ش�بکه تولید و توزی�ع دارو در ایران اس�ت. 
زمانی که بحران کرونا اتفاق افتاد مس�ئله بهداشت و 
درم�ان به دغدغ�ه اول مردم تبدیل ش�د و به تبع آن 

مسائل و حفره های این بخش از عمق به سطح آمد

lهمایون سامه یح نجف آبادی: مجلس وظیفه نظارت 
را به عه�ده دارد و نمی تواند کار اجرایی انجام داد. لذا 
نمی ت�وان توقع آنچنان�ی از مجلس داش�ت. مجلس 

می تواند نشتی دارو را به وزارت بهداشت تذکر دهد

lمحسن فتحی: قطعا حوزه نظارتی ما ضعیف بوده  که 
چنین اتفاقی افتاده اس�ت و در آن شکی نیست. برای 
اصالح این روند هیج همتی هم دیده نمی شود.مجلس 

در این مسئله ورود کرده است

مطابق ب��ا وعده داده ش��ده مبنی ب��ر آغاز به 
کار بیمارس��تان امام خمین��ی)ره( کرج از روز 
سه شنبه، امروز بیمارس��تان امام خمینی طی 
مراس��می با حضور دادستان مرکز استان البرز، 
بیمارس��تان امام خمینی )ره( با ورود دستگاه 
قضائی آغ��از بکار ک��رد و ب��ه مدیریت جدید 

تحویل داده شد.
همه چیز از انتشار یک فیلم در فضای مجازی 
ش��روع ش��د. فیلمی که ع��ده ای معتقد بودند 
کذب اس��ت و عده ای دیگر آن را تاییید کردند. 
بیمارستانی با تخت های خالی ICU، در حالیکه 
پی��ک پنجم کرونا نفس م��ردم و بیماران را به 
ش��ماره انداخته است. بعد از چند روز مشخص 
شد این فیلم متعلق به بیمارستان امام خمینی 
)ره( کرج بوده که به دلیل سوءمدیریت حدود 
۲۲ ماه خالی از بیمار مانده اس��ت. پیگیری ها 
از کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت از وضعی��ت 
بیمارس��تان امام خمینی و عل��ت خالی بودن 
تخت های این بیمارستان در پیک پنجم کرونا 
حاکی از آن بود که مدت هاس��ت بیمارس��تان 
 در ای��ن وضعیت قرار داش��ته اس��ت.جهانپور 
 در ای��ن ب��اره گف��ت: بیمارس��تان تخصص��ی
  امام خمینی )ره( کرج، بیمارستانی خصوصی بوده و 
 مدت  هاست که در تعطیلی به سر می برد.وی ادامه

 داد: بیمارس��تان امام خمین��ی )ره( تاکنون با 
مواردی همچون معوقات درآمد پرسنل، تجمع 
پرسنل بیمارس��تان و عدم پرداخت بدهی های 
بیمارس��تان توس��ط خری��داران آن روبرو بوده 
است.دی ماه س��ال ۹۹ نیز مدیرعامل سازمان 
همیاری ش��هرداری های اس��تان البرز در مورد 
وضعیت بیمارس��تان امام خمین��ی )ره( کرج 
گفته بود: مس��ئول خریدار بیمارس��تان، طی 
۱۵ م��اه اخیر ب��ه هیچکدام از تعه��دات خود 
جام��ه عمل نپوش��انده و متأس��فانه به همین 
دلیل خدمات رسانی در یکی از مهمترین مراکز 
درمانی اس��تان البرز در شرایط حساس کنونی 
 و ش��یوع کرونا به صفر رسیده است.در حالیکه 
۲۲ م��اه از خرید ای��ن بیمارس��تان می گذرد 
و ظاه��راً خری��داران ای��ن بیمارس��تان هنوز 
بدهی های خ��ود را پرداخت نکرده اند، س��وال 
اینجا بود که در شرایط وخیم بهداشت و درمان 
و کمبود تخت های بیمارس��تانی برای بیماران 
کرونا کدام نهاد و دستگاه مسئول رسیدگی به 

این وضعیت است؟
به دنبال حواشی پیش آمده قوه قضائیه علیرغم 
اینکه مشکالت موجود به این دستگاه ارتباطی 

نداشت به موضوع ورود کرد.
حس��ین اعظمی چهاربرج، دبیر شورای تحول 
قضائی دادگستری اس��تان البرز دراینباره بیان 
داش��ته ب��ود: طی جلس��اتی ک��ه در خصوص 
مشکالت بیمارس��تان امام خمینی )ره( استان 
البرز برگزار ش��د، وضعیت مدیریت آن تعیین 
تکلی��ف ش��د.هر چند که این موض��وع ارتباط 
مس��تقیمی با دادگستری نداش��ت، اما از باب 
حمای��ت از خدمات رس��انی درمان��ی ب��ا ورود 

دستگاه قضائی این اقدام صورت گرفت.
مطابق با وعده داده ش��ده مبنی بر اینکه از روز 
سه ش��نبه این بیمارس��تان با مدیریت جدید 
 آغاز ب��ه کار خواهد ک��رد، امروز بیمارس��تان

 ام��ام خمین��ی )ره( طی مراس��می با حضور 
دادس��تان مرکز اس��تان البرز، بیمارستان امام 
خمینی )ره( با ورود دس��تگاه قضائی آغاز بکار 

کرد و به مدیریت جدید تحویل داده شد.
طبق گفته دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز 
استان البرز بیمارس��تان امام خمینی)ره( کرج 
با س��پردن آن به بنیاد شهید و انقالب اسالمی 
به عنوان متولی، ب��ه چرخه فعالیت و خدمات 
درمان��ی بازگشت.حس��ن م��ددی، دادس��تان 
عمومی و انقالب اس��تان البرز در این مراس��م 
اظهار داشت:خداوند را شاکریم که بعد از مدت 
زمان طوالنی و فراز و نشیب هایی که در اداره و 
مدیریت بیمارستان امام خمینی )ره( به وجود 

آمده بود، در دو س��ال گذش��ته با طی مراحل 
حقوقی و قانونی توس��ط دادگس��تری اس��تان 
مش��کالت برطرف ش��د.وی افزود: با همکاری 
س��ازمان همیاری ش��هرداری ها و بنیاد شهید 
و ام��ور ایثارگ��ران، خلع ید ش��خصی که اداره 
بیمارستان در اختیار او بود با طی مراحل قانونی 
انجام شد.مددی تصریح کرد: با تالش هایی که 
از طرف دس��تگاه قضائی اس��تان انجام گرفت 
مقرر شد تا مدیریت بیمارستان به بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و مالکین اصلی این بیمارستان 
واگذار ش��ود و انتظار داریم افتتاح بیمارستان، 
منش��ا خدمت برای مردم خوب اس��تان البرز 
باشد.حس��ین اعظمی چهارب��رج، معاون منابع 
انسانی و دبیر شورای تحول قضائی دادگستری 
استان البرز بیان داشت: طی برگزاری جلسات 
در شورای تامین و ستاد کرونا مقرر شد تا تغییر 
و تحول مدیریت بیمارستان امام خمینی )ره( 
با معرفی نامه رسمی به نماینده بنیاد شهید و 
امور ایثارگران صورت گیرد، امروز هم بنا بر این 
ش��د تا ظرف یک ماه آینده تمامی مقدمات و 
اقدامات الزم از حیث بررس��ی های کارشناسی، 
اقدام��ات اداری و موافقت هایی که باید گرفته 

شود صورت گیرد.
وی افزود: سه مولفه در این تغییر و تحولی که 
مطرح است که شامل بحث مدیریت مجموعه، 
هزینه ه��ای جاری و روزم��ره و هزینه هایی که 
برای درمان بیماران در بیمارس��تان الزم است 
که باید طبق نظر کارشناس��ی محاسبه و برای 
آنها تصمیم گیری ش��ود. در همین راستا ۱۷۰ 
پرون��ده جریان��ی و اج��رای اح��کام در ارتباط 
بیمارس��تان امام خمینی )ره( وج��ود دارد که 
ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

در ادامه صورت جلس��ه تغییر و تحول مدیریت 
این مجموعه در دادگس��تری استان البرز امضا 
ش��د و با حضور مس��ئوالن در بیمارستان امام 
خمینی )ره(، مدیریت این بیمارستان به بنیاد 

شهید تحویل داده شد.
پس از آن حس��ن مددی دادس��تان عمومی و 
انقالب مرکز اس��تان البرز در بیمارس��تان امام 
خمینی )ره( حضور یافت و در جمع خبرنگاران 
درباره واگذاری بیمارستان امام خمینی به بنیاد 
شهید، گفت: در جلسه قرارگاه کرونا روز شنبه 
مورخ ۱۶ مرداد در بحث مدیریت بیمارس��تان 
تصمیم گیری ش��د که بنیاد ش��هید عهده دار 

مدیریت بیمارستان شود.
وی ادام��ه داد: ام��روز در مح��ل دادگس��تری 
اس��تان البرز با صورتجلسه ای که میان مدیران 
و مالکین بیمارس��تان تنظیم شد این تغییر و 
تحول مدیریتی صورت گرفت و ما امروز در این 
بیمارستان حضور داریم تا بیمارستان با حضور 

مدیران جدید اداره و فعال شود.
دادس��تان عمومی و انقالب استان البرز تاکید 
ک��رد: کلیه کارکن��ان بیمارس��تان از امروز در 
بیمارس��تان حضور خواهد داشت و طبق قولی 
که نماینده بنیاد ش��هید ارائه کرده است، مقرر 
شد از امروز ارائه خدمت به بیماران کرونایی در 
استان البرز با توجه به وضعیت بیماری، صورت 
گیرد و همچنین دادستانی و دستگاه قضائی در 
کنار مدیران بیمارستان به رفع مشکالت کمک 

خواهند کرد.
مددی تصری��ح کرد: از س��ویی دیگر حقوق و 
مطالبات کارکنان در یک بازه زمانی یک ماهه 
تعیین تکلیف می ش��ود و ما شاهد بهره برداری 
کامل از این بیمارستان که مزین به نام حضرت 
امام )ره( است و ارائه خدمات مطلوب به مردم، 

خواهیم بود.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان البرز 
گفت: این بیمارس��تان ظرفی��ت ۲۵۵ تخت را 
دارد ک��ه امروز ۱۰۰ تخت فعال دارد و با همت 
عزیزان در بنیاد ش��هید تمام��ی تخت ها فعال 
می شود و امیدواریم شاهد فعال بودن ظرفیت 

کامل بیمارستان باشیم.

l مبتالیان جدید:  ۳91۳9 نفر
lقربانیان جدید: 508 نفر

lکل مبتالیان: 42۳7676 نفر
lکل قربانیان:  95111 نفر

lبهبودیافتگان:  ۳591۳1۳ نفر

lبیماران بدحال: 6749 نفر
lواکسن تزریق شده دز اول: 1۳520127

lواکسن تزریق شده دز دوم: ۳274980
lمجموع واکسن تزریق شده: 16795107

پل هانتر، اس��تاد دانش��کده پزش��کی دانشگاه 
ایست انگلند در انگلیس معتقد است که بیماری 
» کووید -۱۹« در آینده نزدیک اساسا مبدل به 
یک بیماری فصلی دیگر خواهد ش��د و ویروس 
کرونا را به یک عامل دیگر سرماخوردگی مبدل 
خواه��د کرد.به گ��زارش ایس��نا، وی می گوید: 
ویروس » سارس-کوو-۲« ناپدید نخواهد شد و 
مانند دیگر ویروس های کرونا، هر پنج سال یکبار 
ظاهر خواهد شد. واکسن ها مانع از گسترش آن 
خواهند ش��د اما به مرور زمان ایمنی زایی آن ها 
افت خواهد کرد. با این حال مانع از بستری شدن 

در بیمارس��تان و آمار باالی مرگ و میر بیماران 
خواهند ش��د. اما همچنان "پیشگیری" بهترین 
درمان اس��ت.باقی ویروس های کرون��ا از حالت 
فصلی برخوردار خواهند شد و اوج آن ها در فصل 
زمستان خواهد بود.گزینه های جدید »سارس-

کوو-۲« مشکالتی به بار خواهند آورد اما می توان 
دست به گمانی زنی زد و گفت که »دلتا ویروس« 
نقطه پایانی تغییر ویروس باشد.کووید ۱۹ اصوال 
یک بیماری فصلی دیگری خواهد شد. بعد از چند 
سال اکثر موارد ابتال به کووید ۱۹ بدون عالیم یا 

به شکل ساده تری سپری خواهند شد.

جمعه ای در توئیتی نوشت: پیشنهاد تعطیلی ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس 
 در ستاد ملی کرونا با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه به شرایط فعلی بدون

  هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد.به گزارش ایسنا، روح اله جمعه ای مشاور
 وزیر کشور در این توئیت افزوده است: پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار 

گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه به شرایط فعلی 
بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد."

تصویب»عدمتعطیلی«بدونهیچرایمخالفدرستادکرونا

با ورود دستگاه قضائی صورت گرفت
نجات بیمارستان  امام  خمینی)ره( کرج از برزخ بالتکلیفی

پیش بینی پروفسور انگلیسی درباره آینده ویروس کرونا

با ورود دستگاه قضائی و حضور دادستان مرکز استان البرز، بیمارستان امام خمینی )ره( آغاز 
بکار کرد و به مدیریت جدید تحویل داده شد



آفتاب یزد- نجمه حمزه نیا: دستگاه گوارش از دهان شروع می شود و به مقعد منتهی 
می شود. این دستگاه به هضم و جذب غذا کمک می کند. مواد غذایی بعد از عبور از مری 
و ورود به معده و عملیاتی که در آنجا انجام می شود وارد عضو بسیار مهم دستگاه گوارش 
یعنی روده بزرگ می شــود. عمده فعالیت هضــم و جذب مواد غذایی در این عضو مهم 
انجام می شود. سرطان روده بزرگ یکی از شایع ترین نوع سرطان در جهان می باشد. در 
این بیماری ســلول های سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر می کنند. بسیاری 
از ســرطان های روده بزرگ به دلیل عوامل ناشــی از سبک زندگی و افزایش سن ایجاد 
می شــوند و تعداد کمی از موارد به خاطر اختالالت ژنتیکی ارثی اتفاق می افتند. اگرچه 
این نوع سرطان شــیوع باالیی دارد اما به دلیل بهبود روش های غربالگری و تشخیصی 
تعداد موارد این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن در سال های اخیر به ویژه در کشورهای 
پیشرفته کاهش یافته است لذا با توجه اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر محمد 
امانی، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران گفتگو کرده است. 

 در ابتدا آقای دکتر امانی بگویید چرا درمان ســرطان روده بزرگ اهمیت 
دارد و آیا این بیماری قابل پیشگیری است؟ 

روده بزرگ بخشی از دستگاه گوارش است که از انتهای روده باریک آغاز و به مقعد ختم 
می شــود. روده بزرگ دور تا دور روده کوچــک را احاطه کرده و وظیفه آن تخمیر مواد 
زاید و دفع آن ها از بدن است. سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع دنیا و همچنین 
ایران است و در مردان شیوع بیشتری دارد. این نوع سرطان معموال با ایجاد پولیپ هایی 
در دیواره روده به وجود می آید اما همه پولیپ های )برآمدگی( دیواره روده که بسیار هم 
شایع هستند سرطانی نمی شوند. به طور کلی پولیپ ها برجستگی های مخاطی هستند 
که در دیواره روده ایجاد می شوند و در گذر زمان بزرگ تر شده و می توانند تغییر یافته و 
تبدیل به سرطان شوند. اهمیت تشخیص به موقع سرطان روده در همین است که اگر 
ما بتوانیم پولیپ روده را شناسایی کنیم، می توانیم آن ها را با روش کولونوسکوپی به طور 
کامل خارج کنیم و عمال جلوی ایجاد ســرطان را بگیریم، به همین خاطر سرطان روده 

بزرگ تنها سرطان قابل پیشگیری است. 

 راه تشخیص پولیپ روده چگونه است؟ 
آزمایش های مختلفی وجود دارد که می توانند به تشخیص پولیپ روده کمک کنند. در 
بعضی از این آزمایش ها، پزشک می تواند در زمان انجام بررسی به حذف پولیپ روده نیز 
بپردازد. آزمایش های غربالگری پولیپ های روده عبارتند از کولونوســکوپی که پزشک از 
یک لوله باریک، بلند و منعطف که در سر خود نور و دوربین دارد برای بررسی درون روده 
استفاده می کند. پزشک با این ابزار می تواند بیشتر پولیپ های یافت شده را بردارد و آن 
را برای بررسی سلول های سرطانی به آزمایشگاه ارسال کند. کولونوسکوپی مجازی که با 
نام سی تی کولونوگرافی نیز شناخته می شود نیز برای تشخیص پولیپ روده مفید است و 
در آن از اشعه ایکس و رایانه برای تصویر برداری از روده از خارج بدن استفاده می کند. در 
این روش پزشک قادر به برداشتن پولیپ ها نیست. آزمایش سیگموئیدوسکوپی منعطف 
نیز یکی دیگر از راه های تشــخیص پولیپ روده است. در این آزمایش، پزشک یک لوله 
باریک را از مقعد وارد بدن می کند تا بدین ترتیب قادر به معاینه بخش های پایینی روده 
باشد. اگر مشخص شود که فرد پولیپ دارد، در این روش پزشک می تواند در حین بررسی 
به برداشتن پولیپ های شناسایی شده بپردازد. پزشک ممکن است برای تشخیص پولیپ 
فرد را برای بررسی مدفوع به آزمایشگاه ارجاع دهد. اگر در بررسی مدفوع فرد، وجود خون 
احراز شود، فرد به کولونوسکوپی نیاز پیدا می کند. آزمایش دستگاه گوارش تحتانی هم 
ممکن است توسط پزشک جهت تشخیص پولیپ روده به بیماران توصیه شود که پیش از 
انجام این آزمایش از فرد خواسته می شود به نوشیدن یک مایع گس که حاوی باریم است، 
بپردازد. این ماده حاجب به کادر درمان کمک می کند که بتوانند با کمک تصویربرداری 

اشعه ایکس به شکل ساده تری بخش های تحتانی دستگاه گوارش را بررسی کنند. 

 راه درمان پولیپ روده چیست؟ 
به طور کلی پولیپ ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از پولیپ هایپرپالستیک 
یا پولیپ التهابی و پولیپ آدنوما. در صورت ابتال افراد به پولیپ هایپرپالستیک یا پولیپ 
التهابی شــانس کمی برای ایجاد ســرطان روده وجود دارد اما متاسفانه سرطان روده با 
پولیپ آدنوما آغاز می شود، اما توجه به این مسئله اهمیت دارد که همه پولیپ های آدنوما 
خطرناک نمی شوند. به طور کلی، هر چقدر پولیپ آدنوما بزرگتر باشد، احتمال سرطانی 
شــدن آن نیز بیشتر است. در زیر میکروسکوپ، پولیپ های آدنوما به واسطه نحوه رشد 
متفاوت خود، ظاهر متفاوتی ایجاد می کننددر طول کولونوسکوپی یا سیگموئیدوسکوپی 
منعطف، پزشک از انبرک ها یا حلقه های سیمی برای برداشتن پولیپ ها استفاده می کند. 
این روش پولیپکتومی نامیده می شود. اگر پولیپ بیش از حد بزرگ باشد و پزشک نتواند 
به این روش به حذف آن بپردازد، فرد ممکن است برای برداشتن پولیپ به جراحی نیاز 
داشته باشد. زمانی که پولیپ از بدن خارج شود، متخصصان پاتولوژی به بررسی پولیپ 
برای انواع ســرطان می پردازند. اگر فــرد در بدن خود اختالالت ژنتیکی نظیر آدنوماتوز 
پوپلیپوز ارثی داشته باشد، پزشک ممکن است جراحی یا حذف بخشی از روده بزرگ یا 
راست روده را پیشنهاد کند. این بهترین روشی است که برای جلوگیری از ابتال به سرطان 
روده برای افراد مبتال به چنین مشکالتی توصیه می شود. اگر فرد پولیپ روده داشته باشد، 
احتمال این وجود دارد که بعدها نیز با این پولیپ ها درگیر شــود. پزشک معموال برای 

چنین فردی، انجام آزمایشات غربالگری دوره ای را تجویز می کند. 

 از کجا بفهمیم که پولیپ روده داریم تا پیشگیری کنیم، آیا عالمت خاصی 
دارد؟ 

متاسفانه پولیپ های روده اکثرا عالمت خاصی ندارند و بدون عالمت رشد می کنند البته 
نکته مهم این است که افراد در سن باالی ۴۵ تا ۵۰ سالگی دچار پولیپ می شوند. مثال 
 در سن بین ۵۰ الی ۶۰ سال حدود یک چهارم افراد مشکل پولیپ روده دارند و در سن 
۶۰ الی ۷۰ســال حدود یک دوم افراد پولیپ روده دارند لذا به همین خاطر اســت که 
غربالگری ســرطان روده بزرگ از ۵۰ ســالگی شروع می شود و توصیه می شود که افراد 
سالم و بدون عالمت نیز جهت پیدا کردن پولیپ و سرطان روده در مراحل اولیه که کامال 
بدون عالمت است تحت غربالگری با کولونوسکوپی قرار بگیرند تا اگر پولیپ داشتند با 

انجام همان کولونوسکوپی، به صورت کامل خارج شوند. 

 یعنی نظر شما این است که پولیپ های روده اکثرا عالمت ندارند؟ 
بله، پولیپ های روده اکثرا عالمت ندارند ولی گاها می توانند در دوره ای ســبب شوند که 
افراد بیمار خون بدن شان از دست بدهند و در آزمایشات بیمار کم خونی فقر آهن ایجاد 
شــود یا در آزمایشات مدفوع، خون مخفی دیده شــود یعنی بیمار در مدفوع اش خون 
نمی بیند اما آزمایش مدفوع نشان دهنده وجود خون است البته پولیپ های بزرگ روده یا 

توده های روده می توانند خونریزی واضح بدهند یا ایجاد انسداد و درد هم بکنند. 

 چگونه پولیپ روده و سرطان روده ایجاد می شود؟ عوامل مهم ایجاد کننده 
کدام هستند تا بتوان پیشگیری کرد؟ 

به طور کلی دو دسته عوامل ایجاد کننده سرطان وجود دارد که عبارتند از عوامل غیرقابل 
تغییر و عوامل قابل تغییر. عوامل غیر قابل تغییر مانند باال رفتن سن است که در افراد 
باالی ۵۰ سال این حالت متاسفانه ایجاد می شود. وجود سابقه خانوادگی و ژنتیکی هم از 
عوامل غیر قابل تغییر و مهم هستند. اگر فردی در افراد خانواده اش سابقه ابتال به پولیپ 
روده یا سرطان روده وجود داشته باشد، خطر ایجاد پولیپ و سرطان روده در سایر اعضاء 
خانواده بیشتر است. هر چه اعضاء خانواده که دچار سرطان یا پولیپ شده سن پایین تری 
داشته باشد یا تعداد اعضاء خانواده درگیر بیشتر باشد احتمال خطرابتال به این بیماری نیز 
بیشتر می شود. به طور کلی عوامل گفته شده ثابت و غیر قابل تغییر هستند اما عواملی 
هم وجود دارند که می شــود با رعایت و تغییر رفتار آن ها را درســت کرد و امکان ایجاد 

سرطان روده را کم کرد. 

 به طور دقیق عواملی که می توان رعایت کرد و جلوی ابتال به سرطان روده 

بزرگ و تشکیل پولیپ را گرفت، کدام هستند؟ 
مهمترین مسئله در پیشگیری از ابتال به بیماری سرطان روده بزرگ داشتن تغذیه سالم 
و داشتن تحرک و وزن مناسب است. مصرف زیاد گوشت قرمز، غذاهای آماده و پرچرب، 
مصرف سیگار و الکل از عوامل ایجاد کننده بیماری سرطان روده بزرگ در افراد می باشد. 
از ســوی دیگر ســرطان روده بزرگ در افرادی اغلب دیده می شــود که مصرف میوه و 
سبزیجات مناســب ندارند و غذاهای آماده و فست فود مصرف می کنند. از عوامل مهم 
ایجاد کننده سرطان، چاقی و اضافه وزن است. از سوی دیگر دیده شده است که افرادی 
که تحرک کافی ندارند و ورزش مناسب نمی کنند در معرض خطر بیشتری برای ایجاد 
سرطان روده بزرگ و پولیپ روده بزرگ هستند البته مصرف مناسب و زیر نظر پزشک 
ویتامین ها، آسپرین و کنترل بیماری کبد چرب و دیابت از موارد مهمی است که می توانند 

در پیشگیری از ابتال به بیماری پولیپ روده و سرطان روده موثر باشند. 

 به نظر می رســد که چاقی، کم تحرکی و گرفتــن رژیم های پرکالری در 
ایجاد سرطان روده بزرگ و پولیپ روده بزرگ نقش مهمی را دارند؟ 

بله، دقیقا در طی ســال های اخیر با صنعتی شــدن و افزایش استفاده از وسایل نقلیه، 
پشت میز نشینی و تغییر شیوه زندگی و تغییر نحوه تغذیه ها عمال میزان بروز سرطان 
بزرگ به شدت در حال افزایش است وسن بروز سرطان روده در کشور ما حتی به کمتر 
از ۵۰ســال هم رسیده است لذا توجه به اصول بهداشت تغذیه و برنامه های غربالگری و 

مراجعه جهت بررسی سالمت روده از نکات مهم است. 

 در مورد غربالگری و بررســی روده بزرگ از نظر پولیپ و ســرطان روده 
بزرگ توضیح دهید که برای چه کسانی الزم است؟ 

غربالگری روده بزرگ برای تمام افراد باالی ۵۰ سال الزم است و اخیرا در دنیا گایدالینهای 
علمی توصیه می کنند که در ۴۵ سالگی غربالگری باشد و به طوری که برای افراد سالم 
و هیچگونه عالمتی ندارد و ســابقه خانوادگی ندارند نیز الزم و ضروری است. اگر فردی 
عالمت داشت که زیرنظر پزشــک باید بررسی ها انجام می شود اما منظور از غربالگری، 
افراد بدون عالمت هستند. اگر فردی سالم بوده و عالمت نداشت ولی سابقه شخصی یا 
خانوادگی از ابتال به سرطان روده بزرگ یا پوایپ روده داشت الزم است که از سن کمتر 
از ۵۰ سالگی با نظر پزشک متخصص بررسی های الزم انجام شود که البته فقط با روش 

کولونوسکوپی است. 

 آیا روش بررسی ابتال به سرطان روده بزرگ یا پولیپ فقط با کولونوسکوپی 
است؟ درباره کولونوسکوپی کمی توضیح دهید؟ 

عالئم سرطان روده بزرگ می توانند با بسیاری از بیماری های دیگر مرتبط باشند. پزشکان 
تنها کســانی هستند که می توانند علت بروز این عالئم را تشخیص دهند. بهترین روش 
تشخیص سرطان روده بزرگ و پولیپ، انجام کولونوسکوپی است زیرا اوال حین انجام آن 
اگر ضایعه ای مشاهده شود یا کامل برداشته می شود یا نمونه گیری از آن انجام می شود 
و ثانیا اگر سایر روش ها مثبت شوند باز باید کولونوسکوپی انجام شود. روش های دیگری 
نیز برای تشخیص این بیماری وجود دارد مانند بررسی وجود خون در آزمایش مدفوع، 
بررسی روده با ماده حاجب، انجام سی تی اسکن اما دقت کمتری نسبت به کولونوسکوپی 
دارند و ممکن اســت تشخیص اشتباه باشــد که اگر مشکوک به بیماری هم شدیم باز 
باید کولونوســکوپی را انجام دهیم. امروزه کولونوسکوپی با خواب عمیق انجام می شود 
و خوشبختانه پیشــرفت های علمی زیادی در این زمینه وجود داردو به راحتی می توان 

پولیپ را خارج کرد البته الزم است که زیر نظر افراد مجرب انجام شود. 

 پس غربالگری برای افراد سالم بدون عالمت است، آیا عالمت هایی وجود 
دارد که نشان دهنده خطر سرطان یا پولیپ روده بزرگ باشد؟ 

بله. بیماری سرطان روده بزرگ و پولیپ روده در مراحل اولیه عالمتی ندارند اما افرادی 
که دچار دردهای شــکمی مداوم می شوند که با درمان بهتر نمی شوند، افرادی که خون 
در مدفوع می بینند، حتی اگر شک کنند که سایل ماده ای مثل بواسیر است، افرادی که 
دچار کاهش وزن بدون علت می شوند، افرادی که تغییر اجابت مزاج پیدا می کنند مثال 
اخیرا یبوست یا اسهال یا ترکیبی از اینها را پیدا کرده  اند، افرادی که ضعف و بی حالی و 
سرگیجه داشته و در آزمایشات متوجه کم خونی فقر آهن بشوند در هر سنی که باشند 

باید از نظر سالمت روده بزرگ مورد بررسی قرار گیرند زیرا احتمال ابتال به این بیماری 
با توجه به این عالئم وجود دارد. 

 خونریزی دستگاه گوارش می تواند یکی از نشانه های ابتال به سرطان روده 
باشد، درباره آن توضیح دهید. 

خونریزی دســتگاه گوارش می تواند با عالئمی مانند مدفوع ســیاه یــا قیرگون، خون 
قرمز روشــن در محتویات استفراغ فرد، گرفتگی در شــکم، خون قرمز روشن یا سیاه 
به همراه مدفوع، ســرگیجه و از حال رفتن، احساس خستگی، سرگیجه و از حال رفتن، 
رنگ پریدگی، تنگی نفس و استفراغی که شبیه قهوه آسیاب شده است و ضعف همراه در 
افراد مشــاهده شود. فردی که با خونریزی حاد روبه رو می شود ممکن است وارد شوک 
شــود. خونریزی حاد یک وضعیت اورژانسی است. عالئم شوک عبارتند از کاهش فشار 
خون، کاهش ادرار، افزایش سرعت ضربان قلب و بی هوش شدن است لذا اگر فرد با عالئم 
شــوک روبه رو شود، بهتر است وی یا اطرافیان وی به سرعت با اورژانس تماس بگیرند. 
فردی هم که با خونریزی مزمن روبرو است ممکن است به کم خونی مبتال شود. عالئم 
 کم خونی می توانند شــامل احساس خستگی و تنگی نفس باشد، موضوعی که می تواند 
در گذر زمان ایجاد شــود. بعضی افراد ممکن اســت با خونریزی مخفی مواجه باشند. 
خون ریزی مخفی نیز می تواند ناشی از التهاب یا بیماری نظیر، سرطان روده بزرگ باشد. 

یک آزمایش ساده می تواند خون مخفی در مدفوع فرد را تشخیص دهد. 

 خونریزی دستگاه گوارش ممکن است در کدام بخش ها رخ دهد؟ 
خونریزی دستگاه گوارشی می تواند در بخش باالیی یا پایینی دستگاه گوارشی رخ دهد. 
این مشــکل می تواند به دالیل مختلفی ایجاد شود. وجود زخم گوارشی شایع ترین علت 
بروز خونریزی بخش های باالیی دســتگاه گوارشی اســت. زخم گوارشی، جراحت هایی 
هستند که بر روی مسیر معده و بخش باالیی روده کوچک ایجاد می شوند. اسید معده، 
حاصل از باکتری یا استفاده از داروهای ضد التهاب، به این مسیر آسیب وارد می کند. این 
موضوع موجب ایجاد زخم های گوارشــی در این مسیر می شود. پارگی در مسیر لوله ای 
که گلــو را به معده وصل می کند یکی دیگر از علل بروز خونریزی در بخش های باالیی 
دســتگاه گوارشی است. این مشکل با عنوان سندرم مالوری-ویس نیز شناخته می شود 
که می تواند خونریزی زیادی ایجاد کند. این بیماری در افرادی شــایع اســت که الکل 
زیادی مصرف می کنند. وریدهای بزرگ شــده و غیرعادی در مری )واریس های مری( 
این بیماری در افرادی رخ می دهد که بیماری حاد کبدی دارند. التهاب در مری به طور 
معمول به واسطه بیماری رفالکس معده )GERD( ایجاد می شود. خونریزی بخش های 
پایینی دستگاه گوارشی ممکن است به دالیل مختلفی رخ دهد که یکی از آن ها بیماری 
دیورتیکوالر اســت. این بیماری به واسطه ایجاد کیسه های کوچک و متورم در دستگاه 
گوارش )دیورتیکولوز( ایجاد می شود. اگر یکی یا چند مورد از کیسه ها، ملتهب یا عفونی 
شوند، این بیماری دیورتیکولیتیز نامیده می شود. -بیماری التهابی روده نیز می تواند سبب 
بروز خونریزی در بخش های پایینی دســتگاه گوارش شــوند که شامل بیماری کولیت 
زخمی )که موجب ایجاد التهاب زخم در مقعد و روده می شــود(، بیمار کرون و التهاب 
مســیر دستگاه گوارشی می شود. تومورهای غیرسرطانی )خوش خیم( و سرطانی مری، 
معده، روده یا مقعد نیز می توانند موجب تضعیف مسیر دستگاه گوارشی و ایجاد خونریزی 
شوند. پولیپ روده، هموروئیدها، شقاق یا فیشر مقعدی و پروکتیت نیز می توانند سبب 

بروز خونریزی در این قسمت از دستگاه گوارش شوند. 

 برخی از افراد عالئم درد روده، اســهال یا یبوست دارند و اظهار می کنند 
که روده عصبی یا کولیت عصبی دارند، آیا کولیت عصبی می تواند ســبب بروز 

سرطان روده در افراد شود؟ 
خیر، به جرات می توان گفت که روده عصبی یا روده تحریک پذیر یا کولیت عصبی سبب 
بروز زخم، سرطان یا پولیپ روده در افراد نمی شود اما الزم است که این افراد که عالئم 
گفته شده را دارند ابتدا کولونوسکوپی شوند زیرا یکی از اصول تشخیص روده عصبی این 
است که مطمئن شویم فرد ابتدا بیماری دیگری نداشته باشد و از سوی دیگر این افراد 
هم مثل ســایر افراد جامعه غربالگری سرطان روده بزرگ و سایر نکات بهداشتی را باید 

مدنظر داشته باشند. 

 در مورد خونریــزی از روده نکانی را فرمودید؛ خیلی وقت ها خونریزی از 
شقاق یا بواسیر نیز مطرح می شود، آیا نیاز به بررسی است؟ 

بله، بیماری های شقاق مقعد یا بواسیر و هموروئید مقعد، بیماری های شایعی هستند که 
می توانند با عالئم درد، سوزش و گاها خونریزی مقعد ایجاد شوند و معموال افراد یبوست 
دارند البته توصیه می شــود که در کنار درمان این بیماری ها حتما بررسی سالمت روده 
بزرگ با کولونوسکوپی انجام شود به طور مثال با دستگاه مخصوص حدود ۴۰سانتی متر 
باالی مقعد دیده شــود تا مطمئن شــویم که علت بروز عالئم از بواسیر است زیرا گاها 
پولیپ ها، زخم ها و حتی توده های انتهای روده و نزدیک مقعد، عالئمی شبیه بواسیر ایجاد 

می کنند و ممکن است که گمراه کننده باشند و بیمار بعدا دچار مشکل شود. 

 برخی از بیماران مبتال به ســرطان روده بــزرگ با عالئم درگیری کبد یا 
 متاستاز به کبد مراجعه می کنند، آیا امکانش است که بیمار فقط با عالئم متاستاز 

مراجعه کند؟ 
بله، متاسفانه سرطان و پولیپ روده در اکثرا موارد عالمت خاصی ندارد مگر اینکه بزرگ 
شــوند و انسداد ایجاد کنند و یا خونریزی بدهد و ایجاد درد بکند و باعث ایجاد یبوست 
یا اســهال شوند. در بیســت درصد موارد بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ با عالئم 
متاستاز پخش شدن ســرطان مراجعه می کنند به طورمثال در مراجعه به سونوگرافی، 
توده های کبدی گزارش می شــود یا درگیری و توده ریوی و وقتی بیمار بررسی می شود 
متوجه عالئم سرطان روده و توده روده می شویم لذا به همین خاطر است که غربالگری 
خیلی مهم اســت و می توان به وسیله آن این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد و 

درمان کرد. 

 راه های درمان سرطان روده بزرگ چیست؟ 
محل ایجاد سرطان و میزان پیشرفت آن در انتخاب نوع درمان سرطان روده بزرگ بسیار 
مهم اســت. در صورتی که ســرطان در هر جایی از روده بزرگ به غیر از رکتوم )راست 
روده که ۲۰ سانتی متر آخر روده بزرگ است( ایجاد شود معموال روش درمان، جراحی 
و برداشتن ضایعه و بررسی آسیب شناسی ضایعه و اطراف آن است که البته ممکن است 
که شیمی درمانی تکمیلی برای درمان بیمار نیاز باشد. در مواردی که درگیری در حدود 
۱۵ تا ۲۰ ســانتی متر آخر روده که اصطالحا به آن راست روده یا رکتوم گفته می شود، 
اتفاق بیفتد، توصیه می شــود که ابتدا شــیمی درمانی و گاها رادیوتراپی انجام می شود 
البته تصمیم و نوع درمان با نظر پزشک و براساس نوع و شرایط تومور می تواند متفاوت 
باشد. اهمیت موضوع در این است که اگر بیمار در مراحل اولیه که هنوز ضایعه پیشرفت 
چندانی نداشته ومتاستاز نداده است، تشخیص داده شود به راحتی با جراحی قابل درمان 

است و بیمار کامال خوب می شود. 

 توصیه پایانی اگر درباره سرطان و پولیپ روده بزرگ دارید، بفرمایید؟ 
صحبت پایانی و توصیه من این اســت که از مردم عزیزمان خواهش می کنم به مسائلی 
که جلوی ابتال به سرطان روده را می گیرد، توجه کنند و با هم کمک کنیم تا خانواده ها 
درگیر این بیماری و مرگ ومیر ناشی از سرطان روده نشوند. مسئله اول در اینباره رعایت 
نکات بهداشــت فردی و تغذیه ای است. طبیعتا ورزش مناسب، پیاده روی، عدم مصرف 
گوشت قرمز و غذای چرب و مصرف مناسب میوه ها و سبزیجات مدنظر باشد و افراد سعی 
کنند غیر از خودشان، اعضاء خانواده هم دچار چاقی نشوند و تحرک کافی را داشته باشند. 
مسئله دوم، غربالگری افراد سالم و افراد در معرض خطر است. همه افراد باالی ۴۵سال 
سالم در مورد غربالگری از پزشک شان سوال کنند. افرادی که سابقه خانوادگی یا سابقه 
ابتال به بیماری روده ای را دارند یا عالمت های خطر مثل درد طوالنی مدت شکم، تغییر 
اجابت مزاج، خون واضح یا مخفی در مدفوع و کم خونی فقر آهن دارند حتما در اولین 

فرصت در مورد پیگیری سالمت روده شان به پزشک مراجعه کنند.

آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص گوارش وکبد بررسی کرد 

سرطانرودهبهچهدلیلایجادمیشود؟
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۲۱۲۰- در روزهای آخر دولت، گرانی ها 
به اوج رســید. روحانی هــم رفت. خدا 
می داند مردم با ایــن گرانی ها چه باید 
بکننــد؟ دولت جدید چه برنامه ای برای 

حل گرانی ها دارد؟ )۵/۱۱(
۲۱3۱- چرا برخی مخالفان محدودسازی 
اینترنــت خودشــان در توئیتر و تلگرام 

حساب کاربری دارند؟ )۵/۱۱(
۲۱۴۱- دولت روحانــی رفت. باید دید 
دولــت جدید چه راهــکاری برای حل 
مشکالت مردم دارد؟ چشم و امید مردم 

حاال به دولت جدید است. )۵/۱۱(
۲۰3۱- رعایــت پروتکل ها باید جدی تر 
دنبال شــود، چرا با کســانی که رعایت 
نمی کنند مثل اروپا برخورد نمی شــود؟ 

)۵/۱۱(
۲۰۴۱- آقای روحانی! مشــخص نیست 
که مردم با این همه مشکل شما را عفو 
کنند. خیلی به مردم ســخت گذشت و 

سخت هم می گذرد. )۵/۱۱(
۲۰۵۰- شرایط کشور از لحاظ کرونایی 
خیلی خطرناک است. چرا بیمارستان های 

صحرایی را راه نمی اندازند؟ )۵/۱۱(
۲۰۵۲- بــا این وضع کرونــا و افزایش 
ابتال و مراجعان به بیمارستان ها خدا به 
داد کادر درمان برســد که چه روزهای 

وحشتناکی را تجربه می کنند. )۵/۱۱(
ایمنــی؟ جوابیه شــهرداری  ? کدام 
منطقه دوازده تهران که در تاریخ نوزدهم 
مرداد، در صفحه هفــت روزنامه آفتاب 
یزد، در باره میدان شــهدا چاپ شــد، 
قانع کننده نبود، به دلیل این که میدان 
ژاله قبلی و شــهدا فعلی بــا این که نام 
»میدان شــهدا« را یدک می کشد، هیچ 
میدان ساخته نشده و رفت و آمد عابران 
به علت نبود پل مکانیزه، با ترس و دلهره 
انجام می گیــرد و چراغ های راهنمایی و 
رانندگی بیشتر مواقع چشمک زن است 
و عمال کارایی ندارد. آیا واقعا عابران برای 
عبور از خیابان ایمن هستند؟ ای کاش به 
جای پاک کردن صورت مسئله، نسبت 
به رفع مشکالت اقدام و سپس پاسخگو 

بودند. با تشکر علی از خیابان پیروزی
? بــوی زهــم ماهــی در چهــارراه 
سرچشمه تهران توسط ماهی فروشان، 
برای ســاکنان و بقیه کاسبان غیر قابل 
تحمل اســت. این صنف باید در مکانی 
دیگر توسط شهرداری ساماندهی شوند. 
? هر روز بعدازظهر در بزرگراه شــهید 
حقانی، از مقابــل خیابان دکتر مصدق 
جنوبی تا چهارراه جهان کودک، ترافیک 
ســنگینی دارد. شــهرداری منطقه سه 
از سال های گذشــته قرار بود برای رفع 
مشــکل، در میدان ونک کارهایی انجام 

دهد، چه شد؟ 
? آقای روحانی دیگــر رئیس جمهور 
نیست و با دولت خود نتوانست مطالبات 
مردم را محقق سازد، با این وجود برخی ها 
همچنان از ایشــان طرفداری می کنند. 
بهتر است کســانی که تملق می کنند، 
کمی هم منطقی و واقعیت پذیر باشــند 

و حقایق را درک کنند. اکبر از تهران
? خدمت به مردم ذاتی اســت. برخی 
در دوران تصدی گــری خود به خدمت 
پایبندنــد. بــه شــهردار ناحیــه یک، 
منطقه چهارده تهــران به دلیل چنین 
ویژگی هایــی تبریک می گویم و قدردان 
زحمات شان هســتم. ایشان می تواند به 
عنوان یکی از شهرداران مناطق، بیشتر و 

بهتر در خدمت باشند. عرفان
۱۰3۰- از این رقم های نجومی و عجیب 
و غریــب که درباره پیشــنهاد به برخی 
بازیکنان می شنویم واقعا مخ آدم سوت 
می کشــد. این رقم ها به روحیه و اخالق 
بازیکنان لطمه می زند. این یک فســاد 
اقتصادی ناشی از داللیسم است. )۵/۱3(
۱۰۴۲- برخی روزنامه ها در مورد پایان 
دولت روحانی تیترهای عجیبی زدند که 
البتــه توقعی هم از آنها غیر از این نبود! 

)۵/۱3(
۱۱۰۲- ریشــه اصلی مشــکالت ما در 
درجــه اول تحریم های ظالمانه بود و در 
درجه دوم؛ عدم توانایی دولت در کنترل 

اوضاع و مدیریت بازار. )۵/۱3(
۱۱۲۰- واقعا با تمــام گالیه هایی که از 
دولت روحانی داشتیم اما انصافا نمی توان 
منکر شــد که دولت چقدر با مشکالت و 
موانع مختلف روبرو شــد. چقدر برخی ها 
برای دولت مشکل درست کردند. )۵/۱3(
۰8۱۴- چــرا اروپایی هــا حملــه بــه 
تاسیسات و کشتی های ایرانی را محکوم 
نکردند؟ چرا در مقابل آن وقایع سکوت 

کردند؟ )۵/۱3(
۰9۰۱- قیمت داروهای کرونا خیلی گران 
است. بازار سیاه هم دارد و قیمت های آن 

وحشتناک گران است. )۵/۱3(
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیامکوتاه:3000141427

< محل ایجاد سرطان و میزان پیشرفت آن در 
انتخاب نوع درمان سرطان روده بزرگ بسیار 
مهم است. در صورتی که سرطان در هر جایی 
از روده بزرگ به غیر از رکتوم )راست روده 
که ۲۰ سانتی متر آخر روده بزرگ است( ایجاد 
شود معموال روش درمان، جراحی و برداشتن ضایعه و بررسی 
آسیب شناســی ضایعه و اطراف آن اســت که البته ممکن 
 است که شیمی درمانی تکمیلی برای درمان بیمار نیاز باشد. 
در مــواردی که درگیری در حدود ۱۵ تا ۲۰ ســانتی متر آخر 
روده که اصطالحا به آن راست روده یا رکتوم گفته می شود، 
اتفاق بیفتد، توصیه می شــود که ابتدا شیمی درمانی و گاها 
رادیوتراپی انجام می شــود البته تصمیم و نوع درمان با نظر 
پزشک و براساس نوع و شرایط تومور می تواند متفاوت باشد

< به طور کلی پولیپ ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند 
که عبارتند از پولیپ هایپرپالستیک یا پولیپ التهابی و پولیپ 
آدنوما. در صورت ابتال افراد به پولیپ هایپرپالستیک یا پولیپ 
التهابی شانس کمی برای ایجاد سرطان روده وجود دارد اما 
متاسفانه ســرطان روده با پولیپ آدنوما آغاز می شود، اما 
توجه به این مسئله اهمیت دارد که همه پولیپ های آدنوما 
خطرناک نمی شــوند. به طور کلی، هر چقدر پولیپ آدنوما 

بزرگتر باشد، احتمال سرطانی شدن آن نیز بیشتر است

< مهمترین مســئله در پیشگیری از ابتال به بیماری سرطان 
روده بزرگ داشــتن تغذیه ســالم و داشتن تحرک و وزن 
مناسب است. مصرف زیاد گوشت قرمز، غذاهای آماده و 
پر چرب، مصرف سیگار و الکل از عوامل ایجاد کننده بیماری 
ســرطان روده بزرگ در افراد می باشــد. از سوی دیگر 
ســرطان روده بزرگ در افرادی اغلب دیده می شود که 
مصرف میوه و سبزیجات مناسب ندارند و غذاهای آماده 

و فست فود مصرف می کنند



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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به کارها 2 - س�ران و بزرگان - گرم و 
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5 - قش�ون و س�پاه - اثر پیر کرنی - 
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- س�رمایه زندگی 13 - ماه کارگری - 
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 ادامه پرسيدن سهراب
 نام سرداران ايران را از هجير 

م��را ب��ا ت��و ام��روز پيمان يكيس��ت      
اندكيس��ت  م��ا  گفت��ار  و  بگويي��م 
بم��ن       نماي��ى  را  پهل��وان  اگ��ر 
انجم��ن  به��ر  باش��ى  س��رافراز 
جه��ان       در  ده��م  بى ني��ازى  ت��را 
نه��ان  گنجه��اى  كن��م  گش��اده 
ور اي��دون ك��ه اي��ن راز دارى ز م��ن      
گش��اده بپوش��ى بم��ن ب��ر س��خن 
س��رت را نخواه��د همى ت��ن بجاى      
نگ��ر ت��ا كدامي��ن ب��ه آي��دت راى 
نبين��ى كه موب��د بخس��رو چه گفت      
نهف��ت  از  راز  بگش��اد  بدانگ��ه ك��ه 
س��خن گفت ناگفته چون گوهرست      
اندرس��ت  بس��نگ  نابس��وده  كج��ا 
ره��ا       ياب��د  پيون��د  و  بن��د  از  چ��و 
بى به��ا ب��ود  مه��رى  درخش��نده 

چنين داد پاس��خ هجيرش كه ش��اه      
چو س��ير آي��د از مهر و ز ت��اج و گاه 
نب��رد كس��ى جوي��د ان��در جه��ان      
ك��ه او ژن��ده پي��ل ان��در آرد ز جان 
كس��ى را ك��ه رس��تم بود ه��م نبرد      
س��رش ز آس��مان ان��در آي��د بگ��رد
زورمن��د       بص��د  دارد  زور  تن��ش 
س��رش برترس��ت از درخ��ت بلن��د
نب��رد       ب��روز  گي��رد  خش��م  چن��و 
چه ه��م رزم او ژنده پي��ل و چه مرد
ه��م آورد او ب��ر زمي��ن پيل نيس��ت      
چو گ��رد پ��ى رخش او نيل نيس��ت 
آزادگان       از  س��هراب  گف��ت  ب��دو 
كش��وادگان  گ��ودرز  بخ��ت  س��يه 
چ��را چ��ون ت��را خوان��د بايد پس��ر      
بدي��ن زور و اي��ن دان��ش و اين هنر
دي��ده       كج��ا  جنگ��ى  م��ردان  ت��و 
نش��نيده  اس��پ  پ��ى  بان��گ  ك��ه 
ك��ه چندين ز رس��تم س��خن بايدت      
بگش��ايدت  س��تودنش  ب��ر  زب��ان 
ب��ود       چن��دان  بي��م  ت��را  آت��ش  از 
ب��ود خن��دان  ب��آرام  دري��ا  ك��ه 
چ��و درياى س��بز ان��در آي��د ز جاى      
پ��اى  تي��ز  آت��ش  دم  ن��دارد 
بخ��واب       آي��د  ان��در  تيرگ��ى  س��ر 
چ��و تي��غ از ميان ب��ر كش��د آفتاب 
ب��دل گف��ت پ��س كار دي��ده هجير      
ك��ه گر م��ن نش��ان گ��و ش��يرگير
بگوي��م بدي��ن ترك ب��ا زور دس��ت      
چنين يال و اين خس��روانى نشس��ت 
ز لش��كر كن��د جن��گ او ز انجم��ن      
اي��ن ب��اره پي��ل ت��ن  انگي��زد  ب��ر 

شاهنامه خوانی 

مفقودی
پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی روا به شناسه ملی: 10100314645 
ش�ماره ثب�ت: 6791 به ش�ماره پروان�ه: 11/49507 به تاری�خ اعتبار: 

1399/08/29 مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
سند کمپانی و شناس�نامه مالکیت اتومبیل بنز س�ی 200 مدل 2008 
رنگ مش�کی ش�ماره انتظامی 38 ای�ران 957 س 62 ش�ماره موتور 
27195030890824 شماره شاسی WDDGF41X38F002534 بنام 

احسان حیدریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابوالفضل خلیلی فرزند غالمعباس به 
شماره شناسنامه 0013074482صادره از ح16تهران درمقطع کارشناسی 
رشته حسابداری دولتی صادره ازواحددانشگاهی اراک به شماره ثبت 
س�ازمان مرکزی 139212104664 که به تاریخ94/04/20صادرگردیده  
مفقود شده و فاقداعتبار می باشد.لذاازیابنده تقاضا می شوداصل مدرک 

رابه دانشگاه آزاداسالمی واحداراک به نشانی ذیل ارسال نماید. 
اراک:میدان امام خمینی) ره (بلوار امام خمینی )ره (شهرک دانشگاهی 

دانشگاه آزاداسالمی.
صندوق پستی38135/567 اداره فارغ التحصیالن.

مفقودی
پروانه نظام مهندسی پایه سه اینجانب رضا قویدلی ابرغان به کد ملی 
0062608691 و ش�ماره عضویت 103045761 و ش�ماره پروانه اشتغال 
01030055158 و تاریخ اعتب�ار 1400/06/17محل صدور  تهران مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
پروانه بهره برداری موسسه رادیولوژی وسونوگرافی ساعی )دکتر الهام 
کش�اورز و دکتر مریم س�فار( به ش�ماره پروان�ه:152920-3 به تاریخ 

اعتبار:1400/03/11 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان: »وقتى همه چيز تو شرايط عاديه، زندگى كردن هنر 
نيست« اين يكى از ديالوگ هاى مشهور يكى از فيلم هاى سينماى ايران است. سينمايى 
كه اگر از همه چيزش فاكتور بگيريم الحق و واالنصاف در حوزه ديالوگ نويسى بسيار 
قدرتمند است و حرفهاى زيادى براى گفتن دارد، حرفهايى كه مى توان در بطن و متن 
خيلى از زندگى هاى معمولى از آنها سراغ گرفت و ديدشان. مثل همين يكى كه بناى 

نگارش اين گزارش را بر روى آن نهاده ايم. 
دو روز پيش خبرى در فضاى مجازى منتشر شد كه با خود دو عكس به همراه داشت. 
عكس��هايى از سينا س��رلک خواننده خوب و خوش صداى موسيقى سنتى و شايد هم 
تلفيقى كه اولى او را در حاليكه تى ش��رت س��فيدى با يک مارك مشهور به تن داشت 
و يک هدست قرمز رنگ هم روى گوشش و چمدانى هم در كنارش بود، نشان مى داد 
كه در سالن انتظار نشسته و دومى هم اين خواننده را با همان مشخصات نشان مى داد 
در حاليكه در داخل هواپيما نشس��ته و بيرون را مى نگريست. در ذيل اولى نوشته بود: 
»خداحاف��ظ، ارادت« و در ذيل دومى هم عبارت: »بهترين ها رو براى مردم س��رزمينم 
آرزو مى كنم« جا خوش كرده بود. اينها يعنى س��ينا س��رلک براى هميش��ه سرزمين 
مادرى اش را ترك گفت و به جايى )بخوانيد آمريكا( كه چند س��الى بود در آن اقامت 
داش��ت مهاجرت كرد تا به زندگى و ش��ايد هم فعاليت هنرى اش در اين كش��ور ادامه 
ده��د. خب حتما با صحبتى كه چند وقت پي��ش يكى از مجريان تلويزيون بيان كرده 
و گفته بود: »اونايى كه دنبال رفاه و اين مس��ائل هس��تن، جمع كنن از ايران برن، برن 
همونجاي��ى كه اين چيزا رو داره« به آقاى خوانن��ده برخورده و از همان زمان هم عزم 
رفت��ن كرده و كارهايش را نيز انجام داده و اكنون رفتن صددرصدى اش را علنى كرده 
است. اين فكت دو نكته مهم دارد. اول اينكه مى خواهيم با اشاره به سخنان آن مجرى 
بگوييم كه هيچكس حق ندارد و نبايد افراد ديگرى را به رفتن از سرزمين مادرى شان 
مجبور كند، اينجا ايران است و متعلق به همه مردم ايران، اين يعنى اگر شرايط بر وفق 
مراد يک نفر هس��ت و بر وفق مراد ديگرى نيس��ت، اولى نبايد شبيه جمله اى را كه آن 
مج��رى محترم بيان كرده به دومى بگويد. دومين نكته آن اس��ت كه اين گزارش ابدا 
قصد ندارد كه رفتن س��ينا سرلک را بد جلوه دهد يا تالش كند كه بگويد اساسا رفتن 
از يک س��رزمين و مستقر شدن در يک سرزمين ديگر كار اشتباهى ست و نبايد انجام 
شود و شرايط هر طورى كه بود مردم بايد تحمل كنند و به قول معروف همينى ست 
كه هس��ت و مى خواهيد بخواهيد و نمى خواهيد نخواهيد. ما در اين گزارش بنا نداريم 
كسى را تخريب كنيم و بيان كنيم كه اقدامى كه انجام داده اقدام اشتباهى بوده و نبايد 
صورت مى گرفته. اگر هم در تيتر اين گزارش از جمله »در دنياى سرلک ها، چاووشى 
 باش« اس��تفاده كرديم بنايمان اين نيس��ت كه بگوييم كار چه كس��ى درس��ت و كار
 چه كسى نادرست است، اين را در همان ابتداى اين نوشتار با آوردن آن ديالوگ خاص 
اعالم كرديم. استفاده از آن ديالوگ نشان مى دهد كه حب و بغضى نسبت به هيچ كسى 
در اين گزارش وجود ندارد، فقط مى خواهيم بيان كنيم كه همه چيز به ش��رايط و به 
افراد بستگى دارد، برخى در شرايط عادى به زندگى عادى ادامه مى دهند اما در شرايط 
غيرعادى يا دوست ندارند، يا نمى توانند يا نمى خواهند به زندگى غير عادى ادامه دهند 
ترجيحش��ان اين است كه زندگى عادى خودش��ان را  در جاى ديگرى بنا نهند و آنجا 
را براى زيس��تن برگزينند. اين مسئله فى نفسه هيچ ايرادى ندارد. خب سينا سرلک و 
خيلى هاى ديگر اين راه برمى گزينند و نمى مانند و مى روند و با يک خداحافظى ساده و 
آرزوى بهترين ها براى مردم سرزمينشان پرواز مى كنند و در جاى ديگرى زندگى جديد 
خود را آغاز مى كنند. همانطور كه بيان كرديم اين راهى ست كه سينا سرلک برگزيد و 

خب براى همه ما هم قابل احترام است. 

n طرح یک سوال
اجازه دهيد در اين بخش از گزارش يک پرس��ش عادى را مطرح كنيم، وقتى نام سينا 

س��رلک را به زبان مى آوريد اولين چيزى كه به ذهنتان مى رس��د چيست؟ آوازهايش؟ 
صداى خوبش؟ ش��خصيت جذابش؟ تيپ منحصر به فردش؟ تمام اينها درستند و هر 
كس��ى با يادآورى نام س��رلک يكى از اين موارد را در ذهن خود مرور مى كند اما عموم 
مردم س��ينا س��رلک را با يک موضوع خاص مى شناس��ند. آنهم آوازخوانى براى پروژه 
مش��هور »شهرزاد« به كارگردانى حسن فتحى است. اگرچه پيش از سريال »شهرزاد« 
هم نام س��ينا سرلک بر سر زبانها بود و خيلى ها او را مى شناختند اما اين سريال باعث 
ش��د كه نام سرلک در عرصه موسيقى به يک نام شهير و قابل اعتنا تبديل شود. الحق 
و االنصاف موس��يقى سريال »ش��هرزاد« يک موسيقى بى نظير بود و حتى ممكن است 
تا س��الهاى س��ال در اذهان مردم هم باقى بماند. اما حيف است واقعا حيف است كه از 
موس��يقى دل انگيز سريال »شهرزاد« سخن بگوييم و از آواز كم نظير سينا سرلک هم 
حرف بزنيم اما يادى از محس��ن چاووش��ى، اين خواننده خوش صدا و كاربلد موسيقى 
س��رزمينمان س��خن نگوييم. هنرمندى كه به معناى واقعى كلم��ه پيش از آنكه يک 
خواننده خوب باشد، يک انسان به تمام معناست. محسن چاووشى در عرصه موسيقى 
بسيار كم كار است اما وقتى آلبوم يا آهنگى را توليد مى كند هواداران بى شمارش سريع 
اثر هنرى او را خريدارى كرده و گوش مى كنند. هرچند كه برخى از افراد اين خواننده 
را هم مورد انتقادهايى قرار داده اند و بعضا به شعرها و آهنگ هايى كه او منتشر مى كند 
نيز تشرهايى مى زنند اما همه ما به خوبى واقفيم كه چاووشى با اينكه در حوزه موسيقى 
بس��يار كم فعاليت مى كند و با اينكه به زعم برخى ش��عرهايش مشكل هم دارند اما در 
عرصه انسانيت و مردمى بودن و اخالق مدارانه رفتار كردن گوى سبقت را از بسيارى از 
هنرمندان ديگر ربوده است و اين ربايش در حالى صورت مى گيرد كه خيلى از همين 
هنرمندان فقط حضور در مراسم هاى فتوكال و قدم زدن روى فرش هاى قرمز و رفتن به 
جزاير كيش و قشم و سلفى گرفتن از زندگى الكچرى خود و انتشار تصاويرش در فضاى 
مج��ازى و آب ك��ردن دل مردمى كه نان هم براى خ��وردن ندارند را بلدند. بدون هيچ 
جانبدارى خاصى و بدون هيچ حب و بغضى مى توان با اطمينان بيان كرد كه محس��ن 
چاووش��ى با اختالف بسيار زيادى نسبت به س��اير همكارانش چه در حوزه موسيقى و 
چه در حوزه سينما يک هنرمند تمام و كمال مردمى ست. اگر اهل جستجو و مطالعه 
اخبار فرهنگى باشيد حتما خودتان هم اين موضوع را تصديق مى كنيد كه اين هنرمند 
ه��ر چند وقت يكبار كمپينى را راه مى اندازد و با كمک هوادارانش تعدادى از زندانيان 
را كه به خاطر مشكالت مالى در زندان به سر مى برند را آزاد مى كند، جدا از اين، او در 
عرصه رضايت گرفتن از اولياى دمى كه عزيزشان توسط فردى به قتل رسيده و آن فرد 
در حال گذراندن روى پايانى عمر خود اس��ت و اگر رضايت خانواده مقتول جلب نشود 
او جان��ش را از دس��ت خواهد داد، هم فعاليت هايى ك��رده و هنوز هم به اين فعاليت ها 
ادامه مى دهد و اتفاقا موفق هم ش��ده كه جان بس��يارى از اين افراد را نجات دهد و به 
زندگى دوباره برگرداند. يک ويژگى مهمى كه محس��ن چاووشى دارد اين است كه اين 
خواننده به شدت به سرزمين خود پايبند است و با اينكه بسيار راحت تر از خيلى از افراد 
)شما را به خدا نخوانيد سينا سرلک( مى تواند از سرزمين خود مهاجرت كند و بهترين 
زندگى ها را در بهترين كش��ورهاى دنيا آغاز كند و فعاليت هنرى اش را در آنجا بسط و 
توس��عه دهد و پيش��رفت زيادى نمايد، اما مانده اينجا، در اين كشورى كه سرزمين آبا 
و اجدادى اش اس��ت و با س��ختى هايى كه همه مردم آنها را تحمل مى كنند به زندگى 
خود ادامه مى دهد از اين ماندن پا پس نمى كش��د و نمى رود. او آنقدر نمى رود و آنقدر 
نرفتنى س��ت كه حتى نمى توان خودش و رگ و ريش��ه اش را با منقاش از خاك اين 
سرزمين جدا كرد. چاووشى از آنهاست كه با كوچكترين تهديدها به خاك سرزمينش 
بزرگترين واكنش ها را نشان مى دهد نمونه بارز اين ماجرا همين اتفاقى ست كه اخيرا 
درباره مس��ئله آب خوزستان و بهره بردارى برخى عوامل بيگانه از اين موضوع رخ داد و 
همگان هم ديدند كه واكنش چاووشى به اين مسئله بسيار جالب و مورد توجه و قابل 
تامل بود. اين خواننده كه خودش اهوازى ست در بخشى از متن منتشر شده خود در 

فضاى مجازى در واكنش به ماجراى آب خوزستان و دستاويز قرار دادن مشكالت مردم 
اين خطه، توسط بيگانگان نوشت: 

»...براى من ش��نيدن صداى حمايت تُرك و لر و فارس از خوزستاِن لب تشنه مرهمى 
بود بر زخمى كه به جان داريم. هرچند هميشه هراسم از اين بوده كه به خاطر جهل، 
ظلم و اش��تباهات عده قليلى، جدايى طلبان و دشمنان اين آب و خاك، از آب گل آلود 
ماهى بگيرند و ايران را به س��مت تجزيه ببرند. باور دارم كه توده مردم و همه اقليت ها 
دش��من اين جدايى هس��تند. همان هايى كه ۸ سال دست در دس��ت هم، نگذاشتند 
يک وجب از اين خاك كم ش��ود، بعد از اين هم نخواهند گذاش��ت كه كسى از ايشان 

سوءاستفاده كند...«
چاووشى در اين پاراگراف كوتاه خيلى از مسائل را بيان كرده، مسائلى مانند ِعرق ملى، 
ناسيوناليست بودن، احساس علقه و دوست داشتن خاك سرزمينى كه از ديرباز نامش 
ايران بوده اس��ت و... اما مهمترين مسئله اى كه هم در پاراگراف ذكر شده وجود دارد و 
هم در اخالق و رفتار و منش محسن چاووشى مى توان آن را مشاهده كرد، رها نكردن 
و ره��ا نك��ردن و رها نكردن و دل نكندن و نرفت��ن و نبريدن و خداحافظى نكردن اين 
هنرمند از خاك س��رزمين و مردم هموطنش است. محسن چاووشى اهل رفتن نيست 
كه اگر بود سالها پيش رفته بود و حاال شده بود از اهالى ديار فرنگستان. او به شدت اهل 
نرفتن است، اهل ماندن و كار كردن و ساختن است. او معتقد است اگر قرار بر اين باشد 
كه مردم سرزمين من سختى بكشند و من در آسايش زندگى كنم، من اين آسايش را 
نمى خواهم، در كنار اين مردم و بر روى اين خاك مى مانم و زندگى مى كنم و به زندگى 
ادامه مى دهم و س��ختى ها را هم تحمل مى كنم. چاووشى مثل همه نيست، خيلى ها، 
ش��ايد حتى خود ما و حتى ش��ايد خود نگارنده اين خطوط اگر پاى رفتن و ماندن در 
ميان باشد رفتن را به ماندن ترجيح دهد و در صفحه شخصى اش عكسى منتشر كند و 
ذيلش بنويسد: »خداحافظ ما رفتيم« اما در ميان اين خيلى ها، عده انگشت شمارى هم 
هستند كه نمى روند و مى مانند، كتكشان هم كه بزنى، نمى روند و مى مانند، فحششان 
هم كه بدهى، نمى روند و مى مانند، پيش��نهاد رفاه و آس��ايش در آنسوى مرزها هم كه 
به آنها بدهى باز هم نمى روند و مى مانند، بى مانند مى مانند و ثابت مى كنند كه »وقتى 

همه چيز تو شرايط عاديه، زندگى كردن هنر نيست« 
هرچند كه گفتيم بى مانند اما آدم شبيه محسن چاووشى باز هم در اين سرزمين داريم، 
عباس كيارستمى از اين دست افراد بود، اكبر عالمى هم همينگونه بود، خسرو سينايى 
نيز همچنين، س��يمين بهبهانى ايضا، مس��عود كيميايى هم از اين دس��ت آدمهاست، 
محم��ود دولت آبادى هم همينطور، ناصر تقوايى ه��م همينطور، اصغر فرهادى هم به 
همين صورت و... اينها ماندنى بوده، ماندنى هستند و ماندنى خواهند بود، البته اين نكته 
را هم بيان كنيم كه رفتن آدمهايى ش��بيه سينا سرلک و خيلى هاى ديگر دليل بر اين 
نيست كه آنها عالقه اى به خاك سرزمين آبا و اجدادى خودشان ندارند و هموطنانشان 
را دوست ندارند، ابدا اينطور نيست، فقط آنها طور ديگرى مى انديشند و حتما طور ديگر 
به زندگى مى نگريس��ته اند كه رفتن و مستقر شدن در جاى ديگر را به ماندن و تحمل 
س��ختى و مشكالت و سعى در بهبود بخشيدن به ش��رايط ترجيح داده اند. در ابتداى 
اي��ن گزارش به ضرس قاطع بيان كرديم كه قصدمان از نگارش اين خطوط كوبيدن و 
نكوهش افرادى نيست كه پاى در ركاب رفتن نهاده اند و نمانده اند در كنار هموطنانشان، 
ما قصدمان فقط اين بود كه بگوييم: »اين سرزمين مال ماست و ماييم كه بايد آبادش 
كنيم چرا كه ماييم كه دلس��وزانه درباره اش فكر مى كنيم، اگر همه ما برويم و همه ما 
به اين فكر كنيم كه ما كه رفتيم بقيه هستند كه اين سرزمين را سرپا نگه دارند آنگاه 

ايران ما تنها خواهد ماند و اين غم انگيز است.
 به قول سهراب: 

»خوشا به حال گياهان كه عاشق نورند
و دست منبسط نور روى شانه آنهاست...« 

 اندر حکایت ماندنها و رفتنهای دلی و غیر دلی 

در دنیای سرلک ها، چاووشی باش!

بابک بهداد نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنفى كارگردانان سينماى مستند 
در گفتگو ايرنا و در تاكيد بر ديده ش��دن مش��كالت جامعه مستندس��ازان در 
روزهاى كرونا تاكيد كرد: مستندسازان نقش مهمى در اطالع رسانى به مردم و 
جامعه داشته و دارند و نبايد در بحران ها فراموش شوند. از زمان شروع بيمارى 
كرونا كه س��ال ۹۸ بود، طبق وظيفه اى كه مستندس��ازان دارند و در خالل هر 
بحران، جنگ، زلزله، طوفان، سيل، آتش سوزى، مسائل اجتماعى و اعتراضات 
و... هم��واره حضور دارند، در جري��ان همه گيرى اين بيمارى هم چه به صورت 
گروه��ى و چه انفرادى ب��راى دادن آگاهى و آموزش به م��ردم، كمک به كادر 
درمان، كمک به مس��ئوالن وارد صحنه ش��دند و دوربين هايشان را در خدمت 
قرار دادند و فيلم س��اختند؛ چه در تلويزيون براى آگاهى مردم و چه فيلم هاى 
مستقل براى جشنواره هايى كه با موضوعات مستند هست و حتى جشنواره هايى 
كه با موضوع كرونا برگزار مى ش��وند. اين فعاليت نتايج بسيار خوبى هم داشت 
يعنى اين فيلم ها تاثيرات درستى را در جامعه و كشور ما گذاشتند اما متاسفانه 
از همان ابتدا كم لطفى هايى نسبت به مستندسازان صورت گرفت. نايب رئيس 
هيئت مديره انجمن صنفى كارگردانان سينماى مستند ادامه داد: يعنى از زمانى 
كه واكس��ن طراحى و وارد ايران شد مستندس��ازانى كه در صف اول مبارزه با 
كرونا بودند و بايد از ايش��ان حمايت مى شد، مورد حمايت قرار نگرفتند و آنان 
در انتهاى صف قرار گرفتند. مستندس��ازانى مانند اكبر عالمى، خسرو سينايى، 
هوشنگ ميرزايى و... دوستانى بودند كه درگير كرونا شدند و جانشان را از دست 
دادند؛ البته از دوستان سينمايى تعداد بيشمارى به اين بيمارى مبتال شدند و 
جانشان را پاى وظيفه و رسالت خود قرار دادند. به گزارش ايرنا، وى افزود: ولى 
بعد از اين كه اين واكس��ن به ايران رس��يد اين مسئله مد نظر قرار نگرفت كه 
آدم هايى كه شغل و كارشان به اين صورت است كه بايد بطور مداوم كار كنند 
تا محصولى را ارائه دهند مانند مستندسازان كه محصولشان فيلم است، بايد در 

اولويت تزريق واكسن باشند. 

جش��نواره  يكمي��ن  و  بيس��ت 
فيلم »افق هاى ن��و« در وروكالو 
لهستان، سه فيلم برگزيده ايرانى 
را در برنامه نمايش خود قرار داد. 
»دش��ت خاموش« دومين فيلم 
بهرامى  احم��د  بلند س��ينمايى 
اس��ت كه تاكنون در بيش از ۲۰ 

جش��نواره بين المللى حضور داش��ته، در بخش رقابتى اصلى جش��نواره 
»افق هاى نو« در كشور لهستان به روى پرده خواهد رفت. فيلم »قهرمان« 
س��اخته اصغر فرهادى نيز به عنوان يكى از فيلم هاى بخش نمايش هاى 
ويژه اين جشنواره لهستانى به نمايش گذاشته خواهد شد و فيلم »جاده 
خاكى« نخستين ساخته بلند پناه پناهى كه در بخش دو هفته كارگردانان 
جشنواره كن حضور داشت نيز در بخش »ديسكاورى« جشنواره »افق هاى 
نو« نمايش خواهد داشت. به گزارش ايسنا، بيست و يكمين جشنواره فيلم 
»افق هاى نو« از تاريخ ۲۱ تا ۳۱ مردادماه )۱۲ تا ۲۲ آگوست( سال جارى 

در شهر وروسالو برگزار مى شود.

ش��وكت حجت � مدير دوبالژ انيميش��ن »شكرس��تان« � با بيان اينكه دوبله 
مجموعه »شكرستان« تقريبا يک ماه پيش تمام و پس از آن، پخش آغاز شد، 
درب��اره اهميت تغيير نكردن صداى كاراكترها در كارهاى دنباله دارى همچون 
»شكرس��تان«، عنوان كرد: در كارهاى طوالنى و درازمدت كه به دل مى نشيند 
و مردم دنبال مى كنند، بهتر اس��ت كه ص��دا تغيير نكند. تا جاى ممكن نبايد 
صداهاى كاراكترها تغيير كند؛ مگر اينكه ديگر چاره اى نباش��د مثل درگذشت 
گوينده ها كه باز هم سعى مى كنيم صداها را شبيه صداى قبلى انتخاب كنيم؛ 
مثال در همين »شكرستان« متاسفانه ما سه � چهار گوينده را از دست داديم. 
راوى »شكرس��تان« كه مرحوم مرتضى احمدى بودند را بارها و بارها جابه جا 
كرديم اما آن چيزى كه مى خواس��تيم نش��د زيرا ديگر مثل ص��داى زنده ياد 
احم��دى نداريم؛ همين ط��ور آقايان محمد عبادى، مه��دى آرين نژاد و اصغر 
افضلى كه نبودشان به نقاشى تركيب صداها لطمه مى زند. او با يادآورى اينكه 
»شكرستان« حدود ۱۵ سال است كه دوبله مى شود، در ادامه خاطرنشان كرد: 
جوان بوديم و االن ميانسال هستيم اما همه گوينده هابه جز آن هايى كه فوت 
كردند، همان  قديمى ها هس��تند. حتى در شرايطى كه صدايشان گرفته بود و 
مريض بودند باز ما سعى مى كرديم از همان بچه ها استفاده كنيم، زيرا هم ارزش 
وجودى ش��ان براى ما مهم بود و هم اينكه مردم همان صداها را مى خواستند. 
به گزارش ايس��نا، »شكرستان« در ابتدا با روايت زنده ياد مرتضى احمدى آغاز 
شد و پس از آن سيد شهاب حسينى و على همت موميوند اين داستان را ادامه 
دادند. اين انيميشن با تكنيک كات اوت توليد و با مديريت دوبالژ شوكت حجت 
و با هنرمندى اكبر منانى، شهروز ملک آرايى، جواد پزشكيان، تورج نصر، سعيد 
شيخ زاده، ابراهيم شفيعى، اردشير منظم، فرانک رفيعى و نرگس فوالدوند دوبله 

و صداگذارى شده است.

بابک بهداد و درخواست توجه به 
واکسيناسيون مستندسازان

 سينمای ايران در لهستان

 شوکت حجت و جای خالی 
مرتضی احمدی در »شکرستان«

 نوبت سوم



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

زندگی  چهار شنبه ۲۰ مرداد  ۱۴۰۰    شماره  6۰8۴

آفت�اب یزد- نجم�ه حمزه نیا: بس��یاری از افراد فکر می کنند 
بیماری های قلبی چیزی اس��ت که فقط برای افراد مس��ن اتفاق 
می افتد. اما در واقعیت، می تواند افراد در هر سنی از جمله کودکان 
را تح��ت تأثیر قرار دهد.در حقیقت، برخی از نوزادان ژنتیکی را به 
ارث برده اند که بر روی سالمت قلب آنها تأثیر گذاشته است. برخی 
دیگر ممکن اس��ت با بیماری مادرزادی قلبی متولد شوند، نقص 
در ساختار یا عملکرد بخش هایی از قلب آنها. تنگی دریچه آئورت 
یک نارس��ایی قلب بوده که ممکن است یک نقص مادرزادی بوده 
و یا با باال رفتن س��ن در فرد ایجاد شود. در صورت ابتال کودکتان 
به این بیماری شاید به شدت ناامید شده و فکر کنید که دنیا روی 
س��رتان آوار شده است اما با داشتن اطالعات کافی و مراجعه زود 
هنگام به پزش��ک می توان جان کودک را نجات داد لذا با توجه به 
 اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر سید خلیل فروزان نیا، 
فوق تخصص جراحی قلب و عروق، دکتر فریبا هندسی، متخصص 

قلب و عروق گفتگو کرده است.
دکتر هندس��ی در ابتدا در اینباره می گوید: اصطالح تنگی دریچه 
آئ��ورت در کودکان ب��رای توصیف آن دس��ته از نقص های قلبی 
مادرزادی اس��تفاده می ش��ود که جریان خون از قل��ب به بدن را 

مسدود می کنند. 
وی ابراز داشت: تنگی دریچه آئورت شدید، کمتر شایع می باشد و 
تقریباً از هر ۱۰۰۰ نوزاد، ۶ نفر دچار این نقص می شوند و بیشتر 
در پسران اتفاق می افتد. این نقص می تواند به تنهایی، بدون هیچ 
بیم��اری قلبی دیگر یا همراه با نقص دریچه آئورت دو لتی، نقص 
دی��واره بین بطنی، انعقاد آئورت، ناهنج��اری دریچه میترال و به 

احتمال کمتر با نقص دیواره بین دهلیزی یا نقص کانال دهلیزی-
بطنی کامل اتفاق بیفتد.این متخصص قلب و عروق در پاس��خ به 
این پرس��ش که "چرا تنگی دریچه آئورت خطرناک است"، اظهار 
کرد:تنگ��ی دریچه آئورت در کودکان، مانند اکثر نقص های قلبی، 
تا پس از تولد کودک هیچ عوارضی برای کودک نخواهد داش��ت. 
عوارض سالمتی تنگی آئورت، به میزان تنگی دریچه، نشت دریچه 

و دیگر نقص های قلبی )در صورت وجود( بستگی دارد.
وی ادامه داد:درجه تنگی بر اساس اختالف فشار در دریچه آئورت 
اندازه گیری می ش��ود که از آن به عنوان " گرادیان" یاد می ش��ود. 
هرچه گرادیان بیشتر باشد، مشکل بزرگتر است، چرا که قلب باید 

برای پمپاژ خون به بدن، سخت تر کار کند.
دکتر هندس��ی بیان کرد: تنگی آئورت براس��اس گرادیان، جزئی، 
خفیف، متوس��ط یا شدید تشخیص داده می ش��ود. تنگی آئورت 
بحرانی، اصطالحی اس��ت که برای نوزادان با تنگی آئورت بس��یار 
شدید استفاده می شود که بالفاصله پس از تولد باید تحت درمان 
قرار بگیرند. در طول زمان، اگر این مش��کل درمان نشود، کار زیاد 
موجب ضخیم شدن عضله قلب به نام هیپرتروفی بطنی می شود 
و در نهایت، عضله ی قلب آسیب می بیند که منجر به نقص قلبی 

سمت چپ و ضربان قلب خطرناک و نامنظم می شود.
این متخصص قلب و ع��روق افزود: زمانی که دریچه آئورت تحت 
تأثیر این مش��کل قرار گرفت، ممکن است نشت دریچه به تنگی 
آن اضافه ش��ود. برای شدت نش��ت دریچه از اصطالحات »جزئی، 
مالیم، متوس��ط و شدید« استفاده می شود. هر چه دریچه بیشتر 
نشت داشته باشد، قلب و بطن سمت چپ برای پمپاژ خون به بدن 
باید بیشتر کار کنند.وی ابراز داشت:نشت قابل توجه به همراه تنگی 
دریچه آئورت می تواند فشار زیادی به قلب وارد کند. تنگی دریچه 
آئورت معموالً با گذر زمان بیشتر می شود. به همین دلیل، مراجعه 
منظم به پزشک متخصص قلب کودکان برای معاینه های دوره ای 
بسیار مهم است. دکتر هندسی مطرح کرد:اگر تنگی آئورت جزئی 
باشد و ناشی از دریچه آئورت دو لتی باشد، ممکن است پیشرفت 
نکند. در نوزادی با تنگی آئورت بحرانی، دریچه به اندازه ای کوچک 

است که نمی تواند خون کافی را برای تأمین نیاز نوزاد پمپاژ کند.
این متخصص قلب و عروق عنوان کرد: اگر مش��کل تنگی دریچه 
آئورت در کودکان در مراحل اولیه درمان نشود، نوزاد دچار نارسایی 
احتقانی قلب یا شوک می شود. از دارویی به نام "پروستاگالندین" 
ممکن است که برای باز نگه داشتن مجرای شریانی استفاده شود.

وی گفت: مجرای شریانی یک رگ خونی کوچک است که شریان 
ریوی را به آئورت متصل می کند و مس��یری برای انتقال خون به 
بدن فراهم می کند. خونی که از طریق مجرای شریانی از قلب خارج 
می ش��ود، ریه ها را دور می زند، بنابراین ممکن است رنگ کودک، 
مقداری آبی به نظر برسد. دکتر هندسی می گوید: کودکان مبتال 
به تنگی آئورت، بیشتر در معرض خطر اندوکاردیت باکتریایی حاد 
)SBE( قرار دارند. این عفونت قلب ناشی از وجود باکتری در جریان 
خون می باشد. این مشکل می تواند پس از یک رویکرد دندانپزشکی 
یا عمل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد که با یک دوز آنتی بیوتیک پیش 

از انجام عمل می توان تا حد زیادی از وقوع آن جلوگیری کرد.
این متخصص قلب و عروق می گوید: کودکان مبتال به تنگی دریچه 
آئورت می توانند در فعالیت های فیزیکی تفریحی ش��رکت کنند 
اما معموالً از ش��رکت در مس��ابقات ورزشی رقابتی یا سخت منع 
می شوند.وی اضافه کرد:اگر تنگی دریچه آئورت جزئی باشد، به آنها 
اجازه ش��رکت در مسابقات ورزشی رقابتی داده می شود اما باید به 
طور منظم با متخصص قلب مالقات کنند تا اطمینان حاصل شود 
که مشکل قلبی آنها پیشرفت نکرده است. دکتر هندسی در پاسخ 
به این پرسش که "عالئم تنگی دریچه آئورت در کودکان چیست"، 
ابراز داش��ت: تنگی دریچه آئورت می تواند خفیف یا شدید باشد. 
عالئم و نش��انه ها عموماً در زمانی اتفاق می افتند که تنگی دریچه 
شدید باشد. برخی از افراد مبتال به تنگی دریچه آئورت ممکن است 

به مدت چندین سال هیچ گونه عالئمی نداشته باشند.
این متخصص قلب و عروق گفت:عالئم و نشانه های تنگی دریچه 
آئورت ممکن است شامل شنیدن صدای قلب غیر طبیعی )سوفل 
قلب( که از طریق استتس��کوپ شنیده می ش��ود، درد )آنژین( یا 
س��فتی قفسه سینه هنگام فعالیت، احساس بیحالی، سرگیجه یا 
غش کردن به هنگام فعالیت، تنگی نفس به ویژه به هنگام فعالیت، 
خستگی، به ویژه در زمان های افزایش فعالیت، ضربان قلب سریع و 
نامنظم )تپش قلب(، به اندازه کافی غذا نخوردن )عمدتاً در کودکان 

مبتال به تنگی دریچه آئورت و عدم وزن گیری کافی باشد.

 < تنگی دریچه آئورت ممکن است منجر به نارسایی قلبی شود
وی ادامه داد:تنگی دریچه آئورت ممکن اس��ت منجر به نارسایی 
قلبی شود. عالئم و نشانه های نارسایی قلبی شامل خستگی، تنگی 
نفس و ورم زانوها و پاها می شود.دکتر هندسی مطرح کرد: برنامه 
درمانی دقیق کودک مبتال به تنگی دریچه آئورت با توجه به سن، 
میزان تنگی دریچه آئورت و سالمت عمومی کودک تعیین می شود. 
این متخصص قلب و عروق اضافه کرد: کودک مبتال به تنگی دریچه 
آئورت ممکن است به هیچ درمانی به جز نظارت منظم، نیاز نداشته 
باشد. متخصص قلب، وضعیت کودک مبتال را از نظر وجود هر گونه 
عالئمی در رابطه با پیشرفت بیماری و عوارض آن ارزیابی می کند. 
اغلب اوقات، نظارت منظم شامل معاینه فیزیکی و اکوکاردیوگرافی 

می باشد.
وی توضیح داد: تنگی دریچه آئورت را نمی توان با دارو درمان کرد، 
اما برای کنترل عالئم خاص می توان از داروهای خاصی اس��تفاده 
کرد. گاهی اوقات، پزشک ممکن است برای کمک به حفظ سالمت 
عملکرد قلب و گردش خون بهتر، کنترل فشار خون و جلوگیری از 

ضربان قلب نامنظم )آریتمی( برای کودک دارو تجویز کند.
دکتر هندسی ابراز داش��ت: کودک مبتال به تنگی دریچه آئورت، 
)حتی در صورت تعویض دریچه آئورت با جراحی( ممکن اس��ت 
نیاز به یک دوره مصرف آنتی بیوتیک داش��ته باش��د تا از عفونتی 
به نام اندوکاردیت باکتریایی جلوگیری شود. اندوکاردیت باکتریایی 
می تواند موجب آسیب جدی به پوشش داخلی قلب و دریچه های 
آن ش��ود.این متخصص قلب و عروق متذکر شد: همیشه قبل از 
انجام هر گونه اقدام درمانی )حتی اگر جزئی یا غیر مرتبط با مشکل 
قلبی کودک شما باشد( پرسنل پزشکی را در جریان تنگی دریچه 
آئورت کودک خود قرار دهید. اگر کودک شما دارای تنگی دریچه 
آئورت است، اما مشکل قلبی دیگری ندارد، قبل از انجام هر گونه 
 درمان دندانپزشکی منظم مانند پاکسازی دندان نیازی به مصرف
 آنتی بیوتیک نیست.وی مطرح کرد: کاتتریزاسیون مداخله ای یک 
عمل قلب کم تهاجمی می باشد. در طول کاتتریزاسیون، لوله نازکی 
به نام کاتتر از طریق یک رگ یا ش��ریان وارد قلب می شود. از این 
کاتتر می توان برای ترمیم س��وراخ های قلب، بازکردن مسیرهای 
تنگ شده )مانند دریچه آئورت( و ایجاد مسیرهای جدید استفاده 
کرد.دکت��ر هندس��ی عنوان ک��رد: از مزای��ای روش کم تهاجمی 
کاتتریزاسیون مداخله ای می توان، به ناراحتی کمتر، دوره نقاهت 

کوتاه تر و استفاده از دریچه آئورت خود کودک اشاره کرد.
ای��ن متخص��ص قل��ب و ع��روق توضی��ح داد: رایج تری��ن روش 
کاتتریزاس��یون مداخله ای برای درمان تنگی دریچه آئورت، گشاد 
کردن با بالون می باشد که به بالون والولوپالستی نیز معروف است. 
در حالی که کودک تحت بیهوش��ی قرار گرفته اس��ت، یک لوله 
انعط��اف پذیر کوچک وارد یک رگ خونی )اغلب در کش��اله ران( 
می ش��ود. پزشک با استفاده از دوربین ها و ابزارهای دقیق، کاتتر را 
درون قل��ب و اطراف دریچه آئورت هدایت می کند. در نوک کاتتر 
یک بالون قرار می گیرد که زمانی که در محل مورد نظر قرار گرفت، 
باد می ش��ود، سپس این بالون دریچه آئورت را باز می کند و تنگی 
مش��کل ساز را رفع می کند.وی خاطرنشان کرد: جراحی ترمیم یا 
تعویض دریچه نیز برای کودکانی با مش��کل تنگی شدید دریچه 
آئورت، والولوپالستی با بالون ممکن است نتواند دریچه تنگ شده 

را به طور کامل ترمیم کند، انجام می شود.دکتر هندسی اضافه کرد: 
زمانی که کودک رش��د می کند، دریچ��ه آئورتی که قبالً با یک یا 
چند عمل با بالون درمان ش��ده اس��ت، ممکن است دوباره شروع 
به تنگ شدن کند و به قلب فشار وارد کند و خون رسانی به بدن 
را تحت تأثیر ق��رار دهد. ترمیم یا جایگزینی دریچه آئورت، اقدام 
بع��دی در درمان این کودکان می باش��د.زمانی ک��ه ترمیم امکان 
پذیر نباش��د، جراحان قلب، دریچه آئورت آس��یب دیده را خارج 
 می کنند و آن را با یک دریچه بافتی یا مکانیکی جایگزین می کنند. 
دریچه های مکانیکی می توانند بیش��تر از ۲۰ س��ال دوام داش��ته 
باشند. این متخصص قلب و عروق می گوید: در صورت استفاده از 
دریچه های مکانیکی، احتمال کمی برای تشکیل لخته خونی وجود 
دارد، بنابراین معموالً برای جلوگیری از عوارض این عمل، داروهای 
رقیق کننده خون تجویز می شود. دریچه های بافتی نیازی به مصرف 
داروی رقیق کنن��ده خون ندارند، گرچه ممکن اس��ت دوام آنها به 

اندازه دریچه های مکانیکی نباشد.
وی ابراز داش��ت: دیگر گزین��ه درمانی تعویض دریچه، جایگزینی 
 )Ross دریچ��ه آئورت با دریچه ریوی خود کودک )عمل جراحی
می باش��د. در این عمل نیازی به مصرف داروی رقیق کننده خون 
نیس��ت. زمانی که جایگزینی دریچه ضروری باش��د، انتخاب نوع 
دریچه براس��اس نیازهای فردی و وضعیت کودک می باشد. تمام 
انواع جراحی های تعویض دریچه، موفقیت آمیز هستند و احتمال 
بروز عوارض بسیار کم است. دکتر هندسی گفت:کودکانی که عمل 
تعویض دریچه انجام داده اند، می توانند از زندگی س��الم و طبیعی 
خود لذت ببرند و با محدودیت کم یا بدون هیچ گونه محدودیتی 
به بازی های ورزشی یا شرکت در فعالیت های دیگر بپردازند. اکثر 
کودکان نیاز اس��ت که به مدت ی��ک روز تا ده هفته پس از انجام 
جراح��ی ترمیم یا تعویض دریچه در بیمارس��تان بمانند و پس از 

آن به سرعت می توانند فعالیت های معمولی خود را از سر بگیرند.

< تنگی دریچه آئورت در اندازه های متفاوتی مشاهده می شود
در ادامه نیز دکتر فروزان نیا در اینباره خاطرنشان کرد: تنگی دریچه 
آئورت نقصی است که ممکن است به هنگام تولد )مادرزادی( یا در 
سنین باالتر در زندگی )اکتسابی( ایجاد شود. اگر مشکل مادرزادی 
باش��د، این نقص در دوران هشت هفته اول بارداری خود را نشان 
می ده��د.وی ادامه داد: دریچه آئورت بین بطن چپ و آئورت قرار 
دارد. این دریچه دارای س��ه برگ چه اس��ت ک��ه مثل یک ورودی 
یک طرفه عمل می کنن��د. این برگ چه ها اجازه می دهند تا خون 
به س��مت آئورت جریان یابد ولی نمی گذارند خون به سمت بطن 
برگردد. تنگی دریچه آئورت، زمانی اتفاق می افتد که دریچه آئورت 

نتواند به طور کامل باز شود.
این فوق تخصص جراحی قلب و عروق مطرح کرد: مشکالت مربوط 
به دریچه آئورت، شرایط را برای برگچه ها بسیار مشکل می کند و 
برگ چه ها دیگر نمی توانند به طور کامل باز شوند و اجازه دهند خون 

از بطن چپ به سمت آئورت جریان یابد. 
وی اظهار کرد: این مشکالت در کودکان می تواند شامل دریچه ای 
با مشخصاتی مانند اینکه به جای سه برگچه فقط دو برگچه دارد 
)دریچه آئ��ورت دوتایی(، برگچه هایی دارد که تا حدی با یکدیگر 
ادغام ش��ده اند، برگچه های ضخیمی دارد که هم��ه جهات را باز 
نمی کند، به دلیل تب روماتیسمی یا اندوکاردیت باکتریایی آسیب 
دیده است و قسمت باالیی یا پایینی دریچه می تواند تنگ شده  باشد 

)تنگی دریچه آئورت فوق بطن یا فرعی( باشد.
دکتر فروزان نیا می گوید: تنگی دریچه آئورت در اندازه های متفاوتی 
مشاهده می شود و دسته بندی آنها بر اساس میزان انسداد جریان 
خون است. کودکی که تنگی دریچه آئورت شدید دارد، کامال بیمار 
ش��ده و عالئم آن خیلی زود در زندگی اش مشخص می شود. این 
فوق تخصص جراحی قلب و عروق افزود: کودکی که تنگی دریچه 
آئورت مالیم دارد، عالئم کمی در او قابل مش��اهده است یا شاید 
حتی تا زمان بزرگ سالی هیچ عالئمی نشان ندهد. میزان انسداد 

ممکن است به مرور زمان بدتر شود.
وی با بیان این نکته که"تنگی دریچ��ه آئورت مادرزادی دردرصد 
کمی ازکودکان با مشکالت قلبی مادرزادی ایجاد می شود "، عنوان 
کرد: به طور نس��بی، تعداد کمی از کودکان در زمان نوزادی عالئم 
تنگ��ی دریچه آئورت را نش��ان می دهند ولی مش��کالت در زمان 

بزرگ سالی به شدت افزایش می یابد.
دکت��ر فروزان نیا ب��ا بیان این نکت��ه که " تنگ��ی دریچه آئورت 
مادرزادی در پس��ران س��ه برابر دختران اتفاق می افتد"، می گوید: 
زمانی که دریچه آئورت در هشت هفته اول رشد جنین به  درستی 
ساخته نش��ود، تنگی دریچه آئورت مادرزادی ایجاد می شود. این 
اتفاق ممکن است دالیل زیادی داشته  باشد ولی بیشتر مواقع این 
نقص در قلب به طور شانسی اتفاق می افتد و هیچ دلیل مشخصی 
برای آن وجود ندارد. این فوق تخصص جراحی قلب و عروق توضیح 
داد: تنگی دریچه آئورت مادرزادی در بعضی مواقع به ژنتیک )ژن 
معیوب( افراد مرتبط است که باعث بروز مشکالت قلبی در بعضی از 
خانواده ها می شود و تنگی دریچه آئورت اکتسابی ممکن است بعد 

از عفونت استرپ که به تب روماتیسمی تبدیل می شود. رخ دهد.
<  تنگی دریچه آئورت مالیم احتماال هیچ عالمتی ندارد

وی متذکر ش��د: تنگی دریچه آئورت مالیم احتماال هیچ عالمتی 
ندارد. زمانی که  ش��دت این بیماری از میزان متوسط کمی بیشتر 
می شود، مش��کالت زیادی را به وجود می آورد که به بدین صورت 
اس��ت که بطن چپ مجبور اس��ت برای این که خون را از دریچه 
تنگ آئورت عبور دهد، بس��یار س��خت کار کند. در نهایت، بطن 
چپ دیگر توان تحمل این حجم زیاد فعالیت را ندارد و نمی تواند 
به درستی خون را به بدن پمپاژ کند.دکتر فروزان نیا اضافه کرد:در 
ص��ورت ابتال به تنگی آئورت در کودکان تاحدی احتمال دارد که 
دریچه آئورت بزرگ تر شود. این اتفاق می تواند باعث افزایش خطر 
آنوریس��م و پارگی آئورت ش��ود و ممکن است در پوشش قلب یا 
آئورت، عفونتی ایجاد ش��ود که به اندوکاردیت باکتریایی معروف 
اس��ت و نیز عروق کرونری که خون غنی  ش��ده با اکسیژن )خون 
قرمز( را به ماهیچه های قلب می رساند، ممکن است خون کافی و 

مطلوب را برای قلب دریافت نکند.این فوق تخصص جراحی قلب 
و عروق گفت: هر کودکی ممکن اس��ت عالیم عالئم تنگی دریچه 
 آئورت متفاوتی را نشان دهد اما رایج ترین آنها عبارتند از خستگی،
س��رگیجه   هنگام فعالیت های پرفش��ار،تنگی نفس،ضربان قلب 
نامنظم و تپش قلب و درد قفسه سینه است. وی ابراز داشت: عالئم 
تنگی دریچه قلب ممکن است مثل بقیه مشکالت قلبی یا شرایط 
پزشکی باشد. همیش��ه برای تشخیص درست بیماری کودک به 
پزش��ک مراجعه کنید. دکتر فروزان نیا می گوید: تشخیص تنگی 
دریچه آئورت مادرزادی بدین صورت است که پزشک ممکن است 
هنگام تس��ت ورزش صداهای غیر معمولی از قلب بشنود و برای 
تش��خیص درست، شما را به یک متخصص قلب و عروق کودکان 
معرفی کند.در این شرایط، این صداها به دلیل جریان متالطم خون 
بوده که به  خاطر انس��داد اتفاق می افتد و از بطن چپ به س��مت 
آئورت است. عالئمی که در کودک شما مشاهده می شود، می تواند 
به تشخیص کمک کند.متخصص قلب و عروق کودکان در زمینه 
تش��خیص بیماری و مدیریت  پزشکی مشکالت قلبی مادرزادی و 
همچنین مشکالت قلبی که بعدها در دوران کودکی ایجاد می شود، 
تخص��ص دارد. این فوق تخص��ص جراحی قلب و ع��روق افزود: 
متخصص قلب و عروق با انجام تست ورزش، گوش دادن به صدای 
قلب و ریه و بررسی بقیه مشاهدات، بیماری را تشخیص می دهد. 
تش��خیص شدت باالی صداهای غیر معمول در قسمتی از قلب و 
هم چنین میزان بلندی و کیفیت صدا )صدای خش دار یا دمیدنی( 
به متخصص قلب و عروق کمک می کند تا مشکل قلبی کودکتان 
را تش��خیص دهد.وی عنوان کرد: آزمایش های تش��خیص برای 
بیماری های قلبی مادرزادی با توجه سن کودکان، شرایط پزشکی 
و اولویت های سازمانی متفاوت است. بعضی از روش های تشخیص 
که توصیه می ش��ود، ش��امل اکوی قلب ک��ودکان، عکس برداری 
 ،)EKG و ECG( اش��عه ایکس از قفسه سینه، الکتروکاردیوگرام
اکوکاردیوگ��رام )اکو(، الکتروکاردیوگ��رام ورزش )ECG(، ام آر ای 

قلبی است.
دکتر فروزان نیا اظهار کرد: راه های مشخصی که پزشک برای درمان 
تنگی دریچه آئورت توصیه می کند بر اساس سن کودک، سالمت 
کلی و س��ابقه پزش��کی،میزان گس��ترش بیماری، تحمل کودک 
برای انجام درمان های مختلف و استفاده از داروها، انتظارات دوره 
بیماری، اولویت ها و نظرات والدین است. این فوق تخصص جراحی 
قلب و عروق می گوید: تنگی دریچه آئورت با ترمیم دریچه مسدود 
درمان می ش��ود. در حال حاضر تعدادی روش درمانی دیگر برای 
این بیماری وجود دارد. وی مطرح کرد: بعضی از کودکان مبتال به 
تنگی دریچه آئورت که به شدت بیمار می شوند، قبل از درمان باید 
در بخش آی سی یو بستری شوند و حتی در بعضی شرایط ممکن 
است به درمان اورژانسی تنگی دریچه آئورت نیاز داشته  باشند ولی 
کودکانی که عالئم کمتری دارند، نیازی به درمان اورژانسی ندارند و 

بر اساس برنامه ای مشخص درمان می شوند.
دکتر فروزان نیا خاطرنش��ان ک��رد: کودکانی ک��ه دریچه آئورت 
آن ها تنگی ش��دیدی دارد ممکن است قبل از درمان اجازه انجام 
فعالیت های فیزیکی یا ورزشی نداشته  باشند. برای مثال، ورزش های 
رقابتی مثل وزنه برداری که نیاز به تحمل باال و انجام فعالیت شدید 
دارد برای آن ها ممنوع است.این فوق تخصص جراحی قلب و عروق 
 بیان کرد: گزینه ه��ای موجود برای ترمیم دریچه آئورت ش��امل
 بال��ون زدن قلب کودک، والوتوم��ی جراحی در کودکان، تعویض 
دریچه آئورت، اتوگرافت پولمونر )روش راس )Ross( و هموگرافت 
دریچه می باشد. وی اظهار داش��ت: بالون زدن قلب کودک، روش 
کاتتریزاس��یون قلبی اس��ت که در آن لوله ای کوچک و منعطف 
)کاتتر( وارد رگ خونی در کشاله ران می شود و بعد به داخل قلب 
فرستاده می ش��ود. در نوک این لوله، یک بالون خالی وجود دارد. 
زمانی که این لوله در دریچه تنگ قرار گرفت، بالون باد می شود تا آن 
قسمت را باز کند. دکتر فروزان نیا ابراز کرد: روش والوتومی جراحی 
ب��رای درمان کودکان مبتال به تنگی دریچ��ه آئورت، نوعی عمل 
جراحی است که برای از بین بردن بافت های ریشه ای در برگچه های 
دریچه آئورت انجام می ش��ود. این بافت های ریشه ای به برگچه ها 
اجازه نمی دهند که به طور کامل باز شوند.این فوق تخصص جراحی 
قلب و عروق تصریح کرد: تعویض دریچه آئورت در کودکان بدین 
صورت است که دریچه آئورت با دریچه ای جدید تعویض می شود. 
تعویض دریچه به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول دریچه های 
بافتی)بیولوژیکی( است که از بافت ها و دریچه های حیوانی ساخته 
شده اند. در این دریچه ها برگچه ها نرم و نازک هستند. دسته دوم 
دریچه های مکانیکی است که از فیبرهای کربنی ساخته شده اند 
و برگچه های ضخیمی دارد.وی متذکر ش��د: کودکانی که تعویض 
دریچه انجام داده اند، باید به صورت مادام العمر از راهکارهای مختلف 
برای پیشگیری از عفونت پیروی کنند. افرادی از دریچه مکانیکی 
اس��تفاده کرده اند باید تا آخر عم��ر از داروی کومادین )وارفارین( 
اس��تفاده کنند. این دارو خون را رقیق  می کن��د تا از ایجاد لخته 
خون در برگچه های دریچه جلوگیری کند. دکتر فروزان نیا عنوان 
ک��رد: در روش درمانی اتوگرافت پولمون��ر )روش راس )Ross( از 
قسمتی ازس��رخرگ پولمونری خود کودک همراه با دریچه سالم 
پولمونری استفاده می شود تا جایگزین دریچه آئورت و قسمتی از 
آئورت صعودی شود. قسمتی از سرخرگ پولمونری با دریچه سالم 
از فرد اهدا کننده برای جایگزین  سرخرگ پولمونری منتقل شده، 
استفاده می شود. این فوق تخصص جراحی قلب و عروق در پایان 
گفت: در روش هموگرافت دریچه نیز قس��متی از آئورت شخص 
اهداکننده با دریچه آئورت سالم جایگزین دریچه آئورت و قسمتی 
از آئورت صعودی می شود. این روش به ندرت استفاده می شود زیرا 
 مراحل آن بس��یار پیچیده است و دریچه هموگرافت ممکن است

 سازگار نشود.

در گفتگوی آفتاب یزد با متخصصان بررسی شد

علل بروز تنگی دریچه آئورت در کودکان
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=دکتر فروزان نیا: زمانی که دریچه آئورت 
در هشت هفته اول رشد جنین به  درستی 
ساخته نشود، تنگی دریچه آئورت مادرزادی 
ایجاد می شود. این اتفاق ممکن است دالیل 
این  مواقع  بیشتر  ولی  زیادی داشته  باشد 
نقص در قلب به طور شانسی اتفاق می افتد 

و هیچ دلیل مشخصی برای آن وجود ندارد

=تنگی دریچه آئورت مادرزادی در بعضی 
مواقع به ژنتیک )ژن معیوب( افراد مرتبط 
در  قلبی  مشکالت  بروز  باعث  که  است 
بعضی از خانواده ها می شود و تنگی دریچه 
آئورت اکتسابی ممکن است بعد از عفونت 
استرپ که به تب روماتیسمی تبدیل می شود. 

رخ دهد

=کودکانی که دریچه آئورت آن ها تنگی 
درمان  از  قبل  است  ممکن  دارد  شدیدی 
اجازه انجام فعالیت های فیزیکی یا ورزشی 
نداشته  باشند. برای مثال، ورزش های رقابتی 
مثل وزنه برداری که نیاز به تحمل باال و انجام 
فعالیت شدید دارد برای آن ها ممنوع است

=دکتر هندسی: تنگی دریچه آئورت شدید، 
کمتر ش�ایع می باشد و تقریباً از هر ۱۰۰۰ نوزاد، 
۶ نفر دچار این نقص می ش�وند و بیشتر در 
پس�ران اتفاق می افتد. این نقص می تواند به 
تنهایی، بدون هیچ بیماری قلبی دیگر یا همراه 
ب�ا نقص دریچه آئورت دو لت�ی، نقص دیواره 
بین بطن�ی، انعقاد آئ�ورت، ناهنجاری دریچه 
میت�رال و به احتمال کمتر با نقص دیواره بین 
دهلیزی یا نقص کانال دهلیزی- بطنی کامل 

اتفاق  بیفتد

= اگر مشکل تنگی دریچه آئورت در کودکان 
در مراحل اولیه درمان نشود، نوزاد دچار نارسایی 
احتقانی قلب یا شوک می شود. از دارویی به نام 
"پروستاگالندین" ممکن است که برای باز نگه 

داشتن مجرای شریانی استفاده شود

بیشتر در  آئورت،  تنگی  به  مبتال  =کودکان 
 )SBE( معرض خطر اندوکاردیت باکتریایی حاد
قرار دارند. این عفونت قلب ناشی از وجود 
باکتری در جریان خون می باشد. این مشکل 
می تواند پس از یک رویکرد دندانپزشکی یا 
عمل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد که با یک دوز 
آنتی بیوتیک پیش از انجام عمل می توان تا 

حد زیادی از وقوع آن جلوگیری کرد

D تاثیر مکمل ویتامین
برای سالمت کلیه افراد دیابتی 

محققان پتانس��یل مکمل ویتامین D را برای 
 محافظ��ت از س��المت کلی��ه اف��راد مبتال به 
پیش دیابت مورد بررسی قرار دادند.به گزارش 
مه��ر، در یک کارآزمایی بالینی بر روی افراد در 
معرض خطر باالی ابت��الء به دیابت نوع ۲، که 
عامل اصلی بیماری کلیوی است، مصرف مکمل 
ویتامین D تأثیر قابل توجهی بر سالمت کلیه ها 
داشت.در جمعیت عمومی، میزان پایین ویتامین 
D خون با خطر بیش��تر ابت��الء به بیماری های 
مختل��ف از جمل��ه دیاب��ت ن��وع ۲ و بیماری 
کلیوی همراه است.»سان کیم«، سرپرست تیم 
تحقیق و همکارانش به بررس��ی تأثیر ویتامین 
D بر س��المت کلیه افراد مبتال به پیش دیابت 
پرداختند. در این مطالعه ۲۴۲۳ فرد بزرگسال 
مبتال به اضافه وزن / چاقی و پیش دیابت روزانه 
ویتامین D۳ ی��ا دارونما به مدت میانگین ۲.۹ 
سال دریافت کردند.در طول آزمایش، ۲۸ مورد 
وخیم ش��دن عملکرد کلیه در گ��روه ویتامین 
D و ۳۰ مورد در گروه دارونما مش��اهده شد و 
متوسط تغییرات عملکرد کلیه در طول پیگیری 
در هر دو گروه مش��ابه بود.کیم افزود: »نتایج ما 
نش��ان داد مصرف هر گونه ویتامین D موجب 
کاهش میزان پروتئین ادرار در طول زمان شد، 
به این معنی که می تواند تأثیر مفیدی بر سالمت 

کلیه ها داشته باشد. 

کووید ۱۹ موجب کاهش
 ۱۰ ساله طول عمر می شود

بر اساس معیار جدید طول عمر که در دانشگاه 
کالیفرنیا توسعه یافته است، کووید ۱۹ میانگین 
طول عمر انس��ان را به میزان ۹ س��ال در یک 
ایالت آمریکا کاهش داده است. به گزارش مهر، 
پروفسور جامعه شناس��ی »پاتریک هوولین«، 
ای��ن معیار را ک��ه میانگین طول عم��ر ناتمام 
نامیده می شود، برای ارزیابی تأثیر "شوک های 
موق��ت" مانن��د کروناویروس جدی��د بر طول 
 عمر ابداع کرد.به گفت��ه هوولین، »این ابزار به 
جمعیت شناسان اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل 
دقیق را در مناطق مختل��ف در بازه های زمانی 
مختلف انجام دهند و راهی جدید برای سنجش 
میزان کاهش تجربه مناطق مختلف کش��ور و 

جهان در طول دوره همه گیری ارائه می دهد.«

تقویت مهارت ها در مبتالیان 
به اوتیسم با عروسک ها

اوتیسم یک اختالل عصبی است که عملکرد مغز 
را تحت تاثیر قرار می دهد. این معلولیت رشدی 
معموال در س��ه س��ال اول زندگی به طور کامل 
آشکار می ش��ود. معموال این سه سال اول، دوره 
طالیی قلمداد می ش��ود و چنانچه در این دوره 
مربیان و والدین کودک این عارضه را شناسایی 
کنن��د و در صورت درمان و رس��یدگی می توان 
کودک را به مدرسه فرستاد و مهارت های زیادی 
ب��ه او آموخت.عدم تمایل به تعامالت اجتماعی 
و برقرارنک��ردن ارتباط کالمی و چش��می یکی 
از مهمترین نش��انه های مبتالیان به اوتیس��م 
اس��ت. مطالعات جدید محققان نشان می دهد 
عروس��ک ها توجه کودکان مبتال به اوتیس��م را 
ب��ه خود جلب می کنند و از طریق آنان می توان 
مهارت ه��ای زی��ادی را ب��ه ک��ودکان آموخت.

محققان در این مطالعات نمایش های عروسکی 
را با عروسک هایی با رنگ روشن و مشابه انسان 
برای کودکان مبتال به اوتیسم به اجرا گذاشتند. 
نتایج نشان داد کودکان مبتال به اوتیسم تمایل 
زیادی به تماشای عروسک ها داشتند و اثرگذاری 
آنان بیش از فیلم هایی بود که بازیگر انسان دارد.

محققان بر این باورند با اس��تفاده از نمایش های 
عروس��کی می توان مهارت های اجتماعی را در 
مبتالیان به اوتیسم تقویت کرد و مطالب زیادی 
را به آنان آموزش داد. در ادامه آمده عروس��ک ها 
ب��رای کودکان مبت��ال به اوتیس��م، جذاب تر از 
کودکانی است که به این اختالل مبتال نیستند. 
به گزارش ایرنا، با استفاده از نمایش های عروسکی 
می توان مش��ارکت اجتماعی را در مبتالیان به 

اوتیسم بهبود بخشید.

لیپوما   چیست
 و چگونه درمان می شود؟

لیپوما یک توده چربی است که بین پوست و عضله 
رشد می کند و اغلب در میانسالی تشخیص داده 
می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لیپوما 
یا تومور های چربی یک توده است که در نتیجه 
رشد غیرطبیعی سلول های چربی در بدن در زیر 
پوست ظاهر می شود.به طور کلی این عارضه نرم، 
متحرک و بدون درد اس��ت. معموالً درس��ت در 
زیر پوست ایجاد می شود اما گاهی ممکن است 
عمیق تر باشد. اکثر آن ها کمتر از ۵ سانتیمتر اندازه 
دارند و بیشتر در قسمت فوقانی پشت، شانه ها و 
شکم ظاهر می شوند.علت اصلی لیپوم ها به طور 
کامل شناخته نشده است. این بیماری می تواند در 
بین اعضای خانواده سرایت کند و یا انتقال یابد، 
بنابراین ژنتیک در توسعه آن نقش دارد.در مورد 
لیپوما معموالً درمان الزم نیست. با این حال اگر 
این عارضه شما را اذیت می کند، دردناک است یا 
در حال رشد است و پزشک ممکن است حذف 
آن را توصیه کند.عوارض جانبی احتمالی شامل 
زخم و کبودی می ش��ود و تکنیکی که به عنوان 
میکرو برداشت شناخته می شود ممکن است به 
زخم کمتر کمک کند.لیپوساکش��ن نیز یک راه 
درمان است که طی آن از یک سوزن و یک سرنگ 

بزرگ برای حذف توده چربی استفاده می کند.

 یافته 

 تازه ها 

نوآوری

 توصیه 

محققان دریافتند بین یکی از متداول ترین گروه آنتی بیوتیک های تجویزی و مشکالت قلبی ارتباط وجود دارد.به گزارش مهر، محققان دانشگاه دریافتند مصرف کنندگان فعلی 
گروه آنتی بیوتیک های fluoroquinolone نظیر Ciprofloxacin یا Cipro، در مقایسه با بیماران دریافت کننده آنتی بیوتیک amoxicillin با افزایش ۲.۴ برابری ریسک 
ابتال به نارس�ایی آئورت و میترال مواجه هس�تند؛ در این مش�کل خون به قلب جریان برگشتی دارد.این ریسک در مدت ۳۰ روز مصرف بیشترین میزان است.برخی پزشکان 
به خاطر طیف وس�یع فعالیت آنتی باکتریایی و جذب باال آن به ش�کل خوراکی، که به اندازه درمان درون وریدی موثر است، تجویز آنتی بیوتیک های fluoroquinolone را 
به سایر آنتی بیوتیک ها ترجیح می دهند.»مهیار اطمینان«، سرپرست تیم تحقیق و استادیار دانشگاه، در این باره می گوید: »تجویز این گروه از آنتی بیوتیک ها بسیار راحت 
است اما در اکثریت موارد واقعا نیاز نیستند. تجویز نامناسب، هم موجب مقاومت آنتی بیوتیکی و هم مشکالت جدی قلبی می شود.«در این مطالعه، محققان داده های بدست 
آمده توسط سازمان غذا و دارو آمریکا را بررسی کردند. آنها از بین بیش از 9 میلیون بیمار، ۱۲.5۰5 مورد مشکل جریان بازگشت خون به دریچه را شناسایی کرده و آنها را با 
۱۲5.۰۲۰ فرد در قالب گروه کنترل مقایسه کردند.آنها مصرف fluoroquinolone را با مصرف آنتی بیوتیک های amoxicillin و azithromycin مقایسه کردند.نتایج نشان 

داد ریسک نارسایی آئورت و میترال در مصرف کنندگان فعلی fluoroquinolone در طول ۳۰ روز مصرف بسیار باالست.

| برخی آنتی بیوتیک ها با خطر بروز مشکالت قلبی مرتبط هستند
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ایران؛ موضوع دیدارهای رئیس سازمان سیا با مقامات ارشد رژیم صهیونیستی
رئیس سازمان سیا قرار است در سفرش به قدس اشغالی در گفت وگو با مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به 

موضوع ایران بپردازد. به گزارش ایسنا، رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند که ویلیام برنز، رئیس سازمان 
سیا قرار است به قدس اشغالی سفر کند و با دیوید بارنئا، رئیس سازمان موساد و نفتالی بنت، نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی و مقامات دفاعی و امنیتی این رژیم دیدار کند. پایگاه خبری عبری واال گزارش داده است 
که مذاکرات آن ها قرار است بر موضوع برنامه هسته ای و فعالیت های منطقه ای ایران متمرکز باشد. 

وزیــر امورخارجه ژاپن گفت که در جریان ســفر خود به تهران با 
دولت جدید ایران درباره وضعیت خاورمیانه و همکاری برای برقراری 
ثبات در این منطقه رایزنی خواهد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری کیودو، توشیمیتسو موتگی وزیر امورخارجه ژاپن دیروز در 
 یک کنفرانس خبری گفت که قصد دارد هفته آینده به ایران، ترکیه، 
مصر، اردن، فلســطین، قطر و سرزمین های اشغالی سفر و درباره 
امنیت منطقه و مقابله با پاندمی کرونا رایزنی کند. موتگی تصریح 
کرد: در جریان سفر خود من بر تعهدمان نسبت به خاورمیانه که 

)ژاپن( سال ها به برقراری صلح و آرامش در آن کمک 
کرده است، تاکید خواهم کرد. وی با اشاره به آغاز به 
کار دولت جدیــد در ایران و همچنین کابینه جدید 
رژیم صهیونیســتی افزود: می خواهم درباره وضعیت 
این منطقه تبادل نظر صادقانــه ای با این دولت های 

جدید داشته باشــم و با آن ها برای ترویج ثبات منطقه از نزدیک 
همکاری کنم.  سفارت جمهوری اسالمی ایران در توکیو از سفر وزیر 
خارجه ژاپن به تهران در آینده ای نزدیک خبر داد و نوشت: این سفر 

می تواند فصل نوینی برای تعمیق و گســترش روابط 
دوجانبه باشد. به گزارش ایسنا، سفارت کشورمان در 
توکیو در توییتی نوشت: سفر جناب آقای موتگی وزیر 
امورخارجه ژاپن در آینده نزدیک به تهران، در آستانه 
تشکیل دولت جدید می تواند فصل نوینی برای تعمیق 
و گسترش روابط دوجانبه گشوده و مشورتهای نزدیک فیمابین در 
خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی، موجبات تبادل نظر در 

خصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور را فراهم کند. 

مایل به همکاری با دولت جدید ایران درخصوص منطقه هستیم
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل خاورمیانه به 
آفتاب یزد گفت: »در سیاســت دوست دائمی و دشمن ابدی بی معنا 
اســت پس این مسئله که ایران و عربستان برای ابد نمی توانند با هم 
اختالف داشته باشند امری بدیهی و قابل فهم در بین اهالی سیاست 
است.«  قاسم محبعلی می افزاید: »آن چه مسلم است این که مجموعه 
تالش هایی از ماه ها قبل برای رفع اختالفات و سوء تفاهمات فی مابین 
تهران و ریاض شروع شده که می تواند بخشی از اختالفات و نه تمامی 
آن ها را در همین گونه جلســات و نشست و برخاست ها حل کند اما 
مسئله ی خاورمیانه صرفاً منتهی به خواست تهران و ریاض نیست زیرا 
عالوه بر این که خاورمیانه پیچیدگی های بسیاری دارد به موازاِت آن 
بازیگران متعددی نیز وجود دارند که شاید نگذارند و یا اساساً نخواهند 

این مشکالت و اختالفات حل شود و یا حتی کاهش پیدا کند!« 

< تالش بغداد برای برگزاری نشست ایرانی - سعودی
       و پایان اختالفات میان دو کشور

شــبکه لبنانی المیادیــن اعالم کرد که بغداد تالش دارد نشســتی 
دوجانبه میان تهران وریاض برگزار کند و به قطع روابط میان دو طرف 
پایان دهد. به گزارش ایسنا، شبکه المیادین اعالم کرد که قرار است 
نشســتی در بغداد با حضور سرانی از عربستان، ایران، ترکیه، امارات، 
قطر، مصر و اردن برگزار شود. این شبکه لبنانی به نقل از برخی منابع 
نوشت: نشست بغداد دو هفته دیگر برگزار خواهد شد و انتظار می رود 
که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در آن حضور یابد. براساس 
این گزارش عراق تالش می کند که روســای این کشورها را در کنار 
هم جمع کند و میان آن ها نقاط مشترکی ایجاد کند. شبکه المیادین 
همچنین اعالم کرد: عراق تالش می کند که در حاشیه نشست بغداد 
نشســتی دوجانبه میان ایران و عربستان برگزار کند. عراق در تالش 
است که بعد از برگزاری نشست های دوجانبه غیرعلنی میان ایران و 

عربستان به قطع روابط میان دو کشور پایان دهد. 

< اختالفات ایران و عربستان در قالب گفتگو حل می شود؟ 
قاسم محبعلی، کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است: »گفتگوهایی 
که قبال در سطوح غیر رسمی در بغداد صورت گرفته نشان می دهد تا 
اندازه ای عربستان تمایل پیدا کرده مسائلش با ایران را مدیریت کرده 
و از بحرانی تر شدن وضعیت جلوگیری کند.« وی می افزاید: »مسائل 
مختلفی بین ایران و عربســتان است که به سادگی و به سرعت قابل 
حل وفصل نیســت. در هر حال دو کشور همسایه هستند و منافعی 
مشترک و نیز اختالفاتی هم در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی و 
رقابت های منطقه ای و مذهبی دارند. تجربه نشان می دهد مذاکرات در 
سطوح پایین خیلی در مورد عربستان موفق نیست. اگر قرار است بین 
این دو کشور توافقی صورت گیرد و عادی سازی روابط انجام شود الزم 
است دو کشور در سطوح باال با یکدیگر گفتگو کنند.« محبعلی تأکید 

می کند: »سطوح باال یعنی رهبران دو کشور با هم صحبت کنند.« 

< ریاض روی یک دست شدن قدرت در ایران حساب باز کرده است! 
این دیپلمات اســبق با اشاره به گذشته ی دیپلماسی ما بین تهران و 
ریاض اظهار می دارد: »عربســتان در زمان آقای روحانی معتقد بود 
کــه وی و وزیر خارجه، به طور کامل حاکمیــت ایران را نمایندگی 
نمی کنند. شاید االن این تصور برایش ایجاد شده که اکنون حاکمیت 
یک دســتی در ایران به وجود آمده و دولت بخشی از حاکمیت است 
یا به تعبیری از پشــتیبانی های بیشتری از سوی حاکمیت بهره مند 
خواهد بود، بنابراین می تواند مستقیما با راس حکومت ایران صحبت 

کند و هم اینکه می خواهد این گمانه و مسئله را آزمایش کند. 

< عراق به دنبال موقعیت از دست رفته! 
محبعلی، عراق را در گذشته، کشور تأثیرگذاری در منطقه می نامد و 
تأکید می کند: » نکته دیگر هم این است که عراقی ها در تالشند که 
نقش گذشته عراق در منطقه را احیا کنند و به یک قدرت منطقه ای 
تبدیل شــوند. همان طور که در زمان »صدام حسین« از این امکان 
برخوردار بودند و همین طور زمینه بازگشــت بغداد به دنیای عرب 
فراهم آید و این ها نیازمند این است که توازنی بین رابطه شان با ایران 

و کشورهای عرب ایجاد شود. 

< میزان آمادگی ایران و عربستان برای گفتگو بدون میانجی چقدر است؟
سفیر اسبق ایران در مالزی در پاسخ به این پرسش که »میزان آمادگی 
ایران و عربستان برای گفتگو بدون میانجی چقدر است؟« و آیا همانطور 
که برخی معتقدند مســائل اختالفی ایران و آمریکا باید بدون میانجی 
حل شــود وضعیت اختالفات ریاض - تهران نیز همین گونه اســت 
می گوید: »مسائل بین ایران و آمریکا و همین طور سطوح آن متفاوت 
اســت و کسانی که بین ایران و آمریکا حرکت می کنند غالبا در سطح 
میانجی گری نیستند و تنها پیام ها را رد و بدل می کنند. میانجی باید 
حداقل از یک ابزار و قدرت هایی برخوردار باشــد که دو طرف آن ها را 
بپذیرند. مسئله ایران و عربستان متفاوت از مسئله ایران و آمریکا است. 
در هر حال ایران و عربســتان دو کشور همسایه هستند مسائلی دارند 
که دو طرف را به هم پیوند می دهد. مسئله حج مسئله مشترکی است 
که بین دو کشور وجود دارد. عربستان هم به دلیل همسایگی نیازمند 
است که مسائل خود با ایران را مدیریت کند و به چارچوبی برساند که 
از حالت بحرانی خارج شود.« محبعلی ادامه می دهد: »البته مسائل ایران 
و عربستان تحت تاثیر مناسبات ایران با غرب و آمریکا هم است و بدون 
توجه به مسائلی چون برجام و حل اختالفات ایران و آمریکا نباید انتظار 
داشت که به روابط دوستانه با عربستان برسیم. مسائل مشترکی بین 
ایران و عربستان وجود دارد مانند مسئله یمن، سوریه، لبنان و عراق. عراق 
همسایه مشترک ایران و عربستان است و هر دو منافع امنیت ملی شان 
با عراق گره خورده اســت. از آن طرف عربســتان یمن را حیاط خلوت 
خود می داند. مسائل دیگری چون انرژی و نفت هم وجود دارد که هم 
می تواند محل رقابت باشــد هم منافع مشترک برای دو کشور در پی 
 داشته باشد. برخی روابط ایران با کشورهای کوچک خلیج فارس بستگی 

به مناسباتش با عربســتان دارد. اگر روابط با عربستان رو به گسترش 
باشد ارتباط با کشورهایی چون کویت و بحرین هم توسعه پیدا می کند. 

< عربستان برخالف تصور خیلی ها، رهبران بسیار هوشمندی دارد! 
این کارشــناس مســائل بین المللی با غلط بودِن دست کم شمردن 
ســعودی ها تأکید می کند: »باید به این نکته توجه داشت که درست 
اســت در عربســتان حکومت دموکراســی وجود ندارد اما رهبران 
هوشــمندی دارد که با جهان در ارتباط هســتند و اگر هم خواسته 
باشند روابطشان با اسرائیل را پیش ببرند از سیاست موازنه استفاده 

می کنند یعنی مناسبات شان با ایران را هم کنترل خواهند کرد.« 

< دوستی و دشمنی در دنیای سیاست دائمی نیست
محبعلی با تأکید بر این نکته که: »دوســتی و دشــمنی در دنیای 
سیاست دائمی نیست.« اظهار می دارد: »دنیای امروز متفاوت از دنیای 
قبل است. در گذشــته پارادایم جنگ و صلح بود اما در دنیای امروز 
ســه پارادایم تنازع، رقابت و همکاری با هم وجود دارد. و کشورها در 
روابط شــان با کشورهای خارجی این سه مورد را اعمال می کنند. در 
ایران به دلیل عدم توسعه یافتگی زیاد، هنوز توجهی به این سه پارادایم 
ندارند. عربســتان مهم ترین کشور منطقه ای است و ایران بدون حل 
مشکالتش با این کشور نه مناسبات منطقه ای را می تواند پیش ببرد و 

نه مناسبات بین المللی را. 

< نقش آمریکا در نزدیکی ایران و عربستان
قاسم محبعلی خاطرنشان می سازد: »در خاورمیانه سطوح بازیگری 
تفاوت دارد. طبیعتا بازیگران بزرگتر امکانات بیشتری برای مدیریت 
بــازی دارند پس نمی توان به آســانی پذیرفت که آمریکایی ها قطعا 
می خواهند که مناســبات ایران و عربســتان بهبود پیدا نکند زیرا با 
بهبود روابط ایران و عربستان هم ایران باید تغییراتی در مناسباتش 
با عراق، سوریه و یمن بدهد هم عربستان باید تغییراتی را ایجاد کند. 
ایران نمی تواند هم زمان از حوثی ها انتظاراتی داشــته باشد و از آن 
طرف رابطه خوبی با عربستان! در مورد کشورهای دیگر هم به همین 
ترتیب. بنابراین هر دو طرف باید تغییراتی در سیاست های شان ایجاد 

کنند و از وضعیت تهاجمی که نسبت به هم دارند عدول کنند.« 

< بعید است آمریکا مخالف بهبود روابط تهران - ریاض باشد! 
این کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید: »عربستانی ها در ابتدای بحران 
یمن به ایران پیغام دادند که مشکلی نداریم که شما با حوثی ها ارتباط 
داشته باشید و در رشد اقتصادی آن ها مشارکت کنید اما ما هم مجبوریم 
در مقابل آن ها اسلحه دست گیریم. بنابراین با تغییر در سیاست هر دو 
کشور بهبود شرایط را شاهد خواهیم بود که آمریکایی ها هم با توجه به 
سیاست های کلی تری که دارند بعید است موافق نباشند زیرا آمریکایی ها 
می خواهند اشتغاالتشان در خاورمیانه را کاهش دهند و خودشان مستقیم 
درگیر نباشند.« محبعلی در واکنش به این مسئله که پس فروش اسلحه 
چه می شــود؟ خاطرنشان می ســازد: »در زمان جمهوری خواهان بله 
درست است که آن ها بیشتر با کمپانی های فروش اسلحه کار می کنند 
اما دموکرات ها چنین تفکری ندارند. در ضمن بهبود روابط به این معنا 
نیست که عربســتانی ها از افزایش قدرت نظامی خود صرف نظر کنند 
اصوال بازدارندگی ابزاری است که به بهبود روابط بین همسایگان کمک 
می کند.« محبعلی ادامه می دهد: »ضمن اینکه نقاط مشترکی بین این دو 
کشور وجود دارد اختالفاتی هم بین آن ها وجود دارد و جدی است. مثال 
عربستانی ها به راحتی نخواهند پذیرفت که ایران در یمن حضور داشته 
باشد در مورد عراق، سوریه و لبنان هم به همین شکل. این مسائل یک 

روند و پروسه است که آن ها را در میدان گفتگو می توانند حل کنند. 

< ایران هراسی در حکمرانی عربستان یک ابزار است
این کارشناس مسائل بین المللی و منطقه ای در واکنش به این موضوع 
که: » ایران هراسی در حکمرانی عربستان یک ابزار است« می گوید: 
»در دنیای امروز به این مســائل نباید مطلق نگاه کرد. همان طور که 
گفتم ســه پارادایم تنازع، رقابت و همکاری در کشورها وجود دارد و 
پر رنگ و کم رنگ تر بودن هر کدام فرق می کند که بستگی به منافع 
کشورها دارد. اینکه بگویم مثال ایران و عربستان به دو دوست متحد 
تبدیل می شوند بسیار دور از ذهن است. اما به نفع هر دو است که به 
عنوان دو همســایه مسائل شان را مدیریت کنند و هزینه های اضافی 
بابت اختالفات شان نپردازند. ضمن اینکه وقتی عربستان روابطش با 
ایران را مدیریت کند حتما دست پرتری در مقابل آمریکا و اسرائیل 
دارد. حکمرانِی هوشــمندی در عربستان حاکم است که می دانند در 
شرایط مختلف چطور عمل کنند می دانند چه زمانی با ایران دوست 
و چه زمانی دشمن باشند. االن عربستان و آمریکا هم در همه مسائل 
موافق یکدیگر نیســتند بســیاری در آمریکا به دنبال محکوم کردن 
عربستان در مسئله یازده سپتامبر و مسئله خاشقچی هستند. در مورد 
سایر کشورها مانند بحرین و امارات هم همین گونه است. کشورها در 
همه مسائل منطبق با یکدیگر نیستند. لذا هنر سیاست خارجی این 

است که از شکاف ها برای پیشبرد خود استفاده کند.« 

< امیدواری در کاهش سطح اختالفات ایران و عربستان وجود دارد؟ 
محبعلی در پاسخ به این پرسش که آیا: »امیدواری در کاهش سطح 
اختالفات ایران و عربســتان وجود دارد یا خیر؟« می گوید: »مسائل 
خاورمیانــه پیچیده اســت و در مواردی غیرقابل پیش بینی اســت. 
چون در خاورمیانه بازیگران متعددی وجود دارند و از تشــنج ســود 
می برند. مثال بحرین که از اختالف ایران و عربســتان راضی اســت. 
اگر بین عربســتان و روسیه اختالفی وجود نداشته باشد دلیل ندارد 
ما برای آن ها ســرمایه گذاری کنیم یا همین طور حزب اهلل در لبنان. 
بنابراین خیلی عالقه مند نیستند که روابط با عربستان، مصر، آمریکا 
و اسرائیل بهبود پیدا کند و از حالت تشنج خارج کند آن وقت دیگر 
دلیلی ندارد ایران ســالی چندین میلیارد برای سیاست خارجی اش 
هزینه کند. در خاورمیانه روس ها، آمریکایی ها، اروپایی ها و چینی ها 
حضور دارند. این ها برای آنکه منافع شان را پیش برند روی بازیگران 
خرد ســرمایه گذاری می کنند. مثال روس ها بیشــتر عالقه دارند که 
آمریکایی ها مشغول مسئله ایران شوند تا از توجه به روسیه در شرق 
اروپــا باز مانند. بنابراین تشــنج در خاورمیانه به نفع بازیگران بزرگ 
است. بنابراین سقف بازی بازیگران متفاوت است. هر چه سقف پرواز 
باالتر با بازیگران بزرگتر دچار چالش می شوند و سطح پرواز پایین تر 
درگیری با بازیگران خرد تر را به دنبال دارد. لذا تنظیم مدیریت آن ها 
مهم اســت. که البته نه در توان عربستان است که مسائل خاورمیانه 
را مدیریــت کند و نه در اختیار ایران. چون بازیگران متضاد و منافع 
متضاد وجود دارد و سطوح و تعداد بازیگران هم زیاد است تاریخ نشان 
داده خاورمیانه همیشه دچار بحران است. انتظار آرامش در خاورمیانه 
خوش بینانه اســت زیرا بنا بر دالیلی بســیار مهم اساساً جمهوری 
اسالمی ایران نمی تواند مستقال به منافع ملی و تنها ایران فکر کند.« 

< جامعه ی بین الملل پیام یکدست شدِن قدرت در ایران را دریافت کرده است!
محبعلی در پایان با تأیید این مســئله که جامعه ی بین الملل »یک 
دســت شــدِن قدرت در ایــران را دریافت کرده اســت!« می گوید: 
»همان طورکه در ابتدای مصاحبه گفتم: » برداشت عربستان از دولت 
آقــای روحانی این بود که آن ها نمایندگی تماِم حاکمیت در ایران را 
برعهده ندارند و احتیاط می کردند و عالقه ای نیز نداشتند که در زمان 
آقای روحانی گفتگو کنند و تمایل داشــتند با راس حکومت مذاکره 
کنند. فکر می کنم آمریکایی ها هم همین نظر را دارند. بنابراین آن ها 
فکر می کنند آقای رئیســی و دولتــش حرف هایی را خواهند زد که 
سیاســتگذار اصلی ایران خواهد زد. البته این مسئله در جهت عکس 
حتی ممکن هم است به تشدید فشــار ها به ایران منجر شود. از آن 
طرف اگر ایران تمایل به حل اختالفات داشــته باشــد ممکن است 
کانال هایی باز کند کــه روابط با جهان خارج بهبود پیدا کند. در هر 
دو صورت دولت آقای رئیسی در مسیر انتخاب های دشوار قرار دارد. 
حاکمیــت در ایران دیگر نمی تواند مانند زمــان دولت آقای خاتمی 
و روحانی بــا ابزار دولت بازی کند. پس بایــد پذیرفت و قبول کرد 
که دنیای بین الملل پیام یکدست شــدن قدرت در ایران را گرفته و 
پذیرفته اســت و اینکه دیگر در ایران قدرت چند جانبه بازی کردن 
وجود ندارد و پیام های متعدد از ایران مخابره نمی شــود؛ که این هم 

می تواند فرصت باشد و هم تهدید.

قاسم محبعلی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با آفتاب یزد راه ها و احتماالت حل اختالفات ایران و عربستان را بررسی کرد 

عالقه ریاض به یکدستی قدرت در ایران!
دنیای بین الملل پیام یکدست شدن قدرت در ایران را گرفته و پذیرفته است و این یعنی دیگر قدرت چند جانبه بازی کردن وجود ندارد

و پیام های متعدد از ایران مخابره نمی شود که این هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید!

امتحان جامع دانشجویان دکتری
وعدم مساعدت سازمان مرکزی

ادامه از صفحه اول:

و از آن گذشته، سوال اساسی و اصلی این است:
کدام مهمتر است حفظ جان صدها دانشجو و خانواده هایشان یا عمل 

کردن طبق بخشنامه ای غیر انسانی؟ 
بســیاری از دانشــجویان عدم تمایل خود را مبنی بر شرکت در این 

آزمون حضوری اعالم کرده اند. این آزمون چیزی جز تکرار مکررات 
دروس گذشته نیست، دروسی که بارها دانشجویان آن ها را گذرانده و 
امتحان داده اند و خود سازمان میداند که با یک تصمیم بهتر میتواند 

شرایط پر استرس امروز را برای دانشجویان کمرنگتر کند.

سیاسی

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، رسمًا 
دعوتنامه الکاظمی برای حضور در کنفرانس 
کشــورهای همســایه را به سیدابراهیم 
رئیســی تحویل داد تا برخی گمانه زنی ها 
پیرامون احتمــال دیدارهای دوجانبه بین 
تهران و ریاض برای حــل اختالفات قوت 
گیرد و اما تالش برای حل این اختالفات از 
ماه ها قبل به میزبانی بغداد آغاز شــده و 
این می تواند فصل جدیدی از پیگیری ها و 
مذاکرات انجام گرفته تلقی شود. محبعلی 
معتقد اســت اختالفات این دو کشــور 
بزرگ، مسلمان و مهم در ابعاد منطقه ای 
و بین المللی گســترده تر از آن است که 
انتظار داشته باشیم طی مذاکرات، همگی 
آن ها رفع شود اما همین که اراده ای برای 
حل این اختالفات به وجود آمده می تواند 
اخیر  ماه های  باشــد. در  خوشحال کننده 
دو بحث در ژئوپلیتیــک منطقه ی خلیج 
فارس و خاورمیانه همواره وجود داشــته 
است؛ تالش آمریکایی ها برای »مدیریت 
بی ثباتــی« و حرکــت عراق به ســمت 
ایجاد »موازنه ی مثبــت« و حال باید دید 
بازیگران بزرگ منطقه ای و جهانی چگونه 
بین این دو موضوع تعادل برقرار خواهند 
کرد. ازیک ســو خاورمیانه همواره یکی از 
اصلی ترین کانون های بحران در جهان بوده 
و از سوی دیگر این احساس که آمریکا دیگر 
تنش های  را در منجالب  نمی خواهد خود 
روزبه روز  دارد،  نــگاه  باقی  خاورمیانه ای 
بیشتر قوت می گیرد و حال پرسش اینجا 
اســت که طی هفته ها و ماه های آینده 
بســیاری یا حداقل بخش هــای مهمی از 

معماهای موجود حل خواهد شد؟ 

طالبان، طالبان است!
ادامه از صفحه اول:

 جنایت خونینی در حال رخ دادن اســت که 
کودکان و زنان بــا محرومیت از ابتدایی ترین 
حقوق شان بزرگترین بازندگان آن خواهند بود.

برای تغییر معادله تنها راه پویشــی مردمی 
در تمــام کشــور های جهان الزم اســت تا 
انعــکاس خواســته ها و صدای فریــاد مردم 
مظلوم افغانستان باشد و دولت ها را به انجام 
ســاده ترین امر انســانی  که همانا ایستادن و 

مقابله در برابر طالبان است منقاد نماید.
سازمان های غیردولتی می توانند نقش مهمی 
را در این برهه حساس ایفا نمایند و با ایجاد و 
تقویت شبکه های اجتماعی، زنجیروار همه ی 
مردم دنیا را از کابل تا ســارایو، از مرز دیورند 
گرفته تا دماغه ی امید نیک تا پرل هاربر و...
برای رســیدن به یک خواســته مشخص و 

مشترک از دولت ها همراه کنند. 
 طالبان بارها و بارها نشان داده است، گروهی 
نیست که قائل به مذاکره و گفتگو باشد و در 
عمل هر امتیاز مذاکره را به حســاب ضعف 
طرف مقابل و قدرت خود گذاشته، جسورانه 
یک قدم جلوتر می گذارد و این چیزی نیست 
که طی دهه های اخیر -از زمان بسته شــدن 
نطفه تا نشو و نمای قارچی این گروه- بر هیچ 

دیپلمات حتی تازه کاری پوشیده باشد.
بنابراین بحــران آزمودن گروهــی که بارها 
آزمون قساوت خود را پس داده است این گونه 
قابل حل و فصل خواهد بود و البته باید تاکید 
گردد خود را به آن  راه و نفهمیدن زدن هایی 
که امــروز خصوصا از وکالی بدون داشــتن 
حق وکالت اجرای نظــم نوین جهانی دیده 
می شود، نوعی تشریک مساعی مستقیم با این 
گروه خشن و اهداف آن است و روزی همین 
اصحاب دست روی دست گذاشتن  و شانه باال 
انداختن، در دادگاه هایی شبیه نورنبرگ باید 

پاسخگو باشند.
چو بد کردی مباش ایمن ز آفات
که واجب شد طبیعت را مکافات

اقتصاد سیاه چاله
ادامه از صفحه اول:

اگــر در مــورد علــل یــا راه حل هــا اجماع 
 وجود نداشــته باشد مشــکالت جدی، ادامه 
خواهد داشت و آنوقت هیچ سیستمی نمی تواند 
اقدامــات نیرومند را به صورت پایدار اجرا کند 
و متأســفانه این امر تا حدود زیادی با توجه به 
مشــکالت اقتصادی کنونی، به ویژه در کشور 
دیده می شود. در حالی که توافق بر سر نیاز به 
رشد بیشــتر و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت و 
مهار انباشــت بدهی در دراز مدت وجود دارد، 
ولی هنوز انســداد سیاسی و اختالف نظرهای 
عمیقی در نحوه اداره کشور وجود دارد. در واقع 
اختالف نظر قابل مالحظه ای در کشور وجود 
دارد که چه سیاست هایی را در مواجهه با داخل 
یا خــارج باید دنبال کنیم ولی هر دو طرف به 
مجموعــه ای از واقعیت ها نگاه نمی کنند و در 
عین حال نتیجه گیری های کامالً متفاوتی را 
انجام می دهند. هر دو طرف بر اساس مدلهای 
خــود می خواهند خود را اثبات کنند، و هر دو 
طرف به موارد خالف واقع اشــاره می کنند که 
نشان می دهد طرف مقابل صادق نیست و یا در 
اشتباه است. هر دو طرف بحث هایی دارند که از 
نظر فکری جذاب نیستند، ما باید در نظر بگیریم 
این است که چیزی خارج از نظریه های اقتصادی 
در کشور اتفاق می افتد، این بدان معناست که 
پیروی از هر دو راه حل می تواند منجر به فاجعه 
شود. در ســرزمین ما اقتصاددانان توانمندی 
وجود دارد که می توانند مشــکالت اقتصادی 
کشور را به سیر نزولی برسانند و راه حلی مناسب 
برای بحران اقتصادی ارائه دهند. لحظه ای که 
جامعه سیاسی اعتماد خویش را به متخصصان 
از دست می دهد، بدیهی است که اقتصاد کشور 
اینچنین نابســامان باشــد. وقتی دایره قدرت 
کوچکتر و کوچکتر شود، نمی شود حتی ظرف 
۱۰۰ سال هم وضعیت چرخه زندگی مردم را 
متعادل کرد. اقتصاددانان متخصص و توانمند و 
ملی کشور می توانند ارزش پول ملی را قوی تر 
کنند و ما را از ســیاه چاله دور کنند و این امر 
مهم در گرو مشخص شدن تکلیف سیاست های 
داخلی و خارجی کشور است. باید راه منحصر 
به فرد و فوری برای دستیابی به سرعت فرار از 
سیاه چاله اقتصادی کشور یافت و این امر مهم 
فقط با تجدید و اصالح ساختارامکان پذیر است. 
نتایج گذشــته، نشانه ای از نتایج آینده نیست. 
بنابراین باید فکری کــرد. همه اینها نیازمند 
تفکر جدید و سیاست های جدید است. هنگامی 
که اقتصاد ما در ســیاه چاله قرارگرفته است 
نمی توان تولید و اشتغال و رشد و تقویت پول 
ملی را تثبیت کرد. سیاستگذاری های سیاسی و 
اقتصادی را باید به جای دیگر و درستش سوق 
داد. چه چیز باید انجام شود؟ اگر سیاستگذاران 
تصدیق کنند که مشکل اقتصادی برگرفته از 
نوسانات سیاست های داخلی و خارجی است، 
برای شــروع مفید خواهد بود. نقطه شــروع، 
کاهش تنش سیاسی در جهان و منطقه است. 
اعمال، خرد و عقالنیت در راستای منافع ملت 

ایران است.

7

۰9۰5- امیدواریم اعضای کابینه دولت 
رئیســی افراد کاربلد و خوش  ســابقه ای 

باشند. )5/۱3(
۰9۱۰- تکلیف این مــردم در این بازار 
بی سروسامان چیست؟ قیمت برنج چند 
برابر باید بشود؟ چرا کسی به فکر مردم 

نیست؟ )5/۱3(
۱۰۱۱- اگــر لغو تحریم ها بــه تعویق 
بیفتد اوضاع مردم از چیزی که هســت 
بدتر می شود. مردم دیگر تحمل بار فشار 

گرانی ها را ندارند. )5/۱3(
۱۰2۱- نخل های خوزستان سرمایه ملی 
است. فکری به حال این درختان بکنند 

که در معرض نابودی اند. )5/۱3(
23۰۱- اســرائیلی ها خیلی رجزخوانی 
می کنند دنبال ایجاد درگیری هستند؟ 

 )5/۱2(
23۱۰- برخــی خبرها خیلــی مردم را 
نگران می کند، می گویند تا پایان ســال 
چند پیک دیگر داریــم. با این وضعیت 

خدا به داد مردم برسد. )5/۱2(
23۱۱- بــه نظــر ما وجــود آقای علی 
الریجانی در دولت جدید می تواند خیلی 
مفید باشد. ایشان تجارب زیادی دارند. 

)5/۱2(
232۰- واقعا تاســف برانگیز اســت که 
آمریکایی هــا حتی در موضــوع تبادل 

زندانیان هم عهدشکنی کردند. )5/۱2(
233۱- افزایــش قیمت برنــج و چای 
وحشــتناک اســت. تو را به خدا فکری 
برای مردم بکنید. یک سروســامانی به 

این بازار بدهند. )5/۱2(
234۱- در برگزاری مراســم محرم باید 
خیلی جــدی پروتکل ها رعایت شــود. 

شرایط خطرناکی داریم. )5/۱2(
22۱2- افزایش 46 درصدی دهک های 
جامعه عرصه و زندگی را بر این دهک ها 
تنگ کرده. دیشــب لپــه قیمت کردم 
کیلویی 48 هــزار تومــان. واقعا مردم 

چه کار کنند؟ )5/۱2(
222۱- امیدواریــم طبــق گفته آقای 
رئیســی رئیس جمهــور جدیــد وضع 

معیشت مردم بهتر شود. )5/۱2(
223۱- برگــزاری هر گونه مراســم در 
صورت عدم رعایت پروتکل ها یا غفلت از 

آن خیلی خطرناک است. )5/۱2(
224۱- هنوز وضعیت طرح محدودسازی 
اینترنت مشــخص نیســت صحبت از 
اینترنت ماهواره ای و اینترنت بدون فیلتر 

به میان است. )5/۱2(
225۱- خواســتم ســوال کنــم چــرا 
برخی افــراد در واکنش بــه طرح های 
مجلــس می گویند دنبال مدل چینی یا 

کره شمالی هستند؟ )5/۱2(
2۱4۰- تحریم ها و آثار زیانبار آن مثل 
آواری بود که بر سر تجارت ایران با دنیا 

فرود آمد. )5/۱2(
2۱5۰- رژیم جعلی و غاصب اسرائیل با 
اتهام زنی ها به ایران دنبال تحریک کردن 
ما به درگیری و تنش اســت. دست این 
مــکاران برای ما رو شــده و باید مراقب 

بود. )5/۱2(
2۱53- آقای محســن هاشمی! چرا از 
مردم تهــران عذرخواهی کرد؟ ما که از 
عملکرد ایشان در شورا راضی بودیم فقط 

خیلی کم فروغ بودند! )5/۱2(
22۰5- در خبــر و تصویــری دیدیــم 
طالبان یک کودک را چند ضربه شالق 
زده. واقعا تاســف انگیز اســت اینها چه 

آدم هایی هستند. )5/۱2(
22۰9- با این اوضاع وحشتناک فوتی ها 
باید واکسیناسیون خیلی سریع تر انجام 
بگیــرد تا همیــن حاال هم دیر شــده! 

)5/۱2(
2۱۱۰- اگــر دولــت درحــال حاضر با 
کسری بودجه مواجه هست این کسری 

بودجه چگونه جبران می شود؟ )5/۱2(
2۱2۰- در صفحه سالمت روز دوشنبه 
از دکتــر مومن زاده کــه فوق تخصص 
طــب فیزیکی هســتند نــام بردید اما 
اسم کوچک ایشــان را ذکر نکردید. اگر 
بخواهیم با ایشان تماس بگیریم چگونه 
می توانیم ایشان را پیدا کنیم؟ در صورت 
امکان اسم کوچک ایشان را برای ما ذکر 

کنید. )5/۱2(
آفتاب یزد: نام ایشان دکتر سیروس 

مومن زاده می باشد. 
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427



 پری دریایی در خیابان های 
سیل زده اسکاتلند! 

زنی که با شــبیه کردن خود به پری دریایی در 
حال شنا در خیابان های سیل زده گالسکو بود 
حیرت ساکنان محلی را رقم زد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، ســاکنان محلی در گالسکو پس از 
وقوع سیل در این شــهر اسکاتلند با صحنه ای 
عجیب روبه رو شــدند. در حالی که بارش باران 
شدید موجب جاری شدن سیل در خیابان ها شده 
بود صحنه شنای یک پری دریایی در خیابان های 
سیل زده موجب حیرت افراد محلی شد. تعدادی 
از افراد محلی که در حــال عبور از خیابان های 
ســیل زده بودند با یک پــری دریایی آبی رنگ 
مواجه شــدند. همچنین »گاوین میالر«، یکی 
از شهروندان محلی که از آپارتمانش شاهد این 
صحنه بود تصاویری از این پری دریایی را تهیه 
و منتشــر کرد. اما این پری دریایی در واقع یک 
زن محلی بود که جاری شــدن سیل در خیابان 
را فرصتی برای آشتی با کودک درون خود یافته 
بود. در تصاویری که میالر تهیه کرده این زن را در 
حالی که لباسی شبیه به پری دریایی پوشیده در 

حال شنا در خیابان نشان می داد.

رانندگی با ماشین برقی کودک 
در خیابان! 

اقدام عجیب یک مــرد آمریکایی در رانندگی با 
ماشــین برقی کودک در خیابان شلوغ به سوژه 
رسانه ها تبدیل شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
این اتفاق در یکی از مناطق ایالت ایندیانا آمریکا 
رخ داد. در این ویدئو یک مرد محلی پس از سوار 
شدن به این ماشین اســباب بازی ناگهان وارد 
خیابان می شود. در ابتدای این ویدئو این مرد در 
حال ترک پارکینگ یک فروشگاه یا رستوران دیده 
می شود. اما ماشینی که او قصد سوار شدن آن را 
دارد در واقع یک ماشــین برقی کوچک کودک 
اســت. او سپس ماشین را روشن کرده و پس از 
سوار شدن خودرو وارد یک جاده شلوغ می شود. 
در بخشی از این ویدئو خودروهای واقعی در حالی 
که از خیابان عبور می کنند دیده می شوند. صدای 
خنده فــردی که با تلفن همراهش این ویدئو را 
تهیه کرده در انتهای این ویدئو شنیده می شود. 
این ویدئو روز یکشنبه توسط »رکس چاپمن«، 
بسکتبالیست سابق آمریکایی در توئیتر منتشر 
شد. گفتنی است؛ این ویدئو از زمان انتشار تاکنون 

بیش از ۶۳۵ هزار بیننده داشته است.

»آن سان« کاپیتان تیم تیراندازی کره جنوبی ۳مدال 
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو کسب کرد، اما پس از بازگشت 
به کشورش به جای تحسین تحت انتقادات گسترده 
قرار گرفت. چرا؟ چون او موهایش را کوتاه کرده بود. 
به گزارش عصر ایــران، موهای لَخت کره ای درجهان 
معروف اند و به یکی از برندهای این کشــور آسیایی 
تبدیل شــده اند. بسیاری از زنان جهان از آرایشگران 
خود می خواهند تا با استفاده  از روش های ویژه چنین 
موهایی را برایشان شکل دهند. اما در این کشور مدرن 
آســیایی نیز مانند بسیاری از کشــورهای دیگر این 
منطقه موی کوتاه برای زنان چندان پسندیده به نظر 
نمی رسد و یادآور نگاه های فمنیستی و زنانه محسوب 
میشود؛ و همین موضوع گریبان تیرانداز مدال آور کره 
را نیز گرفته است. »آن سان« کاپیتان تیم تیراندازی 

زنان کره جنوبی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو پس از بازگشــت به کره 
جنوبی با توهین های گسترده مواجه شد و بسیاری او را فمنیست 
نامیدند. فمنیســت واژه های بارز در کره جنوبی است که اغلب بار 
»نفــرت از مردان« را به همراه دارد. یکی از مردان این کشــور در 
پســت شبکه اجتماعی نوشت: »خوب است که او )آن سان( مدال 
طال گرفته، اما موهای کوتاه باعث می شــود تا او فمنیست به نظر 
برسد. اگر این گونه باشد من دیگر حامی او نیستم. همه فمنیست ها 
بایــد بمیرند«. با افزایش انتقادات مردانه از او کمپین های دفاع نیز 
شــکل گرفت. هزاران زن کره ای برای حمایت از ورزشکار تیرانداز 
کشورشان عکس هایی با موی کوتاه خود را در شبکه های اجتماعی 
منتشــر و اعالم کردند موی کوتاه از ظاهــر زنانه آن ها چیزی کم 
نمی کند. زنان کره جنوبی مدت هاست که با تبعیض و زن ستیزی 
مبارزه می کنند و در دهه های گذشته گام های رو به جلویی مانند 
جنبــش »# می تو« )#MeToo( و لغو ممنوعیت ســقط جنین 
برداشــته و موفقیت هایی را کسب کرده اند. آیا جدیدترین جنبش 
زنان کره جنوبی برای پیشبرد تغییرات کار موثرتری انجام خواهد 
داد؟ »هــان جیونگ« قلب جنبش موی کوتاه زنان کره جنوبی در 
توییتر اســت و جنبش موی کوتاه را با هشــتگ »کمپین- موی 
کوتاه- زنان« شــکل داد. او گفت که پــس از دیدن نظرات مردانه 
در باره موهای ورزشــکار تیرانداز و مدال آور تیم المپیک کره این 
جنبش را راه انداخته است. این ضد فمنیست ها تا حد زیادی مردان 

جوان هستند، اما مردان مسن و حتی برخی زنان نیز در میان آن ها 
دیده می شــوند. او افزود: من فکر می کنم شروع یک کمپین برای 
]نمایش[موهای کوتاه و ابراز همبســتگی با ورزشکار زن المپیک 
موثر خواهد بود. ده ها هزار زن کره ای تصاویر خود با موهای کوتاه را 
در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. بسیاری از آن ها تصاویر قبل 
و بعد با موهای بلند و کوتاه خود را نشــان دادند. برخی می گویند 
موهای »آن ســان« الهام بخش آن هاست که بروند و موهایشان را 

کوتاه کنند. 

< چرا موی کوتاه با فمنیست ها مرتبط است؟ 
»هاون جونگ« نویســنده »کتاب جنبش #می تو« که به زودی 
در کره جنوبی منتشر می شــود در این باره گفت: جنبش می تو 
و مــوی کوتاه پس از جنبش »گن الغری نپوشــید« در ســال 
۲۰۱۸ شــکل گرفت. از آن زمان زنان جوان با موی کوتاه و بدون 
آرایــش ایده آل های قدیمی زیبایی را به چالش می کشــند. این 
نویســنده افزود: از آن زمان موی کوتاه به بیانیه سیاسی بسیاری 
از فمنیست های جوان تبدیل شده اســت. وی افزود: این آگاهی 
)زنان( با واکنش شــدید مردانی مواجه شد که فکر می کنند زنان 
در ایــن راه زیاده روی کرده اند. کره جنوبی در ســال های اخیر 
شــاهد افزایش کمپین های تحت رهبری زنــان مانند مبارزه با 

تصویربرداری مخفیانه پورنوگرافی بوده است. 

< ژست بحث برانگیز انگشتان دست در کره جنوبی
توهیــن به موهای کوتــاه ورزشــکار المپیکی کره 
جنوبی تنهــا چند هفته پــس از کمپین تهاجمی 
دیگری علیه »فمنیست ها« شکل گرفت. این جدال 
بر ســر حرکت انگشتان دســت پدید آمد. برخی از 
مردان ادعا می کنند ژســت مورد بحث آن ها تقلید 
نشانه فمنیستی در تحقیر مردان است. در این ژست 
که انگشــت شست و اشــاره به سمت هم کشیده و 
نزدیک هم قرار می گیرند. این ژســت نشــان گروه 
»مگالیا« جامعه آنالین و رادیکال فمنیست است که 
به صورت گســترده ای به عنوان ضد مردها شناخته 
می شــوند. این گروه اخیرا از هم پاشــید. برندهای 
تجاری ای مانند فروشگاه رفاهی GS ۲۵ و فروشگاه 
زنجیره ای مرغ ســوخاری »بی بی کیو جننسیس« 
)BBQ Genesis( و »کیوچون« در اوایل سال جاری و پس از 
درخواســت های فراوان و تحریم های مردمــی مجبور به حذف 
آگهی های چاپی ای شــدند که حرکات مشــابه این ژست در آن 
دیده می شــد. اگرچه و به احتمال زیاد آگهی های این بنگاه های 
اقتصادی قصد اظهار نظر یا نمایش حرکات سیاسی را نداشت، اما 
نوعــی تئوری بدبینانه را در بین مردان ایجاد کرد تا هر تصویری 

را که از دور شبیه این ژست بود را پیدا و حذف کنند. 
»جودی هان« اســتاد مطالعات جنســیتی در دانشگاه کالیفرنیا 
لس آنجلس می گوید: »برخی از مردان بر روی این تصاویر تمرکز 
و آن را با برند خاصی از فمینیسم مرتبط می دانند و ادعا می کنند 
که این گروه خاص آن ها را تحقیر و حقیر می کند«. گاهی اوقات 
خشــم آنقدر زیاد اســت که کمپانی ها مجبور بــه عذرخواهی 
می شــوند. برای مثال »چو یونگ سونگ« مدیر فروشگاه رفاهی 
GS ۲۵ با یکی از آگهی های این چنینی اش، از مقام خود تنزل 

یافــت. هر چند او برای ایجاد این »درد« عذرخواهی کرد و گفت 
در مورد طراحان پوستر و ژست موجود در آگهی تحقیق خواهد 
کرد. برخی از کارشناســان می گویند چنیــن عذرخواهی هایی 
مردان عصبــی را جســورتر می کند. عصبانیت ایــن گروه های 
آنالین که بیشتر آن ها مردان جوان هستند عمدتا از این واقعیت 
 نشــات می گیرد که آن هــا معتقدند موفقیت زنــان برای آن ها 

هزینه دارد. 

آفتــاب یزد- گروه شــبکه: دو روز پیش 
خبری در رســانه ها منتشــر شد که تلخ 
وناراحت کننده بود. خبری که حکایت از این 
داشت که دو زن در خیابان کاشانی ارومیه 
توسط یک راننده به بهانه »تذکر حجاب« 
زیر گرفته شدند. در واقع به دنبال درگیری 
لفظی میان یک راننده سواری پژو پارس با 
دو عابر زن به بهانه بدحجابی، راننده سواری 
اقدام به زیر گرفتن این دو نفر کرد. راننده 
مذکور بعد از این اتفاق بالفاصله فرار می کند 
که با اقدام به موقع پلیس دستگیر می شود. 
اگرچه حال این دو زن مساعد گزارش شده 
است اما این ماجرا با انتقادهای زیادی روبه رو 
شده است. مثال بهنام دلریش، نماینده ولی 
فقیه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در 
آذربایجان غربی ضمن محکوم کردن حرکت 
راننده خاطی گفته بــود: »باید در مقابل 
رفتارهای نادرســت ایستادگی کرد. اجازه 
نمی دهیم این گونه مسائل امر به معروف و 
نهی از منکر را زیر سوال ببرد. از رسانه ها 
می خواهیم روشنگری کنند زیرا این گونه 
صحنه ها مربوط به امر بــه معروف و نهی 
اجازه سوءاستفاده  نباید  و  نیست  از منکر 
به برخــی داده شــود.« در ادامه مجیدی 
دادستان عمومی و انقالب ارومیه هم اظهار 
را  بی قانونی  و  »اجازه خودسری  بود:  کرده 
به کســی نخواهیم داد و هر کسی که جان 
و مال و ناموس و امنیت مردم را به مخاطره 
بیاندازد به شدت با او برخورد خواهد شد.« 

< پاسخ قضائی به رفتارهای طالبانی می دهیم
اما همچنان واکنش هــا به این ماجرا ادامه 
دارد. چرا که معصومه پاشایی بهرام نماینده 
مرند و جلفا در مجلس در توئیتی نوشــت: 
»در مورد زیر گرفتن دو زن بدلیل بد حجابی 
در ارومیه ، باید بگویم بعضی ها نمی فهمند در 
کشور متمدنی به نام ایران  زندگی می کنند 
و اینجا پاســخ قضائی محکم به رفتارهای 
طالبانی می دهیم تا درس عبرتی برای آنان 
شود که می خواهند امنیت اجتماعی زنان  را 

خدشه دار کنند.« 

< جنایت است
همچنین معاون امور زنان و خانواده رئیس 

جمهوری در دولــت دوازدهم، در این باره 
گفت: »این نوع رفتارهای هیجانی برگرفته 
بلکه برگرفته  از تعالیم دینی ما نیســت 
از ســطحی نگری است که متاسفانه رواج 
داشته و برخی فکر می کنند با این رفتارها 
تکالیف خود را انجام می دهند و هیجانات 
خود را اینگونه نشــان می دهند در حالی 
که قطعا این کار مردود است و اگر این دو 
زن با ماشــین زیر گرفته شده اند، جنایت 
اســت و فرد باید به کیفر خود برسد.« به 
کرد:  اظهار  ابتکار  معصومه  ایسنا،  گزارش 
»امر به معــروف و نهی از منکر اصل دینی 
ما است، اما شروط و شــرایطی دارد و به 
هیچ عنوان اگر شــروطش مهیا نشود امر 
به معروف و نهی از منکر تلقی نمی شــود؛ 
یکی از شــروط مهم آن، این است که فرد 
کند  برقرار  با مخاطب خود  موثری  ارتباط 
و خودش این شایســتگی را داشه باشد 
که با مخاطب خود درســت حرف بزند و 
اثرگــذاری الزم را داشــته و خودش فرد 
مورد اعتمادی باشد.« وی افزود: »اگر این 
فرد بازداشت شده تشــکر می کنم و اگر 
نه برخورد قانونــی الزم حتما باید انجام 
شــود. اگر این دو زن با ماشین زیرگرفته 

ارشاد  شده اند جنایت است و درچارچوب 
نیســت و فرد باید به کیفر خود برســد. 
را  عدالت  قانونی   امیدوارم دســتگاه های 

ایجاد کنند.« 

< حکایت تلخ یک نفرت
از سوی دیگر عصرایران طی یادداشتی به 
قلم مصطفی داننده در این باره می نویسد: 
»با هم درگیری لفظی پیدا می کنند. دعوا 
سر حجاب است. راننده عصبانی می شود و 
دو زن بــه نظر او بدحجاب را زیر می گیرد. 
اما  نهً؟!  می ماند؛  ســینمایی  فیلم های  به 
این داســتان واقعی اســت و در یکی از 
خیابان های ارومیه اتفاق افتاده اســت. در 
آستانه ایام شــهادت امامی که شهید امر 
به معروف است، این شیوه امر به معروف از 
کجا نشات گرفته است؟ کدام یک از بزرگان 
دین اینگونه رفتار کرده اند که برخی برای 
بــا آنچه بی حجابــی می خوانند،  مقابله 
دست به رفتار خشونت آمیز می زنند؟ این 
از نفرت  رفتار خشونت آمیز دلیلی به غیر 
دارد؟ دو قطبی  های ایجاد شده در جامعه، 
حاصلش همین رفتار بی رحمانه ای است که 
می بینیم. جامعه ای که به دلیل نفرت، توان 

گفت وگو ندارد. نهایت بسیاری از حرف ها بر 
سر مسائل مناقشه برانگیز دعوا و برخورد 
احتماال شما هم فیلم هایی  فیزیکی است. 
که در شــبکه های اجتماعی در باب تذکر 
لســانی در مورد حجاب است را دیده اید. 
این فیلم ها را هر دو طرف ماجرا هم منتشر 
می کنند. انتهای حرف زدن آن ها به درگیری 
و ناسزا ختم می شود، هیچ کس نمی خواهد 
حرف دیگری را بشنود. در کتاب سووشون 
سیمین دانشور می خوانیم که: » پدر گفت: 
دوست داشــتن که عیب نیست باباجان. 
دوست داشتن دل آدم را روشن می کند. اما 
کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر 
با محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند، 
نفــرت ورزیدی غنچه ها پالســیده  اگر 
می شــوند. آدم باید بداند که نفرت و کینه 
برای خوبی و زیبایی نیســت، برای زشتی 
و بی شــرفی و بی انصافی است.« متاسفانه 
جامعه ما در حال پالسیده شدن است؛ چون 
نفرت تقریبا در حال گرفتن تمام کشــور 
است. واقعا چرا نمی توانیم همدیگر را تحمل 
کنیم؟ چرا دوست داریم همه مثل ما شوند؟ 
مثل ما فکر کنند و مثل ما لباس بپوشند؟ 
جامعه ای که همه مثل هم باشند، سرزمین 
آدم های آهنی اســت نه شهر انسان هایی 
که فکر می کنند و می اندیشند. طی همین 
روزها مداحــی توییت کرد که: »هیچ َکس 
را به انــدازه انقالبی هــا و حزب اللهی ها، 
وطن دوســت و عاشــِق ایران ندیدم.« به 
همین راحتی جامعه دو قطبی می شــود. 
آدم ها اگر از حلقه های محدود اطراف شان 
بیرون بیایند و با باقی افراد جامعه حشر و 
نشر داشته باشند، می بینند که چه بسیار 
نیستند  اللهی  آدم هایی هستند که حزب 
انقالبی هایی که او  انــدازه  اما ایران را به 
می گوید دوست دارند. برعکس این داستان 
هم وجود دارد. عده ای، خود را مرکز ایران 
دوستی می دانند و هر کسی خارج از حلقه 
َآنها باشــد را ضد وطن می خوانند. وقتی 
نفرت بکاریم و جامعه را دو قطبی کنیم باید 
شاهد صحنه های تلخی مثل حادثه ارومیه 
معروف  آمران  به  باید شاهد حمله  باشیم. 
باشیم. نفرت، جامعه را پژمرده می کند؛ از 

ما گفتن بود. «

بازتاب زیر گرفتن دو خانم با ماشین در ارومیه به دلیل بدحجابی 

جامعه فراری از گفتگو
المپیکی متفاوت 

در بیابان های سوریه 

۱۲۰ کودک و نوجوان ســاکن در اردوگاه های 
آوارگان جنگی در اســتان ادلب ســوریه در 
المپیک چادری ۲۰۲۰ شــرکت  مســابقات 
 کردند. به گــزارش عصرایــران، این کودکان 
۸ تا ۱۴ســاله از ۱۲ اردوگاه در اســتان ادلب 
در شــمال غرب سوریه در این المپیک حضور 
یافته اند. جمعیت استان ادلب سوریه بیش از 
۳ میلیون نفر تخمین زده می شود که بیش از 
۲ میلیون نفر آن ها از آوارگان جنگی ســوری 
دیگر مناطق ســوریه هستند. این مسابقات از 
روز شــنبه و همزمان با پایان یافتن مسابقات 
المپیک تابستانی ۲۰۲۰ توکیو برگزار می شود. 
این مسابقات »المپیک چادر ۲۰۲۰« نامگذاری 
شده اســت و در رشته هایی چون پرتاب نیزه، 
 پرتاب دیســک، پرش از ارتفــاع، دو با مانع، 
ژیمناســتیک، ورزش هــای رزمــی، والیبال، 
بدمینتون، فوتبال و حتی »اســب سواری« )با 
اسب های چوبی( است. موسسه خیریه سوری 
»بنفیتس« که برگزار کننده این برنامه است، 
هدف از برگــزاری این مســابقات را امیدوار 
ساختن کودکان ســاکن در اردوگاه ها و جلب 
توجه جامعه جهانی به وضعیت زندگی در این 
اردوگاه ها در استان ادلب سوریه دانسته است. 
در این مسابقات به رسم المپیک به نفرات اول 
تا سوم مدال اهدا می شود و برندگان روی سکو 

می روند. 

تصویری از اسب های وحشی
در دورافتاده ترین جزیره جهان

یک عکاس در ســفر به یکی از دورافتاده ترین 
جزایر جهــان عکس هایــی خیره کننــده از 
اسب های وحشــی ســاکن این منطقه ثبت 
کرده است. به گزارش فرارو، درو داگت عکاس 
ســاکن کارولینای جنوبی به ســواحل مرموز 
سابل در اسکوشیا کانادا رفته و حدود ۷۰ روز 
را در آنجا ســپری کرده است. ۱۲۵ روز سال 
در جزیره ســابل مه گرفتگی وجود دارد و به 
همین دلیل آنجا را قبرســتان اقیانوس اطلس 
می نامنــد. جزیره ســابل حدود ۴۰۰ اســب 
وحشــی را در خود جای داده اســت و داگت 
آن را منحصربفردترین صحنه ای که تاکنون با 
آن روبرو شــده توصیف می کند. وی می گوید: 
صادقانه بگویم این بی نظیرترین مکانی اســت 
که من تا به حال به آن ســفر کــرده ام. فراتر 
از اسب ها چشــم انداز دست نخورده آن است. 
بخش هایی از جزیره ســابل مانند یک منظره 
یخی است و متروک و عاری از هر نوع زندگی. 
ســایر نقاط جزیره نیز مملــو از چمنزارهای 
 سرسبز و حوضچه های آب شیرین و تپه های 

شیب دار و مالیم است.
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از غم هجر مکــن ناله و فریاد که من حافظ نامه 
می آید  فریادرســی  و  فالــی  زده ام 

تفسیر: حافظ می گوید: ای کســانی که نگران انتخاب رئیس شورای 
 شــهر بودید، دیگر نگران نباشــید آقای چمران آمــد، فریاد رس 

شهر آمد! 

زوج استرالیایی که دارای ۱۶ فرزند هستند 
بازهم می خواهند بچه های بیشتری داشته 
باشــند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، یک 
زوج استرالیایی که صاحب بزرگترین خانواده 
در این کشور هســتند از تمایل خود برای 
بچه دار شدن بیشتر سخن گفتند. »جنی 
بونِل« و شوهرش »رای« اهل کوئینزلند در 
حالی دوست دارند بچه های بیشتری داشته 
باشــند که صاحب ۱۶ فرزند شده اند. این 
زوج خوشــبخت دارای ۹ پســر و ۷ دختر 
هســتند که بین ۶ تا ۳۱ سال سن دارند. 
آن ها به طور مرتب گوشــه هایی از اتفاقات 

زندگی خانواده خود را در شبکه های اجتماعی از جمله 
اینستاگرام و یوتیوب منتشر می کنند و جنی می گوید 

بابت داشتن این خانواده بزرگ سپاسگزار خداوند است. 
جنی ۵۱ساله می گوید او و همسرش هفته ای ۲۴۳ یورو 

بابت تهیه غذای خانواده هزینه می کنند. 
غذای آن ها برای صبحانه شامل پنیر، کره، 
تخم مرغ و نان تست است. او در هر وعده 
صبحانه ۱۸ تخم مرغ آماده می کند. جنی 
در ویدئویی که به تازگی در یوتیوب منتشر 
کرده است از تمایل خود و همسرش برای 
داشتن فرزند بیشــتر پرده برداشت. او در 
پاسخ به پرسش یکی از فالوورهایش گفت: 
»ما دوســت داریم فرزند بیشتری داشته 
باشــیم. هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، اما ما 
داشتن فرزند بیشتر را ترجیح می دهیم. اگر 
چه با باال رفتن سن شاید مانعی برای این 
اتفاق باشد، اما ما همیشــه امیدوار هستیم. ما خانواده 

خوشحال و خوشبختی هستیم.«

روز  بــا  شــد  مصــادف  خبرنــگار  روزگار 
واکســن زدن من کــه این را بــه فال نیک 
می گیرم در واقع به عنوان یک هدیه گرانبها 
برای خود تلقی می کنم. اما از این گذشــته 
در محل ســالن تزریق واکســن همهمه ها و 
صدایی می شنیدم که برخی از مردم از کادر 
درمــان در مورد عــوارض و تب های پس از 
تزریق ســوال می کردند و غالبا هم پاســخ 
می شنیدند: »تب می کنید لذا هر چند ساعت 
یک اســتامینوفن کدئین باال بیاندازید یعنی 
بخورید«. من هم نگــران تب پس از تزریق 
 شــدم هر چند با خود فکر کردم من همیشه 
تب دارم همیشــه درصحنه تب و تابم. پس 
نگرانی جایز نیســت. من بارها در عالم تب و 
هزیان گویی یادداشت هایم را نوشتم بله من 
دائم هزیان میگویم، اساسا یک هزیان گوی 
زنجیــره ای ام. اما یک چیزی ذهن من را در 
ســالن تزریق به خود جلب کرد این بود که 
می دیدم یک چیــزی مجانی به مردم عرضه 
می شــود. حتی از خانمی که به من واکسن 
زد تشــکر کردم که مجانی زد. به وی گفتم 
قرار بود آب و بــرق را دولت روحانی مجانی 
 کند اما با رفتنش واکســن هم مجانی شــد! 
چقدر خــوب! البته وی در پاســخ من هیچ 
عکس العملی نشــان نداد جز یــه لبخند اما 
بعدش گفت: شــما انگار خیلی زود با تزریق 

واکسن دچار تب شده اید؟ 
وقتی به منزل برگشتم فهمیدم خیلی سریع 
دچار تب شدم و غش روی زمین افتادم. در 
حالت تب حاد از خود پرســیدم چرا مردم را 
بد عــادت می کنند؟ این مردم عادت به چیز 
مجانی ندارند عــادت کردند برای هر چیزی 
 چند برابــر ارزش واقعــی آن هزینه کنند. 
امروز بــه مردم واکســن مجانــی میدهند 
مردم بد عادت می شــوند توقع دارند خیلی 
از مایحتــاج دیگرشــان هم مجانی بشــود! 
مســئولین توجه کنند عادت های ما را تغییر 
ندهند ما بــه گرانی عادت کردیم. وقتی من 
برای یک پفــک ناقابل باید چند برابر هزینه 
کنم چرا برای واکســن که برای زنده ماندنم 
حیاتی اســت هزینه نکنم؟ بایــد از ما پول 
بگیرند در شــرایط جنــگ اقتصادی چیزی 
به نام مجانی اصال معنا ندارد. باور کنید حتی 
فکر کردم شاید واکســن پولی بوده یادشان 
رفتــه از من پول بگیرنــد! بعد که تب من و 
 هزیان گویی و افکار پریشــان من کمتر شد 
به خود گفتم: نه، اشتباه نکن. احتماال بخاطر 

روزخبرنگار از من پول نگرفتند!

خبرچین

یه چیز مجانی
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

اشتیاق باورنکردنی زوج استرالیایی برای بچه داری بیشتر! 

جنجال موی کوتاه تیرانداز زن المپیک کره جنوبی



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

 چهار شنبه 20 مرداد  1400    شماره  6084
ویروس کرونا دلتا در کش��ور چرخیده و مراکز درمانی کشور دیگر 
جایی برای پذیرش بیمار ندارد. اخباری مبنی بر عدم دسترسی به 
داروهایی همچون رمدسیویر، دستگاه اکسیژن و... به گوش می رسد. 
مصطف��ی قانعی، عضو کمیته ملی واکس��ن کرون��ا درباره آخرین 
بررسی های برای داروها تجویزی برای مبتالیان به کرونا به برنا گفت:  
موضوع داروهای کرونا در کمیته علمی مورد بحث قرار گرفته است. 
بر اساس نظر قطعی کمیته علمی تمامی اعضا، داروی فاویپیراویر 
هیچ تاثیری بر درمان کرونا ندارد و باید از ورود آن به پروتکل درمان 

جلوگی��ری کرد. او افزود: باید بیمه داروی فاویپیراویر 
حذف ش��ود و از حمایت های دولتی خارجی ش��ده و 
هیچ فردی حق تجویز برای کرونا را نداش��ته باش��د. 
داروی فاویپیراویر به جز عوارض برای بیماران کرونایی 
تاثیر دیگری ندارد. قانعی درباره تاثیر رمدسیویر تاکید 

ک��رد: میزان مصرف این دارو بیش از میزان ارائه ش��ده در پروتکل 
اس��ت. به دلیل اینکه راهنمای مناسب نداشته تمامی بیماران هم 
اکنون رمدسیویر دریافت کنند. در حالی که تمامی بیماران نیازی به 

این دارو ندارند. با این تفاسیر دلیلی ندارد تا هر کسی 
که به کرونا مبتال ش��د برایش رمدسیویر تجویز کرد.او 
ادامه داد: برای مثال تمایل به خریداری و مصرف داروی 
رمدسیویر و رفت و آمد در خیابان و رفتن به بیمارستان 
باعث می شود تا افراد دیگری هم آلوده شوند. آنچه امروز 
در زمینه رمدس��یویر مشاهده می شود باید مدیریت شود تا در حد 
نیاز مصرف شود.رمدیسیویر باعث افزایش عمر یا کاهش مرگ و میر 

نمی شود و طول مدت بیماری را کاهش می دهد.

رمدیسیویرباعثافزایشعمریاکاهشمرگومیرنمیشود

 استان 

 میراث 

 حمل و نقل  گزارش 

نماینده مردم ساری در مجلس:
قطعیبرقاوضاعمازندرانیها

راوخیمترکرد
  نماین��ده مردم س��اری در مجل��س می گوید
 قطع��ی برق ع��الوه بر ش��یوع کرون��ا، اوضاع 
مردم اس��تان مازندران را وخیم تر کرده است.

عل��ی بابایی کارنامی در گفت وگ��و با آنا درباره 
وضعی��ت اس��تان مازن��دران به دنبال ش��یوع 
گس��ترده کرونا در این اس��تان گفت: عالوه بر 
ش��یوع کرونا، یکی از مواردی که مردم استان 
مازندران با آن مواجه هستند، قطعی پیاپی برق 
در این اس��تان اس��ت. لذا به دنبال تماس های 
مکرر مردم اس��تان، با وزیر نیرو و معاونت برق 
و انرژی وزارت نیرو جلس��ه ای برگزار ش��د که 
در این جلس��ه ص��دای نگران مردم اس��تان را 
به گوش وی برس��انیم. نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
علت شیوع گس��ترده کرونا در استان مازندران 
افزود: مازندران استانی است که به دلیل سیل 
عظیم��ی از مس��افران در تی��ر رس کرونا قرار 
گرفت��ه که این قضی��ه منجر ب��ه افزایش برق 
مصرفی شده است، به همین دلیل موضوع قطع 
برق در استان مازندران نیاز به رسیدگی کامل 
دارد.بابای��ی کارنامی قطع پیاپی برق را یکی از 
عوامل وارد شدن خسارت به فعالین اقتصادی 
استان مازندران دانست و تصریح کرد: خساراتی 
ک��ه به دلیل قطع پیاپی برق به تولیدکنندگان 
و کارخانه ه��ای ش��الی کوبی در این فصل وارد 
می ش��ود، حائز اهمی��ت اس��ت.نماینده مردم 
س��اری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه با وزیر 
نیرو خاطرنش��ان کرد: در جلسه  ای که با وزیر 
نیر برگزار شد از وی درخواست کردم تا به داد 
مردم اس��تان برسد و در یک مهلت چهار روزه 

این مشکالت را حل کند.

احتمالثبتجهانی
خیابانولیعصر؛سالآینده

ابوالفتح ش��ادمهری گفت: بر اس��اس وضعیت 
موجود به احتمال فراوان ثبت جهانی خیابان 
ولیعص��ر برای س��ال آین��ده انجام می ش��ود. 
به گ��زارش برنا؛ خیاب��ان ولیعصر ب��ه عنوان 
طویل ترین خیابان خاورمیانه یکی از نمادهای 
پایتخت محس��وب می ش��ود. ای��ن خیابان به 
دلیل درختان سر به فلک کشیده برای تمامی 
پایتخت نش��ینان و افرادی ک��ه به هر نحوی 
در این کالنش��هر تردد دارند خاطرات متعدد 
را ثبت کرده اس��ت. خیابان ولیعصر تهران در 
فهرس��ت موقت میراث جهانی یونس��کو قرار 
گرفت��ه اس��ت. البته این خیاب��ان در دی 97 
به ثبت موقت رس��یده و ک��م و کیف اقدامات 
در این زمینه برای ثبت نهایی جای بررس��ی 
دارد. خیاب��ان ولیعصر به طول ۱7.۲ کیلومتر 
است که از دامنه های البرز در شمال تا دشت 
کوهپایه ای تهران در جنوب قرار دارد.ابوالفتح 
ش��ادمهری، مدیریت بافت تاریخی شهرداری 
ته��ران درباره آخرین اقدام��ات برای حفاظت 
بیش از پی��ش از خیابان ولیعص��ر برای ثبت 
جهانی گفت: برای حفاظت از میراث طبیعی، 
هوی��ت تاریخ��ی و ارزش ه��ای فرهنگ��ی – 
اجتماعی خیابان ولیعصر )عج( به عنوان یکی 
از عناصر اصلی تش��کیل دهنده ش��هر تهران 
اقدامات��ی انج��ام داده ایم و ت��الش برای ثبت 
این خیابان در فهرست میراث فرهنگی جهان 

شده است.

طرحموتوریار؛
تدبیربهجایتنبیه

در اوج مان��دن حجم ترافیک ش��هری تهران، 
موتورس��یکلت را هم در جایگاه وس��ایل نقلیه 
پراستفاده ای نشانده که یک تنه بخش بزرگی از 
بار تخلف��ات و تصادفات در معابر پایتخت را به 
دوش گرفته اس��ت. برآورد های گوناگون شمار 
موتورس��یکلت های موجود در شهر تهران را به 
رقمی بین دو تا سه میلیون دستگاه رسانده اند 
و این یعنی برقراری انضب��اط ترافیکی در گرو 
نحوه عمل موتورسواران و شیوه برخورد پلیس با 
آنهاست.شاید باال بودن رقم تصادفات و تخلفات 
موتورسواران تهرانی و یکه تازی موتورسیکلت ها 
در آمار تصادفات مخاطره آمیز و مرگبار پایتخت 
را باید از همین پرتعداد بودن موتورسیکلت هایی 
دید که خود در حکم ارابه های مرگ در گوش��ه 
و کن��ار معابر و بزرگراه ه��ا در کار خطر آفرینی 
هس��تند.این میان، اما در تالفی آنچه از رهگذر 
دام چاله ای که موتورسواران متخلف پیش پای 
ترافیک تهران باقی گذاشتند اقدام پلیس برای 
جمع آوری و توقیف موتور های متخلف از سطح 
شهر راه عالج این زخم ناسور نشد و بعد از هر بار 
توقیف و جریمه باز موتوری های متخلف به همان 
روال س��ابق باز می گشتند و خیابان و بزرگراه و 
معبری را از قیل و قال پرمخاطره موتورهایشان 
خالی نمی گذاشتند. همین شد که سکانداران 
قطار پلیس راهور پایتخت فرم��ان را از اعمال 
قانون توقیف به راهی دیگر چرخاندند و با اجرای 
طرحی با عنوان موتوریار موتورسواران متخلف را 
واداش��تند تا به جای پرداخت جریمه و توقیف 
وسیله نقلیه با به تن کردن کاور هایی مخصوص 
و ایس��تادن در س��ر تقاطع ها در کار نظارت بر 
تخلفات دیگر همقطارانشان همیار پلیس باشند. 
به گزارش میزان، نخستین روز های زمستان سال 
پیش بود که پلیس راهور پایتخت در این طراحی 
جدید به قصد فرهنگس��ازی و س��هیم کردن 
موتورس��واران در کارزار کنت��رل ترافیک قانون 
موتوریار را به صحنه آورد تا از پس چنین تدبیری 
تنبه و قانونمداری ش��هروندان متخلف حاصل 
شود.با این همه از آن زمان کم نبوده صدا هایی 
که به اعتراض بر س��ر نداش��تن اختیار قانونی 
پلیس برای طرح چنین قانونی بلند شده است. 
احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور 
تهران بزرگ، اجرای این طرح را متکی به وجود 
صراح��ت قانونی برای اعمال مجازات جایگزین 
می داند: پلیس برای چنین اقدامی درخواستش 
را ارائه می کند. با توجه به شرایط فعلی و وضع 
اقتصادی و معیشتی رانندگان موتورسیکلت ها، 
پلیس مج��ازات جایگزین را اعم��ال می کند. 
موضوع مجازات جایگزین دارای صراحت قانونی 
است و پلیس هم آن را اعمال می کند. در حال 
حاضر هم مردم استقبال خیلی خوبی از اجرای 
این طرح دارند. چون موتورسواران به جای اینکه 
موتورهایشان توقیف و به پارکینگ برده شود یک 
یا دو ساعت را در سر تقاطع ها به پلیس کمک 
می کنند. اما انداختن طوق ارائه خدمات عمومی 
بر گردن متخلفان در برخورد با تخلفات رانندگی 
تا پیش از ظهور پدیده موتوریار پیشینه ای هم 
داشته؟ مومنی به حافظه اش فشار می آورد، اما 
در نهایت ما را به دیگر همکارانش حواله می دهد: 
در گذش��ته موردی مشابه طرح موتوریار وجود 
داش��ته که جزییات دقیق تر مربوط ب��ه آن را 
همکاران ما در معاونت آموزش��ی پلیس راهور 
دارند.رئی��س اداره تصادفات پلیس راهور تهران 
بزرگ بر قانونی بودن طرح اصرار دارد. اما قانون 
فقط کادر های آموزش دیده را مجاز به برخورد 
با متخلفان می دان��د. پس چرا ماموریت اجرای 
طرح موتوریار به دوش س��ربازان وظیفه افتاده: 
س��رباز های وظیفه در اجرای طرح موتوریار زیر 
نظر نیرو های کادری پلیس عمل می کنند. در 
سر همه تقاطع ها ماموران کادری پلیس حضور 
دارند و سربازان وظیفه به عنوان نیروی کمکی 
در کنار نیرو ه��ای کادری عمل می کنند. البته 
خود نیرو های وظیفه ه��م آموزش های الزم را 
دریافت کرده اند و آن ها هم می توانند با متخلفان 
برخورد کنند. مومنی هر حمله را با ضدحمله ای 
پاسخ می دهد و زیر بار هیچ پرسشی کمر خم 
نمی کن��د. او غیرقانونی بودن اج��رای قانون به 
دس��ت متخلفانی که نیروی آم��وزش دیده و 
حرفه ای نیستند را رد می کند: این مسئله اجرای 
مج��ازات جایگزین به حس��اب می آید. اینطور 
نیست که موتورسواران متخلفی که در این طرح 
حضور پیدا می کنند خودشان مبادرت به اجرای 
قانون  کنند. این افراد آموزش های الزم را دریافت 
می کنند و بعد در سر تقاطع ها مستقر می شوند 
و زیر نظر پلیس اقدام های مربوط به تذکر دادن 
و ارائه آموزش به ش��هروندان را انجام می دهند.
تقالی ما، اما ادامه دارد. از رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور درباره انتقاد ها از مسئولیت ناپذیری 
همیاران پلیس می پرسیم و از پرخاش و نزاع های 
 گاه به گاهش��ان با موتورسواران متخلف: در آن 
دو ساعتی که این افراد در طرح موتوریار مشارکت 
می کنند و در اختیار پلیس هستند مورد حمایت 
پلیس هستند. درباره اینکه در خالل حضور در 
طرح موتوری��ار درگیری هایی میان این افراد با 
شهروندان اتفاق افتاده باشد من تا به حال چیزی 
نشنیده ام.اینکه در خالل اجرای طرح موتوریار 
عرص��ه و فضا برای جوالن وی��روس کووید ۱9 
مهیا شود خبر خوبی نیست. مومنی، اما از تدابیر 
بهداشتی همکارانش خبر می دهد: درحال حاضر 
در ط��رح موتوریار به همیاران پلیس یا کاور نو 
داده می شود یا اینکه کاور های موجود ضدعفونی 
می ش��ود و بع��د در اختیار همیاران ق��رار داده 
می شود. در حال حاضر البته براساس چیزی که 
شنیده شده به همیاران پلیس در طرح موتوریار 
کاور نو داده می شود. بر اساس چیزی که شنیده 
شده االن کیفیت جنس کاور های جدید پایین 
آمده و به ص��ورت کاور های یک بار مصرف در 

اختیار همیاران پلیس گذاشته می شود.

نایب رئیس شورای شهر تهران:
نمیتوانیماتوبوس
خریداریکنیم

نایب رئیس ش��ورای شهر تهران گفت: از آنجا 
که احتمال دارد در مهرماه مدارس باز شود و ما 
نمی توانیم اتوبوس خریداری کنیم  باید در این 
خصوص  تمهیدات الزم  انجام  ش��ود.به گزارش 
آنا، پرویز س��روری در خصوص حل مشکالت 
حمل ونقل در ش��لوغی های مهرماه گفت: باید 
کارگروهی ب��رای حل مش��کالت حمل ونقل 
در ش��لوغی های مهرماه تشکیل شود.چمران 
در ادامه بیان کرد: اکنون کار گروه آغاز س��ال 
تحصیلی با حض��ور آموزش وپرورش، پلیس و 
غیره تش��کیل شده اس��ت اما باید در شورا نیز 
یک کارگروه تخصصی تشکیل شود.همچنین 
مناف هاشمی با بیان این که ما نیازمند حمایت 
دول��ت و مجلس ش��ورای اس��المی هس��تیم 
گفت:کاستی های نصب المان و عالئم شهری 
بیشتر به علت محدودیت های منابع مالی است. 
طرح ترافیک تهران به ۴۰درصد کاهش یافته 
است. طبیعی است از همین رو با خرید عالئم با 
مشکالتی مواجه شدیم.وی  عنوان کرد: همواره 
۲۰الی ۳۰درصد اتوبوس های شهرداری تهران 
غیرفع��ال بوده ان��د و تالش ما این اس��ت هزار 

دستگاه اتوبوس غیرفعال را فعال کنیم.

9 اجتماعی

آقای روحان��ی! حتماً اخبار این روزه��ای مرگ و میر کرونا را دنبال 
می کنید! احتماالً وقتی که با خاطری آسوده از خدمتی که 8 سال 
به مردم این کش��ور کرده اید و زحمات طاقت فرس��ایی که متحمل 
ش��ده اید، روی مبل راحتی اتاق نش��یمن فراخ و الکچری خود در 
حال گوش دادن اخبار س��اعت ۱۴ تلویزیون هستید، عدد "588" 
جانباخته روزانه کرونا، نظر ش��ما را هم به خود جلب کرده اس��ت. 
ملت ایران در این روزهای نفس گیر خیلی دوس��ت دارند در حالی 
که فقط چند روز از مس��ؤلیت ریاس��ت جمهوری ش��ما می گذرد، 
حس واقعی ش��ما از ش��نیدن عدد 588 جانباخت��ه روزانه کرونا را 
 بدانند! شما را نمی دانیم اما توده مردم وقتی این روزها، عدد حدود

6۰۰ جانباخته کرونایی را می ش��وند، نفسشان، بند می آید و اولین 
تصویری که در ذهنش��ان، نقش  می بندد، چهره دلربای شما است! 
مخصوصاً آنجایی که همین حدود یکی دو ماه پیش فرمودید: »من 
از ۴ ماه پیش ذهنم مشغول بود که چگونه می توانیم مشکل کرونا 
و تحریم را حل کنیم. ما به دو بیل احتیاج داشتیم؛ یکی که به کمر 
کرونا بزنیم و بیل دیگر هم برای شکستن تحریم ها؛ ما این دو بیل 
را پیدا کردیم! حتماً کمر کرونا شکس��ته شده و با واکسنی که وارد 
می شود و البته واکسن داخلی که در حال ساخت است، در پایان این 

دولت اطمینان نسبی در بحث کرونا خواهیم داشت!«
بل��ه آق��ای روحانی! مردم ام��روز به خوبی، آثار "بیلی" که ش��ما با 
همراهی دولت محترمتان و البته با مس��اعدت هرچه تمام تر دکتر 
نمکی، به کمر کرونا زدید را در حال مشاهده هستند! این روزها آمار 
مرگ و میر کرونای کشورمان در صدر جدول مرگ ومیر جهانی قرار 

گرفته است. در حالی که اگر از ظرفیت های موجود در کشورمان به 
خوبی اس��تفاده می شد و تذکر ناصحان امر که طی ماه های گذشته 
به شما و دست اندرکاران دولتتان به َکّرات هشدار داده بودند، اندکی 
توجه می شد، امروز شاهد چنین وضعیت تلخ و دردناکی نمی بودیم.

به گزارش تس��نیم، فقط ب��رای بازخوانی یک نمون��ه عینی از نوع 
برخورد و مواجهه ش��ما در قامت رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی 
مقابل��ه با کرونا، به نوع تصمیم گیری در تعطیالت نوروزی امس��ال 
اش��اره می کنیم. آنجا که پیش از آغاز تعطیالت نوروز ۱۴۰۰، همه 
دلسوزان نس��بت به لزوم ممنوعیت انجام س��فرهای نوروزی برای 
جلوگیری از پیک کرونا تأکید داش��تند اما در کمال ناباوری، ش��ما 
با ممنوعیت س��فر به اکثر استان  ها در تعطیالت مخالفت کردید و 
دقیقاً از ابتدای اردیبهش��ت ماه شاهد پیک جدید کرونا در کشور و 
اجبار به تعطیلی کار و کسب مردم در همان روزهای کاری نخست 
س��ال با تصمیم ستاد ملی کرونا به ریاست شما بودیم! باز هم همه 
مردم به خوبی به یاد دارند در اوایل اردیبهشت امسال و در حالی که 
کشورمان درگیر موج جدید کرونا به دلیل تصمیم غلط اتخاد شده 
توس��ط رئیس جمهور بود، ستاد ملی کرونا اعالم کرد تمام تورهای 
مس��افرتی گردشگری به ترکیه به دلیل وضعیت قرمز آن کشور در 
درگیری با کرونا ممنوع است؛ اما در دولت شما حتی یه روز هم این 
ابالغیه کاغذی در میدان عمل اجرا نشد و تمام تورهای گردشگری 
با تمام توان خود مش��غول خدمت به هم وطنان در انتقال به ترکیه 
بودند اما در مقابل با دقت هر چه تمام تر، ممنوعیت سفرهای زیارتی 
به مقصد عتبات عالی��ات عراق به اجرا درآمد!مررو اخبار و عملکرد 
دولت ش��ما در طول یک و نیم سال گذشته که کشور درگیر کرونا 
بوده، مملو از این دست تصمیمات است و امروز با رسیدن آمار روزانه 
جانباختگان به 6۰۰ نفر، مردم در حال مشاهده آثار آن تصمیمات 

و آن "بیلی" هستند که شما به کمر کرونا زدید!

 آقای روحانی!  آثار »بیلی« که به کمر کرونا  زدید آشکار شد!

مرور اخبار و عملکرد دولت شما در طول یک 
و نیم سال گذشته که کشور درگیر کرونا بوده، 
مملو از این دس�ت تصمیمات است و امروز با 
رسیدن آمار روزانه جانباختگان به 600 نفر، مردم 
در حال مشاهده آثار آن تصمیمات و آن "بیلی" 

هستند که شما به کمر کرونا زدید!

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین 
اجتماع��ی اس��تان تهران در خصوص مش��کل 
پرداختی های بازنشستگان به میزان گفت: سال 
گذش��ته مرکز آمار س��بد هزینه خانوار را شش 
میلیون و هش��تصد و چهل ه��زار تومان اعالم 
کرد. این رق��م را مرکز آمار با لحاظ پایین ترین 
قیمت ه��ا و بدون دخالت ما اع��الم کرد. یعنی 
برای تامین س��بد خانوار یک خانواده س��ه نفره 
باید حداقل ش��ش میلیون و هش��تصد و چهل 
هزار تومان هزینه بش��ود تا ای��ن خانواده بتواند 
زندگ��ی اش را اداره کند.وی ادام��ه داد: حال ما 
مس��ئله متناسب س��ازی را هم انج��ام داده ایم. 
آقایان از تیرماه س��ال گذش��ته تا تیرماه امسال 
ت��ورم را هفتاد و نه درصد اعالم کردند که البته 
م��ا این را هم قب��ول نداریم. ام��ا جمع افزایش 
متناسب سازی ما برای حداقل افزایش حقوق و 
متناسب سازی ها پنجاه درصد بوده و برای سایر 
سطوح، چون عقب افتادگی های چند ساله اتفاق 
افتاده متناسب سازی ها از پنجاه تا هفتاد درصد 
بوده اس��ت. اینکه مس��ئوالن تورم را هفتاد و نه 
درصد برآورد کرده اند باعث شده تا در آن مورد 
اول که متناسب سازی حداقلی بود پرداختی ها 
ت��ا بیس��ت و نه درص��د عقب بیفت��د. در مورد 
س��ایر س��طوح هم یک تعدادی از بازنشستگان 
هس��تند که هفتاد و پنج درص��د گرفته اند، اما 
تعداد دیگری هستند که همان پنجاه درصد را 
گرفته اند. این تعداد باز سفره هایشان تا بیست 
و نه درصد کوچک تر شد.دهقان کیا خاطرنشان 

کرد: س��ال گذش��ته که م��ا درص��دد بودیم تا 
 رقم متناسب س��ازی حق��وق بازنشس��تگان را 
پنج��اه درص��د افزایش بدهیم ش��رایطی پیش 
آم��د که در طی همین س��ال ج��اری ظرف دو 
ماه جیب همه خالی ش��د؛ بنابراین این مسئله 
متناسب س��ازی معن��ا و مفهومی ن��دارد که ما 
منتظر بمانیم که تصویب بش��ود یا نشود. ظرف 
دو س��ال پیاپی متناسب س��ازی انجام ش��ده و 
دلخوش هس��تیم که تحول��ی در حقوق مردم 
ایجاد ش��ده اس��ت. ام��ا ظرف این دو س��ال نه 
تنها همه این مبالغ پس داده ش��ده بلکه شاید 
بیس��ت درصد هم از منابع مالی ما تا این موقع 
از س��ال کاهش پیدا کرده اس��ت.رئیس کانون 
بازنشس��تگان تهران افزود: البته تا پایان س��ال 
فرصت زیادی باقی مانده و معلوم نیس��ت تا چه 
سقفی از منابع مالی ما کاهش پیدا خواهد کرد. 
در این ش��رایط انتظار هم این اس��ت که صدای 
اعتراض مردم هم بلند نشود. اما چطور می توان 
چنین انتظاری را داش��ت آن ه��م در حالی که 
مردم ش��ب می خوابند و صبح بیدار می ش��وند 
و می بینند قیمت ها باال رفته اس��ت. امروز یک 
مستاجر بازنشس��ته که خانه ای را سال گذشته 
به مبلغ دو میلیون و نیم کرایه و هفتاد میلیون 
تومان مبلغ پیش اجاره کرده امسال اگر بخواهد 
جایی را در هرکجا حتی در دورافتاده ترین نقاط 
اجاره کند مبلغ هزینه کرایه ماهانه حداقل به دو 
 برابر و مبلغ پیش پرداخت به پنج برابر رس��یده

 است. 

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: 
متاسفانه سازمان غذا دارو به تذکرات و اعتراضات 
انجمن داروسازان در این خصوص که دارو خانه های 
منتخب باید در نقاط مختلف تهران باشند و تمام 
داروخانه ها به صورت نوبتی منتخب ش��وند تا از 
هجوم مردم به یک داروخانه که در شرایط فعلی 
افزایش ریسک ابتال به کرونا را هم به همراه دارد، 
جلوگیری شود، توجهی نمی کند.رهبر مژدهی آذر 
در گفت وگو با می��زان در واکنش به مطالبی که 
عنوان می کنند، به دلیل کمب��ود دارو های کرونا 
با ازدحام ش��دید جمعی��ت در داروخانه ها مواجه 
هستیم، گفت: دارو های کرونا به دو بخش تقسیم 
می شوند که یکی از آن ها دارو های جدیدی نظیر 
رمدیس��ویر، فاویپیراویر و دارو ه��ای ضدویروس 
دیگری هس��تند که به تازگی برای درمان کرونا 
اعالم شده اند و یکس��ری از دارو ها هم که از قبل 
در داروخانه ها موجود بودند و پیش از ش��یوع این 
بیماری هم مصرف داش��تند و برای کرونا هم هم 
مورد استفاده قرار می گیرند که متاسفانه کمیاب 
شدند و از جمله آن ها می توان به سرم اشاره کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر با کمبود س��رم 
در داروخانه ها مواجه هس��تیم و این دارو تنها به 
بیمارس��تان ها و برخی داروخانه های خاص داده 
می شود و همه داروخانه ها سرم ندارند، ادامه داد: 
نبود سرم نگران کننده است و با مواردی ازاین قبیل 
رو به رو هس��تیم که افرادی ب��رای تهیه این دارو 
از س��ایر استان های کشور به تهران می آیند.عضو 
هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره 

به اینکه دارو هایی نظیر رمدیس��ویر و فاویپیراویر 
تحت شرایطی در اختیار افراد قرار می گیرد و فقط 
در بیمارستان ها و برخی داروخانه ها عرضه می شود، 
اف��زود: این دارو ه��ا در تم��ام داروخانه ها موجود 
نیس��تند و بیمار به سختی و با نسخه متخصص 
عفونی می تواند آن ها را دریافت کند و همچنین 
می توان��د ب��رای دریافت آن ها به بیمارس��تان ها 
مراجعه کند که البته آن ها هم با مش��کل مواجه 
هستند. این پیشکسوت داروسازی ایران با اشاره 
ب��ه اینکه کمبود دارو به حضور افراد س��ودجو در 
جامعه دامن می زند و متاسفانه خبر های ناگواری 
در این خصوص که دارویی که ارزش چندانی ندارد 
در بازار س��یاه به قیمت گزاف به فروش می رسد، 
می شنویم، اظهار کرد: داروخانه هایی که دارو های 
خاصی را به فروش می رسانند بسیار شلوغ هستند 
و یک��ی از همکاران ما عنوان می ک��رد که دیروز 
صفی ک��ه در داروخانه ۲9 فرودین در میدان حر 
تش��کیل شده بود، بسیار بسیار عظیم بوده است. 
رئیس اسبق انجمن داروسازان ایران توضیح داد: 
وزارت بهداشت داروخانه ها را به دو دسته تقسیم 
کرده است که یکسری داروخانه ها منتخب هستند 
و دارو های خاصی که در ش��رایط فعلی مورد نیاز 
مردم اس��ت، در اختیار آن ها قرار می گیرد و بقیه 
داروخانه ه��ا غیر منتخب هس��تند و همین امر 
موجب می ش��ود تا افراد از مناطق مختلف تهران 
به دار وخانه ای در یک منطقه خاص مراجعه کنند 
و که این امر ش��لوغی و ازدحام در داروخانه های 

منتخب را به همراه دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پاسخ داد رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران:

متناسبسازیحقوقها
جیببازنشستگانراخالیکردهاست

چراداروخانهها
شلوغاست؟

 س��رخی یکدست نقشه کش��ور در اثر شیوع ابتال به کرونا و از طرفی 
اظهارات ضد و نقیض مسئوالن امر در مورد نحوه مقابله با کرونا منجر 
به ش��کل گیری برخی گمانه ها در مورد ضعف عملکرد اعضای ستاد 
ملی مقابله با کرونا و به ویژه وزارت بهداشت در برخورد با این ویروس 
عالم گیر شده است. به بیان دیگر کرونا و همه گیری آن از جمله مواردی 
بود که از تناقض گویی های جدید مسئولین پرده برداری کرد. چنانکه 
سعید نمکی،  وزیر بهداشت و درمان دولت دوازدهم که در ابتدای شیوع 
این ویروس به قرنطینه کردن شهرهای آلوده اعتقادی نداشت و با بیان 
اینکه »تقاضا داریم مردم شهرهای آلوده و شهر قم، این مناطق را ترک 
نکنند« بحث جلوگیری از ش��یوع این وی��روس را برعهده خود مردم 
گذاشته بود، حاال با به صدا درآمدن آژیر خطر ناشی از کرونا و ابتالی 
روزانه نزدیک به ۴۰ هزار نفر به کووید-۱9 و جان باختن روزانه حدود 
5۰۰ نفر بر اثر ابتال به کرونا، دست از عقاید خود برداشته و به منظور 
کنترل این ویروس پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای کشور را می دهد. البته 
این اولین تناقض گویی وزیر بهداشت کابینه دولت تدبیر و امید نبود، 
کما اینکه ادعاهای او در مورد تولید واکسیناس��یون و تبدیل ش��دن 
ایران به یکی از صادرکنندگان واکسن کرونا از جمله نقیضه گویی های 
سعید نمکی در راه مقابله با کرونا بود. در حقیقت او که در ۲۲ بهمن 
م��اه ۱۳99 به صراحت بیان کرد »ایران ط��ی ۲، ۳ ماه آینده یکی از 
قطب های بسیار مهم تولید واکسن کووید-۱9 در منطقه خواهد بود 
و یکی از صادرکنندگان مهم این واکس��ن به جهان.« به فاصله 6 ماه، 
در مردادماه ۱۴۰۰،  از نیاز داخل برای واردات واکس��ن کرونا خبر داد 
و گفت »مجبور ش��دیم واکس��ن بیاوریم.« هر چند نقیضه گویی های 

سعید نمکی به مواردی نظیر ادعای تبدیل شدن ایران به قطب واردات 
واکسن و قرنطینه کردن شهرها ختم نمی شود و موضوعاتی مثل معطل 
ماندن مردم پشت در بیمارستان ها نیز نقض ادعای دیگر وزیر بهداشت 
به حساب می آید چراکه پیش از این گفته بود » اجازه نمی دهیم که در 
هیچ پیکی کسی پشت در بیمارستانی بماند.«، این پرسش مطرح است 
که علت این قبیل اظهارات متضاد از طرف وزیر بهداشت که در اذهان 

سکان دار اصلی مبارزه با کرونا محسوب می شود، چیست؟

<بارها کمیسیون بهداشت اشکاالت وزارت بهداشت را 
      به نمکی هشدار داد

در پاسخ به این پرسش غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه 
به آنا از جدیت دستگاه قضا جهت پیگیری ترک فعل های صورت گرفته 
پیرامون مبارزه با کرونا گفت و بر این نکته تاکید کرد که »س��ازمان 
بازرسی کل کشور ترک فعل در مورد واکسیناسیون را مورد بررسی قرار 
داده است.« تاکید رئیس قوه قضائیه بر پیگیری ترک فعل مسئولین در 
زمینه مقابله با کرونا توسط سازمان بازرسی کل کشور منجر به طرح 
مجدد پرسش مبنی بر ترک فعل های صورت گرفته توسط مسئولین 
امر در زمینه مقابله با کرونا، نزد حس��ن درویشیان شد. چنانکه او در 
پاسخ به این سوال گفت منتظر ارسال نتیجه گزارش سازمان بازرسی 
کل کش��ور به قوه قضائیه هس��تند و تا آن موقع از ارائه اسامی افراد و 

نهادهایی که ترک فعل متوجه آنها است، معذوریت دارد.
اما حال با پایان یافتن عمر دولت دوازدهم نمایندگان مجلس از نتایج 
بررس��ی های خود در مورد ترک فعل وزارت بهداشت در راه مقابله با 

کرونا می گویند. فاطمه بیک محمدی، عضو کمیس��یون بهداش��ت و 
درمان مجلس شورای اسالمی می گوید: »عملکرد سعید نمکی در راه 
مبارزه با کرونا خالی از اش��کال نبوده و بارها کمیسیون بهداشت طی 
جلساتی این اشکاالت را به وزیر گوش زد کرده است«؛ همچنین حسن 
نوروزی، عضو کمیس��یون قضائی مجلس شورای اسالمی به بنیه این 

تناقض گویی ها  اشاره می کند. 

<آب از چشمه گل آلود است
در حقیق��ت بنابر گفته  های این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
»صحبت های متناقض نمکی ناشی از نابسامانی هایی بود که روحانی به 
وجود آورده بود.« نوروزی معتقد است که تداخل اختیارات و وظایف 
که در نتیجه مدیریت رئیس دولت دوازدهم ش��کل گرفته بود، بستر 
این نابه س��امانی را به وجود آورده بود. لذا او بر این باور اس��ت که در 
نتیج��ه تفویض اختیارات ب��ه نهادها جهت مقابله ب��ا کرونا بحث دو 
س��تادی و در نتیجه موازی کاری در راه مقابله با کرونا پیش آمده که 
با روی کار آمدن دولت مردمی بحث دو ستادی به پایان برسد و یک 
ستاد واحد مسئولیت مبارزه با کرونا را برعهده بگیرد. به باور بسیاری 
هرچند عملکرد سعید نمکی در مسیر مقابله با کرونا قابل نقد است و 
کمیسیون بهداشت مجلس و نمایندگان نیز بارها به او تذکر داده اند و 
از طرفی بنابر اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور قاعدتا ترک 
فعل های صورت گرفته در امر مبارزه با کرونا درحال پیگیری است، اما 
موازی کاری ها و بعضاً تداخل وظایف حاکی از آن است که در ستاد ملی 
مقابله با کرونا همدلی و همفکری مناسبی وجود نداشت و این انتظار از 
رئیس دولت سیزدهم می رود که بنیه علمی و عملی ستاد ملی مقابله را 
 قوی تر کرده و اقدامات مناسبتری برای مهار این ویروس افسارگسیخته

 انجام دهد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی می گوید: بیشترین خسارت کرونا 
در ایران به صنعت گردش��گری وارد شد اما راهکار خروج از این وضع هم 
مشخص است؛ امیدواریم به موازات واکسیناسیون، برنامه های مربوط به 
متقاعدسازی اذهان گردشگران داخلی و خارجی برای سفر را شروع کنیم.

به گزارش تسنیم، از آغاز همه گیری کرونا در ایران در اسفند سال ۱۳98 
تاکنون نزدیک به ۱8 ماه می گذرد و کشور اکنون درگیر موج پنجم شیوع 
این ویروس منحوس است؛ ویروسی که همه جهانیان برای پایان آن و آزاد 
 ش��دن بخش زیادی از محدودیت های ایجاد شده در زندگی روزمره شان
 لحظه شماری می کنند. بی تردید یکی از مهمترین عادات و تفریحات مهم 

بشری که تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفت، مقوله سفر بوده است و به 
دنبال آن اقتصاد صنعت گردشگری نیز به شدت از زمان آغاز همه گیری 
کرونا آسیب دیده است. این شرایط اما در ایران کامال محسوس است چراکه 
پیش از شیوع کرونا نیز کشور ما شرایط و رتبه مناسبی علی رغم ظرفیت های 
بالقوه در حوزه گردشگری نداشت. به نظر می رسد حاال و پس از گذشت 
زمانی نزدیک به دو سال و به استناد شواهد پزشکی به هیچ عنوان زمان پایان 
دقیق این همه  گیری مشخص نبوده و قطعا نزدیک نیست. در این شرایط 
پیدا کردن راهی برای هم زیستی مسالمت آمیز با کرونا معقوالنه ترین روش 
و انتخاب به نظر می رسد. بر همین اساس ولی تیموری، معاون گردشگری 

وزارت میراث فرهنگی گفت: گردشگری بیشترین خسارت را در عرصه 
جهانی از شیوع ویروس کرونا داشت. در ایران هم بیشترین خسارت به این 
صنعت نوپا و در حال رشد وارد شد. وی افزود: طبیعتاً راهکاری که برای 
خروج از این وضعیت وجود دارد، مشخص است. امیدواریم بتوانیم به موازات 
واکسیناسیونی که اتفاق می افتد، ما هم برنامه های مربوط به متقاعدسازی 
اذهان گردشگران داخلی و خارجی را برای انجام سفرهایشان شروع کنیم 
و با فعال کردن زنجیره تأمین خدمات گردشگری مجدداً به روزهای خوب 
گذشته و بهتر آینده برگردیم. معاون گردشگری در پایان گفت: در بخش 
سفر، رعایت پروتکل ها و حتی دغدغه هایمان را با همکاران در ستاد کرونا 
مطرح کرده ایم. دنیا گردشگری را موتور محرک رونق اقتصادی در پساکرونا 

می داند و ما هم باید این مسیر را پیش بگیریم.

گزارشی از ترک فعل مسئوالن در مسیر مقابله با کرونا؛
تناقضگوییهای۱.۵سالهوزیربهداشتوهشدارهاییکهپشتگوشانداختهشد

امیدبهرونقدوبارهگردشگریایرانپسازواکسیناسیون
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طبــق اعالم معــاون فنی گمــرک ایران، بــه تازگی 
محموله های سرم وارد ایران شده و ده ها کامیون دیگر نیز 
از مرز بازرگان در حال ورود است که بدون هیچ ایستایی 
ترخیص و تحویل وزارت بهداشت خواهد شد. مهرداد 
ارونقی در گفتگو با ایســنا، اشاره ای به جزئیات واردات 

سرم داشت و در این رابطه گفت که طی هماهنگی های صورت گرفته 
در چنــد روز اخیر ۲۵ پالت از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد 
کشور شده که انجام تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان ممکن 

صورت گرفته و تحویل وزارت بهداشت شده است. وی 
ادامه داد: از سوی دیگر قرار است ده ها کامیون سرم از 
ترکیه و از مرز بازرگان وارد ایران شود که هم اکنون ۱۸ 
کانتینر حاوی انواع سرم مورد نیاز از گمرک بازرگان 
عبور کرده و در حال حرکت به ســمت تهران است. 
ارونقی با اشــاره به رایزنی های صورت گرفته از سوی گمرک ایران 
و سازمان اطالعات سپاه جهت تسریع در واردات این سرم ها یادآور 
شد که طی هماهنگی با گمرک متناظر بازرگان در ترکیه مقرر شد با 

توجه به ازدحامی که در گمرک این کشور وجود داشته، محموله های 
سرم ایران از صف خارج و به سرعت به سمت ایران ادامه مسیر دهد. 
معاون فنی گمرک ایران یادآور شد که با دستور و پیگیری گمرک 
ایران هیچ گونه ایستایی در ترخیص سرم های وارداتی در گمرکات 
مربوطه وجود نخواهد داشت و به صورت حمل یکسره در اسرع وقت 
ترخیص می شود. گفتنی است؛ طی مدت اخیر کاهش و کمبود سرم 
تزریقی در داروخانه و بازار جهت درمان بیماران کرونایی به معضلی 

جدی در این بخش تبدیل شده است.

محموله های سرم وارد ایران شد 

محمد الهوتی در جریان نشســت خبری بــا خبرنگاران اظهار کرد: 
خوشبختانه در سال های گذشته میزان رشــد ارزش صادرات ایران 
نســبت به وزن باالتر بوده کــه این نشــان دهنده افزایش صادرات 
کاالهایی با ارزش افزوده بیشتر است، هرچند در این زمینه راه بسیار 
طوالنی باقی مانده است اما این امید وجود دارد که با افزایش کیفیت، 

کاالهای ایران توان حضور در بازارهای بزرگ تر را پیدا کنند. 
وی با بیان اینکه تحریم ها و سیاست های داخلی بر وضعیت تجارت 
کشور در سال های گذشته تاثیرات فراوانی گذاشته است، بیان کرد: 
در فهرســت واردکنندگان کاالی ایران، امارات متحده عربی جایگاه 
چین را گرفته و صدرنشین شده است. این در حالی است که امارات 
بیشــتر بر روی ری اکسپورت یا صادرات مجدد متمرکز است یعنی 
کاالهایی امکان ورود مســتقیم به ایران را نداشته اند و از این طریق 

به کشور رسیده اند. 
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در کنار آن، در ماه های گذشته آلمان 
و سوییس در میان اصلی ترین صادرکنندگان کاال به کشور قرار دارند 
که این موضوع در دو محور اهمیت دارد. نخست امید به احیای برجام و 
امکان از سرگیری ارتباط با اروپایی ها را بیشتر می کند و دوم آنکه مواد 
اولیه ای که از این کشورهای اروپایی وارد می شود در تولید ایران به کار 

گرفته شده و می تواند به افزایش کیفیت تولیدات منجر شود. 
الهوتی درباره مقاصد صادراتی ایران نیز گفت: در ســال های گذشته 

هندوســتان از فهرســت واردکننــدگان کاال از ایران خارج شــد و 
ترکیه جای آن را گرفت. این نشــان می دهد که تحریم های آمریکا 
روی هند و میزان خرید کاالی این کشــور تاثیر گذاشــته است. در 
رابطه با افغانستان نیز ناامنی های اخیر ریسک ارسال کاال را افزایش 
داده و تــداوم آن می تواند به کاهش صادرات منجر شــود البته برای 
تصمیم گیری در این زمینه زود است و باید دید در آینده چه تغییراتی 

در این کشور به وجود می آید. 
وی ادامه داد: در موضوع عراق و افغانستان ما یک چالش جدی دیگر 

نیز داریم و آن نحوه ایفای تعهدات ارزی است. در این کشورها بانک و 
صرافی معتمد مورد تایید بانک مرکزی امکان فعالیت ندارد و از سوی 
دیگر کاالیی نیز در آن ها تولید نمی شــود که صادرکننده بخواهد در 
ازای صادرات آن را به کشــور وارد کند. از این رو باید راهکاری برای 
عبور از این شرایط و فراهم کردن مقدمات الزم برای ایفای تعهدات و 
صادرات کاال در این بخش با هماهنگی بانک مرکزی و دولت سیزدهم 
اجرایی شود. با این وجود در صورت کنار رفتن تحریم ها، صادرات به 

کشورهای همسایه نیز قطعا رشد خواهد کرد. 
رئیس کنفدراســیون صادرات درباره افق پیش روی تجارت کشور در 
موضوعــات تحریم و اف ای تی اف نیز بیان کرد: در رابطه با برجام ما 
دیدیم که صرف از ســرگیری مذاکرات تاثیر روانی مثبتی بر فضای 
اقتصادی کشور داشت، هرچند در حال حاضر تصویر دقیقی از آینده 
مذاکرات وجود ندارد اما گفتگوی دیروز رئیس جمهور ایران با فرانسه 
ایــن امید را به وجود آورده که نتایج مثبتی در راه باشــد و با جذب 

سرمایه های جدید، اقتصاد ایران از شرایط فعلی عبور کند. 
الهوتی افزود: در رابطه با اف ای تی اف نیز ما باید بدانیم که بسیاری 
از کشورهای جهان به عضویت در آن درآمده اند و ایران نیز هنوز آن را 
رد نکرده و در مجمع تشخیص بررسی ها ادامه دارد. امیدواریم با توجه 
به نزدیکی بیشتر دیدگاه های دولت جدید با سایر دستگاه ها، الاقل این 

موضوع زودتر تعیین تکلیف شود.

اقتصادی

مدیــرکل نظارت بر امور معــادن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاکیــد کرد: در حال حاضر برخی معادن دولتی ممکن اســت در 
انتخاب پیمانــکار، قانون را رعایت نکرده باشــند، برای نمونه در 
کمیســیون مزایده به یک پیمانکار ایــراد می گیرند که مدارکت 
ناقص است یا به پیمانکار دیگری گفته می شود که صالحیت الزم 
را برای بهره برداری از معدن نداد تا از این طریق معدن به پیمانکار 
خاص معدن داده شــود اما به طور کلی واگذاری های معدنی باید 

طبق مزایده و براساس نظارت دستگاه های ذی صالح باشد. 
به گزارش موج، محمد بیاتیان، عضو اســبق کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس گفت: واگذاری معادن باید طبق قانون صورت گیرد 

و توانمندی سرمایه گذار باید مورد بررسی قرار گیرد. 
وی افزود: همچنیــن در واگذاری معدن باید حقوق دولتی لحاظ 
و نــگاه اشــتغال آفرینی نیز دنبال شــود. بیاتیــان جلوگیری از 
خام فروشی را از دیگر اهداف واگذاری صحیح معادن کشور عنوان 
کرد و افزود: در شــرایطی که این اهداف محقق نشــود در واقع 

واگذاری ها غلط بوده و به زیان منافع ملی است. 
بیاتیان در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص معدن سرب و روی 
مهدی آباد نیز هر زمانی که مســجل شــد که اشکاالتی در نحوه 
اجرای تعهدات وجود دارد بر اساس قانون می توان آن را پس گرفت 

و مجددا به کنسرسیوم تایید شده واگذار نمود. 
باوجــود قانون حمایــت از تولید داخل و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های مهندسی و تولیدی داخلی، در مفاد قرارداد واگذاری 
معــدن مهدی آباد و راهبری آن، این بنــد قانونی در نظر گرفته 
نشــده و بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در تبدیل کنسرسیوم 
به شرکت ســهامی خاص ســبب ایجاد انحصار در این ابر پروژه 

گردیده است. 
معدن دولتی ســرب و روی مهدی آباد کــه پروانه آن متعلق به 
ایمیدرو اســت قرار بود ۵ ســال پیش با تشکیل یک کنسرسیوم 
تخصصی با همکاری چند شــرکت ایرانی عضو کنسرسیوم، مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما چند ماه بعداز 

این موضوع و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر بنشــیند، 
از حالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت خانوادگی تبدیل شد. 
ایمیدرو به عنوان مالک معدن و نایب دولت، نسبت به تغییر رویه 

هیچ واکنشی نشان نداد. 
ســهامداران اصلی کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت 
اعتراض دارند. فعاالن معدنی نیز معتقدند الزامات قانونی و فنی در 
دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان رعایت نمی شود، زیرا این 
معدن به یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت صاحب صالحیت 
واگذار شــده و حاال یک شرکت با ترکیب غیرتخصصی نسبت به 
ترکیب اولیه کنسرســیوم کار را پیش بــرده و به دنبال دعوت از 
شرکت دیگری برای مشارکت هستند و باید دستگاه های نظارتی 

به این مقوله ورود کنند. 
این اعتراض ها موجب شــد تا در تیرماه امســال استاندار یزد هم 
اعالم کند که درخواســت کتبی سهامداران را به صورت رسمی با 
نماینده ایمیدرو در معدن مهدی آباد پیگیری می کند تا درصورتی 
که انحرافی در فعالیت و واگذاری معدن مهدی آباد رخ داده باشد، 

اصالح شود. 
همچنین در تیرماه امســال دادستانی کل کشــور نیز به مسئله 
واگــذاری معادن ورود کرده اســت و در ایــن بین، برخی معادن 
همچون مهدی آباد که بعد از واگذاری با تغییر وضعیت از رویکرد 
اولیه خود منحرف شــده مورد رصد دستگاه قضائی و کمیسیون 

صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی قرار گرفته اند. 
برخی از نمایندگان عضو کمیســیون صنایــع مجلس نیز مطرح 
کردنــد که واگذاری های عجیــب وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ســال های اخیر و بــروز تغییرات در ترکیــب واگذاری معدن 
مهدی آباد و مســئله کنونی که به صورت چالش به وجود آمده، 
مشکلی است که معموال در ماه های پایانی همه دولت ها رخ داده 
و واگذاری های گسترده در معادن را اجرا می کنند. به گفته آن ها 
برخی از این واگذاری ها ممکن اســت مشــکالتی داشته باشند، 
ازایــن رو مجلس به دنبال طرح تحقیــق و تفحص برای واگذاری 

معادن است و اگر این واگذاری به صورت عادالنه انجام نشده باشد 
و همه مردم نتوانسته باشند در این مزایده ها شرکت کنند، کمیته 

معدنی مجلس به موضوع ورود می کند. 
در حال حاضر مســئله این است که معدن مهدی آباد در مزایده 
به یک کنسرســیوم واگذار شده اما هم اکنون به صورت شرکت با 
مالکیت یک خانواده اداره می شــود و حرف و حدیث های زیادی 
درباره شــرکت وجود دارد، زیرا میزان بدهی شــرکت قبال کمتر 
از هــزار میلیارد تومان اعالم شــده بود و االن بــه یکباره میزان 
بدهی هــای آن را بیش از چهار-پنج هــزار میلیارد تومان عنوان 
کــرده اند، یعنی به یکباره میزان بدهی هــا افزایش یافته و عمال 
پروژه با تاخیر چندســاله که مشخص نیست دقیقا چه زمانی به 
بهره برداری خواهد رســید ادامه فعالیت میدهد، در حالی که این 
معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است و با توجه به 
وضعیت قیمت این محصول در بازارهای جهانی که در ســال های 
اخیر به شدت رشد قیمت داشته است، اگر به شکل کنسرسیومی 
اداره میگردید می بایســت بســیار زودتر و با صرف هزینه بسیار 
کمتری به ســود سازترین معدن کشــور تبدیل میگردید، ولی تا 
کنون هیچ عایدی بابت حق الســهم دولت از بابت به ثمر رسیدن 
این پروژه ملی، دریافت نگردیده اســت و شرکتهای روی موجود 
در کشور بواســطه کمبود مواد اولیه رو به ورشکستگی و تعدیل 

نیرو هستند. 
در حال حاضر بسیاری از فعاالن معدنی معتقدند که اگر مدیریت 
این واگذاری بار دیگر به قالب اصلی و اولیه کنسرســیوم برگردد 
مشــکالت برطرف می شــود، هرچند این اتفــاق عجیبی که در 
واگذاری رخ داده از نظر حقوقی و کیفری قابل بررســی اســت و 
دســتگاه های نظارتی باید به این موضــوع ورود کنند که چطور 
یــک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار می شــود و آقای نجمی 
نیا چرا به دنبال تصاحب کامل این معدن اســت در حالی که باید 
با نگاه حاکمیتی و مطابق با منافع کشور، فعالیت های این معدن 

سیاست گذاری می شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره با بیان اینکه در حال حاضر 
۵۰ درصد نیاز در داخل تامین می شود که در صورت تامین مفتول 
کافی می تواند به ۸۰ درصد برسد، از ۲.۵ تا سه برابر شدن قیمت ها 
طی دو ســال اخیر به دلیل ممنوعیــت واردات و افزایش نرخ ارز 
خبر داد و گفت که طی ۲۰ ســال گذشته ۷۵کارخانه تولید پیچ 
و مهره به دلیل نبود حمایت تعطیل شــدند. نورالدین مهری در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه پیچ و مهره یک کاالی واســطه 
مصرفی اســت، اظهار کرد: اهمیت پیچ و مهره به قدری است که 
اگر نباشــد صنعتی نداریم. چراکه برای اتصال هر کاالیی به ویژه 
در حوزه صنعت از پیچ و مهره استفاده می شود. در حال حاضر ما 
ارائه کننده ۷۰۰۰ نوعی پیچ و مهره در بازار ایران هســتیم. وی با 
بیان اینکه در گذشــته ۳۰ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخل 
تامین می شد، گفت: در سال های اخیر تولید داخل تقویت شده و 

۵۰ درصد نیاز در کشور تامین می شود. 

< ممنوعیت ثبت سفارش بدون کارشناسی
رئیــس اتحادیه فروشــندگان پیچ و مهره در ادامه با اشــاره به 
مشــکالتی که در زمینه تولیــد و واردات وجــود دارد، تصریح 
کرد: ســازمان های صنعت، معدن و تجارت بدون کسب اطالع از 
اتحادیه که کارشناســان این حوزه هستند، به دلیل تولید مشابه 
داخلی، ثبت ســفارش پیچ و مهره را به شدت محدود کردند. اما 
باید با ما مشــورت می کردند تــا محصوالتی که در داخل تولید 

نمی شود اجازه واردات داشته باشد. 

< قیمت ها ۳ برابر شد
وی با بیان اینکه ثبت سفارش پیچ و مهره به سختی و در بیشتر 
مــوارد با کارهایی که نباید انجام شــود مانند زیر میزی محقق 
می شــود، تصریح کرد: این در حالی اســت کــه در همه دنیا از 
کارشناسان در این باره استعالم گرفته می شود. این مسئله باعث 
افزایش قیمت پیچ و مهره نیز شده به طوری که قیمت ها نسبت 
به دو سال پیش ۲.۵ تا سه برابر شده است که یکی از دالیل آن 
همین عدم ارائه خدمات از ســوی سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت است. دلیل دیگر افزایش قیمت نیز افزایش نرخ ارز است. 

مهــری همچنیــن با اشــاره بــه دپــوی کاالهــا در گمرک و 
هزینه دمــوراژ که به قیمــت کاالهای نهایی اضافه می شــود، 
 گفــت: در نهایــت مصرف کننــدگان از همــه ایــن مســائل 

متضرر می شوند. 

< آلیاژی ها به جای تامین مفتول، خام فروشی می کنند
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر تکنولــوژی خوبی برای تولید 
پیچ و مهره در کشور مستقر شده و توان تولید ۸۵ تا ۹۰ درصد 
کاالها در ایران وجود دارد، گفت: مشــکل اصلی تولیدکنندگان 
تامین مفتول است. به ویژه در بخش پیچ های آلیاژی که از فوالد 
آلیاژی یزد تامین می شــود، کمبود وجود دارد. شنیده ها حاکی 
از این است که این شرکت خام فروشی می کند و پیش از اینکه 

محصول نورد شود، به صورت شمش صادر می کنند. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان پیچ و مهره همچنین وعده داد در 
صورت حل شــدن مشــکل تأمین مفتول، تا ۸۰ درصد نیاز در 
داخل تامین شود. البته به گفته وی کشورهای دیگر هم تمامی 
پیــچ و مهره مورد نیاز خود را تولید نمی کنند، چراکه مقرون به 
صرفه نیست. حتی کشورهای صادرکننده پیچ و مهره مثل چین، 

ژاپن و تایوان نیز بخشی از نیاز خود را وارد می کنند. 

< مصرف ساالنه ۱۲۰ هزار تن
این مقام صنفی نیاز ســاالنه کشور را ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن پیچ 

و مهره عنوان کرد و گفت: بخشــی از ایــن پیچ و مهره آلیاژی 
اســت که حتما باید فوالدی باشد، اما بخش دیگر که پیچ آهنی 
اســت در داخل تولید می شــود و نیاز به واردات نداریم. اما در 
بخش فوالدی به ویژه مهره هــای آلیاژی و پیچ های ایمنی مثل 
پیچ چرخ، به واردات نیاز داریم که اســتاندارد آن ها نیز بســیار 

مهم است. 
وی افزود: اعضای اتحادیه حاضرند با تولیدکنندگان و مسئوالن 
صمــت جلســه بگذارند تا این مشــکل حل شــد. اگر دســت 
تولیدکنندگان به فوالد برسد در بخش پیچ و مهره های فوالدی 
مشــکل زیادی نداریم و از طریق تولید داخل تامین می شود، اما 

تاکنون حاضر به حضور در این جلسات نشده اند. 
به گفته این مقام صنفی یکی از مشکالتی که در پی محدودیت ها 
ایجاد شــده این اســت که پیچ استفاده شــده در قابلمه ها باید 
اســتیل باشــد تا زنگ نزند و غذا را آلوده نکنــد، اما با توجه به 
اینکه این پیچ ها وارداتی هســتند و اجازه واردات آن ها هم داده 
نمی شود، بخشــی از آن ها به صورت قاچاق وارد شده که کربن 
آن ها کم می شود که همه در نهایت به مصرف کننده ضرر می زند. 
راه حل مشکالت این است که دولت در هر صنعت با کارشناس 

مربوطه مشورت کند. 

< ۷۵ کارخانه به دلیل نبود حمایت از دست رفت
مهری همچنین در پاسخ به ســوال درباره صادرات پیچ و مهره 
گفت: صادرات این محصول قابل توجه نیست و عموما به صورت 
همراه کاال انجام می شود. برای مثال دکلی که در سوریه و عراق 
نصب می شود به همراه خود پیچ و مهره دارد که به آن صادرات 

همراه با کاال گفته می شود. 
البته به گفته وی حدود ۲۰ سال پیش ۱۱۵ کارخانه درجه یک 
تولید پیچ و مهره در کشــور وجود داشــت که حاال ۴۰ کارخانه 
از آن هــا باقی مانده اســت. در آن زمان به کشــورهای مختلف 
هم صادرات داشــتیم، اما نبود حمایت باعث از دست رفتن این 
ســرمایه شــد. این میزان کاهش کارخانه ها یک فاجعه اســت. 
بخشــی از آن ها کامال از بین رفته اند، بخشی تبدیل به قطعه ساز 

شدند و بخشی هم تجاری شده اند.

چراهنددیگرازایرانکاالنمیخرد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید تغییراتی که در سال های اخیر در فهرست شرکای تجاری ایران به وجود آمده 

تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم ها و تبعات آن بوده است

برقبانک

مسکن

وزیر اقتصاد: 
روند حرکت بانک ملی ایران 

رو به رشد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که روند 
حرکت بانک ملی ایران رو به رشد است. دکتر 
فرهاد دژپسند در گفت و گو با خبرنگار روابط 
عمومی بانک ملی ایــران با بیان این که بانک 
ملی ایران بــه نحو مطلوبی در حال حرکت به 
سوی مدرن شدن اســت، اظهار کرد: استفاده 
از فناوری ها نوین در بانک ملی ایران مشــهود 
است و این روند به بهبود کارایی آن می انجامد. 
وی با اشــاره به این که صورت های مالی بانک 
از کاهش زیــان آن حکایت دارد، افزود: گر چه 
به دلیل کارکردهای اجتماعی، نباید بانک ملی 
ایران را تنها در قالب شاخص های معمول سود 
و زیان سنجید، اما همه شواهد از این حکایت 
می کند که این بانک به سوی سودده شدن در 
حال حرکت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اظهار امیدواری کرد با روند موجود، بانک ملی 
ایران طی سال های پیش رو به یک بانک نمونه 
در حوزه فناوری های نوین، شفافیت، کارآمدی و 

خدمت رسانی حداکثری تبدیل شود. 

سداد و ایوا برندهای محبوب 
ایرانی ها در سال ۱۴۰۰

در نظرســنجی جشــنواره برنــد محبــوب 
مصرف کنندگان، عنوان برند محبوب ایرانی در 
سال ۱۴۰۰ با ثبت آرای مردمی به اپلیکیشن 
ایوا و شــرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق 
گرفــت. به گزارش روابــط عمومی بانک ملی 
ایران، هشتمین دوره از نظرسنجی جشنواره برند 
محبوب مصرف کنندگان، به عنوان گسترده ترین 
نظرســنجی مردمی برای انتخــاب برندهای 
محبوب ایرانی در سال ۱۴۰۰، با حضور بالغ بر 
۱۵۰۰ برند ایرانی به اتمام رسید. این جشنواره 
همه ساله با حمایت انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و دانشــگاه صنعتی شــریف 
برگزار می شود. در این جشنواره برند »ایوا« در 
گروه اپلیکیشن های پرداخت و برند »پرداخت 
الکترونیک سداد« در گروه پایانه های فروشگاهی 
)POS( با ثبت باالترین آرا و اقبال عمومی مردم 
موفق شــدند لوح زرین برندهای محبوب را در 
هر دو دســته کسب کنند. نظرسنجی آنالین 
جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، طی بازه 
زمانی دو ماهه از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ تیرماه و 
در میــان بیش از ۱۰۰ گروه کاالیی و خدماتی 
برگزار شد که با مشارکت گســترده مردم در 
نظرســنجی و ثبت یک میلیــون و ۱۸ هزار و 
۹۴۳ رای به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این 
جشنواره، با اهدای گواهینامه و تندیس زرین 
از محمدعلی محمودزاده مدیرعامل شــرکت 

پرداخت الکترونیک سداد تقدیر شد. 

دعوت مدیرعامل پرسپولیس 
برای شرکت هواداران 
در جشنواره ۵ ستاره 

بانک گردشگری
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از همه هواداران 
این تیم خواســت با عضویت در جشــنواره ۵ 
ستاره بانک گردشگری، با حمایت های هر چه 
بیشــتر این باشــگاه را یاری کنند. به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشگری، جعفر سمیعی 
گفت: هواداران پرسپولیس می توانند از طریق 
درگاه هایــی که بانک گردشــگری به صورت 
حضوری و غیرحضــوری )آنالین( ایجاد کرده، 
کارت هواداری دریافت کنند و با شــرکت در 
جشنواره ۵ ستاره، به باشگاه پرسپولیس کمک 
کننــد. وی افزود: بانک گردشــگری به عنوان 
اسپانسر اصلی همواره در کنار باشگاه پرسپولیس 
بوده و به تازگی نیز به پاس قدردانی از بازیکنان 
و کادر فنی پرسپولیس از آنان تقدیر کرده است. 
ســمیعی ادامه داد: بانک گردشگری طرح های 
اقتصادی خوبــی همچون کارت هــواداری و 
جشنواره ۵ ستاره برای باشگاه تدارک دیده که 
باشگاه از عواید این طرح ها بهره مند خواهد شد 
ضمن اینکه سبب می شود تا این باشگاه بهتر 
بتواند به تعهدات مالــی بازیکنان و کادر فنی 
عمل کند. وی همچنین از مدیران عالی بانک 
گردشــگری بابت اختصاص سهام به بازیکنان 
پرسپولیس تشکر کرد. بانک گردشگری که در 
کسب موفقیت های ملی، بین المللی و تاریخی 
طی ۲ ســال اخیر نقش موثری داشته، تا سال 
۱۴۰۱ در تمام مسابقات اعم از لیگ برتر، جام 
حذفی و ... به عنوان اسپانســر اصلی باشــگاه 

پرسپولیس انتخاب شده است.

تفاهم نامه مشترک بانک آینده 
با گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب منعقد شد
حمایت بانک آینده از اشتغال 

پایدار و رونق چرخه تولید
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک  آینده و 
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، توسط نادر 
خواجه حق وردی، معاون امور شعب و بازاریابی 
بانک آینده و محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه 
توسعه سرمایه گذاری انتخاب به امضاء رسید. 
این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح همکاری 
مشترک و حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی 
و کمک به اشتغال زایی و تسهیل ارتباط میان 
طرفیــن در حوزه ارائه خدمــات بانکی و مالی 
بانک  آینده با گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب 
منعقد شد. مشارکت های مالی، ارائه تسهیالت 
ویژه در قالب طرح های آینده داران و کارگشــا، 
عرضه سبدهای متنوع تسهیالت و خدمات نوین 
بانکداری الکترونیکی به تمامی اعضا و کارکنان 
شــرکت از دیگر موضوعات مطرح شده در این 
تفاهم نامه اســت. هم چنین، ارائه انواع خدمات 
بانکی در حوزه های مختلف از جمله: اعتباری، 
ارزی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری شرکتی 

در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

شروع خاموشی های پراکنده 
در تهران

باالرفتن دمای هوا طی چند روز گذشته منجر 
به افزایش مجدد مصرف برق در کالن شــهر 
تهران شده است و پیگیری ایسنا گویای وقوع 
خاموشی های پراکنده در بخش های مختلف 
است. البته این موضوع در کل کشور آغاز شده 
و توانیر مجدد برای تامین برق دست به دامن 
مشترکان شده و در آخرین اطالعیه خود اعالم 
کرده اســت که بررسی نقشه های هواشناسی 
نشانگر افزایش دمای هوا در هفته جاری بوده، 
به طوری کــه در هفته جاری میانگین دمای 
کشــور ۲ درجه نسبت به هفته پیش افزایش 
خواهد یافت و از آنجا که هر یک درجه افزایش 
دمــای هوا، باعــث باال رفتن حــدود ۲۰۰۰ 
مگاواتی مصرف برق می شود، در هفته جاری 
انتظار افزایش ۴۰۰۰ مگاواتی مصرف برق به 

دلیل تغییرات دمایی، دور از انتظار نیست.
همچنین با توجه به همراهی صنایع در روزهای 
گرم گذشته، هم اکنون این گروه از مشترکان نیز 
خواستار رفع محدودیت های برقی هستند که 
این عامل نیز فشار مضاعفی به شبکه برق وارد 
خواهد کرد. به همین دلیل و با عنایت به این 
که میزان تولید برق نسبت به هفته های گذشته 
تغییری نکرده است، از همه مشترکان به ویژه 
در بخش های خانگی و تجاری خواهشمند است 
به منظور جلوگیری از خاموشی های ناخواسته، 
نســبت به کاهش مصرف خود اقدام تا از قطع 

برق جلوگیری شود.
کامبیز ناظریان - سرپرســت شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ -در خصوص وضعیت 
تامین برق تهران گفت: در حال حاضر تمامی 
امکانــات در بخش های فنی، کارشناســی و 
فرهنگی به کارگرفته شــده اســت تا از بروز 
هرگونــه اختــالل احتمالــی در تامین برق 

پایتخت جلوگیری شود.
وی افــزود: کنتــرل مصــرف بــرق حدود 
۱۰۰۰ مشــترک اداری و نهــاد عمومــی و 
اجرایــی، مدیریت بار صنایع بــزرگ در قالب 
تفاهم نامه های همکاری به گونه ای که خللی در 
فرایند تولید ایجاد نشود، استفاده از مولدهای 
خودتامین مشــترکان بزرگ اداری، تجاری و 
صنعتی، آگاه سازی عمومی شهروندان و افزایش 
مشــارکت های مردمی و همکاری گسترده با 
مشــترکان و مراکز نظامی در راستای کاهش 
مصرف در ســاعات اوج بار از جمله مهم ترین 
اقداماتی است که در حال حاضر با هدف تامین 

برق شهر تهران در حال اجراست. 
ناظریان همچنین از ادامه استقرار هوای گرم 
طی روزهــای آتی با توجه به پیش بینی های 
هواشناســی خبر داد و از تمامی مشــترکان 
تهرانی درخواســت کــرد با توجــه به لزوم 
جلوگیــری از بروز نوســان و قطعی برق به 
ویژه در بیمارستان ها، مراکز درمانی و منازل 
شهروندان دارای بیمار مبتال به کرونا، حداکثر 
صرفه جویی ممکن را در مصرف برق به عمل 
آورده و از اســتفاده همزمان از وسایل برقی 
پرمصرف به ویژه در ساعات ۱۲ الی ۱۸ اکیدا 

خودداری کنند.

پیشنهاد ساخت مسکن 
استیجاری برای کارگران

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه درحال 
حاضر تمام حقوق و دریافتی کارگران صرف 
هزینه های مســکن و اجاره بها می شود، دو 
راهــکار برای خانــه دار شــدن کارگران به 
دولت رئیسی پیشنهاد کرد. علیرضا حیدری 
در گفتگو با ایســنا، اظهار کرد: زمانی دوسوم 
حقوق و درآمد کارگران بابت اجاره مســکن 
صرف می شد ولی امروز همه دریافتی کارگر 
و بازنشســته صرف اجاره مسکن می شود؛ از 
این رو الزم اســت فرمول های موفقی که در 
کشورهای دنیا اجرا شــده مورد مطالعه قرار 
بدهیم و آن ها را برای خانه دار کردن اقشــار 

کم درآمد و محروم جامعه به کار بگیریم. 
وی ادامــه داد: وقتــی کارگر یا بازنشســته 
نقدینگی ندارد کــه آورده اولیه اش را تامین 
کند یا فاقــد تمکن و درآمد مالی اســت و 
پس اندازی ندارد باید مسکنی برای او ساخت 
که بتواند بعد از مدتی در آن سکونت پیدا کند 
و معادل آنچه توان پرداخت دارد و به میزان 

توانایی درآمدی از او اجاره دریافت کرد. 
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در 
حال حاضــر دو راه پیــش روی دولت آقای 
رئیســی برای خانه دار کردن کارگران وجود 
دارد، یکی ساخت مسکن استیجاری و مسکن 
اجاره به شرط تملیک و دیگری دادن وام های 

بلند مدت با اقساط کم بهره است. 
وی افــزود: مــا می توانیم الگوی مســکن را 
کوچک کنیم و در اختیــار همه قرار بدهیم 
یعنی با انبوه سازی در الگوی مسکن کوچک، 
افــراد بی خانمــان را ســاماندهی کنیم و با 
اعتبارات دولتی و اعتباراتی که از بخشــهای 
دیگر تامین می شــود، مسکن اجاره به شرط 
تملیــک را در طوالنی مــدت و با نرخ پایین 

ساخته و تحویل افراد بدهیم. 
حیــدری افزود: با این شــیوه افــراد در خانه 
می نشــینند و اقســاط آن را در قالب اجاره با 
نرخ پایین و به شکل طوالنی مدت می پردازند 
و صاحبخانه می شــوند. به گفته حیدری در 
ســاخت و تولید مسکن استیجاری و اجاره به 
شرط تملیک برای کارگران بدون آنکه دخالت 
مستقیم دولت باشد می توان با تولیدکنندگان 
مسکن که به شکل حرفه ای در بازار وجود دارند 
وارد مذاکره شــد و مشارکت آن ها در ساخت 
مسکن را در قالب دادن یکسری امتیازات برای 

کاهش هزینه هایشان به کار گرفت.
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برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند



 چهار شنبه 20 مرداد  1400    شماره  6084
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

همه ما در حوزه های مختلف ادیبات، س��ینما، سیاس��ت، فلس��فه، 
تاریخ، هنر و…. ش��خصیت های م��ورد عالقه ای داریم که ش��اید 
در جه��ان خیال��ی و انتزاعی خود ب��ه گفتگو با آنه��ا پرداختیم یا 
شخصیت های مورد عالقه خود را در گفتگویی فرضی بین خودشان 
تص��ور کردیم. »مالقات های ش��گفت انگیز« همی��ن کار را در قاب 
س��ینما انجام می دهد و ب��ا در کنار هم قرار دادن ش��خصیت های 
فاخ��ر در حوزه ه��ای مختل��ف و گفتگوهای��ی که بین آنها ش��کل 
می کند، داس��تانک های خ��ود روایت می کند. داس��تانک هایی که 
بر محور مفاهیم مهم هس��تی ش��ناختی از معما و حقیقت گرفته 
تا عش��ق و ایمان و چرا زیس��تن را دربرمی گی��رد و مخاطب را به 
اندیشیدن درباره مهمترین دغدغه های فکری بشر ترغیب می کند. 
فیلمی متفاوت و خالقانه از مهدی ارجمند که در این گفتگو بیشتر 
درباره دالیل و چگونگی ساخت آن توضیح می دهد. »مالقالت های 
ش��گفت انگیز« به کارگردانی مهدی ارجمن��د هم اکنون در صفحه 
اختصاصی »هنروتجربه« در پلتفرم هاش��ور در حال اکران اس��ت. 
آنچ��ه در ادام��ه می خوانید ماحص��ل گفتگ��وی هنروتجربه با این 

کارگردان است
 

  قب��ل از اینکه وارد مضمون و محتویی فیلم ش��ویم کمی 
درباره فرم و ش��کل این فیلم حرف بزنید. اینکه نام این گونه 
از فیلمسازی را چه می توان گذاشت. مثال نوعی کوالژ سینمایی 
یا ش��کلی از انیمیشن محسوب می ش��ود یا مثال یک نوع بازی 

فرمی در سینماست؟
این ش��یوه و مدل فیلمس��ازی ترکیبی است اس��ت از فیلم، عکس 
متحرک و انیمیشن که به آن ایستولیشن هم می گویند. در واقع از 
ابزارهای مختلف بصری برای خلق یک اثر سینمایی واحد استفاده 

می کند.

 ای��ن ای��ده از کجا و چگون��ه به ذهنتان آم��د و تبدیل به 
فیلم شد؟

من همیشه دوست داشتم که در ارتباط با حوزه های مورد عالقه ام 
ک��ه متعدند از جمله ادبیات، فلس��فه، هنر و تاری��خ و... کار کنم و 
همه آنها را در یک اثر س��ینمایی در کنار هم داشته باشم. با توجه 
ب��ه امکانی که این تکنیک از فیلمس��ازی در اختی��ارم قرار می داد 
ایده س��اخت این فیلم در ذهنم شکل گرفت. اینکه شخصیت های 
ش��اخص حوزه های مختلف در یک فضای فرضی به گفتگوی با هم 
بپردازن��د. در واقع ش��خصیت های مورد عالق��ه ام را در یک فضای 

فرضی با دیالوگ هایی که برایشان نوشتم به تصویر کشیدم

 دیالوگ ها را خودتان نوشتید یا از جمالت و سخنان خود 
این شخصیت ها در آثارشان هم بهره بردید؟

دیالوگ ها اورجینال نوش��ته ش��ده است اما بر اس��اس دیدگاهها و 
جهان بینی خود ش��خصیت ها. در واقع تفکرات و اندیش��ه های هر 
کدام از ش��خصیت ها لحاظ شد اما خود دیالوگ ها توسط خود من 
به نگارش درآمد. ضمن اینکه موضوعاتی که در هر س��کانس وجود 
داش��ت عنصر واسطه ای بود که این دیالوگ ها و شخصیت ها را بهم 
ربط می داد. فیلم دارای س��اختار اپیزودیک است البته اپیزودهای 
کوتاه و در واقع به ش��کل یک س��کانس هس��تند. هر کدام از این 
سکانس ها یک موضوع دارند که دیالگوها حول همان موضوع شکل 
می گیرد. مثال پرس��ش حقیقت یکی از تم های فیلم اس��ت و اینکه 
چطور می توان حقیقت را کش��ف کرد. در واقع منطق فیلم منطق 
مکالمه ای س��قراط است که قرار اس��ت از طریق دیالوگ به کشف 
و شناس��ایی حقیقت دس��ت بزنیم. هیچکاک ه��م در ابتدای فیلم 
ب��ر همین نکته تاکی��د می کند و می گوید که ش��اید از طریق این 

گفتگوها بتوانید حقیقت را کشف کنید. به عبارت دیگر باید بگویم 
که این فیلم یک فیلم ایدئوگرافیک اس��ت که در حقیقت اندیش��ه 
نگاری می کند. نه عالقه ای به داستان پردازی دارد نه حادثه پردازی 
بلکه به اندیش��ه نگاری می پردازد. برخالف س��ینمای کالسیک که 
منطق ارس��طویی بر آن حاکم اس��ت و اساس آن درام یونانی است 
که مبنی بر الگوی س��ه پرده ای بر یک داس��تان متمرکز اس��ت اما 
در اینج��ا یک داس��تان نداریم بلک��ه در یک روای��ت مینی مال با 
داستانک های متعدد مواجه هستیم. داستانک هایی که در حد یک 
سکانس فشرده می شود و جوهر فکری مولف در آن سکانس متبلور 
 می ش��ود. در واقع مالقاتهای شگفت انگیز میناتوری از اندیشه ها و 
ش��خصیت هاست که بر مبنای داستانک روایت می شود. این شیوه 
روایت و داس��تان گویی هم در ادبیات ش��رق مث��ل کلیله و دمنه، 
مثنوی یا قصه های شهرزاد هم ریشه و سابقه دارد و هم در ادبیات 
غرب می توان در رمان نو این ش��یوه و ش��کل از روایت و داس��تان 
پردازی را ش��اهد بود. رومانهای کوندرا نمونه ای از مدل اس��ت که 
بیش��تر اندیشه ورزی است که با رمان و داستان ترکیب شده است. 

این فیلم هم بر مبنای ساختار ایدئوگرافیک شکل گرفته است.

  در واق��ع اپیزودها با توجه به موضوعی که دارند به نوعی 
فیلم را فصل بندی هم می کند.

بله همینطور اس��ت از معماها شروع می شود که آغازش با بورخس 
است. به این دلیل هم بورخس را انتخاب کردم چون او نویسنده ای 
رمزنگار اس��ت و به شدت فشرده می نویس��د و نیازمند رمزگشایی 

است.

  با این حال و با توجه به اینکه در فیلم با ش��خصیت های 
مختلفی روبرو می ش��ویم اما اثر ش��ما بیش از آنکه شخصیت 
محور باش��د گفتگو محور اس��ت و از طریق گفتگوها هم قرار 

است ایده ها و اندیشه ها رمزگشایی شود.
دقیقا. 

  م��ن فکر می کنم این فیلم ب��رای مخاطب خاص خودش 
که دغدغه های مش��ترک با فیلم و مول��ف آن دارند می تواند 
فرصتی برای تجربه و کش��ف معنا هم باشد به این معنا که از 
دل این دیالوگ ها به معنایی برای زندگی خود دس��ت یابد و 
راهی برای رهایی از بحران های روحی یا فکری خود پیدا کند. 

از این حیث ش��اید این فیلم خاصیت تراپی هم داشته باشد و 
بتوان��د درمانگری هم بکند. به نظرم در عین اینکه در فیلم از 
حقیقت های تلخ صحبت می شود اما یک نوع حس امید هم در 
درون آن نهفته که به مخاطب منتقل ش��ده و حالش را خوب 

می کند.
به شدت. اصال فیلم از معما شروع می شود و با ایمان تمام می شود. 
 آن سکانس��ی که من از فیل��م »دور افتاده« در فیلم گذاش��تم که
 تام هکس با توپ والیبال حرف می زند، در فیلم اصلی توپ والیبال 
 س��اکت اس��ت اما در اینجا حرف می زند و به پرسش های وجودی 
تام هکس جواب می دهد و او را آرام می کند. این اتفاق در کل فیلم 
رخ می دهد یعنی پاسخ دادن به پرسش های بنیادی و ایجاد آرامش 
از یافتن پاسخ آنها. در واقع فیلم درگیر و دچار یاس فلسفی نمی شود. 
به نظرم یکی از مشکالت جهان و انسان معاصر همین یاس فلسفی 
اس��ت و حتی در بزرگان س��ینما مثل میش��ل هانکه هم می توانید 
ردپای این یاس فلس��فی را بیابید. چرا می گوییم تارکوفس��کی در 
برابر هانکه قرار می گیرد چون در یک دورانی تارکوفسکی سردمدار 
سینمایی معنوی جهان بود که حاال هانکه جای آن را گرفته است. 
فیلمسازی که یاس فلسفی را تبلیغ می کند. متاسفانه جهان هنری 
معاصر گرایش به یاس فلس��فی دارد و اینجا باید جریانی ایجاد کرد 
که بتواند این یاس را از بین ببرد یا کاهش دهد. ما به فیلم هایی نیاز 
داریم که امید را تبلیغ کند و نش��ان بدهد که جهان تماما تاریکی 

نیست و می توان روشنایی ها را در آن تماشا کرد.

 فکر نمی کنید ب��ا توجه به اینکه با موقعیت دراماتیک در 
فیلم مواجه نیس��تم و تنوع لوکیش��ن و فضای زی��ادی نداریم 
ممکن اس��ت ریتم آن یکنواخت ش��ود یا حتی مخاطب خاص 

هم خسته شود.
برای حل این مس��ئله سعی کردیم سکانس ها کوتاه باشد و با توجه 
به تنوع شخصیت ها و تعدد موضوعاتی که محور این گفتگوهاست 

ریتم ضرب آهنگ مناسب و منطقی داشته باشد. 

 یک��ی از ویژگی های این کار دوبله و صداگذاری بر روی 
شخصیت های فیلم بود که نقش مهمی در جذابیت کاراکترها 

داشت.
دقیق��ا. صدای ه��ای خوب و مان��دگار دوبلورهای حرف��ه ای هم به 
این ش��خصیت ها و هم کل کار غنای بیش��تری بخشید. مثال آقای 
جلیلوند بر روی ۷ پرس��وناژ با صداه��ا و لحن های مختلف صحبت 
کرد. همچنین حضور آقای تهامی نژاد و مدخالچی و مجید مظفری 
در صداپیشگی این کار یکی از امتیازات آن به حساب می آید و خود 
من هم جای چند شخصیت صحبت کردم. به طور کلی ۶۰ کاراکتر 

در این فیلم داشتیم که تنوع شخصیتی باالیی داشت.

 کاش همین اتفاقا و مدل این فیلم درباره ش��خصیت های 
ایران��ی ه��م اتفاق بیفتد قطعا ب��ا توجه به ایرانی ب��ودن آنها و 
شناختی که مخاطبان ایرانی از آنها دارد حتی می تواند جذاب تر 

از این فیلم شده و مخاطبان بیشتری را هم جذب کند.
بله موافقم. ما کلی شخصیت تاثیرگذار در تاریخ و فرهنگ و ادبیات 
و هن��ر داریم که گفتگوی فرضی میان آنها می تواند جذاب باش��د 
چ��ه مفاخر کهن و قدیم و چه ش��خصیت های تاثیرگذار معاصر. به 
ویژه اینکه ما تاریخ خودمان را به خوبی نمی شناسیم و نسل جدید 
شناخت درستی از بسیاری از مفاخر و مشاهیر ایرانی ندارد. دوست 
دارم این کار را با تکنیک پیش��رفته تری از مالقت های شگفت انگیز 
انجام دهم. به نظرم ما باید از هنر افسرده فاصله بگیریم و به سمت 

یک سینمای متفکر و امیدوار حرکت کنیم.

 مهدی ارجمند: 

ما باید به سمت سینمای متفکر و امیدوار حرکت کنیم 
 فرهنگی

دنیای اقتصاد:علت العلل دردها
آپارتمانی  می خواهی��د  وقت��ی 
بخرید، معموال برنامه پرداختی 
را به فروشنده ارائه می کنید و بر مبنای آن معامله 
اصطالح��ا جوش می خورد. برنام��ه پرداخت مبلغ 
کل قرارداد می تواند چندی��ن ماه به طول انجامد؛ 
ام��ا در نهایت مورد موافقت ق��رار می گیرد.یکی از 
علل توافق آن اس��ت که فروش��نده در پس ذهن 
خ��ود برآوردی از ت��ورم دارد و ارزش حال رقمی را 
که در آینده می گیرد، می سنجد. حال بیایید فرض 
کنی��م در چند ماه آتی نتوان هیچ برآوردی از تورم 
با انحراف معیار معقولی داش��ت. در این صورت آیا 
معامله ای با برنامه زمانی پرداخت مشخص جوش 
می خورد؟ این مثال برای کل دادوستدهایی که در 
اقتصاد روی می دهد می تواند مصداق پیدا کند. اگر 
حتی نرخ تورم ۱۰۰درصد باشد اما انتظار باشد در 
۶ماه آینده تورم ۵۰واح��د درصد افزایش می یابد، 
باز می توان به برنامه مش��خصی از پرداخت رسید؛ 
ولی متاسفانه سطوح باالی تورم، نوسانات شدیدی 
در ت��ورم انتظاری به هم��راه دارد و از این رو حجم 
دادوستد کاهش می یابد و با تقلیل دادوستد، بخش 
واقعی اقتصاد کوچک می شود. به همین دلیل است 
که اغلب کش��ورهایی که دچار ابرتورم می ش��وند، 
با انقب��اض اقتصاد نیز مواجهند. ب��ه عبارت دیگر 
تورم های شدید با بر هم زدن ثبات، رشد اقتصادی 
منفی را در پی دارد. از این رو، اغلب سیاست هایی 
که در این کشورها برای کاهش تورم به کار گرفته 
می شوند اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارند و حتی 
با ایجاد ثبات به کس��ب وکارها کمک نیز می کنند.
از این روس��ت که وقتی اقتصادی با تورم بسیار باال 
روبه رو اس��ت، نخستین توصیه اقتصاددانان تقلیل 
س��طح تورم و برگرداندن ثبات به اقتصاد است. اما 
چگونه؟ تورم های شدید افسارگسیخته یک»پدیده 
بودجه ای« هس��تند؛ به این معنا که علت اصلی به 
وجود آمدن آنها کسری بودجه است. درنتیجه یک 
سیاست بودجه ای در جهت توازن بخشی درآمدها 
و هزینه ها و مدیری��ت معقول بدهی می تواند یک 
سیاست ضدتورمی ثبات ساز کمک کننده به رشد 
اقتصادی تعبیر ش��ود.وقتی بخ��ش قابل توجهی 
از هزین��ه دولت با درآمدهای در نظر گرفته ش��ده 
پوشش داده نشود و دولت برای گذران امور به منابع 
بانک مرکزی نیاز پیدا کند، اصوال سلطه بودجه ای 
)Fiscal Dominance( به سطحی می رسد که 
سیاس��ت پولی قدرت اثر گذاری بر تورم را از طریق 
مدیری��ت کل های پولی یا نرخ سیاس��تی مطلوب 
نخواهد داشت. در این حالت تفکیک سیاست پولی 
و سیاست بودجه ای غیرممکن خواهد بود. بگذریم 
که رابطه میان بانک مرکزی و دولت به دلیل ریالی 
کردن درآمدهای نفتی حتی در شرایط غیربحرانی 
نیز موجب سلطه بودجه ای می شود. در این صورت 
هم��ه نگاه ها به تعقل و درک سیاس��تگذار بودجه، 
برمی گردد. اگر نگاه بوروکراتیک غالب باشد و هدف 
تنها صاف کردن حساب های کارمندان و موسسات 
مختلفی باش��د که به دولت متکی هستند، آن هم 
به زور تبصره و راه های در رویی که به ذهن کس��ی 
نمی رسد و در نهایت استفاده از قدرت خلق پول، در 

بر همان پاشنه تورم باالتر خواهد چرخید. 

همشهری:جنگل ها در آتش
 بی مسئولیتی می سوزند

سال گذش��ته پوشش گیاهی  
2۱هزار هکتار از رویش��گاها و 
اراضی جنگلی کش��ور براثر آتش سوزی نابود شده 
و از آغ��از س��ال جاری تا امروز ه��م 8۷۰۰هکتار از 
رویش��گاه های جنگلی و مرتعی در آتش س��وخته 
اس��ت. اما نه این آمار و نه آمار نابودی رویشگاه های 
جنگلی ناش��ی از آتش س��وزی در س��ال های اخیر 
تغیی��ری  کش��ور  کالن  سیاس��تگذاری های  در 
ایجاد کرد و نه باعث ش��د ت��ا در مصوبات مجلس 
شورای اس��المی ردیف خاصی برای اطفای حریق 
جنگل های کش��ور درنظر گرفته شود. همچنان که 
ب��ا وجود برگزاری همایش های جورو واجور و وعده 
مسئوالن ذی ربط مبنی بر هماهنگی میان مسئوالن 
دست اندرکار حفاظت از طبیعت و نیروهای مسلح 
برای خاموش کردن آتش س��وزی در رویشگاه های 
جنگل��ی و مرتعی، طی همه این س��ال ها اقدام در 
خ��ور تأملی صورت نگرفت و از همین روس��ت که 
هر سال شاهد نابودی بخشی از جنگل های کشور 
براثر آتش سوزی های سریالی هستیم.در این میان 
جنگل های زاگرسی بیش از سایر جنگل ها طعمه 
حریق می شوند. خوب است مسئوالن و نمایندگان 
مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی و اعضای فراکس��یون محیط زیست 
مجلس بدانند که کل مساحت جنگل های زاگرسی 
۶میلیون هکتار برآورد می شود و این ۶میلیون هکتار 
ک��ه در پهنه ای به وس��عت 3۰میلی��ون هکتار در 
۱2اس��تان زاگرسی کشور پراکنده است نزدیک به 
42درصد از آب کشور را تامین می کند. ما در حالی 
شاهد نابودی بخش��ی از جنگل های زاگرسی براثر 
آتش س��وزی های پی در پی هستیم که از سال89 
که برای نخستین بار اولین پدیده خشکیدگی بلوط ها 
در رویشگاه های زاگرسی استان ایالم گزارش شد تا 
به امروز بیش از 2میلیون هکتار از این جنگل های 
بدون جایگزین، براثر همین پدیده نابود شده است؛ 
این یعنی ما تا همین امروز یک س��وم منبع تولید 
42درصد آب کش��ور را از دست داده ایم آن هم در 
روزگاری ک��ه بحران آب فراتر از یک معضل محلی 
و منطقه ای، به بحران ملی تبدیل ش��ده اس��ت و 
هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل می کند. تنها 
رویشگاه های زاگرسی نیست که براثر بی تدبیری و 
ناآگاهی مسئوالن از دست می رود، بلکه رویشگاه های 
ثبت جهانی شده هیرکانی هم قربانی آتش سوزی های 
گاه و بیگاه می شود. در آخرین رخداد، رویشگاه های 
ارسباران دچار آتش سوزی شده است؛ جنگل هایی 
که بنا به اعالم یونس��کو در شمار ۱۵منطقه غنی 
جه��ان از نظر تنوع ژن های گیاه��ی و جانوری قرار 
دارد. هرچند بعید است مسئوالنی که نابودی 2۱هزار 

هکتار جنگل های کشور بر اثر آتش سوزی خوابشان 
را آشفته نکرده است انتشار این یادداشت و گزارش ها 
و اخبار آتش س��وزی های پی درپی جنگل ها آنان را 
به چاره اندیش��ی برای نجات آخری��ن بازمانده های 
رویشگاه های جنگلی برانگیزد. اما صرفا جهت اطالع 
این مسئوالن یادآور می شود همان طور که پیش از 
این هم اشاره شد جنگل های زاگرسی 42درصد آب 
کشور را تامین می کنند. همچنان که رویشگاه های 
هیرکانی ساالنه 3میلیارد و ۶۰۰میلیون مترمکعب 
آب در خود ذخیره می کنند. عالوه براین، هر هکتار 
جنگل س��االنه 2۵۰۰کیلوگرم اکس��یژن )اکسیژن 
م��ورد نیاز ۱۰نفر( را تولید می کند. افزون براین، هر 
هکتار جنگل ساالنه ۶۷تن گردوغبار جذب می کند، 
آن هم در کشوری که ریزگردها، گاه و بیگاه آسمان 
22اس��تانش را فرامی گیرد و نفس شهروندان را به 
شماره می  اندازد؛ اینها بخشی از فواید رویشگاه های 
جنگلی است. سخن پایانی: نزدیک به 2۰سال است 
که صفحه زیس��ت بوم همش��هری درباره معضالت 
محیط زیست هشدار می دهد. طی همه این سال ها 
بارها و بارها دیدگاه های کارشناس��ان و متخصصان 
دلس��وزی که برای حفاظت از محیط زیست هشدار 
داده اند در قالب خبر وگزارش منتش��ر ش��ده است. 
بارها نامه هایی با امضای استادان و نخبگان صاحب نام 
محیط زیس��ت و منابع طبیعی خطاب به مسئوالن 
اجرایی و قوه مقننه در صفحه زیس��ت بوم به چاپ 
رسیده است. اما دریغ از یک بار شنیدن این هشدارها. 
درنتیجه بی توجهی به این هشدارهاست که هر روز 
شاهد نابودی بخشی از رویشگاه های جنگلی کشور 
هستیم و براثر نشنیدن همین هشدارهاست که یک 
میلیون هکتار از 3میلیون هکتار عرصه های تاالبی 
کشور، خشک و به کانون های گردوغبار تبدیل شده 
اس��ت و باز براثر نادیده گرفتن توصیه های مشفقانه 
کارشناسان است که امروز، آب، مطالبه نخست مردم 
خوزستان است. اکنون به نظر می رسد محیط زیست 
برای مسئوالن و سیاستگذاران نه تنها اولویتی ندارد 
که دغدغه آنها نیست، راه نجات طبیعت، تبدیل حفظ 
محیط زیست به یکی از مطالبات جدی مردم است؛ 
مطالبه ای که باید تک تک شهروندان با هر موقعیتی 
و در هر نقطه ای از کش��ور با مسئولیت پذیری، آن را 

پیگیری کنند.

رسالت: پرده برداری از یک بازی ناشیانه
مانور تبلیغاتی لندن، واشنگتن 
و دیگ��ر حامیان ت��ل آویو علیه 
جمهوری اس��المی ایران در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد وارد مرحله تازه ای ش��ده اس��ت! تولید، 
پخ��ش و جهت ده��ی اخبار غیرواقع��ی و مبهم و 
مانور گس��ترده بر روی حادثه اخیر در دریای عمان 
مولفه های این بازی تبلیغاتی را تش��کیل می دهد. 
س��وال اصلی اینجاس��ت که این ب��ازی معطوف به 
چه اهدافی طراحی ش��ده است؟ سوال دیگر اینکه 
آیا مثلث »واش��نگتن-لندن- تل اویو« توانسته اند 
به اهداف پنهان خود از این بازی مش��ترک دس��ت 
پی��دا کنند؟در این خصوص نکاتی وج��ود دارد که 
الزم اس��ت مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه یک 
»استدالل حقوقی« باید مستند به مولفه هایی مانند 
» س��ندیت«،»اصالت«و »اطالق« باشد. با این حال 
در طرح موضوع حمله به کشتی صهیونیستی »مرسر 
استریت«، هیچ یک از این سه مولفه محلی از اعراب 
ندارند.پنهانکاری منابع امنیتی و رسانه های غربی و 
صهیونیستی در قبال ابعاد و جزئیات این حادثه و در 
مقابل، شانتاژ آنها بر سر متهم سازی ایران به وضوح 
نش��ان می دهد که منظومه جنگ روانی آنها چگونه 
ناشیانه س��اخته و پرداخته شده است! جالب تر آنکه 
مقامات آمریکایی و انگلیسی در ابتدا اعالم کردند که 
بدون هیچ تردیدی! ایران مقصر این حوادث محسوب 
می شود اما پس از ساعاتی این »قطعیت « تبدیل به 
» احتمال « ش��د! کار به جایی رسید که نمایندگان 
انگلیس، رومانی و لیبریا در سازمان ملل متحد با ارسال 
نامه  مشترک خود به شورای امنیت این سازمان اعالم 
کردند که نفتکش اسرائیلی مرسر استریت »احتماال« 
از س��وی ایران مورد حمله قرار گرفته است. اکنون، 
مقامات غربی و صهیونیستی در حالی که نسبت به 
»عدم قطعی��ت ماجرای خودس��اخته « در آب های 
دریای عمان با تکیه بر یک »احتمال غیرمستند«،  از 
شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند تا علیه 
جمهوری اسالمی ایران در این خصوص واکنش نشان 
دهد! آیا مقامات غربی متوجه پارادوکسها و تناقضات 

بازی عجوالنه خود علیه کشورمان هستند؟!
از سوی دیگر، متهم سازی جمهوری اسالمی ایران از 
سوی غرب و رژیم صهیونیستی در قبال این موارد، 
درست همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید 

کشورمان صورت گرفته است.
تقارن زمانی این دو پدیده به هیچ عنوان اتفاقی نیست. 
واقعیت امر این اس��ت که واش��نگتن و متحدانش، 
نس��بت به برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سیزدهم در ایران نگاهی کامال ابزارمحور داشتند. بر 
این اساس، غرب و رژیم اشغالگر قدس قصد داشتند 
این انتخابات را با بستر یا کاتالیزوری جهت مواجهه با 
اصل نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل کنند. پیش 
بینی مش��ارکت 3۰ درصدی و پایین تر در انتخابات 
از س��وی اتاق های فکر و رسانه های غربی، نقشه راه 
این بازی انتخاباتی خطرناک علیه نظام و ملت ما را 
به خوبی ترسیم کرده بود.با این حال، مشارکت قابل 
قبول و باالی شهروندان در انتخابات) علی رغم شیوع 
ویروس کرونا( محاسبات دشمنان و معاندین خارجی 
و داخلی انقالب اسالمی را بر هم زد.طراحی عملیات 
روانی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا آب های دریای 
عمان و آب های نزدیک امارات، با هدف تحت الشعاع 
قرار دادن اس��تقرار دولت جدید در ایران و متعاقبا، 
تقویت مولفه های اس��تراتژی فشار حداکثری علیه 
کش��ورمان صورت گرفته است. در هر حال، نه تنها 
واش��نگتن، رژیم صهیونیستی و لندن، در پایان این 
بازی به دستاوردی به سود منافع خود در قبال ایران 
دست پیدا نخواهند کرد، بلکه در آینده ای نزدیک باید 
ب��ا آثار و تبعات حقوقی ای��ن دروغ پردازی خود نیز 

مواجه شوند.

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

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را، 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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 نخستین تصویر از حضور امیر جعفری به عنوان یکی از نقش های 
اصلی فیلم با گریمی متفاوت در »خانه شیشه ای« به کارگردانی 
امیر پورکیان منتش��ر ش��د. پیش از این خبر حضور بهاره کیان 
افش��ار و ش��هاب مظفری در این فیلم رسانه ای شده بود و دیگر 
بازیگرانی که جل��وی دوربین این فیلم رفته اند به زودی معرفی 
خواهند شد. طراح گریم این فیلم محمدرضا گل افشار و عکاس 
احمدرضا شجاعی اس��ت. »خانه شیشه ای« با محوریت فعالیت 
پاپاراتزی ها، روایتی از پش��ت پرده زندگی شخصی سلبریتی ها 
را به تصویر می کشد. به گزارش صبا، تهیه کنندگی این فیلم را 
سید امیر سیدزاده بر عهده دارد. سرمایه گذار پروژه یوسف بناساز 

و مدیر فیلمبرداری حسن اصالنی است.

»تیم برتون« که در حال س��اخت س��ریالی برمبن��ای »خانواده 
آدامز« اس��ت »کاترین زتا جونز« را به گ��روه بازیگرانش افزود. 
این س��ریال درام با عنوان »ونزدی« که برای نتفلیکس ساخته 
می ش��ود از »جونز« به عن��وان بازیگر مهم��ان و در نقش مادر 
خانواده بهره می گیرد. در این س��ریال هشت قسمتی سال های 
دانش��جویی ونزدی آدامز در یک آکادمی بررس��ی می شود. وی 
تالش دارد تا توانایی روانی ویژه خود را کنترل کند و جلوی یک 
قت��ل بزرگ را بگیرد. تالش وی ب��رای حل راز ماوراء الطبیعی از 
آنجا اهمیت دارد که 2۵ سال پیش پدر و مادرش نیز درگیر آن 
شده بودند. به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، »زتا جونز« 
به تازگی با بازی در سریال »پسر ولگرد« برای فاکس دیده شد.

فیلم کوتاه »دخترخوب« با کارگردانی راحله کرمی که یک داستان 
واقعی را در ۱4 دقیقه روایت می کند، به بخش مسابقه جشنواره 
لینز اتریش راه یافت. به گزارش خبرآنالین، در خالصه داس��تان 
این فیلم کوتاه آمده دختری که می خواهد آبروی خانواده اش رو 
حفظ کند، مجبور به سکوت می شود. راحله کرمی، کارگردان این 
فیلم کوتاه هم درباره موضوع آن گفت: »داس��تان »دختر خوب« 
بر اساس واقعیت است و رنج هایی که بسیاری از دختران متحمل 
شدند و بخاطر آن ناچار به سکوت شده اند را نشان می دهد.« این 
فیلم کوتاه ۱4 دقیقه ای، پیش تر در بخش مسابقه نوزدهمین دوره  
 Ischia Global « جشنواره  فیلم و موسیقی ایشیا گلوبال ایتالیا

Film Festival 2۰2۱« پذیرفته شده بود.

»دختر خوب« در راه اتریش»زتا جونز« در سریال »برتون«

آفتـاب یزد: به هم��ت اداره کل کتابخانه های عمومی خراس��ان 
رض��وی آیین آغاز به کار »حس��ینیه کتاب« همزم��ان با آغاز ماه 
محرم با شعار »یا حسین)ع(، زیر علمت کتاب می خوانم« و حضور 
حجت االس��الم و المسلمین حس��ن منصوریان، رئیس کمیسیون 
فرهنگی ش��ورای شهر اسالمی مشهد؛ محسن صابر، رئیس بسیج 
جامعه مداحان خراس��ان رضوی؛ حجت االسالم و المسلمین علی 
اکبر س��بزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان و کارکنان 
 اداره کل کتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان برگ��زار ش��د. در ابتدا 
حجت االس��الم و المسلمین حس��ن منصوریان، رئیس کمیسیون 
فرهنگی ش��ورای اسالمی شهر مش��هد گفت: بسیار خوشحالم که 
فعالیت دوره شش��م شورای اسالمی شهر مش��هد همزمان با ایام 
عزاداری حضرت سیدالش��هدا امام حسین)ع( آغاز شد. وی افزود: 
مقوله فرهنگ یکی از معضالت موجود در جامعه اس��ت، ش��هر از 
لحاظ اجتماعی نیاز مبرمی به رش��د فرهنگی، درک و آگاهی دارد 
و این مهم با همکاری و همیاری دس��تگاه هایی همچون اداره کل 
کتابخانه های عمومی اس��تان بدس��ت خواهد آم��د. منصوریان با 
اش��اره به شیوع کرونا گفت: این شرایط خاص باعث عدم برگزاری 
مراس��م عزاداری به صورت حضوری شده است، اما مهم این است 
که بتوانیم راهی برای اقامه عزاداری حضرت س��ید الشهدا)ع( پیدا 
کنیم، در واقع همانطور که شیوه زندگی مردم با وجود کرونا تغییر 
کرد باید ش��یوه ع��زاداری را نیز تغییر دهی��م. وی تصریح کرد: و 
این تغییر ش��یوه به کمک ایده پردازی و کار خالقانه یک دستگاه 

فرهنگ��ی و مدیری خوش ذوق در قالب طرح »حس��ینیه کتاب« 
گنجانده شده است. امیدوارم با حمایت از این گونه ایده ها و طرحها 
بتوانیم به واقع ادای دین به ساحت اهل بیت)ع( به عنوان خادمان 
به ویژه در ش��هر مشهد به یمن حضور حضرت امام رضا )ع( کنیم. 
محس��ن صابر، رئیس بسیج جامعه مداحان و ستایشگران خراسان 
رضوی ضمن مقدس خواندن دو واژه »حسینیه« و »کتاب« گفت: 
مق��ام معظم رهبری در رابطه با کت��اب و کتابخوانی می فرمایند:» 
امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب 
دینی اس��ت.« وی افزود: بخش از این سفارش مقام معظم رهبری 
با ایجاد فضای کتابخوانی و بخش دیگر آن با توجه به رشد بی رویه 
فضای مجازی در دنیای امروز به خصوص با توجه به شیوع کرونا با 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نگاه جدی تر و عمیق تر به این 

مقوله پوشش داده می ش��ود. در ادامه حجت االسالم و المسلمین 
علی اکبر س��بزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
ضمن تسلیت ایام محرم و صفر گفت: این مراسم اعالم آغاز به کار 
محفل عاشورایی کتابداران و همچنین آغاز دومین سال برنامه های 
»حس��ینیه کتاب« است، امیدوارم با یاری خداوند این حسینیه به 
هم��ت هیئت عزاداران کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان با شکوه تر و موثر تر از سال پیش برگزار شود و افراد 
بیشتری از برنامه های بصیرتی و معرفتی این حسینیه استفاده کنند. 
سبزیان با اشاره به شعار امسال »حسینیه کتاب« گفت: هدف ما از 
انتخاب شعار »یا حسین )ع(، زیر علمت کتاب می خوانم« این است 
که بتوانیم به پشتوانه این ایام با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در زیر علم حضرت سیدالشهدا)ع( برنامه هایی اجرا کنیم که مرضی 
پروردگار عالم و م��ورد توجه حضرت ولیعصر)عج( قرار بگیرد. وی 
تصریح کرد: نهایت آرزوی ما این است که خادمی امام حسین )ع( 
را از طریق ترویج فرهن��گ کتاب و کتابخوانی ادامه دهیم. در این 
آیین مراس��م متقل خوانی و مداحی توسط علی جمعه پور، مداح 
اهل بیت )ع( انجام ش��د. برنامه های تولیدی »حسینیه کتاب« در 
دهه اول محرم ۱443 هر ش��ب ساعت 2۱ از طریق پلتفرم اسکای 
https://www.skyroom.online/ch/ روم اداره کل به آدرس
khrpl/mashadpl پخش می ش��ود. همچنین بخشهایی از این 
برنامه نیز توسط برنامه هفت اقلیم، رادیو فرهنگ در ساعت 2۰:3۰ 

هر شب پخش خواهد شد.

 برای اولین بار در کشور »حسینیه کتاب« آغاز به کار کرد

متاس�فانه جهان هنری معاصر گرایش به یاس 
فلس�فی دارد و اینجا باید جریانی ایجاد کرد که 
بتوان�د این ی�اس را از بین ببرد ی�ا کاهش دهد. 
ما ب�ه فیلم هایی نیاز داریم که امید را تبلیغ کند 
و نش�ان بدهد که جهان تماما تاریکی نیس�ت و 

می توان روشنایی ها را در آن تماشا کرد

 امیر جعفری در »خانه شیشه ای« 
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وزرای خارجه عربســتان و آمریکا دوشــنبه شب در 
تماســی تلفنی درباره آخرین تحــوالت در منطقه و 
جهان و مهم ترین مســائل مشترک دو کشور بحث و 

تبادل نظر کردند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، فیصل بن فرحان بن عبداهلل، 
وزیر خارجه عربســتان، در جریان ایــن تماس با آنتونی بلینکن، 
همتای آمریکایی خود به بررســی برجسته ترین تحوالت منطقه، 
پرداخت. وزارت امور خارجه عربســتان با تایید این تماس اعالم 

کرد: بن فرحان با وزیــر امور خارجه آمریکا تماس 
تلفنی برقرار کرد و طی آن دو طرف روابط راهبردی 
بین عربستان و ایاالت متحده آمریکا، برجسته ترین 
تحوالت منطقه و راههای تقویت آن را در همه موارد 

مورد بررسی قرار دادند. 
وزارت خارجه آمریکا نیــز اعالم کرد که آنتونی بلینکن و فیصل 
بــن فرحــان در این تماس دربــاره آتش بس جامــع در یمن و 
 لزوم پیشــرفت در زمینه حقوق بشر در عربستان گفتگو کردند. 

 ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا در بیانیه ای گفت: 
»دو وزیر، امنیت منطقه ای و حمله )ادعایی( ایران به نفتکش مرسر 

استریت را مورد بحث قرار دادند.« 
وی افزود: »آن ها در مورد دیگر مسائل منطقه ای، افزایش همکاری 
امنیتی، حمایت عربستان از آتش بس جامع در یمن و لزوم انجام 
اقدامات فوری برای کاهش بحران انسانی در یمن بحث کردند«. 
پرایس گفت که بلینکن بر ضرورت پیشرفت در زمینه حقوق بشر 

در عربستان تاکید کرد. 

تاکید بلینکن بر لزوم بهبود وضعیت حقوق بشر در عربستان سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

گزارش

آمریکا

سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسالمی 
ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل درخصوص امنیت دریانوردی گفت: 
جار و جنجال اســرائیل در مورد حادثه کشتی 
مرســر اســتریت نمی تواند اذهــان را از دیگر 
فعالیتهای بی ثبات کننــده و ماجراجویانه رژیم 
اســرائیل در منطقه منحرف کنــد. به گزارش 
ایسنا، متن ســخنان زهرا ارشادی در نشست 
شــورای امنیت سازمان ملل به شرح زیر است: 
اینکه طبق اعالم بانک جهانی، بیش از ۸۰درصد 
تجارت بین المللی از طریق دریا حمل می شود 
و ایــن رقم تا ســال ۲۰۳۰ دو برابر و تا ســال 
۲۰۵۰ چهار برابر خواهد شد، به تنهایی اهمیت 
اقیانوس ها و دریاها در اقتصاد جهانی و ضرورت 
تقویت امنیت دریانوردی به عنوان نفع مشترک 

جهانی را مورد تأکید قرار می دهد. 
جمهوری اســالمی ایــران با برخــورداری از 
طوالنی ترین ســواحل در آبراه های استراتژیکی 
مانند خلیــج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، 
دارا بودن ظرفیت باالی کشتیرانی و همچنین 
به عنوان یک کشــور مهــم تولیدکننده نفت و 
گاز، دارای نفع چشمگیری در امنیت دریانوردی 
بوده و اهمیت زیادی برای آن قائل است. امنیت 
دریانوردی دارای نقشی حیاتی در تضمین آزادی 
ناوبری، تســهیل ارتباطــات بین المللی، ترویج 
استفاده مســالمت آمیز از دریاها و اقیانوس ها و 
منابع آن ها، حفاظت از محیط زیست دریایی و 
همچنین ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی 
همه ملت ها و تقویت صلح، امنیت، همکاری و 
روابط دوســتانه میان آن ها است. به عنوان یک 
اصل، مسئولیت اولیه تضمین امنیت دریانوردی، 
از جملــه از طریق مبارزه موثر با جرایم دریایی 
بویژه دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا، 
با دولت هاســت کــه در صورت نیــاز می تواند 
در ســطح منطقه ای، با همکاری و مشــارکت 
کشورهای منطقه موردنظر، و در دریاهای آزاد، 
از طریق همکاری های بین المللی تکمیل گردد. 
 درعین حال، همه این گونه فعالیت ها باید در انطباق 
کامل با اصول اساسی حقوق بین الملل، به ویژه 
احترام کامل به حاکمیت دولت ها و خودداری از 
تهدید یا اســتفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا 

استقالل سیاسی آن ها انجام شود. 
در حالی که مــا دارای ظرفیت قابل توجهی در 
مبارزه با جرایم دریایی هستیم، اعمال تحریم های 
یکجانبه که مخالف حقوق بین الملل و منشــور 
سازمان ملل است، مانع دسترسی ما به فناوری ها 
و تجهیزات جدید برای مقابله موثر با گروه های 
جنایتکار گردیده اســت. با این وجود، جمهوری 
اســالمی ایران، ضمــن پایبندی بــه تعهدات 
بین المللی ذی ربط خود، بــه طور قابل توجهی 
به ارتقــای امنیت دریانوردی، شــامل مبارزه با 
جرایم دریایی به ویژه دزدی دریایی کمک کرده 
اســت. بیش از یک دهه است که نیروی دریایی 
جمهوری اسالمی ایران در اقیانوس هند و مناطق 
مجاور آن برای حمایت از تالش های بین المللی 
در مبارزه با دزدی دریایی مســتقر شده اند. این 
موضوع بارها از ســوی دبیرکل سازمان ملل در 
گزارش های مربوطه اش مورد اذعان قرار گرفته و 
توسط شورای امنیت در قطعنامه های متعدد آن 
مورد تقدیر قرار گرفته است. همچنین، ششمین 
سمپوزیوم نیروهای دریایی اقیانوس هند )آیونز( 
که متشکل از ۲۴ کشــور عضو بوده و هدف آن 
افزایش همکاری میان نیروهای دریایی کشورهای 
حاشیه اقیانوس هند اســت، از ۲۲ تا ۲۵ آوریل 
۲۰۱۸ در تهران برگزار شد. نیروی دریایی ما در 
طول سه سال ریاســت خود بر آیونز و کارگروه 
امنیت دریانوردی آن، پیش نویس دستورالعمل 
امنیت دریانوردی را تنظیم نمود و در سال ۲۰۱۹، 
در بندرعباس دو کنفرانس برای آماده سازی مانور 

دریایی ۲۰۲۰ آیونز برگزار کرد. 
بعــالوه، طبق تصمیم هفتمین نشســت آیونز 
در ژوئیــه ۲۰۲۱، یک مرکــز منطقه ای امنیت 
دریانــوردی در بندر چابهــار ایران برای تقویت 
همکاری کشورهای حاشــیه اقیانوس هند در 
زمینه امنیــت دریانوردی ایجاد خواهد شــد. 
درمورد اظهارات مبتنی بر اغراض سیاسی آمریکا 
 و انگلیس در این جلســه علیه ایــران در مورد 
حادثه کشتی مرسر استریت، من یک بار دیگر 
این ادعاهای اثبات نشده را قاطعانه رد می کنم. 
حضور گســترده نیروهای نظامی این کشورها 
 ازجمله در خلیــج فارس و دریای عمان همواره 
منبع اصلی ناامنــی و بی ثباتی در منطقه بوده 
و اخبار ســاختگی و عملیات هــای دروغین از 
جمله توسط اسرائیل برای توجیه چنین حضور 
غیرقابل قبولی یا حمله به کشورهای منطقه مورد 
استفاده قرار گرفته است. طی روزهای اخیر یکی 
از منابع ارشد نظامی این کشورها گفته است که 
 »همه چیز به پرتاب پهپاد از یمن اشاره می کند« و 
پس از آن نیز آن ها نیروهای ویژه خود را به یمن 
اعزام کردند تا به ظاهر »تروریست های مسئول 
آن حملــه را هدف قرار دهند«. همه چیز کاماًل 
گویا و روشن است. بعالوه، این نشان می دهد که 
این کشــورها هنوز از شکست خود در تجاوز به 

یمن درس نگرفته اند. 

همه این اتهامات تکرار ادعاهای ساختگی توسط 
رژیم اسرائیل اســت، هیچ مدرک قابل تأیید و 
قطعی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. چیزی 
که آن ها سعی می کنند به عنوان شواهد قطعی 
به تصویر بکشــند، فقط چند عکس اســت که 
چیزی را هم ثابت نمی کند. چنین اتهاماتی به 
هیچ وجه نمی تواند بر اقدامات تروریستی رژیم 
اســرائیل علیه ناوبری تجاری سرپوش بگذارد. 
تنهــا در کمتر از دو ســال، این رژیم به بیش از 
 ۱۰ کشــتی تجــاری حامل نفت یــا کاالهای 
بشردوستانه در دریاهای منطقه ای حمله کرده 
است. همچنین، جار و جنجال اسرائیل در مورد 
حادثه کشتی مرسر استریت نمی تواند اذهان را 
از دیگر فعالیت های بی ثبات کننده و ماجراجویانه 
رژیم اسرائیل در منطقه منحرف کند. عالوه بر 
سیاســت فریــب و دروغ پراکنی، اســرائیل در 
انجام عملیات های دروغین نیز اســتاد اســت. 
بجای مظلوم نمائی و نیــز بدنام کردن دیگران، 
رژیم اســرائیل باید فوراً به تمام سیاســت های 
غیرمســئوالنه، تجــاوزات و جنایــات خود و 
همچنین رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانی اش 
که از دیربــاز منبع اصلی تهدیــد، بی ثباتی و 
ناامنی در منطقه حســاس خاورمیانه و فراتر از 
آن بوده، پایان دهد. همچنین شــورای امنیت 
باید به مســئولیت های خود طبق منشور عمل 
کند، به انفعال و تعلل دیرینه اش در برابر نقض 
نظام مند قوانین بین المللی توسط رژیم اسرائیل 
و فعالیت هــای جنایتکارانه و بی ثبات کننده آن 
پایان دهد و آن رژیم را در قبال تمام رفتارهای 
غیرقانونی اش، شــامل ارتکاب هر چهار جنایت 
اصلی بین المللی، مســئول بشناســد. شورای 
امنیت همچنین باید کاماًل هوشــیار باشد و در 
دام دروغ پراکنی های رژیم اســرائیل - که طبق 
معمول، کورکورانه توسط برخی کشورهای غربی 
عضو شورا حمایت می شود - نیافتد. این کشورها 
در هفت دهه گذشته مانع از هرگونه اقدام شورا 
علیه اعمال جنایتکارانه رژیم اســرائیل شده و 
موجب گردیده اند تا این رژیم جســورتر شده و 
با مصونیت کامل و با وحشیگری بیشتر جنایات 
افزونتری انجام دهد. در پایان، سیاست اصولی و 
عزم قاطع جمهوری اســالمی ایران را در حفظ 
و تقویت امنیــت دریایی در دریای خزر، خلیج 
فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همانند گذشته 
و همچنین کمک به امنیت دریانوردی، تضمین 
آزادی ناوبری و مبارزه با جرایم دریایی از جمله 
دزدی دریایی در اقیانوس هند و مناطق مجاور 
تکرار می کنم. همچنین ما آماده همکاری فعال 
و سازنده با دولت های ساحلی مناطق فوق برای 

تقویت صلح و امنیت منطقه ای هستیم. 

< بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در لیسبون 
بــه دنبال حادثه پیش آمده برای تانکر مرســر 
اســتریت در دریــای عمان و طــرح اتهاماتی 
علیه جمهوری اســالمی ایران، سفارت ایران در 
لیسبون با صدور بیانیه ای ضمن اظهار تاسف از 
مرگ دو نفر از خدمه کشتی و ابراز همدردی با 
خانــواده جانباختگان، هر گونه دخالت ایران در 
ایــن حادثه را قویا رد کرده و اتهامات مربوط به 
مداخله ایران در این حادثه را بی اساس دانست. 
به گزارش ایســنا، در این بیانیه که برای وزارت 
خارجه پرتغال، نمایندگی های سیاســی مقیم، 
پارلمانی و فرهنگی،  شخصیت های سیاســی، 
رســانه ها و اعضای جامعه مدنی ارســال شده 
است، تاکیده شــده که تقویت صلح و ثبات در 
منطقه از جمله مهمترین اولویت های سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایران است و ایران 
همواره از عبور و مرور آزاد کشــتی ها در منطقه 
حمایت کرده اســت. در بخش دیگری از بیانیه، 
تاکید شده است: »رژیم صهیونیستی اسرائیل و 
دولت آمریکا بدون ارائه دالیل متقن و مستند، 
جمهوری اســالمی ایــران را متهم به حمله به 
کشتی مرسر استریت کرده اند. این اتهامات فاقد 
پشتوانه اطالعاتی معتبر و تحقیقات مستقل و 
قابل قبول است. ایران این اتهامات را به شدت رد 
می کند و نسبت به هرگونه اقدامات ماجراجویانه 
از طریق توسل به زور یا تهدید به توسل به زور 
توسط آمریکا و اسرائیل هشدار می دهد و تاکید 
می کند که به هرگونه حمله و تعرض به منافع 
و اتباع جمهوری اســالمی ایران در هر نقطه ای 
و توســط هر کسی پاسخ خواهد داد.« در بیانیه 
ســفارت، با اعالم این که »ایران کشوری نیست 
که در شــرایط خاص فعلی به ویژه در آســتانه 
تشــکیل دولت جدید و ضرورت از ســرگیری 
مذاکرات در حال انجام در وین برای بازگشــت 
همه طرف ها به اجرای توافق هســته ای، از این 
گونه حوادث نفعی حاصل کند و بلکه دالیل این 
حادثه را می باید در تل آویو یا واشنگتن جستجو 
کرد«، از دیگر کشورها درخواست شده است تا 
»از قرار گرفتن در دام سیاست جنگ روانی رژیم 
صهیونیستی که با هدف ایجاد ناامنی و پیچیده تر 
کــردن امنیت در منطقه و بهره بــرداری از این 
حوادث مشکوک در جهت اهداف نامشروع خود 
در آستانه تشکیل دولت جدید در ایران طراحی 

شده است، اجتناب کنند.« 

معــاون رئیس جمهــور آمریــکا و رئیس رژیم 
صهیونیســتی با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند. 
به گزارش ایســنا، به نقل از الجزیره، کاخ سفید 
در بیانیه ای اعــالم کرد که کاماال هریس، معاون 
جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا در این تماس 
درخصوص آخرین تحوالت در پرونده مناقشــه 
فلســطین و رژیــم صهیونیســتی و تازه ترین 

رخدادهای منطقه و جهان با اســحاق هرتزوگ، 
رئیس رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. طبق بیانیه 
کاخ سفید، هریس در این تماس بار دیگر بر »تعهد 
قوی ایاالت متحده به امنیت اسرائیل« تاکید کرد. 
هریس همچنین به رئیس رژیم صهیونیستی گفت 
که واشنگتن به راه حل »دو کشوری« برای پایان 
دادن به درگیری اسرائیل و فلسطین متعهد است. 

به دنبال آنکه شبه نظامیان طالبان مرکز شش والیت و چندین شهر 
مرزی و مســیر تجاری را به دست گرفتند، ایاالت متحده تاکید کرد 
که نیروهای امنیتی افغانستان مسئول دفاع از این کشور هستند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی پنتاگون گفت 
که وضعیت امنیتی در افغانستان »در مسیر درستی پیش نمی رود«، 
زیرا شبه نظامیان طالبان ششمین مرکز والیت افغانستان را تصرف 
کردند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون گفت که ایاالت متحده عمیقا 
از این روند نگران اســت، اما نیروهای امنیتی افغان توانایی مبارزه با 
این گروه شورشــی را دارند. کربی گفت: اینها نیروهای نظامی افغان 
هســتند، این مراکز استان های آن ها اســت، باید از مردم خودشان 
دفــاع کنند و این واقعا به رهبری بســتگی دارد که آن ها امیدوارند 
در همین لحظه خاص دیده شــود. سخنگوی پنتاگون در پاسخ به 
اینکه اگر نیروهای امنیتی افغان نتوانند مقابله کنند از دست ارتش 
آمریکا کاری ساخته است؟ گفت: نه چندان زیاد. کربی تصریح کرد: 
ما همچنان به حمایت از نیروهــای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد 
اما تمرکز ما تکمیل خروج از افغانســتان تا پایان ماه جاری اســت. 
وی دربــاره ادامه حمالت هوایی آمریکا بــه طالبان پس از ۳۱ اوت 
و خــروج آمریکا از افغانســتان گفت: درباره چیــزی که پس از این 
تاریخ روی خواهد داد گمانه زنی نمی کنم. نمی توانیم برای همیشــه 
از نیروهای امنیتی افغانستان با حمالت هوایی حمایت کنیم. کربی 
 گفت: ارتش افغانستان بر طالبان برتری دارد و آن ها باید از این برتری 

استفاده کنند. 
وی افزود: من شواهدی در دست دارم که نشان می دهد آن ها بیش از 
۳۰۰۰۰۰ سرباز و پلیس دارند. آن ها یک نیروی هوایی مدرن دارند - 
به هر حال یک نیروی هوایی، که ما همچنان به آن کمک می کنیم 
و آن را بهبود می بخشــیم. آن ها سالح های مدرن دارند. آن ها دارای 
ســاختار سازمانی هســتند. آن ها مزایای زیادی دارند که طالبان از 
آن برخوردار نیستند. طالبان نیروی هوایی ندارد، طالبان فاقد حریم 
هوایی هســتند، آن ها مزایای زیادی دارند. اکنون، آن ها باید از این 
مزایا استفاده کنند. آن ها باید این برتری را اعمال کنند. او همچنین 
از همســایگان افغانستان خواست از اقداماتی که امنیت منطقه را به 
خطر می اندازد خودداری کنند. وی گفت که آمریکا در حال مذاکره 
با پاکســتان درباره ادعای وجود پناهگاه های امن برای تروریست ها 
در مرز پاکستان و افغانســتان است که به گفته وی منبع بی ثباتی 
و ناامنی در منطقه اســت. وی گفت که گفتگو با پاکستان در مورد 
پناهگاه های امن برای شبه نظامیان در مرز پاکستان و افغانستان در 
جریان است و افزود: پاکستان نیز قربانی اصلی تروریسم بوده است. 
سخنگوی پنتاگون با بیان عزم خود برای ادامه حمایت واشنگتن از 
دولت افغانســتان، گفت که ایاالت متحده به حمایت هوایی خود از 
نیروهای هوایی افغانســتان در هر زمان که نیاز باشــد ادامه خواهد 
داد. وی افزود: بنابراین، همه ما - همگی به طور مشترک از اهمیت 
بستن این پناهگاه های امن وعدم اجازه استفاده آن ها از سوی طالبان 
یا دیگر شبکه های تروریستی برای ایجاد اختالف استفاده می کنیم. 
ما در حال گفتگو با پاکستانی ها هستیم. جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا گفته اســت که ماموریت نظامی ایاالت متحده در افغانستان 
در ۳۱ اوت به پایان میرســد و استدالل میکند که مردم افغان باید 
سرنوشــت خودشــان را تعیین کنند و اینکه او یک نســل دیگر از 
آمریکایی ها را به این جنگ ۲۰ســاله اعزام نمیکند. در همین حال 
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد زلمای خلیلزاد، نماینده 
آمریکا در افغانستان هم عازم قطر شده است تا »طالبان را برای توقف 
حمالت نظامی خودش و مذاکره بر سر یک سازش سیاسی« تحت 
فشــار قرار دهد. وزارت خارجه آمریکا گفت، در مذاکراتی ظرف سه 
روز، نمایندگانی از دولت ها و سازمانهای چندجانبه خواستار »کاهش 
خشونت و آتش بس و تعهد برای به رسمیت نشناختن دولتی که با 
زور روی کار آید« میشوند. روز دوشنبه نیروهای طالبان کنترل شهر 
ایبک، مرکز والیت ســمنگان واقع در شمال افغانستان را به دست 
گرفتند. ضیاالدین ضیا، از قانونگذاران افغان در ایبک گفت: در حال 
حاضر طالبان با نیروهای افغان درگیر است تا کنترل ساختمان های 
پلیس و ساختمان فرماندار والیتی را به دست بگیرد. چندین نقطه از 
این منطقه به دست طالبان سقوط کرده است. شبه نظامیان طالبان 
پیشتر مرکز سه والیت نیمروز، سرپل و تخار را هم به کنترل خودشان 
درآوردند. همچنین کنترل مرکز والیت قندوز و مرکز والیت هلمند 
هم در اختیار آن هاســت. مقامهای آمریکایی که نخواستند نامشان 
فاش شــود، گفتنــد در حالیکه ارتش ایاالت متحده اوایل امســال 
به بایدن هشــدار میداد که با خروج نظامیان مراکز والیتی ســقوط 
خواهد کرد، اما اکنون به شــدت مبهوت هســتند که چقدر سریع 
برخی از آن هــا در کنترل طالبان قرار میگیرند. یک مقام آمریکایی 
هم گفت، در جریان تصرف قندوز به دســت طالبان، نیروهای افغان 
درخواست هیچگونه کمکی نداشتند. در همین حال وزیر دفاع آلمان 
با درخواست هایی برای بازگشت ســربازانش به افغانستان به دنبال 
سقوط قندوز مخالفت کرده است. نیروهای آلمانی بیش از یک دهه 
در قندوز حضور داشتند. در شــهر کابل هم، شبه نظامیان مظنون 
طالبان مدیر یک ایستگاه رادیویی را کشتند که این تازه ترین حمله 

علیه اعضای رسانه هاست. 

< نگاه ها به نشست دوحه برای افغانستان
نشست سه جانبه گسترش یافته )روسیه، چین، آمریکا و پاکستان( 
در مورد شرایط افغانستان در قطر برگزار می شود. به گزارش ایسنا به 
نقل از اســپوتنیک، به گفته وزارت خارجه قطر، این مذاکرات پشت 
درهای بسته انجام می شود. این اولین جلسه تروئیکای گسترش یافته 
برای نماینده تازه منصوب چین در افغانستان خواهد بود. هدف از این 
دیدار بازگرداندن نیروهای سیاسی افغان به میز مذاکره به منظور مهار 
خصومت های فزاینده بین کابل و طالبان اســت. وزارت امور خارجه 

پاکستان پیشــتر گفته بود که موضوع اصلی این دستور کار بررسی 
وضعیت کنونی در افغانستان است، جایی که طالبان حمالت خود را 
افزایش داده و تصرف مراکز استان ها را آغاز کرده است. ضمیر کابلوف، 
نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در افغانستان به اسپوتنیک گفت 
که مســکو »انتظارات زیادی« از مذاکرات آینده داشت، اما حداقل تا 

پاییز انتظار هیچ پیشرفت واقعی وجود ندارد. 
رایزنی های گســترده ســه گانه پــس از دیدارهای یــک جانبه با 
هیئت های طالبان در مســکو و تیانجین چیــن صورت می گیرد. 
طالبان در سفر خود به روســیه قول دادند که کشورهای همسایه 
آســیای میانه را تهدید نکنند و با گروه تروریستی داعش در خاک 
افغانســتان مبارزه کنند. مالقات با وزیر خارجه چین نیز مثبت بود 
زیرا پکن امید خود را مبنی بــر اینکه گروه طالبان می تواند نقش 
مهمی در پایان جنگ در افغانســتان و بازسازی این کشور داشته 
باشــد، ابراز کرد. در آخرین جلســه شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد در مورد افغانســتان که در ۳ اوت برگزار شــد، همچنین بر 
ضرورت دستیابی به پیشرفت فوری در جهت حل و فصل سیاسی 
و آتش بس تاکید شــد. با این حال، به نظر می رســد اجماع قبل از 
جلسه سه شنبه این باشد که در حال حاضر هیچ نتیجه قابل توجهی 
به دســت نخواهد آمد، به ویژه پس از آنکه طالبان پیشنهاد ایاالت 

متحده برای ایجاد دولت موقت را رد کرد. 

پنتاگون:

نیروهای افغان مسئول حفاظت از کشورشان هستند نه ما
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یک کارشناس مسائل افغانستان با انتقاد از انفعال قدرت های منطقه ای 
در حل مسئله افغانستان گفت: همه تحوالت افغانستان توسط آمریکا 
مدیریت می شود، با شرایطی که ایجاد کردند می خواهند میدان برای 
طالبان باز شــود به گونه ای که بتوانند به خواسته خودشان برسند. 
سید عباس حسینی در گفتگو با ایســنا در ارزیابی خود از تحوالت 
افغانستان گفت: به نظر می رسد از هفته گذشته عملیات نظامی طالبان 
وارد مرحله جدیدی شده و برخالف گذشته اکنون به مرکز شهرها و 
استان ها حمله می کنند که دیدیم مرکز نیمروز و قندوز سقوط کرده و 
به دست طالبان افتادند. وی تصریح کرد: تحرکات طالبان و نیز خروج 
نیروهای آمریکایی مشــکوک به نظر می آید، نوع رویکرد و تحرکات 
نیروهای دولتی افغانســتان نیز مشکوک است، در حالی که نیروهای 
بسیج مردمی شکل گرفته اند تا از سقوط جلوگیری کنند مانند آنچه 
در هرات و مزار شریف دیدیم اما علی رغم آمادگی مردم برای حفاظت 
از شهرها، نیروهای دولتی عقب نشینی کردند و یا کمک ها به موقع به 
مردم و شهرها نرسیدند. این کارشناس مسائل افغانستان همچنین بیان 
کرد: در نتیجه حمالت طالبان و نوع رویکرد دولت افغانستان امیدواریم 

طی روز های آینده شاهد به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح باشیم و 
دو طرف بعد از رویارویی نظامی حاضر باشند با عقب نشینی نظامی به 
تحقق مذاکرات و صلح تن دهند. حسینی ادامه داد: دولت افعانستان 
و نظام این کشور، همچنین احزاب در روند تحوالت نقش خود را ایفا 
می کنند، البته خلیل زاد نماینده آمریکا در امور افغانستان اخیرا اعالم 

کرد که طالبان می خواهد ۷۰ تا ۸۰ درصد قدرت را در اختیار داشته 
باشــد. وی با تاکید بر این که همه تحوالت افغانستان توسط آمریکا 
مدیریت می شود، گفت: با شرایطی که ایجاد کردند می خواهند میدان 
برای طالبان باز شود به گونه ای که بتوانند به خواسته خودشان برسند از 
سوی دیگر اشرف غنی موضع سرسختانه ای را در پیش گرفته و حاضر 
نیست به راحتی از قدرت کنار برود. این کارشناس مسائل افغانستان 
خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال این است زمینه ای را فراهم کند که دو 
طرف به تفاهم و صلح برسند، لذا در صورتی که دولت و طالبان حاضر به 
عقب نشینی نشوند افغانستان هر روز در دامن جنگ داخلی فرو می رود 
و مردم غیر نظامی کشــته می شوند. حسینی با اشاره به این که تمام 
تحوالت تحت برنامه آمریکا پیش می رود، اظهار کرد: آمریکا نمی خواهد 
رویکرد صلح در اولویت قرار گیرد، طالبان با چراغ سبز آمریکا حرکت 
می کند، دولت نیز با فشار آمریکا شرایط را پیش می برند. وی در پایان 
افزود: متاسفانه قدرت های منطقه ای در طول ماه های گذشته منفعل 
بودند، روسیه، چین، هند و پاکستان در میدان آمریکا بازی کردند بدون 

اینکه آمریکا را تحت فشار قرار دهند. 

سخنگوی طالبان گفت: طالبان هنوز وارد کابل نشده و در مورد پایتخت افغانستان تصمیمی نگرفته است. به گزارش ایسنا به 
نقل از اسپوتنیک، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان به اسپوتنیک گفت: ما هنوز وارد کابل نشده ایم و هیچ تصمیمی در این 
مورد گرفته نشده است. وی افزود: شاید ابتدا استان های اطراف کابل پاکسازی شوند. عملیات به گونه ای برنامه ریزی شده که 
ابتدا الزم است سایر استان ها را پاکسازی کنیم، وبعد در باره کابل تصمیم بگیریم. مجاهد گفت که تصمیم نهایی در مورد کابل 

گرفته نشده است. 

سخنگوی طالبان: وارد کابل نشده ایم، فعال تصمیمی برای کابل نداریم |

اسالم آباد تاکید کرد که جامعه بین المللی باید به جای متهم کردن پاکستان به دلیل وخامت سریع وضعیت در افغانستان، درباره 
»فروپاشی« نیروهای امنیتی این کشور در مواجهه با حمالت طالبان تحقیق کند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طالبان از 
ماه مه به سرعت سرتاسر افغانستان، از جمله شش مرکز استان در سه روز گذشته را تحت کنترل درآورده است. شاه محمود 
قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری با اشاره به منابع هزینه شده دیگر کشورها، به ویژه ایاالت متحده، 
برای تقویت نیروهای ملی افغانستان، پرسید ظرفیت سازی برای ارتش افغانستان، آموزش و تجهیزات... کجا هستند؟ وی گفت: 
مسائل مربوط به حکومت و نابودی نیروهای دفاعی ملی افغانستان باید مورد بررسی قرار گیرد. او گفت نمی توان پاکستان را 

مسئول شکست دیگران دانست. 
کابل و چندین دولت غربی می گویند حمایت پاکستان از طالبان به این گروه اجازه داده تا 20 سال جنگ را تاب آورد. پاکستان 
حمایت از طالبان را رد می کند. قریشــی گفت: اسالم آباد طرفدار هیچ گروهی در افغانستان نیست. فقدان اراده برای جنگ، 
تسلیم شدنی که در افغانستان می بینیم... آیا ما مسئول آن هستیم؟ نه. وی گفت که پاکستان در آوردن طالبان بر سر میز مذاکره 
با ایاالت متحده موثر بوده است و توافق حاصله بین این دو را در دوحه در سال گذشته تسهیل کرد. قریشی گفت که پاکستان 
همچنین در سپتامبر سال گذشته به تشکیل مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان کمک کرده بود که از آن زمان به بعد 
متوقف شده است. قریشی گفت، اسالم آباد نگران خشونت وعدم پیشرفت مذاکرات است و گفت که پاکستان بیشترین ضرر 
را از افغانستان ناپایدار به عنوان یک همسایه مستقیم دارد. وزیر خارجه پاکستان با زیر سوال بردن خروج نیروهای آمریکایی، 
گفت که پاکستان فکر می کند خروج با پیشرفت مذاکرات صلح مرتبط است. دیگر کشورهای منطقه، از جمله افغانستان، آنچه را 
که آن ها خروج شتابزده و بدون قید و شرط نیروهای خارجی می نامند، عامل موفقیت طالبان می دانند. قریشی گفت، جلسه ای 
که در دوحه با »تروئیکا« برگزار می شود، بستری برای بحث در مورد افغانستان به رهبری آمریکا، چین، روسیه است. این دیدار 
سه هفته قبل از تاریخ 31 اوت است که واشنگتن برای خروج رسمی نیروهای نظامی خود در افغانستان تعیین کرده است. از 
سوی دیگر معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان نیز گفت که یک جنگ طوالنی مدت در افغانستان »کابوس« پاکستان 
است. وی همچنین سرزنش بی وقفه اسالم آباد را به دلیل وخامت سریع وضعیت امنیتی در افغانستان محکوم کرد. معید یوسف 
به خبرنگاران خارجی در پایتخت پاکســتان گفت که واشنگتن باید پیشقدم باشد تا دولت افغانستان و طالبان را به پای میز 
مذاکره بازگرداند. وی گفت، پاکستان به طالبان فشار می آورد تا به مذاکرات بازگردند، اما حتی نتوانسته آن ها را متقاعد کند که 
گذرگاه مرزی اسپین بولدک در جنوب شرقی افغانستان را باز کنند. طالبان با آغاز خروج نهایی نیروهای آمریکایی و ناتو، کنترل 
گذرگاه های استراتژیک و پرسود مرزی، از جمله گذرگاه اسپین بولدک با پاکستان را در دست گرفتند. طالبان گذرگاه جنوب 
شرقی افغانستان را پس از آنکه اسالم آباد خواستار گذرنامه افغانستانی ها و گذرنامه ویزای پاکستان شده بود، بستند، چیزی که 
قبالً مورد نیاز نبود. طالبان، پاکستان را متهم به وضع قوانین جدید برای جلب رضایت کابل و اشرف غنی، رئیس جمهور کرده 
است. آن ها مرزها را بستند و تاکید کردند که پاکستان سیاست سهل گیرانه قبلی را که طبق آن هزاران نفر روزانه و به ندرت با 
نشان دادن حتی شناسنامه محلی تردد می کردند را لغو کرده است. در نتیجه، هزاران افغان و پاکستانی در مرز گیر کرده و صدها 
کامیون حامل کاالهای فاسدشدنی منتظر عبور هستند. با نزدیک شدن به مهلت 31 اوت برای خروج نهایی سربازان آمریکایی و 
ناتو از افغانستان، یوسف خواستار »تالش مجدد و تجدید قوا« شد تا تالش شود تا »بازیگران سیاسی افغان... در یک اتاق... برای 
حرکت رو به جلو« با یکدیگر رایزنی کنند. وی گفت: هر چیزی جز یک حل و فصل سیاسی فراگیر به معنای یک درگیری طوالنی 
مدت است که از طریق آن احتماالً بی ثباتی به پاکستان سرایت می کند. کابوس ما یک درگیری طوالنی است. یوسف گفت که 
پاکستان که در حال حاضر میزبان حدود 2 میلیون مهاجر افغان است، منابع الزم برای جذب موج تازه ای از پناهندگان را ندارد. 
دولت نگران است در صورت ادامه جنگ وعدم بازگشت طرفین به میز مذاکره، این اتفاق بیفتد. اما حمالت طالبان با اظهارات 
رهبری سیاسی آن ها در قطر که از مذاکرات حمایت می کند، مغایرت دارد. نیروهای شورشی هیچ نشانه ای از تمایل به مذاکره 
نشان نداده اند، در عوض در میدان نبرد با پیشروی، پنج مرکز استان را در کمتر از یک هفته تصرف کرده اند. یوسف، افغانستان 
را متهم به مقابله با پاکستان کرد و آن را مسئول پیشروی طالبان دانست و خواستار اثبات اتهامات کابل در جلسه اخیر شورای 
امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر عبور 10 هزار جنگجو از پاکستان به افغانستان شد. در عوض، او به عملکرد نیروهای دفاعی و 
امنیتی ملی افغانستان در مناطقی که مناطق خود را رها کرده بودند و گهگاه برای فرار از پیشروی طالبان به تاجیکستان یا ایران 
یا پاکستان گریختند، اشاره کرد و گفت: به ما گفته می شود که بیش از یک تریلیون دالر به افغانستان و بیشتر آن به نیروهای 
امنیت ملی افغانستان اختصاص داده شده است تا ارتش و نیروهای امنیتی ایجاد شود. ... چه اتفاقی برای این نیروی مجهز و 

آموزش دیده افتاد؟! 

اسالم آباد: به جای متهم کردن پاکستان، درباره دالیل فروپاشی ارتش افغانستان تحقیق کنید |

سخنان نماینده ایران در شورای امنیت 
درباره امنیت دریانوردی و کشتی مرسر استریت

تاکید معاون بایدن بر »راهکار دوکشوری« 
در گفتگو با رئیس رژیم صهیونیستی

یک کارشناس مسائل افغانستان مطرح کرد
نقش و مدیریت آمریکا در تحوالت افغانستان


