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تماس با ۱۱۰ 
برای سفارش پیتزا!

روش جالب بانوی قمی برای گزارش یک آزار و اذیت

رئیس قوه قضائیه : قرار بازداشت موقت تا حد امکان صادر نشود

3

افزایش چشمگیر کودکان کار 
در چهار راهها

2

پیشرفت علوم وفناوری به بشر این فرصت را داد 
که بر بسیاری از مجهوالت غلبه کرده و پاسخ 
سوال های نامکشوف خود را پیدا کند. در اقصی 
و نقاط جهان، در راســتای مرگ ومیر به علت 
بیماری های مختلف، دانشمندان ومتخصصان 
برای نجــات همنوعان خود در آزمایشــگاه ها 
ومراکز تحقیقاتی با صرف عمر وجوانی به دنبال 
یافتن داروهای پیشــگیری )واکسن( ودرمان 
بودند وتوانستند بسیاری از بیماری های واگیردار 
را با دســتاوردهای خود مغلــوب کرده و برای 
انسان عمر طوالنی وسالمت را به ارمغان آورند. 
از زمان پاســتور تا امروز بشر به یاری نخبگان 
توانســت، ویروس و میکروب های پاندمیک را 
شناسایی و نابود نماید. سالمت جسمی و روحی 
ما بخش اعظم، حیات وتداوم آن اســت و برای 
رشد وتقویت انســان تغذیه اصلی ترین فرایند 
شــناخته می شــود. اما برای تحقق این روند، 
مصرف بسیاری از اقالم ضروری می باشد. در این 
میان، سبزیجات ومیوه جات یکی از اصلی ترین 
منابــع تامین ویتامین های قابــل جذب بوده 
ونقش حساسی در سالمت انسان دارد. متاسفانه 
در ســال های اخیر، گرانی های افسار گسیخته 
توانایی تامین مایحتاج ضروری افراد را دشوار و 
حتی غیر ممکن نمود. درحالیکه براساس اعالم 
بعضی از مدیران ارشــد، ۵۰درصد از جمعیت 
کشــور زیر خط فقر وحــدود ۳۰درصد آن ها 
زیر خط فقر مطلق قرار دارند. بیکاری وفقدان 
درآمد در بخش قابل توجهی از اقشــار جامعه، 
مخصوصــا در دوران وروزهای قرنطنیه وعدم 
حمایت دولت از افراد یادشده، روزگار دشواری را 
در مقابل آن ها قرار داده است. در این میان نیز 
گرانفروشان ومحتکران در یک محدوده زمانی 
خود را یکه تاز عرصه کشور دیدند. کسانی که 
انبان زر خود را پرتر و حساب های خود را چاق تر 
کردنــد و می کنند و از همه بدتر آنکه آگاهانه 
زندگی همنوعان وهموطنان خود را به پرتگاه 
نیستی سوق می دهند. در حالی که این موضوع، 
هزینه های بیشتری را به دولت تحمیل می کند. 
چرا که ســوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن 
تهدیدی جدی برای زیست انسان ها می باشد. 
مردم در انتظار قدم های عملی در این حوزه ها 
هستند و از دولت مصرانه می خواهند برنامه های 
قاطع وسریع در مقابله با این حرکت های ایذایی 
به اجرا درآورند. حاال که کم کم با همت وتالش 
دست اندرکاران سالمت واکسیناسیون برجاده 
قرار گرفته، الزم است به فکر زندگی اقتصادی 

مردم باشیم. 

کاش گرانی هم 
واکسن داشت

مجید ابهری
رفتار شناس
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چند وقتی اســت که کلیپی در فضای مجازی 
دست به دســت می شــود که در آن وقتی از 
چند نوجوان درباره جهــان بدون محمد رضا 
 گلزار، بازیگر ســینما ســوال پرسیده می شود 
گریه می کنند و می گویند جهان بدون او قابل 

تصور نیست! 
از این رفتار این نوجوانان می توان به عنوان ژست 
گلزاریســم نام برد، ژســتی که پیش از این در 
خصوص ســایر موارد هم شاهد بودیم، در واقع 
نوجوانان با این کار می خواهند وجه تمایز خود 
را با دیگری به رخ بکشند و اصال نباید این کار 
را جدی گرفت. اما انتشــار چنین ویدئوهایی 
در فضای مجازی و دســت به دست شدن آن 
می تواند خطر آفرین باشد چرا که سایر نوجوانان 
را هم به این فکــر وا می دارد که چرا ما به فکر 
چنین ژست هایی نبوده ایم! آن وقت است که 
دیگران هم در پی پیــدا کردن الگوهایی برای 
خود می روند که ســالیق آن هــا را تحت تاثیر 
قرار می دهد و ممکن اســت در آینده آن ها نیز 
تاثیرگذار باشد. شــاید آینده چنین روندی را 
بتوان بــه ازدواج های نا موفق امروز که کم هم 
نیســتند ربط داد. ازدواج هایــی که از انتخاب 
اشتباه نشــات می گیرد و در نهایت هم به بن 
بست می رســد. واقعیت این اســت که وقتی 
 چنین ژست هایی جدی گرفته می شود تبدیل 
به مد شده و این مد می تواند همه ارکان زندگی 
افراد را تحت تاثیر قرار بدهد، حتی اینکه ازدواج 

آن ها را هم به بن بست برساند. 
متاسفانه در سال های اخیر ساختن الگوی های 
پوشالی برای جوانان و نوجوانان رواج یافته است، 
آقای گلزار هنرمند بســیار خوبی هستند و در 
زندگی شخصی شان هم تا جایی که ما می دانیم 
نکته تاریکی ندارند اما اینکه یک عده نوجوان 
چنان غرق در زندگی ایشــان باشند که جهان 
بدون او را نتوانند تصور کنند اغراقی است که 
نباید آن را جــدی گرفت. با این حال می توان 
گفت دست به دست شدن چنین ویدئویی در 
فضای مجازی بدون شــک آسیب هایی برای 
نوجوانان به همراه خواهد داشت و باید از ساخت 

این گونه محتواها به جدیت جلوگیری شود.

ژست 
گلزاریسمی

امیر محمود حریرچی
جامعه شناس
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اخیراً هیئت وزیران با تصویب آیین نامه ای، 
دســتگاه های اجرایی را به مستندنگاری 
سینمایی طرح ها و پروژه های کشور ملزم 
کرد. رئیس هیئــت مدیره انجمن صنفی 
ایران، در  کارگردانان سینمای مســتند 
واکنش مثبت بدین الزام بیان کرده است 
که: »ما و همکاران مستندســاز سال ها 
بود از رونــد غیرتخصصی حاکم بر تولید 
مستندســازی در بسیاری از سازمان ها و 

نهادها گله مند بودیم و... 

مستندنگاری سینمایی 
طرح ها و پروژه های کشور

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

سرمقاله
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برکســی پوشــیده نیســت کــه بــه دلیل 
برداشت های  و  اشــتباه  سیاســتگذاری های 
سلیقه ای از قانون، وضعیت رسانه های مکتوب 
خوب نیســت.این رسانه ها علیرغم آنکه سهم 
قابل توجهی در جریان دهی در فضای رسانه ای، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... دارند اما همواره 
مورد بی مهری قرار می گیرنــد. در واقع دیوار 
کوتاه این رسانه ها باعث شده همواره در مقام و 
جایگاه بدهکار باشند و هیچ وقت نتوانند قدری 
هم از شرایط آشفته و نگران کننده خود از نظر 
اقتصادی بنویســند.و اگر هم اشاره ای کردند 

متاسفانه به آن توجه چندانی نشده است.
به هر حال ظهور و بروز شبکه های اجتماعی نیز 
سبب شده رویکردهایی که به آن اشاره کردم 
تقویت نیز شود. در واقع برخی مسئوالن تصور 
می کنند همین که هر از گاهی مطلبی در این 
شبکه ها منتشر کنند اطالع رسانی انجام شده 
لیکن اوال بیشتر مردم در این شبکه ها حضور 
ندارند و ثانیا از منظر حرفه ای چنین مطالبی 

ارزش خبری و اطالع رسانی ندارد.
از همان ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، 
آیت اهلل رئیسی نشان دادند که به نسبت روسای 
جمهور قبلی درک روشن تر و بهتری از رسانه ها 
علــی الخصوص مطبوعــات دارنــد و با نگاه 
فراجناحی خود سعی می نمایند نگاه یکسانی 
به این رســانه ها داشته باشند. به همین دلیل 
از همان روزهای نخست تشکیل دولت جدید 
این امید در دل مدیــران مطبوعات جوانه زد 
رویکردهای حمایتی و مفید به این رســانه ها 
به مانند دولت های قبلی نیست.سوگمندانه در 
دوره های پیش، این تصور ایجاد شــده بود که 
مطبوعات ســربار و صدقه بگیر هستند و این 
درحالی بود که در چالش های رسانه ای مختلف 
همین رسانه ها بودند که وارد میدان می شدند و 

کمک رسان بودند.
در مجموع عرض بنده این اســت که حاال که 
رئیس جمهور محترم از همان روزهای تبلیغات 
نگاه ویژه ای به مطبوعات اعم از چپ و راســت 
داشتند بایســتی این نگاه در وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی و ایضا معاونت مطبوعاتی و 

اطالع رسانی نمود روشن و واضح داشته باشد.
یکی از دغدغه های اصلی مطبوعات که به آن 
اشاره نیز داشتم بحث مهم درآمد پایدار است. 
یعنی رســانه های ســنتی به سبب جایگاهی 
که دارند باید از ردیف های مشــخص و معین 
بودجه ای برخوردار بوده تا بتوانند براساس آن 

برنامه ریزی نموده و به ثبات برسند.
در حــال حاضــر به دلیل نگاه های سیاســی 
حاکــم و برخورد های جناحــی، مطبوعات با 
انواع و اقسام مضیقه های مالی دست به گریبان 
هستند که نتیجه آن ضعف و تحلیل رفتن این 
رسانه هاست. روزنامه یک کاالی مهم فرهنگی 
محسوب می شــود و این کاال در دنیای جدید 
رسانه در اتمسفر و فضای جدیدی باید روزگار 
خــود را بگذرانــد که آن پلن های مشــخص 

اقتصادی و مالی است.
بنده عطف به تجربــه مطبوعاتی و مدیریتی 
خود و در راســتای تاکید بــر اینکه روزنامه ها 
نمی خواهنــد صدقــه بگیر دولت ها باشــند 
پیشــنهادی را خدمت وزارت محترم فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و به طور مشخص معاونت 

مطبوعاتی این وزارتخانه بیان می نمایم.
در طول سال، ده ها پروژه بزرگ دولتی و ملی 
در حوزه های مختلف اقتصادی و عمرانی انجام 
می شود که این پروژه ها قطعا نیازمند ضمیمه و 

پیوست رسانه ای هستند. 

یک پیشنهاد برای 
درآمد پایدار مطبوعات

منصور مظفری
مدیر مسئول
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زنان ریســنده و بافنده هستند. آن ها هستند 
کــه نخ می ریســند و با آن طرح هــای زیبا و 
بــا معنا خلق می کنند. زن هــا مانند کرم های 
ابریشــم نخ های وجودی خود را می ریسند و 
ریسمان های قوی و محکمی را از قلب و رحم 
خود بیرون می کشــند. پس زمان آن رسیده 
است که ما نخ های جدیدی بریسیم و تارهای 
پــاره ی وجودمان را محکم کنیم و به تار و پود 
فرهنگمان بازگردیم. ما در گذشته می دانستیم 
که دنیا به چه طرح هایی احتیاج دارد. باید دوباره 
راه آن ها را از سر بگیریم. این زنان هستند که باید 
خرابی ها را شفا ببخشند. زنان می توانند جهان را 
از نو بسازند. برای از نو ساختن تنها بیدار کردن 
خودمان کافی نیست. ما باید قبیله خود را پیدا 
کنیم زیرا تک تک ما در ساختان این جهان نو 
ســهم داریم. وقت آن فرا رسیده است که سفر 
قهرمانی را آغاز کنیم. وقت آن رسیده است که 
زنان قدرت و حکمت اصیل خود را پس بگیرند. 
برای این کار باید تغییر را شــروع کنیم. تغییر 
از زنی که هســتیم به سمت کسی که همواره 
 رویای آن را در ســر می پروراندیم. این ســفر،

 سفر ساده ای نیست. این سفر به زمان و تالش 
زیادی نیاز دارد تا در نهایت از ترس به شهامت 
و از قربانی شدن به خودکفا بودن بدل گردیم. ما 
در تالش به منظور تغییر آدم های زندگی اغلب 
فراموش می کنیم که خود چگونه تغییر کنیم 
که این یکی از مخرب ترین راه هایی اســت که 

زنان را مدام ضعیف و ضعیف تر می سازد. 

توانمندسازی 
زنان 

مهناز مجاهد
روانشناس
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بدون توجه به مناقشــات حاکم بر سر تعیین 
مرجع نقــل و انتقال اتومبیل هــا که از یک 
طرف توســط نیروی انتظامی و دادستان کل 
کشور، راهنمایی و رانندگی )راهور( را مرجع 
چنین نقل و انتقالی می دانند و از طرف دیگر، 
رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس فعلی سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور و کانونها و مجامع 
سردفتری و دفتریاری، دفاتر اسناد رسمی را 
برای چنین نقل و انتقالی صالحیتدار دانسته اند 

و امروزه نقل محافل حقوقی می باشد. 
بحث بر سر وحدت یا جدایی مربوط به ثبت رسمی 
مالکیت ابتدایی و همچنین ثبت رسمی نقل و 
انتقاالت یــک مال )اعم از منقول و غیرمنقول(، 

بحث بسیار ظریفی در حقوق ثبت است. 
در این مختصر قصــد دارم که برای مخاطبان 
محترم، قضیه را به طور خیلی ساده تحلیل نمایم. 
در هنــگام بحث از حقوق ثبــت )اعم از ثبت 
اموال منقول و غیر منقول(، همواره با دو مقوله 

زیر روبرو هستیم: 
 )Documentation( الف - مستندســازی
به منظور رسمیت دادن به یک هویت حقوقی 
یــا یک مــال )entity or property(، ب- 
مستندسازی به منظور رسمیت دادن به یک 

 .)Act( عمل حقوقی
در نوشته حاضر، ســعی می کنم تا جایی که 
ممکن اســت و البته به طور تفکیکی، این دو 
مقوله را در خصوص دو دسته از اموال )اموال 

غیر منقول - اموال منقول( تبیین نمایم. 

تفاوت مراجع ثبت رسمی مالکیت 
اموال با ثبت نقل و انتقال آن ها

سلیمان فدوی 
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بســیاری از کشــورهایی کــه از ظرفیت دریا 
برخــوردار هســتند با ایجاد تفریحات ســالم 
درسواحل همچون راه اندازی آکواریوم دریایی، 
مســابقات مجسمه ســازی با شــن و ماسه و 
هم چنیــن راه انــدازی زیردریایی کوچک ویژه 
توریســم و غیره هم زمینه آشــنایی مردم با 
جانداران دریایی را فراهم کرده اند و هم این که 
به ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی خوبی 
رسیده اند؛ موردی که هنوز در کشور ما آن طور 
که باید و شاید نسبت به آن توجه نشده است و 

در استان ما هنوز شکل نگرفته است. 
صنعت گردشــگری و توریســم جزو صنایع 
سودآور به شــمار می آید، به طوری که منبع 
درآمد اصلــی برخی کشــورها، فعالیت های 
گردشــگری و توریسم اســت، از سویی چند 
دهه ای است که شاهد رشد صنعت گردشگری 

در همه جای دنیا هستیم.
پتانســیل های جدید و نوآورانه گردشــگری، 
موضوعی اســت که ساکنان بومی و محلی هر 
منطقه بهتر از هر کس دیگری می شناســند، 
همین ساکنانند که با معرفی جاذبه های تاریخی، 
فرهنگــی و تفریحی مناطق زندگــی اطراف 
خود، مســئوالن محلی را برای سرمایه گذاری 

گردشگری تشویق و ترغیب می کنند. 
صنعت گردشگری کشور با همه مزیت هایی که 
دارد سال هاســت افتان و خیزان در کنار سایر 
بخش های اقتصادی کشور به حرکت خود ادامه 
داده، اما هرگز حرفی برای گفتن نداشته است. 

 گردشگری دریایی عاملی مهم 
برای رشد اقتصادی سیستان و بلوچستان

مجتبی شجاعی 
فرماندار دلگان

یادداشت-2

ادامه در صفحه 7

آفتاب یزد گزارش می دهد

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی: 
من همینجا هشدار می دهم تعداد کودکان کار بیشتر هم خواهد شد  و به شکل های 
مختلف بچه ها برای تامین معیشت خانواده شان مجبور می شوند که کار کنند

ایران پس از سال ها تالش
 عضو رسمی  و دائم سازمان شانگهای شد

تقویت 
نگاه به شرق
آفتاب یزد در این باره با یوسف موالیی  و محسن جلیلوند گفتگو کرده است

تیتر

یادداشتها

مجید ابهری

کاش گرانی هم 
واکسن داشت

1

مهناز مجاهد

توانمندسازی 
زنان

1

مجتبی شجاعی

سلیمان فدوی

تفاوت مراجع ثبت رسمی 
مالکیت اموال با ثبت نقل و انتقال آن ها

1
گردشگری دریایی، عاملی مهم 

برای رشد اقتصادی سیستان و بلوچستان

 حامد مظفری

 رنج بران 
 قبیله مجنون 

5

1

امیر محمود حریرچی

ژست 
گلزاریسمی

1

آغاز   واکسیناسیون 
دانش آموزان

 از دو هفته آینده
4

همراهان آفتاب یزد 
در واتس اپ

با توجه به شرایط کرونایی، خوانندگان گرامی ای 
که تمایل دارند می توانند با ارســال شماره همراه 
خــود بــه شــماره 09213553193 عضو گروه 
 همراهان آفتاب یزد در پیام رسان واتس اپ شوند. 
در این گروه پی دی اف صفحات روزنامه بارگذاری 

می شود.

یکی دیگر از دردهای 
خوزستان

 بازتاب نامه عجیب و غریب نماینده آبادان 
در مجلس به وزیر اقتصاد

این نماینده مجلس تلفن همراه خود را از دســترس خارج 
کرده تا در برابر ســوال خبرنگاران قــرار نگیرد.تالش های 

خبرنگار آفتاب یزد نیز بی ثمر بود



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

 سیمان به قیمت واقعی خود بازگردانده شد  
لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به نخستین تعهد خود به مجلسی ها جامه عمل پوشاند و قیمت 
سیمان را به قیمت واقعی خود بازگرداند. وزیر صنعت برای بهبود وضعیت بازار فوالد و 
خودرو، زمان بندی مناسبی را از مجلس گرفته است و بر اساس همین برنامه زمان بندی 
به موفقیت های خوبی خواهد رسید./ایرنا

سیاسی شنبه  ۲7 شهریور ۱۴۰۰    شماره  6۱۱۴  2

1603- قارچ کیلویی 60 هزارتومان ش��د. 
برنج 50 ه��زار توم��ان و خیلی چیزهای 
دیگر آیا ای��ن افزایش ها امکان دارد دوباره 
ریزشی شود؟ مردم دیگر توان خرید ندارند. 

)6/17(
1620- ب��ه خودروه��ای لوک��س چقدر 
مالیات تعلق می گیرد؟ لطفا اطالع رسانی 

شود. )6/17(
1731- آیا اساس��ا می توان امیدوار بود تا 
پایان واکسیناس��یون کرونا مهار شود و به 

زندگی عادی برگردیم؟ )6/17(
1410- آیا اساسا وعده ساخت یک میلیون 
مسکن در سال ش��دنی است؟ چرا برخی 

می گویند این کار تورم زاست؟ )6/17(
1423- حیرت انگی��ز اس��ت در برخ��ی 
ش��هرهای اروپایی مردم ب��ه گذرنامه های 
کرونایی معترض هستند. درحالی که باید 
کسانی که به مس��افرت می روند مدارکی 
دال بر صحت و سالمت خود داشته باشند. 

)6/17(
1440- بس��یاری از مردم افغانس��تان به 
حمایت از احمد مسعود اعتراض هایی هم 
به پ��ا کردند. چرا برخی رس��انه ها مدعی 
هستند مردم از وی حمایت نکردند؟ اینها 

طرفدار طالبان هستند؟ )6/17(
1220- چه ش��د ی��ک مرتب��ه این همه 
واکس��ن وارداتی به کش��ور ارس��ال شد و 
یا درحال ارس��ال اس��ت؟ چرا قبال تامین 

واکسن ها آنقدر سرعت نداشت؟ )6/17(
1310- مخالفی��ن FATF  بدانن��د عدم 
تصویب این لوایح به هر دلیلی که باش��د 
باعث خوش��حالی دش��منان ما می ش��ود. 
ضررهای اقتصادی هم برای کش��ور دارد. 

)6/17(
1320- انجام واکسن که از ضروریات برای 
مقابله با کروناس��ت اما چرا برخی از مردم 
رعایت پروتکل ها را نمی کنند؟ به کسانی 
که حتی ماسک نمی زنند چه باید گفت؟ 
متاسفانه فرهنگ برخی افراد ضعیف است. 

)6/17(
1402- چق��در جای خالی س��ریال های 
طن��ز کارگردان هایی چون آقای مدیری یا 

عطاران در تلویزیون خالی است؟ )6/17(
1201- بازی درخش��ان تیم ملی فوتبال 
ایران مقابل عراق آن هم با نتیجه 3 بر صفر 
دل همه را شاد کرد. سال ها بود در حسرت 

چنین بردی بودیم. )6/17(
1210- ظاهرا تمام نامزدهای رقابت های 
انتخاباتی ریاس��ت جمهوری به یک پست 

و مقامی رسیدند. مبارکشان باد. )6/17(
1905- چه دلیلی دارد این همه مذاکرات 
وین معطل بماند؟ تا چند ماه دیگر معطل 

ماندن آن به نفع ما نیست. )6/17(
1910- از مسئوالن دیپلماسی درخواست 
داریم ب��ا آژانس بین المللی ان��رژی اتمی 
گفتگ��و کنند و آنه��ا را مجاب کنند که از 
اظهارات غیرموجه علیه ما صرفنظر کنند. 

)6/17(
1931- زندگ��ی روزمره مردم تحت تاثیر 
مشکالت معیش��تی دچار مشکل شده و 
در پ��ی آن عواقب تلخی برای جامعه رقم 
می زند. اختالف��ات خانوادگی یکی از این 

اتفاقات تلخ است. )6/17(
1950- حکومت طالبان حکومتی نیست 

که برخواسته از آرای مردم باشد. )6/17(
2011- پیش��نهاد می دهیم مراکزی برای 
واکسیناسیون ایجاد کنند کسانی که هنوز 
نوبت شان نشده واکس��ن بزنند تا سرعت 

واکسیناسیون باالتر برود. )6/17(
2015- این طرح منع تردد ش��بانه هیچ 
کمکی به کنترل کرونا نمی کند. این طرح 

باید لغو شود. )6/17(
2102- از تهیه کنن��دگان س��ریال »افرا« 
تشکر می کنیم بسیار به موضوعات خوب 
و مهم و چالشی اشاره دارد که جای تقدیر 

دارد. )6/17(
2109- بخشی از گرانی ها به خاطر موضوع 
کرونا شدت گرفت. امیدواریم روزی با مهار 
کرونا بخشی از این افزایش ها مهار شود و 

مردم یک نفس راحتی بکشند. )6/17(
2114- تورم، گرانی و افزایش های نجومی 
قیمت ها پ��ول ملی ما را ب��ی ارزش کرده. 
تعارف نداریم این یک حقیقت است. پول 
ملی ما چه ارزش��ی دارد؟ پولی که قدرت 

خرید ندارد. )6/17(
2120- کارشناسان دلسوز به دولت راهکار 
بدهند باالخره برای برون رفت از بحران ها 
باید چه کار کرد؟ مش��کالت غیرقابل حل 

نیست. )6/17(
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲

88318556-88318555
پیام کوتاه:  3000141427

روی خط آفتاب 

 رئیس دستگاه قضا خطاب به دادیاران و بازپرس ها و قضات گفت: 
در مواجه��ه با مراجعان خود قرار متناس��ب ص��ادر کنند و تا آنجا 
که مقدور اس��ت و الزم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز 
کنند.به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
بیستمین همایش سراسری دادستان های عمومی، انقالب، نظامی 
و ویژه روحانیت که به منظور بررس��ی راهکارهای اساس��ی تحول 
و تعالی در دادس��راها برگزار ش��د، به بیان اعالم دستوراتی خطاب 
ب��ه دادیاران و بازپرس ه��ا و قضات پرداخت و از آنها خواس��ت که 
در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناس��ب صادر کنند 
و تا آنجا که مقدور اس��ت و الزم نیس��ت از صدور قرار بازداش��ت 
موقت پرهیز کنند.حجت االس��الم والمس��لمین محس��نی اژه ای 
اف��زود: آنجا ک��ه قانون الزام کرده و قاضی تش��خیص می دهد باید 
قرار بازداش��ت موقت صادر شود به قانون عمل کنید اما اگر نیازی 
ب��ه چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که عالوه بر 
عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مش��کالتی برای 
دس��تگاه قضا نیز می شود.وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز 
تأکید کرد که حداالمکان به گونه ای عمل شود که با تأمین قرار از 

 س��وی متهم یا اطرافیان بالفاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.
حجت االس��الم والمسلمین محس��نی اژه ای درباره صدور قرارهای 
قضائی محدودیت زا نیز متذکر ش��د ک��ه تا حد امکان از صدور این 
نوع قرارها اجتناب شود. اگر صدور قرارهایی چون ممنوع الخروجی 
ض��رورت داش��ت، در گام اول در صورت عدم من��ع قانونی به فرد 
 اع��الم ش��ود و در گام دوم نیز به محض رف��ع ضرورت، محدودیت 
برداش��ته ش��ود. اگ��ر قاض��ی تش��خیص می دهد که باید کس��ی 
ممنوع الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی آید، همان لحظه 
بای��د او را در جریان قرار دهد، نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده 
یا هیئت کاری می خواهد به س��فر برود و متحمل هزینه شده، در 
فرودگاه متوجه ش��ود که نمی تواند از کش��ور خارج شود. در مدت 
اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده است که می شد به فرد 
قبل از حضور در فرودگاه ممنوع الخروجی اطالع داده ش��ود.رئیس 
قوه قضائیه توصیه ای برای حمایت از تولید داشت و گفت: باید از هر 
اقدام��ی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی 
کارگاه ها و کارخانه ها می شود، پرهیز و تالش کرد از راه های قانونی 
دیگر استفاده شود.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود: 

در توقیف اموال و پلمپ اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، 
باید در محل و ش��رایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن 
وارد نش��ود.وی با بیان اینکه این اموال باید پس از توقیف بالفاصله 
تعیین تکلیف شود، متذکرشد: در حال حاضر برخی اموال توقیفی 
در مواردی به شکل نادرس��تی در انبارهای سازمان اموال تملیکی 
نگهداری می ش��وند که به نفع کشور تولید، اقتصاد و مردم نیست.
وی به بازپرس ها و دادس��تان ها توصیه کرد در دس��تورات خود به 
ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار 
نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آنها عمل شود.رئیس 
قوه قضائیه افزود: در پرونده هایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان 
قرار می گیرد چه همراه با متهم باش��د یا نباش��د باید برگ شماری 
انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینه هایی باید دقیقاً تحقیق 
صورت گیرد.وی ادامه داد: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی 
باید بداند در چه محلی نگهداری می ش��ود و خودش یا نماینده اش 
از بازداش��تگاه سرکشی کنند و مس��تمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با 
متهم نظارت داش��ته باش��د.حجت االس��الم والمسلمین محسنی 
اژه ای ب��ا بی��ان اینکه قاضی نمی تواند پس از صدور قرار بازداش��ت 
 مته��م و تحوی��ل او به ضاب��ط از خود رفع مس��ئولیت کند، تأکید 
 ک��رد: اگر در این ش��رایط اتفاقی برای متهم بیفتد مس��ئولیت آن 

متوجه اوست. 

 تفاوت مراجع ثبت رسمی مالکیت اموال
 با ثبت نقل و انتقال آن ها

ادامه از صفحه اول:
1- در بحث ثبت امالک، دو مقوله یادشده عبارتند از الف - ثبت ملک 
)به معنای مستندسازی به منظور رسمیت دادن به یک ملک و تعلق 
آن به شخص یا اش��خاص معین ب- ثبت اعمال حقوقی به منظور 
رس��میت دادن به آن اعمال حقوقی که منتج به یک س��ند رسمی 
می گردد ) که در اصطالح به آن بنچاق یا قباله نامه گفته می شود(. 

می دانیم که در بحث ثبت یک ملک به عنوان رسمیت دادن به هویت 
یک ملک )Documentation(، نهادی به نام سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور ذی مدخل است. 
مقامات ذیصالح ادارات ثبت اس��ناد و امالک در مرکز و شهرستانها، 
در پایان فرآیندی به نام عملیات مقدماتی ثبت امالک، سندی به نام 
س��ند مالکیت تهیه نموده و در اختیار مستدعی ثبت قرار می دهند 
که به مودای ماده 12۸7 قانون مدنی، یک س��ند رس��می محسوب 
می شود. این سند، در حقیقت رونوشت دفتر امالک است. این سند 

امروزه، سند تک برگی یا سند کاداستری نامیده می شود. 
باید توجه داشته باشیم که در این مرحله، سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، صرفا نقش تثبیت کننده و رسمیت دهنده اولیه به ملک و مالک 
آن را ایف��ا می کند و نقش بیش��تری در این زمینه برای وی متصور 
نیس��ت. این همان موضوعی اس��ت که از ماده 22 قانون ثبت اسناد 
و امالک مصوب 1310 استنباط و برداشت می گردد. )سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و دوایر تابعه، در حقیقت و در این مرحله، مرجع 
شناخت هویت حقوقی و مستند سازنده رسمی یک ملک و مالک آن 

= Documentation، محسوب می گردد( 
بح��ث بعدی پس از رس��میت دادن به هوی��ت حقوقی یک ملک و 
ش��ناخت مالک یا مالکین رسمی آن، بحث ثبت آن دسته از اعمال 
حقوقی است که ممکن است مالک یا مالکین بخواهند بر روی ملک 
ثبت شده انجام دهند. یکی از مظاهر شایع اعمال حقوقی )Act( که 
توسط مالک رسمی صورت می گیرد، نقل و انتقال می باشد که معموال 

بعد از تولید سند مالکیت یا سند کاداستری صورت گیرد. 
ابتدایی ترین س��والی که ممکن است در این زمینه مطرح گردد این 
است که آیا قانونگذار ایران، همان مرجعی را که برای رسمیت دادن 
به هویت حقوقی ملک تعیین کرده، همان مرجع را صالح برای ثبت 
اعمال حقوقی، بویژه نقل و انتقاالت می داند یا اینکه مرجع دیگری را 

برای ثبت اعمال حقوقی بر روی ملک درنظر گرفته است. 
با کمی دقت در قوانین، متوجه می شویم که قانونگذار قائل به وحدت 
مرجع تعیین رسمیت برای هویت ملک و مرجع تعیین رسمیت دادن 
به اعمال حقوقی نبوده و مرجع دیگری را برای تنظیم و ثبت چنین 

اعمال حقوقی در نظر گرفته است. 
وفق ماده ۸1 به بعد قانون ثبت اس��ناد و امالک مصوب سال 1310 
و همچنین مطابق ماده یک به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 
1354 و مواد ناظر بر آیین نامه مربوطه، دفاتر اس��ناد رس��می تنها 
مرجع انحصاری تنظیم و ثبت اس��ناد مربوط به کلیه اعمال حقوقی 

شناخته می شوند. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی 
که وفق مقررات فعلی وابسته به قوه قضائیه می باشند، صالحیت ذاتی 
نس��بت به تنظیم و ثبت رسمی نقل و انتقال و سایر اعمال حقوقی 

نسبت به امالک را دارا می باشند. 
مضافا، به حکم ماده 12۸7 قانون مدنی، سند تنظیم شده در دفاتر 

اسناد رسمی نیز یک سند رسمی است. 
پس تا اینجا متوجه شدیم که دو مرجع گوناگون و متفاوت در بحث 
رس��میت دادن به یک ملک )چه در لحظه رسمیت دادن به هویت 
حقوقی و چه در لحظه رس��میت دادن به نقل و انتقال آن(، دخالت 
دارند. الف - مرجعی که در بحث رس��میت دادن ابتدایی یک ملک 
دخالت دارد و س��ند رس��می را که آن مرجع تولید می کند، نامش 
سند مالکیت ملک است )یعنی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(. 
ب- مرجع دیگری که قانونا عهده دار رس��میت دادن به ثبت اعمال 
حقوق��ی انجام یافته بر روی ملک منجمله، نقل و انتقال آن اس��ت 

)یعنی دفاتر اسناد رسمی(. 
2- حال می خواهیم ببینیم که در بحث مربوط به ثبت اموال منقول 

نظر قانونگذار ایران چیست؟ 
بدوا باید توجه داشته باشیم که به مودای ماده 46 تا 4۸ قانون ثبت، 
اصل بر اختیاری بودن ثبت رسمی نقل و انتقال اموال منقول است. 
ول��ی اگر بخواهیم به اعمال حقوقی ناظر بر چنین اموالی رس��میت 
دهیم، باز هم، خواه ناخواه، همان دوگانه بحث مربوط به ثبت امالک 
نیز در این زمینه مطرح خواهد ش��د. با دو نوع مال منقول تجزیه و 

تحلیل قضیه را به پیش می برم. 
الف - به عنوان مثال، در بحث ش��ناورها و کش��تی ها )به عنوان یک 
مال منقول(، مطابق خواست قانونگذار ایران در ماده 11 قانون دریایی 
ایران، ثبت اولیه شناور )به معنای هویت رسمی دادن به یک شناور = 
Documentation(، می دانیم که چنین اقدامی در صالحیت ذاتی 
سازمان بنادر و کشتیرانی قرار گرفته است. سازمان بنادر و کشتیرانی 
در این حالت مبادرت به صدور سند مالکیت کشتی یا شناور می نماید 
)سندی شبیه به سند مالکیت در امالک(. ولی نقل و انتقال اینگونه 
اموال منقول )به معنای عمل حقوقی منتج به نقل مالکیت یا برقراری 
هرگونه حقوقی بر روی کش��تی = Act(، به موجب ماده 24 همان 
قانون، در صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی واجد صالحیت )خاص( 

می باشد. 
ب - اینک باید ببینیم که آیا در مورد اتومبیل ها هم، همین وضعیت 

جاری و ساری است یا اینکه قانونگذار نظر دیگری داشته است؟ 
بی تردید، مطابق قوانین و مقررات، مرجع رس��میت دادن به هویت 
ی��ک اتومبیل، مرجعی به نام راهنمای��ی و رانندگی نیروی انتظامی 
)راهور( اس��ت و س��ندی که مقامات ذیصالح راهنمایی و رانندگی 
در این خصوص تولید می کنند )س��ند مالکیت خ��ودرو(، به مودای 
قسمت اخیر ماده 12۸7 قانون مدنی نیز یک سند رسمی )به معنای 
documentation( محس��وب می گردد. ولی باید توجه داش��ته 

باشیم که این سند فقط تا همین مقدار اعتبار دارد. 
چ��را که به حکم ماده یک قانون دفاتر اس��ناد رس��می و همچنین 
 ب��ه مودای م��اده 29 قانون راهنمایی و رانندگ��ی و تبصره ذیل آن، 

رس��میت دادن به اعمال حقوقی ناظر بر اتومبیل بویژه نقل و انتقال 
رس��می آن )به معنای Act( می بایس��ت توسط دفاتر اسناد رسمی 

صورت گیرد. 
اگر نخواهیم چنین استداللی را پذیرا باشیم، در آن صورت، ذکر ماده 
29 قانون راهنمایی و رانندگی و تبصره آن از جانب قانونگذار عملی 
لغ��و و بیهوده تلقی می گردد و اق��دام به عمل لغو از جانب قانونگذار 
 حکی��م، اقدام غیر معقوالنه اس��ت و هیچ قانونگ��ذار حکیمی عمل 

غیر معقوالنه انجام نمی دهد. 
3- حتی جالب است بدانیم که جدایی مرجع رسمیت دادن به هویت 
حقوقی شخص حقیقی و مرجع ثبت اعمال حقوقی در اشخاص نیز، 

همیشه مطمح نظر قانونگذار ایران بوده است. 
همانگون��ه که می دانیم، مطابق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال، 
یکی از وظایف وزارت کش��ور )س��ازمان ثبت احوال کش��ور(، صدور 
شناسنامه است که به معنای رسمیت دادن به هویت شخص حقیقی 

تلقی می گردد. 
برابر قس��مت اخیر ماده 46 اصالحی همان قانون، شناسنامه، سند 
هویت و تابعیت ش��خص محسوب می ش��ود. مضاف بر اینکه،  طبق 
قسمت آخر ماده 12۸7 قانون مدنی، شناسنامه نیز یک سند رسمی 

می باشد. 
حال اگر این ش��خص بخواهد اقدامی راجع به عمل حقوقی ناظر بر 
احوال ش��خصیه )نظیر ازدواج یا طالق( انجام دهد، اولین سوالی که 
مطرح خواهد ش��د این اس��ت که مرجع صالحیت دار برای رسمیت 
دادن به چنین اعمال حقوقی، کدام مرجع است؟ آیا همان مرجعی 
که باعث ایجاد هویت رسمی شخص می گردد، مبادرت به ثبت اعمال 
حقوق��ی مذکور خواهد نمود یا اینک��ه مرجع دیگری مبادرت به آن 

خواهد کرد؟ 
در پاس��خ به این س��وال باید اعالم داش��ت که قانونگذار ایران، دفاتر 
رس��می ازدواج و دفاتر رس��می طالق را برای تنظیم و ثبت اعمال 
حقوقی یادش��ده، صالحیتدار دانسته و رسمیت دادن به این اعمال 
حقوقی را به این دو نهاد واگذار کرده اس��ت. در این وضعیت، مطابق 
ماده 31 قانون ثبت احوال، سران دفاتر رسمی ازدواج و یا دفاتر رسمی 
طالق )که تحت نظارت س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک می باشند(، 
موظفن��د در صورت ثبت ازدواج یا ثبت طالق در دفتر خودش��ان و 
شناس��نامه طرفین، حداکثر در ظرف م��دت 15 روز، مراتب ازدواج 
و طالق واقع ش��ده را برای س��ازمان ثبت احوال کشور ارسال دارند 
ت��ا کارمندان ثبت احوال، برابر بند الف ماده 10 قانون مرقوم، مراتب 

ازدواج یا طالق را در دفتر ثبت کل وقایع چهارگانه، درج نمایند. 
 n ثمره بحث: 

نتیجه ای که از بحث یادش��ده می گیریم این است که در قوانین ایران، 
مرجع رسمیت دادن به هویت حقوقی یک مال یا شخص از یک طرف، 
با مرجع رسمیت دادن به اعمال حقوقی ناظر بر مال و شخص، از طرف 
دیگر، کامال جدای از یکدیگر بوده و فرض وحدت این دو مرجع در هیچ 

برهه قانونگذاری، در تصور قانونگذار نمی گنجیده است.
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی- واحد تهران مرکز

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد

قرار بازداشت موقت تا حد امکان صادر نشود

آفت�اب ی�زد: بارها به س��بب گاف هایی که 
نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف داده 
اند، سواد آن ها به چالش کشیده شده است؛ اما 
به قول کاربران فضای مجازی این یکی دیگر نوبر 
است! به تازگی تصویری از یک نامه در فضای 
مجازی منتشر شده که تاریخ آن 1400/6/24 
و پیوست نامه یک صلوات ذکر شده است و در 
آن نوشته ش��ده »برادر عزیز و انقالبی جناب 
دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد، با س��الم 
و تهیت مس��تدعی اس��ت گمرکات گمرکات 
گمرکات« زیر هر ی��ک از کلمه گمرکات نیز 
ذکر ش��ده » آبادان-اروند کنار- جوئبده«. این 
نامه که منتس��ب به سید مجتبی محفوظی، 
نماینده مردم آبادان اس��ت و خودش هم آن را 

تائید کرده؛ به وزیر اقتصاد و دارایی نوشته شده تا به قول آقای نماینده 
مشکالت گمرک آبادان و اروند کنار را یادآوری کند و صرفا جنبه اطالع و 
گوشزد و یادآوری پیرو مکاتبات قبلی بوده است؛ اما متاسفانه هیچ یک از 
اصول اولیه یک نامه اداری را دارا نیست و بسیار بد خط و بی نظم در یک 
برگه با سر برگ مجلس شورای اسالمی نوشته شده است. انتشار تصویر 
مربوط به این نامه در فضای مجازی با واکنش های گسترده کاربران همراه 
بوده و خیلی ها دلیل حال و روز امروز خوزستان را وجود همین نمایندگان 
و مسئوالن می دانند که حتی از ابتدایی ترین اصول مدیریتی هم چیزی 
سر در نمی آورند. اما این اولین گافی نیست که در خصوص نمایندگان 
مجلس شاهد آن هستیم. بارها و بارها سطوح پائین علمی و اطالعاتی 
نمایندگان مجلس دست مایه طنزپردازان در فضای مجازی شده است و 
این موضوع نشان می دهد سطح نمایندگان در مجلس شورای اسالمی 
که یکی از ارکان مدیریتی ونظارتی کشور محسوب می شود تا چه اندازه 

تنزل پیدا کرده است!
n واکنش ها به نامه آقای نماینده

نامه آقای نماینده در فضای مجازی با حواشی بسیاری همراه بوده است و 
دستمایه طنازان و شاعران شده است. یک کاربر در این خصوص نوشته 
است:» باید تبریک بگوئیم، گریه کنیم ، بخندیم، فکر کنیم، گذر کنیم، 

این نامه را یک نماینده محترم مجلس برای وزیر 
اقتصاد نوش��ته است، اگر در مورد این نامه یک 
دیوان شعر نگاشته شود، باز از عهده تفسیر آن 
عاجز است، شاعر نیس��تم ولی از شور و شعف 
کلمات��ی را به وزن و قافی��ه تقدیم میکنم. در 
حیرت ام از سواد این مرد بزرگ/ وز نوشتن نامه 
قرقاطی و گنگ/ دل شاد شده، خیالمان راحت 
ش��د/ ز آینده و حال نام ایران س��ترگ «کاربر 
دیگری در این خصوص نوشته است:»  اگر من، 
جای وزیر اقتصاد بودم نه تنها به نامه اش پاسخ 
نمی دادم، بلکه ایشان را وادار می کردم تا پایان این 
دوره مجلس حداقل ده بار از روی کتاب فارسی 
پایه دوم ابتدایی رونویسی کند.«کاربر دیگری هم 
نوشته: » این دیگر نوبر است، نماینده ای که حتی 
بلد نیست چطور باید یک نامه اداری به وزیر بنویسد چطور می خواهد 
قانونگذاری کند؟ وای به حال ما« کاربر دیگری نیز نوش��ته:»  نماینده 
 مجلس شورای اسالمی سواد نداری یکی رو بذار جات نامه نگاری کنه، 
این چه نامه ای؟ چه دست خطی هست؟ چه معنی میده؟«یک کاربر 
دیگری هم نوشته است:» این نماینده مجلس حداقل اصول کوتاه نویسی 
را رعایت کرده اس��ت. مختصر و مفید! انقدر مختصر که کسی متوجه 

نمی شود چه گفته است.«
n گاف های عجیب نمایندگان مجلس

واقعیت این است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی حتی نمی خواهند 
که درباره هر چیزی که قرار است اظهار نظر کنند کمی مطالعه داشته 
باشند تا مرتکب گاف یا سوتی نشوند. این در حالی است که این گاف ها 
نه تنها در رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده دارد، 
بعضا در رسانه های خارجی نیز انعکاس پیدا می کند. چندی پیش محمد 
صفایی، نماینده گناباد و بجستان در مجلس در پیامی توییتری نوشته بود: 
»آسیا بزرگترین و ثروتمندترین قاّره جهان است. در این قاّره دو قدرت 
نوظهور، ایران در شرق و چین در غرب تبلور یافته، پیمان راهبردی این 
دو می تواند، به برتری قدرت آسیا سرعت بخشد.« عدم اطالع این نماینده 
از موقعیت جغرافیایی ایران و چین و استفاده از تشدید در واژه »قاره« از 

سوتی های او در این توئیت چند خطی بود. البته این نماینده بعد از این 
اش��تباه توئیت خود را اصالح کرد.با آغاز س��ال 1400 هم شاهد بودیم 
محمد رضا احمدی سنگری نماینده رشت در مصاحبه با شبکه استانی 
ب��اران، آغاز س��ال 13400 را تبریک گفت! قبل تر از آن هم نماینده ای 
به نام علیرضا س��لیمی بود که نمی دانس��ت وظیفه FATF چیست. 
نهاد بین المللی ای که وظیفه مبارزه با تامین مالی تروریست را دارد اما 
او می خواس��ت که اطالعات ترورها را از FATFدریافت کند از همین 
رو گفته بود: »اگر FATF صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریس��ت 
است، بسم اهلل، اطالعات کسانی که شهید سلیمانی و شهید فخری زاده را 
ترور کردند در اختیار ما بگذارند پس چرا ساکت هستند؟«. یکی دیگر از 
 )Anywhere( نمایندگان در مجلس نیز در برنامه تلویزیونی کلمه اِنی ور
را آنی ور و اِنی تایم )Anytime( را آنی تایم تلفظ می کند آنهم با تاکید 
فراوان. محمدجواد کریمی قدوسی هم که از سردمداران گاف در میان 
نمایندگان است؛ او یک بار طرحی دوفوریتی تهیه کرده بود که در این 
طرح دو بار به معاهده »ان پی تی« )معاهده منع گس��ترش هسته ای( 
اشاره کرد که هر دوبار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این 
معاه��ده را ام پی تی، mpt«« عن��وان کرده بود. بار دیگر که از توافقات 
انتقاد می کند در توئیتش »PMD« را »PND« می نویسد. اشتباه تلفظ 
کلمات از جانب برخی از نماین��دگان که جای خود دارد. با این اوصاف 
به نظر می رسد که پایانی برای این گاف ها از سوی نمایندگان نمی توان 

متصور بود.
nمحرومیتی که تمامی ندارد

محرومیت خیلی وقت است که از سر و روی استان خوزستان باال می رود 
و حاال می بینیم این استان حتی از داشتن یک نماینده که درد مردم را 
بفهمد و به فکر کار اصولی برای بهبود شرایط باشد هم محروم است. شاید 
یکی از دالیل این محرومیت ها، همین نمایندگانی باشند که ابتدایی ترین 
اصول مدیریتی را هم نمی دانند. با این همه س��وال اینجاس��ت که آیا 
نهاد های نظارتی نباید حد اقل هایی برای ورود به مجلس در نظر بگیرند؟ 
وقتی یک نماین��ده ابتدایی ترین اصول نامه نگار را نمی داند چرا باید با 
دادن وعده های رنگارنگ بر کرسی نمایندگی مجلس جا بگیرد؟ فراموش 
نکنیم هیچ یک از این حواشی دردی از مردم خوزستان درمان نمی کند و 

همچنان درد آنان را از هر طرف که بنویسیم، درد است.

 بازتاب نامه عجیب و غریب نماینده آبادان در مجلس به وزیر اقتصاد

یکی دیگر از دردهای خوزستان
این نماینده مجلس تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرده تا در برابر سوال خبرنگاران قرار نگیرد.تالش های خبرنگار آفتاب یزد نیز بی ثمر بود 

۳۵ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت هستند
 وقت افزایش یارانه هاست؟

کارشناس حوزه رفاه و دولت الکترونیک گفت: با 
توجه به اینکه سرعت نوسانات اقصادی بیشتر از 
اقدامات دولت است، شرایط کنونی زمان مناسبی 

برای افزایش یارانه های نقدی نیست.
 به گزارش خبرآنالین، حس��ین میرزایی، مدیر 
آزمایش��گاه توس��عه دولت الکترونیک و مشاور 
IT وزارت رف��اه ک��ه تاکید داش��ت تحت عنوان 
کارشناس سخن می گوید، اضافه کرد: آمار نشان 
می ده��د 35 میلیون ف��رد فاقد درآم��د ثابت و 
حمایتهای نهادی در ایران وجود دارد، افرادی که 
بیمه پرداز یا کارمند یا بازنشسته نیستند. این افراد 
باید حمایت شوند اما با حمایت بی انتها مخالفم و 
چرخه خروج برای حمایت حتما باید لحاظ شود. 
وی پیشنهاد داد: به نظر می رسد اگر دو مجموعه 
وزارت رف��اه و وزارت ام��ور اقتصادی دس��ت به 
 دست هم بدهند، مسئله تامین مالی یارانه بیشتر
  امکان پذیر می شوند. ظرفیت های نظام مالیاتی کشور
 باالست و به جای تمرکز روی تامین منابع برای 
حمایت،بای��د روی سیاس��تگذاری مطلوب برای 
تنوع بخشی از سبد حمایتی دولت متمرکز شویم. 
بحث حذف 4200 تومانی هم بسیار جدی است 
و این اصالح نظام یارانه ای اتفاق مثبتی اس��ت.او 
گفت: وعده انتخاباتی دولت برای افزایش یارانه که 
آیه قرآن نیست و نباید بر وعده ها چندان پافشاری 
کرد. گاهی وعده اشتباه است یا مشاوران اشتباه 
مشورت داده اند. برخی معتقدند اگر مصوبه ای را 
امضا کنیم و دول��ت را بدهکار مردم نماییم، کار 
انجام داده ایم در حالی که بس��یاری از سیاسیون 

حاضر به انجام کارهای اساسی نیست.
n چرا یارانه همگانی شد؟

وی گفت: سیاستی که در زمان آقای احمدی نژاد، 
در آذرماه س��ال ۸9 اجرا شد، حاصل شکست در 
الیه ملی بود. وی در توضیح این مطلب افزود: در 
حقیقت شکست در شناسایی ذی نفعان و کسانی 
که مستحق دریافت یارانه بودند، زمینه ساز بروز 
این اتفاق شد. در حقیقت دولت خیزی برداشت 
و کل دس��تگاه ها با نظام داده ای ناقص آن زمان 
به خط ش��دند و مردم را تقسیم بندی کردند اما 
نتایج اعالمی میان مردم تبدیل به جوک ش��د و 
از هم می پرسیدند خوشه شما چند است؟ همین 
برخورد نش��ان می داد نتایج تناس��بی با واقعیت 
ندارد. پس از آن شکست، تصمیم گرفتند بگویند 
سیاست همگانی است. یعنی مابه تفاوت قیمت 
س��وخت را به همه پرداخت می کنن��د. باالخره 
س��ال ها درگیر این وضعیت بودیم تا اینکه سوال 
مهمی مطرح ش��د، چرا کسی که پردرآمد است 
باید یارانه بگیرد؟ از این به بعد بود که شناسایی 
پردرآمدها و حذف آنها بیش از گذش��ته مطرح 
ش��د. میرزایی تاکید کرد: ضعفی که دامن دولت 
احمدی ن��ژاد را گرفت، دام��ن بقیه را هم گرفت. 
وزارت رفاه مکلف بود پایگاه اطالعاتی رفاه ایران 
را با هدف ساماندهی بحث یارانه ها راه اندازی کند. 
سال 93 برای شناسایی پردرآمدها بحث این بود 
کس��انی که خودرو باالی 70 میلیون و مس��کن 
باالی 700 میلیون و س��ه نفر- سفر در خانواده 
در س��ال داشته باشند، پردرآمد محسوب شوند.
وی گف��ت: این در حالی ب��ود که تنها 200 هزار 
نفر حائز این ش��رایط بودند و در نتیجه مشخص 
 شد شاخص ها جوابگو نیس��تند. بعد از فعالیتی 
چهار ساله، در سال 9۸ باالخره به داده های بانکی 
مجهز ش��دیم.البته همین زمان حرف اشتباهی 
مطرح ش��د مبنی بر اینک��ه حاکمیت نمی تواند 
به حس��ابهای مردم سرک بکشد اما ما با رویکرد 

کارشناسی گفتیم این حرف اشتباه است.
nچه تعداد از فهرست یارانه بگیران حذف شدند؟

میرزایی ادامه داد: در شهریور 9۸ حذفیات واقعی 
اتف��اق افتاد چرا که قب��ل از آن صنفی و گروهی 
حذف می کردیم. مثال پزشکان را حذف می کردیم 
اما در ش��هریور س��ال 9۸ 170 هزار خانوار را بر 
اساس ش��اخصهای بانکی دهکها، خودرو و سایر 
دارایی ها حذف کردیم. تنها س��ه درصد معترض 
بودند و کم کم پذیرفتند وض��ع خوبی دارند.در 
مرحله بع��دی 100 هزار خان��وار دیگر را حذف 
 کردی��م که س��رجمع ح��ذف ش��دگان به یک 
1 میلی��ون و 200 هزار نفر رس��ید و قرار بود در 
آب��ان 9۸ حذف میلیونی اتفاق بیفتد که گفتند 
دست نگه دارید. وی با اشاره به اینکه یارانه مسئله 
مهم نیس��ت و مس��ئله درآمد حداقلی و داشتن 
شغل است، ادامه داد: باید بپذیریم افزایش یارانه، 
سیاستی پوپولیستی است. از آنجا که دولت ها از 
انجام کاره��ای خالقانه برای بهبود زندگی مردم 
ناتوان است و به دلیل مطالبات غلط نمایندگان 
مجلس و کنشگران و رسانه ها، به سمت افزایش 

یارانه های نقدی می روند.

nافزایش یارانه نقدی تورم زاست
مش��اور IT وزارت رف��اه اضافه ک��رد: االن وقت 
افزای��ش یارانه های نقدی نیس��ت بلکه تضمین 
حداقل امکانات ب��رای گروه های مختلف و ثبات 
اقتصادی و به خصوص ثبات قیمت ها برای مردم 
اولویت است. دولت را نباید وارد این دور کنیم که 
مردم ناراضی اند و برای راضی شدنشان باید یارانه 
را شما افزایش دهید، این اقدام قطعا باعث افزایش 
تورم می ش��ود و بعد دوباره وارد این فاز می شویم 

که باید بسته های معیشتی و حمایتی بدهیم.

 یارانه 



 
ش��هردار تهران ب��ا تاکید بر اینکه مطالبی ک��ه درباره افزایش 
قیمت بلیت مترو نقل ش��ده است حرف بی ربطی است، افزود: 
افزایش قیمت بلیت مترو دروغ سیزده است، نه بنا بر افزایش 
قیمت اس��ت نه تغییری در ش��رایط.به گزارش ایسنا، علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران با انتشار ویدیویی درباره انتشار اخباری 
مبن��ی بر افزایش قیمت بلیت مترو گفت: تا امروز ش��هرداری 
ظرفیت های مختلفی را برای امر واکسیناسیون و سایر خدمات 
به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم در اختیار شهروندان قرار 

داده اما ش��هرداری دارای ظرفیت های کم نظیری 
اس��ت لذا س��عی ش��د ک��ه از هم��ه ظرفیت های 
ش��هرداری اس��تفاده کنیم.زاکان��ی همچنین در 
ب��اره افزای��ش قیمت بلی��ت مترو نی��ز گفت: این 
از آن دروغ های ش��ب س��یزده اس��ت. به هر حال 

برخی ها چیزی ندارند بگویند و از درون یک جلس��ه تخصصی 
که پیرامون موضوعات تمام ش��ده قیمت بلیت مترو و بررسی 
راه برای توس��عه مترو مطرح شده بود جمله ای را در می آورند 

و منتش��ر می کنند.نه بنا بر افزایش قیمت اس��ت 
نه تغییری در ش��رایط. آنچه ک��ه دنبال می کنیم 
این اس��ت که با باال بردن ظرفیت های مترو خود 
را ب��رای دوره جدیدی از خدمتگزاری آماده کنیم 
که بع��د از دوره کرونا با بهره من��دی افزون تری 
بتوانیم پاس��خگوی مطالبات جدی مردم عزیز باش��یم.در یک 
جلس��ه و در ای��ن خصوص درباره یک ام��ر تخصصی مواردی 

مطرح شده بود. 
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آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الشعرا: سال هاست که چهار راه های 
مملو از کودکان کار به صحنه ای کامال عادی و آشنا برای شهروندان 
تهرانی بدل گشته است. بسیاری از شهروندان بی تفاوت و با تاسف 
از کن��ار این ک��ودکان گذر می کنند و عده ای ه��م با کالفگی زیاد 
ناشی از خستگی وارد جدل کالمی با این کودکان می شوند. هجوم 
کودکان کار به خودرو ها عالوه بر اینکه صحنه زش��تی را برای شهر 
رق��م می زند اخت��الل در ترافیک هم ایجاد می کند که گاها باعث 
دعوای بین ش��هروندان می شود. برخی هم نیز بر این نظرند که در 
پشت این پدیده، س��ازمانی مافیایی از سودجویان برای استثمار و 
بهره برداری از کوکان پنهان ش��ده است.در هر صورت مدتی است 
که تعداد این بچه ها   س��ر چهار راه ها افزایش شگرفی داشته است 
و دیگ��ر  س��ر هر چهار راهی تع��داد زیادی از این ک��ودکان دیده 
می ش��وند.ما تالش کرده ایم در این گزارش به چرایی افزایش تعداد 
کودکان کار بپردازیم و در نهایت به نهاد های متولی که سالهاس��ت 
درگیر خواب زمستانی اند هشدار بدهیم که افزایش تعداد کودکان 

کار نشانه بارزی از افزایش فقر در جامعه است. 
nتعداد کودکان کار بیشتر هم خواهد شد 

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در این 
باره به آفتاب یزد گفت:»وقتی فقر زیاد ش��ود این گونه موارد زیاد 
می شود. گسترش فقر یکسری عوارض دارد یکی از عوارض افزایش 
تکدی گری توس��ط افراد بزرگسال یا حضور کودکان در خیابان ها 
و محیط های کار اس��ت.کودکان به مش��اغلی از این جمله مشغول 
می ش��وند. این پدیده در کش��ور ما اصال پدیده جدیدی نیس��ت و 
پدیده غیرقابل انتظاری هم نبوده اس��ت.من تقریبا اوایل کرونا در 
مصاحبه ای اعالم کرده بودم که هرچه جلوتر برویم بیش��تر ش��اهد 
حضور چنین کودکانی در چهارراه ها خواهیم بود و االن هم ش��اهد 
افزایش کودکان کار هستیم و من همین جا هشدار می دهم تعداد 
کودکان کار بیش��تر هم خواهد ش��د و به شکل های مختلف بچه ها 

برای تامین معیشت خانواده شان مجبور می شوند که کار کنند.«
nسازمان های متولی 

وی ادامه داد:»س��ازمان های که متولی هستند سازمان های زیادی 
هستند.یک آیین نامه کودکان خیابانی وجود دارد که مدیریت آن 
با بهزیس��تی است با همکاری دوازده نهاد، ش��ورا و کارگروه مانند 
شهرداری، نیروی انتظامی، دادگس��تری،وزارت آموزش و پرورش، 
بهداشت و درمان، وزارت کشور، وزرات رفاه....طبق آیین نامه سال 
1384 هیئت دولت س��اماندهی کودکان خیابان��ی و مدیریت کار 
با س��ازمان بهزیستی اس��ت ولی در کنار آن سازمان های مختلفی 
مس��ئولیت دارند.لذا ماهیت کار به گونه ای است که به یک سازمان 

خالصه نمی شود. حاال با قانون جدید اطفال و نوجوانان که تصویب 
ش��ده اس��ت به اس��تناد این برخی از مصادیق این قانون را ما در 
خیابان می بینیم که افراد مورد بهره کشی اقتصادی قرار می گیرند 
و طبیعت��ا در ای��ن قان��ون و آیین نام��ه آن وظایف س��ازمان ها به 
صراحت آمده اس��ت. مثال ثبت احوال موظف اس��ت بچه هایی که 
ترک تحصیل کردند را شناسایی و با کمک آموزش و پرورش آن ها 
را معرفی کند. س��ازمان های مختلف مسئولیت های مشخصی را در 
ای��ن حوزه دارند که باید آن ها را انجام دهند. لذا ما مش��کل قانون 
نداریم و تکلیف تمام دس��تگاه ها در این حوزه مش��خص است. اما 
همین االن هم کس��انی که تحت پوشش هستند هم ما نمی توانیم   
طبق قانون با آن ها رفتار کنیم چه برس��د به گروه های جدیدی که 
به این حوزه اضافه می شوند. از نظر من وقوع چنین پدیده ای خیلی 
دور از انتظار نبود و باید منتظر بدتر شدن اوضاع باشیم مگر اینکه 
فکری به حال اقتصاد بیمار ش��ود و اال بچه های زیادی مدرس��ه را 

ترک کرده و مجبور به کار در خیابان می شوند.« 
nگریز از بهزیستی 

در ادام��ه جعفر بای جامعه ش��ناس و پژوهش��گر اجتماعی در این 
ب��اره به آفتاب یزد گفت:»بهزیس��تی متولی مدیری��ت، پیگیری و 
س��اماندهی این کودکان اس��ت.اما بهزیستی با این افراد به گونه ای 
رفتار کرده اس��ت که کودکان به ش��دت از آن گریزان هستند. من 
در مصاحبه های میدانی با چندین کودکان کار متوجه این گریزان 
بودن شدم.س��وال این است که چرا بهزیس��تی که باید مامن برای 
کودکان کار باشد اما این کودکان فراری و گریزان هستند؟به دلیل 
مدیریت غلط و برخوردهای نادرس��ت ب��ا کودکان،کودکان ترجیح 
می دهن��د در خیاب��ان در معرض خطر باش��ند ولی در زیر س��قف 
بهزیستی ساماندهی نشوند. این آسیب بسیار بزرگی است که جایی 
که متولی امر اس��ت و باید محل نگهداری این کودکان باشد باعث 
گریز افراد می ش��ود. من شنیده ام این کودکان ترجیح می دهند به 
زندان بروند ولی با بهزیستی سرو کار پیدا نکنند. علت رفتار بسیار 

نادرست و یا کار کشیدن از این کودکان است. «
nبیکاری های فصلی 

وی ادامه داد:»در فصول بیکاری کارهای کشاورزی، شهرهای بزرگ 
میزبان برخی مهمان های ناخوانده می شوند.کودکانی که با والدین 
خود به کالنشهر می روند و رها می شوند. ما در آستانه اتمام کارهای 
کش��اورزی و فصل بیکاری کش��اورزان در شهرس��تان ها هستیم و 
ته��ران بهترین مکان برای کار کردن این افراد اس��ت. تهران برای 
این افراد به قول خودش��ان محل کسب در آمد است و برای همین 
در این فصول ما ش��اهد افزایش کودکان کار هستیم. ما از یک سو 
مواجه هس��تیم با هجوم این قشر به تهران و کالنشهر ها و از سوی 
دیگر در داخل این ش��هر ها این افراد بی هویت می چرخند و آبستن 
حوادث هس��تند و هریک تهدید جدی ای برای سایر شهروندان به 
حساب می آیند.این افراد می توانند ناقالن انواع و اقسام ویروس ها و 
میکروب ها باشند. همچنین برخی از این افراد حامالن مواد مخدر 
هستند. در سوی دیگر عده ای عمله عناصر سازمان یافته اینترنتی 
 هس��تند که هدایت ش��ده به فعالی��ت می پردازند. ای��ن افراد باید 
جمع آوری، هدایت و کنترل شوند ولی متاسفانه هیچ سازماندهی 
وج��ود ن��دارد. این روزه��ا ش��هرداری در مرحله گذار اس��ت و لذا 
نهاد متولی برای س��ازماندهی این افراد وجود ندارد. س��ازمان ها و 
تش��کیالت زیر زمینی کودکان کار بسیار قوی تر از نهاد های متولی 
عمل می کنند. ما االن در آس��تانه ورود به بیکاری فصلی هستیم و 
روز به روز بر تعداد کودکان کار افزوده خواهد شد و امیدواریم این 

اشارات هشداری برای نهاد های مسئول باشد تا به خود بیایند.«

آفتاب یزد گزارش می دهد

افزایش چشمگیر کودکان کار در چهار راهها
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی: من همین جا هشدار می دهم تعداد کودکان کار بیشتر هم خواهد شد

 و به شکل های مختلف بچه ها برای تامین معیشت خانواده شان مجبور می شوند که کار کنند

قتل در میاندوآب 
دادس��تان عمومی و انقالب میاندوآب  گفت: 
یک جوان ۲3 س��اله  توس��ط ۲ نف��ر در این 
شهرستان به قتل رسید.جهانگیر مسعودی با 
بیان اینکه این قتل در یکی از محله های شهر 
میاندوآب روی داده است، اظهار داشت: یکی 
از قاتالن که ۵3 س��ال س��ن دارد، در اسرع 
وقت با صدور دس��تور قضائی و با تالش های 
ماموران پلیس آگاهی این شهرستان دستگیر 
ش��د.به گزارش رکنا، ب��ا توجه به اینکه قتل 
ب��ا چاقو اتفاق افتاد. وی اف��زود:  تالش برای 
دس��تگیری دیگر متهم فراری که یک جوان 
۲۰ ساله اس��ت ادامه دارد.دادستان عمومی 
و انقالب میاندوآب  ب��ا بیان اینکه پرونده ای 
در این زمینه تش��کیل و در مسیر تحقیقات 
قضائی قرار گرفته است اضافه کرد: براساس 
بررس��ی های مقدماتی قاتالن و مقتول هیچ 
نس��بتی باهم نداش��تند و علت این قتل هم 
در تحقیق��ات اولیه، اختالف ش��خصی بیان 
ش��ده است.شهرس��تان میاندوآب  با بیش از 
۲8۵ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان 
غرب��ی واقع ش��ده   و س��ومین شهرس��تان 
 پرجمعی��ت اس��تان پس از ارومی��ه و خوی 

است.

زن خراسانی با شلیک گلوله 
شوهرش را کشت

س��رهنگ نظافتی از کشف یک فقره پرونده 
قتل و دس��تگیری دو نفر قاتل در شهرستان 
گرم��ه خبر داد.س��رهنگ مجتب��ی نظافتی 
 فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان گرمه گفت: 
در پ��ی اعالم یک مورد خبر قتل به وس��یله 
س��الح ش��کاری بالفاصله کارآگاهان پلیس 
آگاه��ی گرمه به همراه عوام��ل کالنتری به 
محل اعزام ش��دند.نظافتی افزود: با بررس��ی 
صحنه وقوع قتل مشخص شد که مقتول بر 
اثر اصابت گلوله سالح شکاری به قتل رسیده 
اس��ت.فرمانده انتظامی شهرس��تان گرمه با 
بیان اینکه در روند رس��یدگی به پرونده در 
نهایت مشخص شد که همسر این فرد بعد از 
یک درگیری لفظی با شوهرش وی را به قتل 
رسانده است، عنوان کرد: با هماهنگی مقام 
قضائی همسر مقتول به عنوان قاتل دستگیر 
و ب��ه مق��ر انتظام��ی منتقل شد.س��رهنگ 
نظافتی با بیان اینکه متهم در بازجویی های 
انجام شده به قتل همس��ر خود با همکاری 
برادر خودش اعتراف کرد، گفت: برادر متهم 
نیز با هماهنگی مقام قضائی دس��تگیر و در 
نهایت هر دو متهم برای انجام مراحل قانونی 
بعد از تش��کیل پرون��ده به مراج��ع قضائی 

معرفی شدند.

خرید طال با کپی کارت های 
بانکی توسط زن و مرد کالهبردار

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
گفت: اعضای یک باند که با کپی کارت های 
بانکی اقدام به خرید طال با حس��اب قربانیان 
خود می کردند بازداشت شدند.حسن مددی، 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
از دس��تگیری اعضای بان��د کپی کارت های 
بانک��ی در کرج خب��ر داد و گفت: با مراجعه 
فردی به پلیس فتا که اعالم می کند متوجه 
برداشت از حساب خود شده دستورات برای 
بررس��ی موضوع صادر شد.دادستان عمومی 
و انق��الب کرج اف��زود: در بررس��ی پرینت 
حس��اب این شخص، مش��خص شد که پول 
به حس��اب شخص طال فروش��ی واریز شده 
اس��ت، لذا فرد طالفروش ب��ه عنوان مطلع 
ب��ه پلیس فت��ا احض��ار و در بررس��ی فیلم 
دوربین های مداربس��ته مش��خص شد زن و 
م��ردی به آن طالفروش��ی مراجعه و با کپی 
تهیه شده از کارت مالباخته، اقدام به خرید 
طال کرده اند.وی ادامه داد: در بررس��ی های 
کارشناسی، فرد مظنون شناسایی و مشخص 
ش��د فردی که اق��دام به خرید ط��ال کرده 
 قب��ال نیز س��ابقه چنی��ن اقدامی را داش��ته

 است.
مددی با تشریح اقدامات فنی و سپس دستور 
جلب بدوی دو نفر از افراد س��ابقه دار و مغز 
متفکر این باند گفت: با نیابت قضائی، فردی 
که مع��روف به چاپگر بوده به همراه زنی که 
با عنوان همسر قالبی وی در طال فروشی ها 
اق��دام به خرید طال کرده بودند با یکی دیگر 
از همدس��تان این باند دستگیر شدند.وی با 
اش��اره به رس��یدگی به این پرونده در شعبه 
دوم دادیاری دادس��رای ک��رج اضافه کرد: از 
محل بازداش��ت متهمان، ۲ دس��تگاه کپی 
کارت، یک لپ تاپ که در آن نرم افزار کپی 
کارت ب��وده به هم��راه ۲۵ کارت بانکی خام 
یا کپی، کش��ف و ضبط شده است.دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اس��تان البرز با بیان 
مح��دوده فعالیت این باند گف��ت: این افراد 
در مناطقی از قبیل شهرک صنعتی گلبون، 
ش��هرک صنعتی پرند، جاده بهش��ت زهرا و 
محدوده آزادگان در کرج، تحت عنوان میوه 
ف��روش در کنار خیابان بس��اط کرده و پس 
از خرید مردم و پرس��یدن رمز کارت بانکی 
قربانیان، اقدام به کپی کارت ها کرده و سپس 

با آن طال می خریدند.

 حوادث 

 خبر 

 واکسن

 کرونا خبر 

چل�ک:  موس�وی  حس�ن  س�ید   =
گس�ترش فقر یکس�ری عوارض دارد 
یک�ی از ع�وارض افزایش تک�دی گری 
توسط افراد بزرگسال یا حضور کودکان 

در خیابان ها و محیط های کار است

=جعفربای: این افراد باید جمع آوری، 
هدایت و کنترل شوند ولی متاسفانه 
هیچ س�ازماندهی وج�ود ن�دارد. این 
روزها شهرداری در مرحله گذار است و 

لذا نهاد متولی برای س�ازماندهی این افراد وجود 
ندارد

سابقه اقدام به خودکشی ۹ برابر 
خطر فوت را بیشتر می کند

عضو جمعیت پیش��گیری از خودکشی ایران 
ب��ا بیان اینکه افرادی که اقدام به خودکش��ی 
می کنند و س��ابقه اقدام به خودکش��ی دارند، 
۹ برابر خطر فوت آنها بیش��تر اس��ت، نکاتی 
درخص��وص نحوه انتش��ار اخب��ار مربوط به 
خودکش��ی در رس��انه ها اع��الم کرد.کاظ��م 
ملکوت��ی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
یکی از استراتژی های پیشگیری از خودکشی 
که س��ازمان جهانی بهداش��ت معرفی کرده، 
آم��وزش مدیا و رسانه هاس��ت، به این مفهوم 
که رسانه ها چگونه اخبار مربوط به خودکشی 
را درج کنند، اظهار کرد: این اس��تراتژی برای 
س��ازمان جهانی بهداش��ت اس��ت که نسخه 
فارس��ی آن در س��ایت جمعیت پیشگیری از 
خودکش��ی ایران قابل دسترسی است و چند 
سال گذشته نیز نسخه مش��ابهی در انجمن 
روانپزشکان منتشر شد که راهنماها و نکاتی 
را درخصوص نحوه انتشار اخبار در این راستا 
آموزش دادند. وی با بیان اینکه انتش��ار اخبار 
مربوط به خودکش��ی قابل تس��ری و سرایت 
است و افرادی که مستعد هستند با مشاهده 
چنین اخباری برای اقدام به خودکشی ترغیب 
می ش��وند، گف��ت: به همین دلیل اس��ت که 
چنین دس��تورالعملی وجود دارد، زیرا افرادی 
هس��تند که با دیدن این اخبار ممکن اس��ت 
در آنها سرایت پیدا کند و اقدام به خودکشی 
کنند، به همین دلیل گفته می شود باید این 
دستورالعمل ها رعایت شود. ملکوتی در پاسخ 
به این س��وال که چه کسانی مستعد اقدام به 
خودکشی هس��تند؟ گفت: ریسک فاکتورها 
و عوام��ل خطری وج��ود دارد که یکی از آنها 
»داش��تن فکر خودکش��ی« و »داشتن سابقه 
اقدام به خودکش��ی« اس��ت؛ این دو عامل و 
عوامل دیگر تشخیصی، روانشناسی، اجتماعی، 
جامعه ش��ناختی، خانوادگی و فرهنگی افراد 
را مس��تعد اقدام به خودکش��ی می کند.عضو 
جمعیت پیش��گیری از خودکشی ایران ادامه 
داد: درخصوص داش��تن فکر به خودکش��ی 
یا س��ابقه اقدام به خودکش��ی در س��ال های 
گذش��ته تحقیقی در یکی از شهرس��تان ها با 
جمعیت س��ه میلیون نفر انجام شد که نشان 
داد ای��ن افراد در طول عم��ر، 14 درصد فکر 
خودکشی داش��تند، ۶ درصد برنامه ای برای 
اقدام و 3 درصد اقدام به خودکش��ی در طول 
عمر داش��تند. حدود ۶ درص��د جمعیت آن 
جامعه طی یکس��ال فکر خودکشی، حدود 3 
درصد برنامه خودکش��ی بدون اقدام و حدود 
1 تا 1.۵ درصد اقدام به خودکش��ی در طول 
یکسال داشتند.بنابر اظهارات وی، افرادی که 
اقدام به خودکش��ی می کنند و س��ابقه اقدام 
به خودکش��ی دارند، ۹ براب��ر خطر فوت آنها 
بیش��تر اس��ت.ملکوتی در ادامه به تحلیلی از 
نحوه انتش��ار اخبار خودکشی توسط رسانه ها 
پرداخت و بیان کرد: رسانه ها طی دهه گذشته 
تاکنون در این خصوص بهتر شده اند، اما جای 

کار زیاد دارد. 

 ناشتا واکسن نزنید
یک فوق تخصص مهندس��ی ژنتیک با اش��اره 
به اینکه تم��ام دریافت کنندگان واکس��ن باید 
قب��ل از تزریق غذای مناس��ب و کافی بخورند، 
تاکید کرد که ناش��تا واکس��ن نزنید.به گزارش 
ایس��نا، دکتر علی کرمی با بی��ان اینکه مصرف 
مایعات زی��اد مانن��د آب و آبمیوه های طبیعی 
پس از تزریق واکس��ن بس��یار ضروری و مفید 
اس��ت گفت: افرادی که با حالت ناش��تا واکسن 
می زنند، معموال عوارض بیشتری مثل سرگیجه 
و بی حالی را تجربه می کنند.وی با اشاره به این 
که میزان بروز عوارض به عملکرد سیستم ایمنی 
بدن ارتباط مستقیم دارند، اظهار داشت: افرادی 
که س��بک زندگی سالم دارند - تغذیه و تحرک 
و س��الم و سطح استرس پایین - عوارض بسیار 
کمی را پس از تزریق واکس��ن تزریق می کنند.
تمام دریافت کنندگان واکسن باید قبل از تزریق 

غذای مناسب و کافی بخورند.

lمبتالیان جدید: 17605 نفر
قربانیان جدید: ۳64 نفر

lکل مبتالیان: 5۳9601۳ نفر
lکل قربانیان: 1164۳6 نفر

lبهبودیافتگان: 4708195 نفر
بیماران بدحال: 6902 نفر

lواکسن تزریق شده دز اول: 277908۳5
lواکسن تزریق شده دز دوم: 1۳459625
lمجموع واکسن تزریق شده: 41250460

کارگران و کارمندان در ایتالیا به ارائه ''برگ عبور سبز ''که بیانگر انجام واکسیناسیون علیه  
کووید-19 یا عدم ابتال به این بیماری است، موظف شده اند.به گزارش ایسنا، این نخستین بار است 
که در یک کشور عضو اتحادیه اروپا ارائه گواهی مربوط به بیماری کووید-19 در محیط کار اجباری 

می شود.هدف از اعمال قانون جدید که از یک ماه دیگر به اجرا گذاشته می شود، وادار کردن 
شهروندان به دریافت واکسن کووید-19 است. 

 الزام ارائه برگه عبور کرونا در ایتالیا

مستندنگاری سینمایی
 طرح ها و پروژه های کشور

ادامه از صفحه اول
... این نقد و چالش مهم را در جلس�ات با ارگان های مختلف 
مطرح می کردیم مبنی بر این که پروژه هایی که مستندسازی 
می شود باید توسط مستندسازان حرفه ای و وابسته به صنف 
مستندسازان انجام شود و تنها به ثبت تصاویر توسط بخش 
روابط عمومی بس�نده نشود؛ زیرا به عقیدۀ ما مستندسازی، 
تخصصی و کاماًل حرفه ای است و کسی که مستندساز است 
می تواند در پروس�ه صحیح تولید برای یک پروژه قرار گیرد 
و یک مس�تند موث�ر و عمیق تری درباره موض�وع موردنظر 
تولید کند. این مصوبه که برای حفظ تجارب تخصصی کشور 
مصوب ش�د، قدم روبه جلو و مثبتی برای بدنه مستندسازی 
ایران است. این تصمیم یعنی پس از مدت ها ما شاهد اتفاقی 
هس�تیم که بناست بر مبنای آن، کار به کاردان سپرده شود. 
انجمن صنفی کارگردانان س�ینمای مستند به زودی فهرست 
کامل�ی از تمامی اعضای محترم انجم�ن را در اختیار وزارت 
ارش�اد قرار می دهد تا با ارگان هایی که قرار اس�ت فیلم های 
مستند کار کنند، متصل ش�وند و همکاری های الزم صورت 

گیرد«. 
۱( الزام مستندنگاری سینمایی طرح ها و پروژه های کشور

به موج�ب ماده 2 آیی�ن نامه مس�تندنگاری و ثبت تصویری 
1400»کلی�ه   .5.2 مص�وب  کش�ور  پروژه ه�ای  و  طرح ه�ا 
دستگاههای اجرایی، مکلف به مستندنگاری و ثبت تصویری 
کلی�ه مراح�ل اجرای�ی طرح ب�ا رعای�ت قوانین مرب�وط به 

محرمانگی و طبقه بندی اسناد می باشند«. 
»دس�تگاه اجرایی«؛ کلی�ه وزارتخانه ها، موسس�ات دولتی، 
شرکتهای دولتی، موسس�ات یا نهادهای عمومی غیردولتی 
و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و 

یا تصریح نام است. 
»مس�تندنگاری و ثبت تصویری«؛ نوعی از فیلم مس�تند که 
نح�وه اجرای طرح را از مرحل�ه ایده و طراحی تا اجرا با ثبت 
و ضبط دقیق مراحل کار بر اس�اس جدول زمانبندی به زبان 
تصویری بی�ان میکند. این نوع از مس�تند بیانگر توجیهات 
اج�رای طرح/پروژه، چگونگی رعای�ت ضوابط فنی و ایمنی، 
مالحظات زیس�ت محیطی، حقوقی و مس�ئولیت های اطراف 
پیمان بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد، به طوری که امکان تطبیق 
طرح/پ�روژه ب�ا مفاد طرحه�ای توجیه�ی و مطالعاتی مانند 
مزیت نس�بی و رقابتی و روند اجرای پروژه از ابتدا تا مرحله 
نهای�ی را به زبان فیلم و تصویر، ثبت و نش�ان می دهد. فیلم 
مس�تند دارای ضمیمه پژوهشی شامل متن، عکس و راهبرد 
)اس�تراتژی( تولید می باشد. »فیلم مستند«؛ نوعی از سینما 
که فیلمس�از مس�تند در آن با ارجاع به امر واقع، برداش�ت 
خالقان�ه خود را به زبان س�ینما و تصوی�ر از منابع و مدارک 
واقع�ی و موث�ق ارائه میکن�د. منظور از »ط�رح«؛ طرحهای 
تملک دارایی های سرمایه های ملی و استانی مطابق بند )10( 

م�اده 1 قانون برنامه وبودجه کش�ور مصوب 1۳51 که حداقل 
بیس�ت وپنج درص�د )25٪( مناب�ع مالی و اعتب�ارات آن از 
محل بودجه س�االنه کل کش�ور تأمین می گردد و دارای یک 
یا چند ویژگی زیر اس�ت: )الف( طرح هایی که اعتبار کل آن 
حداقل یک صد برابر سقف حدنصاب معامالت متوسط باشد؛ 
)ب( طرحهای دانش بنیان که به تش�خیص دس�تگاه اجرایی 
ب�رای اولین بار در کش�ور اج�را می ش�وند؛ )پ( طرحهایی 
که در اجرای آن به تش�خیص دس�تگاه اجرای�ی از فناوری 
)تکنولوژی( های نوین اس�تفاده گردد؛ )ت( طرحهایی که به 
تشخیص دستگاه اجرایی موجب خودکفایی کشور در تولید 

یک محصول راهبردی )استراتژیک( شود. 
مستندنگاری طرحهای دارای مالحظات امنیتی، با هماهنگی 
و تائید وزارت اطالع�ات و طرحهای دارای مالحظات دفاعی 
با هماهنگی و تائید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

صورت میگیرد. 
۲( نحوه ارجاع و نظارت مستندنگاری سینمایی به مستندسازان 

به موج�ب تبص�ره )2( ماده 5 ای�ن آیین نامه »نح�وه ارجاع 
کار به مستندس�ازان و نظارت بر آن، برابر با قانون برگزاری 
مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط با دستگاه اجرایی 

می باشد«. 
»مستندس�ازان«؛ کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم مستند 
)اع�م از حقیقی و حقوقی( هس�تند که دارای ش�ماره نظام 
س�ینمایی که فهرس�ت آن ها از طریق س�امانه اطالع رسانی 
س�ازمان امور س�ینمایی و س�معی بصری وزارت فرهنگ و 
ارش�اد اس�المی منتش�ر می گردد. صالحیت مستندسازان 
فاقد ش�ماره نظام سینمایی باید به تایید این سازمان برسد. 
مستندس�ازان ط�رح مکلف اند هم زم�ان با انعقاد ق�رارداد، 
ط�رح نام�ه مس�تندنگاری و ثب�ت تصویری را ب�ه تصویب 
دس�تگاه اجرایی ذیربط برسانند. س�ازمان امور سینمایی و 
س�معی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است 
اس�تانداردهای مستندس�ازی در انعق�اد ق�رارداد مرتبط و 
روش�های انجام آن را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد و 

در سامانه مربوط به این موضوع نشر دهد. 
۳( سقف مجاز تعداد قراردادهای مستندنگاری سینمایی هم زمان

ب�ه ازای ه�ر ط�رح )اعم از ط�رح ی�ک پ�روژه ای و یا طرح 
چندپ�روژه ای(، یک قرارداد مس�تندنگاری به تش�خیص و 
نظارت دستگاه اجرایی و در چارچوب مقررات منعقد می گردد. 
س�قف مجاز تعداد قراردادهای هم زمان مس�تندنگاری برای 
تهیه کننده مس�تند حقیقی و یا حقوقی به ترتیب )۳( و )5( 
و برای کارگردانان فیلم مستند حداکثر )2( قرارداد می باشد. 
س�ازمان امور س�ینمایی و س�معی بص�ری وزارت فرهنگ 
و ارش�اد اس�المی مکل�ف اس�ت ضم�ن راه ان�دازی پایگاه 
اطالع رس�انی، فهرس�ت مستندس�ازان دارای ش�ماره نظام 
سینمایی را منتش�ر نموده و به روزرسانی نماید، به نحوی که 
فهرس�ت و مش�خصات مستندس�ازان و تعداد قراردادهای 
هم زمان برای عموم اشخاص قابل رؤیت باشد. تعداد و تاریخ 
ش�روع و اتمام قراردادهای تهیه کنندگان مستند حقیقی و 

یا حقوقی و کارگردانان فیلم مس�تند در پایگاه اطالع رسانی 
مستندس�ازان دارای ش�ماره نظام س�ینمایی منتش�ر و به 

روزرسانی میشود. 
۴( تسهیل مستندسازی در قراردادهای مستندنگاری سینمایی

دس�تگاههای اجرایی بای�د ترتیباتی اتخ�اذ نمایند تا نحوه 
هم�کاری طرفی�ن پیمان با مستندس�از در جهت تس�هیل 
مستندسازی در قراردادهای منعقده پیش بینی و درج گردد. 
مستندس�از حق دخالت یا ایجاد وقف�ه در عملیات اجرایی 

طرح را ندارد. 
تمام هزینه های مستندنگاری و ثبت تصویری، از محل منابع 
مص�وب مربوط به ه�ر طرح قابل پرداخت اس�ت. در صورت 
فسخ یا اقاله و یا انجام نشدن موضوع قرارداد در موعد مقرر، 
دس�تگاه اجرایی مکلف است کلیه فیلم های تهیه شده را از 

مستندساز تحویل گیرد. 
۵( پروانۀ مالکیت فیلم مستند حاصل از مستندنگاری سینمایی

به موج�ب ماده 10 این آیین نامه »پ�س از اعالم خاتمه تولید 
فیلم مستند از سوی دستگاه اجرایی، سازمان برابر مقررات 
نس�بت به صدور پروانه مالکیت فیلم مستند به نام دستگاه 
اجرای�ی اق�دام می نمای�د«. دس�تگاه اجرایی موظف اس�ت 
یک نس�خه نهایی از فیلم مس�تند طرح را به فیلمخانه ملی 
ایران، س�ازمان اس�ناد و کتابخانه ملی ج. ا. ایران و سازمان 
برنامه وبودجه کش�ور تحویل نماید. مستندسازان می توانند 
فیلم مس�تند طرح را با موافقت دس�تگاه اجرایی ذیربط و یا 
پیشبینی در قرارداد مربوط در رویدادهای فرهنگی و هنری 
و یا برای پخش و عرضه در س�ازمان صداوسیمای جمهوری 
اس�المی ایران و سایر مراکز عرضه و رسانه های مجازی ارائه 

نمایند. 
nختم کالم

در تاری�خ س�ینمای مس�تند، فیلم س�ازانی هس�تند که از 
پروژه ه�ای صنعت�ی و پروژه های�ی که مربوط ب�ه ارگان های 
مختل�ف می ش�د، مس�تندهای مان�دگاری تهیه کرده ان�د و 
مستندهایش�ان ج�زو فیلم ه�ای مه�م تاریخ س�ینما قرار 
گرفت�ه اس�ت. ارگان هایی ه�م بوده اند که از فیلم س�ازان و 
مستندس�ازان کش�ور برای س�اخت مس�تندهایی استفاده 
کرده اند؛ به عنوان مثال ش�رکت ملی نفت ایران که از تجارب 
ابراهیم گلس�تان برای تولید فیلم های مستندشان بهره مند 
شد؛ همچنین ایران خودرو که کامران شیردل مستند پیکان 
را ب�رای آنجا س�اخت و ف�والد مبارکه، جهاد دانش�گاهی و 
س�ازمان فرش ای�ران ازجمله نهادهای دیگری هس�تند که 
در پیوند با مستندس�ازان آثار ماندگاری در تاریخ س�ینمای 
مستند از خود به جا گذاشته اند. امید است در سایۀ همکاری 
ناش�ی از ال�زام مق�رر در آیین نام�ه مس�تندنگاری و ثبت 
تصویری طرح ها و پروژه های کش�ور مصوب 5.2. 1400 میان 
دستگاه های اجرایی و مستندس�ازان، نتایج و دستاوردهای 
خوبی حاصل ش�ود و ازاین پس این دستگاه ها با مستندهای 

مقبول تری ازلحاظ فرم و محتوا روبه رو باشند.



نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش لغو تحریم های 
ایران را الزمه احیای توافق هسته ای تلقی کرد. به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، 
نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش درباره لغو 
تحریم های ایران نوشت: احیای توافق هسته ای به طور جدایی ناپدیری با لغو تمامی 
تحریم های مرتبط با برجام پیوند دارد. هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. برای 
این که این اتفاق بیفتد، ما باید بدون تاخیر و به طور موفقیت آمیزی مذاکرات وین 

را به سرانجام برسانیم. موضوع آخر کار آسانی نیست اما انجام پذیر است. اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شــود که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین 
آمریکا در سال ۲۰۱۸ با خروج از توافق هسته ای )برجام(، عالوه بر بازگرداندن آن 
دســته از تحریم های ایران که پس از توافق لغو شــده بودند، تحریم های جدیدی 
را نیــز بر ایران اعمال کرد. دولت جو بایدن رئیــس جمهور آمریکا از ابتدای روی 
کار آمدن بازگشــت به توافق هسته ای را در دســتور کار سیاست خارجی اش قرار 

داده اســت. مذاکرات احیای توافق هســته ای در چند ماه گذشــته در وین میان 
اعضای کمیســیون مشــترک برجام و با حضور هیئت مذاکره کننده آمریکایی در 
محل مذاکرات در جریان بوده اســت. طرف ایرانــی و آمریکایی تاکنون مذاکرات 
مســتقیمی نداشــته اند و از طریق نمایندگان دیگر کشورهای عضو کمیسیون در 
 جریان مواضع یکدیگر قرار گرفته اند. آغاز دور هفتم این مذاکرات تا کنون به تعویق 

افتاده است.

مدیرکل تامین اجتماعی غــرب تهران بزرگ 
شــرایط »بازنشستگی زنان شــاغل« در زمان 
شیوع کرونا را تشریح کرد.به گزارش خبرنگاران 
جوان، حســین امیری گنجــه مدیرکل تامین 
اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: بیمه شدگان 
زن مشمول قانون کار که دست کم ۲۰ سال حق 
بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی 
پرداخت کرده باشــند و سن آنها ۴۲سال تمام 
باشــد، می توانند تقاضای بازنشســتگی کنند. 
 وی بیــان کــرد: زنــان بیمه شــده ای که در 
آســتانه بازنشســتگی به بیماری کرونا مبتال 
شــدند، مدت بستری آنان که به تایید )پزشک 
معتمد، شورای پزشکی و یا کمیسیون پزشکی( 
رسیده باشد عالوه بر دریافت غرامت دستمزد 
مدت دوره تایید شــده، ایام بیماری کرونا نیز 
جزو ســوابق بیمه ای آنان منظور می شــود و 
هیچ محدودیت زمانی نــدارد.وی درباره تعداد 
بازنشستگان زن تحت پوشش تامین اجتماعی 
اظهارداشــت: براســاس آمار ســال ۱۳۹۸ از 
۲میلیون و ۷۹ هزار بازنشسته، تعداد ۲۰۴ هزار 
 و ۵۸۷ نفر زنان بازنشسته هستند که این تعداد 
تامین  ۲۱درصد کل مجموع مستمری بگیران 
اجتماعی را تشــکیل می دهد.از جمعیت۳۵۰ 
هزار نفری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت 
پوشــش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران 
بزرگ تعــداد ۳۲ هزار نفر را زنان بازنشســته 
تشکیل می دهند.به لحاظ گستردگی مشاغل و 
نــوع فعالیت در کارگاه های مختلف یا پرداخت 
حــق بیمه به صــورت )خویش فرمــا - زنان 
خانه دار( بازنشستگی زنان در تامین اجتماعی به 

شکل های گوناگون اجرا می شود.کارگاه هایی که 
مشمول ماده ۱۸۸قانون کار هستند، زنان شاغل 
در این کارگاه ها با داشــتن ۲۰ سال سابقه کار 
و ۴۲ سال سن می توانند تقاضای بازنشستگی 
کنند.امیری گنجه درباره کارگاه هایی که مشمول 
قانون کار نیســتند، گفت: بر اساس قانون، چه 
برای مردان و چه زنانی که در این کارگاه ها کار 
می کنند بر مبنای قوانین و آیین نامه استخدامی 
آن ســازمان، نهاد و یا مرکز دولتی بازنشسته 
می شوند.کارکنان و پرسنل مراکز دولتی، نهادها 
و سازمان هایی که ماهیت حقوقی دارند؛ با توجه 
به اینکه این دســتگاه ها غیرمشمول قانون کار 
هســتند از شــمول ماده ۱۸۸قانون کار خارج 
هســتند. در مراکز دولتی یا غیردولتی چنانچه 
در آیین نامه استخدامی آن دستگاه یا نهاد قید 
شده باشد که بیمه شــده قراردادی و مشمول 
قانون کار است؛ زنان شاغل می توانند با داشتن 
۴۲ سال ســن و ۲۰ سال ســابقه درخواست 
بازنشستگی کنند. مدیرکل تامین اجتماعی در 
مورد بیمه شــدگان زنان خانه دار گفت: داشتن 
۵۵سال سن و دارا بودن حداقل ۱۰سال سابقه 
پرداخت حق بیمه برای درخواست بازنشستگی 
بیمه شدگان زنان خانه دار الزم است.امیری گنجه 
سقف ســابقه برای بازنشستگی)مردان و زنان( 
بدون مطرح بودن ســن بیمه شده را ۳۵سابقه 
کاری دانست. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون 
کلیه زنان شــاغل در کارهای سخت و زیان آور 
با داشــتن حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال 
متناوب بدون شرط ســنی می توانند تقاضای 

بازنشستگی کنند.

واکسیناســیون  آغــاز  از  بهداشــت  وزیــر 
دانش آمــوزان از دو هفته آینــده خبر داد.به 
گزارش فارس، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت 
در حاشیه بازدید از مرکز واکسیناسیون تاالر 
قرآن همدان، اظهار داشــت:.تا تیرماه در کل 
کشــور ۵ میلیون ُدز واکســن کرونــا تزریق 
شــده بود اما امــروز از ۴۰ میلیــون ُدز فراتر 
رفتیم و با ســرعتی که پیش می رویم، انتظار 
داریم کــه جلوی عوارض بعدی و مرگ و میر 
بیماران کووید۱۹ را بگیریم.عین اللهی افزود: 
بســته به شرایط هر استان، ســرعت و مراکز 
بر  را  واکسیناســیون محدودیت های ســنی 
می داریم و هر کجا که واکسن بیشتری تزریق 
شود، واکســن های بیشتری به آنجا اختصاص 
می دهیم. وزیر بهداشت گفت: امروز توانستیم 
رکورد تزریق هفتگی واکسن کرونا در جهان را 

به نام ایران ثبــت کنیم و از ابتدای این هفته 
تا امروز، ۷.۹ میلیون ُدز واکسن کرونا در ایران 
تزریق شــده که رکورد قبلی با ۶ میلیون ُدز 
در هفتــه، مربوط به آلمان بــود و آمار تزریق 
واکسن در ایران تا فردا به حدود ۹ میلیون ُدز 
در هفته جاری می رسد که ناشی از حمایت ها 
و مشــارکت های مردمی در واکسیناســیون 
است.وی خاطرنشان کرد: تقریبا تمام اساتید 
دانشگاه ها را واکسینه کرده ایم و واکسیناسیون 
دانشجویان نیز آغاز شده و دانشگاه های علوم 
پزشکی از اواســط مهرماه بازگشایی می شوند 
امــا در مورد ســایر دانشــگاه ها، وزارت علوم 
مدارس  بازگشــایی  می کند.  تصمیم گیــری 
واکســینه کردن دانش آموزان است.  نیازمند 
واکسیناسیون دانش آموزان را از دو هفته آینده 

آغاز می کنیم.

نحوه »بازنشستگی زنان شاغل« 
در شرایط کرونایی اعالم شد

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان از دو هفته آینده

بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین و پاکستان 
در حاشــیه اجالس کشورهای عضو سازمان شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی در 
خصوص افغانســتان منتشر شد. به گزارش ایسنا، وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی پاکستان در حاشیه 
اجالس شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی در تاریخ شانزده سپتامبر ۲۰۲۱ در شهر 
دوشــنبه به منطور بحث و بررسی وضعیت افغانســتان با یکدیگر دیدار نمودند. وزرای 
امورخارجه بار دیگر بر اراده خود نسبت به تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و کل 
منطقه تاکید کردند. وزرای امور خارجه ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت، استقالل و 
تمامیت ارضی افغانستان، بار دیگر بر رعایت اصل پایه ای »به رهبری افغان ها، در مالکیت 
افغان ها« تصریح نموده و بر ادامه احترام به حق برخورداری از صلح، ثبات، توسعه و رفاه 

مردم افغانستان تاکید نمودند. 
وزرای امور خارجه بر ضرورت مرتبط ماندن با کشــورهایی که دارای مسئولیت اولیه 
بازســازی اجتماعی، اقتصادی دوران پس از جنگ در افغانســتان می باشند به منظور 
فراهم نمودن کمکهای اقتصادی و بشردوستانه اضطراری، تصریح نمودند. وزرای امور 
خارجه بر لزوم شــکل گیری آشتی ملی در افغانســتان و تشکیل دولت فراگیر جهت 
تامین منافع تمامی نیروهای سیاســی و قومی کشور تاکید کردند. وزرای امور خارجه 
با امعان نظر به چالش های امنیتی با منشــا قلمرو افغانســتان، بر ضرورت هماهنگی 
تالش ها جهت مقابله با تهدیدات از جمله گســترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر، با 
هدف تضمین ثبات منطقه ای و پاسخگویی به نگرانی های مشروع کشورهای همسایه 
و منافع آن ها تاکید کردند. وزرای امور خارجه نگرانی خود از وضعیت شکننده انسانی، 
اجتماعی و اقتصادی در افغانســتان و نیز خطــرات بوجود آمدن یک موج آوارگان در 
منطقه را بیان داشــتند. وزرای امور خارجه بر ضرورت احیای زندگی مســالمت آمیز 
و بهبــود وضعیت اقتصادی کشــور تاکید کرده و از جامعه بین المللی برای اســتمرار 
کمکهای بشردوستانه اضطراری به افغانستان دعوت به عمل آوردند. وزرای امور خارجه 
توافق کردند تا هماهنگی های بین چهار کشور جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین 
و پاکستان در مورد افغانستان ادامه یافته و دیدارها در سطوح وزرا، نمایندگان ویژه و 

سفرا در زمانهای تعیین شده را برگزار نمایند.

< افزایش همکاریها
وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزرای امور خارجه ایران، روســیه و پاکســتان بر 
اهمیت نقشــی که این چهار کشور می توانند در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ایفا 

کنند، تاکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه چین 
در بیانیه ای نوشت که وانگ یی وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزرای امور خارجه 
روســیه، ایران و پاکستان در حاشیه نشست ســازمان همکاری شانگهای در دوشنبه 
پایتخت تاجیکســتان گفته است: این چهار کشــور باید تعامل و همکاری را افزایش 
دهند، به اتفاق وارد عمل شــده، موجب اثرگذاری شده و نقصی مثبت در ایجاد ثبات 
در افغانستان ایفا کنند. وزارت خارجه چین به نقل از وانگ یی ادامه داد: چین آماده 
تقویت همکاری با روســیه، ایران، پاکســتان و دیگر کشورهای منطقه است تا نقشی 
مثبت در جلوگیری از نابســامانی ایفا کند، موجب حفظ ثبات شــود، با تروریســم و 
خشــونت مقابله کند، صلح را در افغانستان احیا کند و صلحی پایدار در منطقه ایجاد 
کند. او همچنین بر اهمیت کمک رســانی به افغانستان در ملحق شدن به دستورکار 
همکاری منطقــه تاکید کرد. به گفته وزیر خارجه چین، »ما در بلند مدت می توانیم 
به افغانســتان کمک کنیم تا به تدریج پتانســیل خود را افزایــش داده، به همکاری 
اقتصادی منطقه ای ملحق شــده، فقر را ریشــه کن کرده و به توسعه اقتصادی برسد. 
بر اســاس این گزارش، اظهارات وزیر خارجه چین درباره نقش این چهار کشــور در 
افغانســتان در پی این مطرح می شود که به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، در ده روز 
اول ماه آگوســت، طالبان حمالت خود را علیه نیروهای دولتی در افغانستان افزایش 

دادند. تنها منطقه ای که تحت کنترل طالبان نیســت پنجشــیر است، این منطقه در 
 شــمال شــرقی کابل، یکی از کوچکترین مناطق کشــور از نظر مساحت و جمعیتی 

محسوب می شود. 
ایــن خبرگزاری در این باره ادامه داد: در ۱۵ آگوســت، شــبه نظامیان طالبان وارد 
پایتخت افغانســتان شــدند و کنترل کاخ ریاســت جمهوری را در دســت گرفتند. 
اسپوتنیک افزود: در شب ۱۶ آگوست، محمد نعیم نماینده دفتر سیاسی طالبان گفت 
که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و شکل حکومت در این کشور در آینده 
نزدیک روشــن خواهد شد. این خبرگزاری روسی در بخش پایانی گزارش خود آورده 
اســت: در پی تحوالت اخیر افغانستان موجی از هرج و مرج کشور را فرا گرفته است. 
بسیاری از مردم در وحشت از شرایط کشور تحت حاکمیت طالبان راه خروج از کشور 
و پناهندگی را در پیش گرفته اند. در همین زمینه کشورهای اروپایی نگران ورود موج 

جدید پناهنده به کشورهایشان هستند.

< دیدار امیرعبداللهیان با الوروف در حاشیه اجالس شانگهای
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه بیست و یکمین اجالس 
سران کشورهای عضو شانگهای در دوشنبه، امروز با الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون 
روسیه دیدار و گفتگو نمود. به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگو، 
ضمن تاکید بر توسعه روابط همه جانبه با روسیه، ضرورت همفکری دو کشور در مورد 
مسائل منطقه ای و به ویژه افغانستان را یادآور شد. امیر عبداللهیان با اشاره به وضعیت 
پیچیده کنونی افغانستان، این وضعیت را حاصل خروج غیرمسئوالنه و مفتضحانه آمریکا 
از این کشور خوانده و مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دولت آمریکا دانست. الوروف 
نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب امیرعبداللهیان، از وزیر امور خارجه کشــورمان 
جهت سفر به مسکو و تداوم رایزنی ها دعوت به عمل آورد. الزم به ذکر است جمهوری 
اسالمی ایران حل موضوع افغانستان را در تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت نمایندگان 
کلیه اقوام دانسته و بر تالشهای کشورمان جهت ترغیب به رسیدن به این هدف تاکید 
کرده است. خاطرنشان می سازد: در ادامه نشست کوتاه چهارجانبه شب گذشته و دیدار 
و گفت وگوهای جداگانه وزرای خارجه توافق شــد که ظرف روز جاری، بیانیه مشترک 
چهارجانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین و پاکستان در مورد 
اوضاع سیاسی افغانستان صادر شود. پیش از این وزیر امور خارجه کشورمان از همتای 
روســی خود جهت شرکت در نشست همسایگان افغانســتان به میزبانی تهران دعوت 

کرده است. 

بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه 
ایران، روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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? آیا سایت های همسریابی مجاز بودند 
کــه از قبــل راه اندازی شــدند؟ همین 
سایت ها باعث شــدند گروهی به بهانه 
همسرگزینی برخی از بانوان را به محل 
قرار بکشــانند و از آنان اخاذی کنند و 
کلی از اموالشان را از آن ها بگیرند و چه 
جنایت هایی مرتکب شدند. خوشبختانه 
توســط ماموران شناســایی و دستگیر 
شدند و از تلویزیون هم پخش شد. علی 

از تهران
? انتخاب رئیســی به عنــوان رئیس 
جمهوری باعث شد ستاد کرونا با تالش 
بیشــتری در خدمت خانواده ها باشند و 
برخــی مراکز به طور شــبانه روزی کار 
می کنند تا مردم بتوانند با تزریق واکسن 
از شــیوع بیماری کرونا پیشگیری کنند 

که جای قدردانی دارد. عرفان از تهران
? از مدیر مسئول گرامی روزنامه آفتاب 
یــزد از این که با مــن تماس گرفتند تا 
از وضعیت جسمانی و روند رسیدگی به 

پرونده ام جویا شدند، سپاسگزارم. 
? هوای اهواز به قدری گرم است یکی 
از فوتبالیســت های جــوان هنگام بازی 

سکته کرد و از دنیا رفت. 
? می گویند بیکاری و گرانی باعث شده 
برخی جوانان به طرف مواد مخدر بروند. 
البته این مســئله بیشتر باید ریشه یابی 
شود تا جوانان بیشــتر مورد توجه قرار 

گیرند و در منجالب فرو نروند. 
? انتخاب شهردار بومی گرگان؛ استان 
گلســتان را بایــد به فــال نیک گرفت 
و امیدواریــم شــاهد ســازندگی و رفع 

محرومیت زدایی باشیم
? کیفیــت کاغذ روزنامــه آفتاب یزد 
نسبت به گذشته بهتر شده از توجه تان 

نسبت به مخاطبان سپاسگزارم. 
? بعضی وقت ها دانســته یا ندانســته 
از ســوی برخی جوانان اتفاق ناگوار رخ 
می دهد، خانواده ها از روی دلسوزی های 
بیجا باعث می شــوند رضایت شاکی را 
جلب کنند و این مســئله باعث می شود 
فرزند دلبندشــان بیشتر مرتکب تخلف 
شوند که جبران ناپذیر است. بهتر است 
رســیدگی به تخلفات از سوی دادگاه و 
مراحل قانونی اقدام تا فردی که مرتکب 
جرم شــده، تنبیه و از ادامــه کارهای 
غیرقانونی جلوگیری شــود. علی اکبر از 

تهران
? برخــی بیمارســتان های خصوصی 
بی شــباهت به هتل نیستند، فقط پول 
هنگفت از بیماران می گیرند. آیا نظارتی 
بر کیفیت رســیدگی به بیماران انجام 

می شود؟ 
? خیابان شــهید ناطقی، منشــعب از 
خیابان هفده شــهریور تهــران ترافیک 
ســنگینی دارد و این مشــکل به دلیل 

بی توجهی به میدان شهداست.
? مالیــات بــر ارزش افــزوده باعث 
شــده مردم برای خرید بیشتر اجناس 
هزینه هــای اجبــاری پرداخــت کنند. 
همچنین بابت شارژ تلفن همراه یا خرید 
بســته های اینترنتی مالیــات بپردازند. 
از طرفی هم افزایــش قیمت ها موجب 
نارضایتی هموطنان شــده است. از این 
رو انتظار می رود برای این گونه مســائل 

چاره اندیشی شود. 
? چه دلیلــی دارد قیمــت برنج های 
ایرانی که در کشــور کاشت، برداشت و 
بسته بندی می شــود، با قیمت گران به 

دست مصرف کنندگان برسد؟ 
? وزرا و مدیرانی کــه در دولت قبلی 
از حقوق های نجومی برخوردارند  بودند 
به عنوان مثال حقوق یک ماه آنان برابر 
اســت با حقوق چند ســال کارمندان 
و کارگــران کــه این موضــوع موجب 
بدبینی مردم به آنان شــده است و باید 
با رسیدگی به این مسئله عدالت رعایت 

شود. علی اکبر از تهران
? سرپرست هنرستان امام صادق )ع( 
منطقه دوازده تهران هم انتخاب شد. آیا 
نباید وزارتخانه سابقه افرادی که از سوی 
آموزش و پرورش انتخاب می شوند، ورود 
پیدا کنند و صالحیت شان را تایید کنند؟ 
? چرا برخــی مناطق تهران با این که 
مخزن و پمپ آب دادند با افت فشار آب 
مواجه اند در حالی که برخی ساختمان ها 
حتــی پمــپ و مخــزن آب ندارند اما 
همیشه آب در محل کار یا سکونت شان 

جریان دارد. 
? برای تعویض پالک موتورسیکلت هر 
وقت می خواهــم اینترنتی نوبت بگیریم 
می نویسد پر اســت. از مسئوالن مربوط 
تقاضای رسیدگی دارم. سعید جورشری 

از تهران
پیام های مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427

آگهی
مدیر  مدیرعاملی/   / کارفرمایی  به  امینی  بافندگی  کارگاه   : شرکت  کارگاه/  گرامی  خوانده 
مسئولی/ مدیر تصفیه: ابراهیم امینی به نشانی تهران نشانی کیلومتر13 جاده مخصوص خیابان 
امید انتهای خیابان بن بست آخر پالک 8 نظر به اینکه دادخواستی برای شما در اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است برای اطالع از مفاد ان و زمان و مکان حضور در جلسه 
رسیدگی الزم است در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمایید بدین منظور چنانچه تاکنون 
اقدام به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملی به یکی 
از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید سپس برای مشاهده دادخواست مربوط به 
احراز هویت  از  به سامانه: پس  ورود  راهنمای  نمایید  در سامانه رجوع  صفحه شخصی خود 
و  پنجره  گزینه  سپس  کرده  کلیک  خدمات  واحد  پنجره  گزینه  روی  بر  سامانه  به  ورود  و 
خدمات را انتخاب نمایید از نوار اداره کل روابط کار دریافت دعوتنامه/ حکم جلسه رسیدگی 
با کد ابالغیه را با کلیک بر روی گزینه شروع انتخاب نمایید ودر فرم ظاهر شده درخواست 
دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگی با کد ابالغیه را انتخاب نموده و کد ابالغیه درج شده در 
این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید سپس به قسمت تمام وظایف رجوع نمایید 
روزنامه  آخرین  تصویر  داشتن  همراه  مستلزم  سامانه  در  اشخاص حقوقی  نام  ثبت  تذکر 1- 
رسمی شامل نام مدیرعامل و نشانی قانونی شخص حقوقی است.وتذکر2- عدم ثبت نام در 
سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود لذا موکدا 
ثبت  به  نسبت  احقاق حقوق خود  و  به منظور شرکت در جریان رسیدگی  توصیه می شود 
مدارک خود  لطفا  فرمایید  اقدام  دادرسی  روند  در  و شرکت  کار  روابط  جامع  سامانه  در  نام 
باشید. به همراه داشته  ارایه در روز جلسه رسیدگی  بارگذاری در سامانه جهت  بر  را عالوه 

12922 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تهران

آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
از  فرعی   6 شماره  به  زمین  قطعه  یک  مالکیت ششدانگ  اسناد  اینکه  به  نظر 
در  واقع  قطعه  مذکور  اصلی  از  فرعی   3 از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   3892
مساحت  به  تهران  استان  تهران  ولیعصر  ملک  ثبت  حوزه  ناحیه00   03 بخش 
186/7 متر مربع که ذیل ثبت صفحه 387 دف تر34 امالک نسبت به دو دانگ 
مشاع به نام آقا جان ابریشمی و ذیل ثبت صفحه 391 دفتر34 امالک نسبت 
گردیده  وتسلیم  صادر  و  ثبت  اسمعیلیان  عاشور  نام  به  مشاع  دانگ  چهار  به 
به  تهران  دفتر230   1346/7/16 مورخ  شماره 3207  قطعی  سند  برابر  سپس 
خانمها فاطمه و مرضیه شهرت هر دو ولیانی آزاد هر یک نسبت به یک دانگ 
و نیم مشاع و بانو فخری شیخ االسالمی نسبت به یک دانگ و مرتضی ولیانی 
حصر  گواهی  برابر  سپس  است  گردیده  منتقل  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  آزاد 
تهران  وراثت شماره 79/272 مورخ 1379/02/11 شعبه 404 دادگاه عمومی 
خانم فخری خانم شیخ االسالمی فوت نموده که وراث عین الفوتش عبارتند از 
مرتضی فرشید ولیانی آزاد و عطاهلل ولیانی آزاد و فاطمه ولیانی آزاد و مرضیه 
ولیانی آزاد بوده و الغیر می باشند اینک با توجه به درخواست خانمها مرضیه 
آزاد که خواستار صدور سند سهم مشاعی  ولیانی  نفر  دو  فاطمه شهرت هر  و 
را نموده است و اعالم داشته اند که آقای مرتضی فرشید ولیانی آزاد نیز فوت 
بنام سامی ولیانی آزاد  نامبرده  از وراث  نموده و حالیه اسناد مالکیت نزد احد 
می باشد که به نامبرده طی ا خطاریه آقای شماره 140085601049003603 
مورخ 1400/02/25 اعالم گردیده که ظرف ده روز نسبت به ارایه اسناد مالکیت 
جهت اخبار و ابطال آن به این اداره اقدام نماید لذا از آوردن آن امتناع ورزیده 
است مقتضی سایر مالکین مشاعی که دارنده سند مالکیت فوق می باشند در 
ثبتی  واحد  این  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  به مدت ده  اعتراض  صورت 
صدور  به  نسبت  اداره  این  مدت  انقضا  از  پس  است  بدیهی  ننمایید  مراجعه 
نمود. خواهد  اقدام  آزاد  ولیانی  مرضیه  و  فاطمه  خانمها  سهمی  مالکیت  سند 
12920 مجید زاهدی منش- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر 

تهران

آگهی مفقودی سند مالکیت
های  برگ  ارایه  با  سازنده  کیانوش  وکالت  با  نیا  ناقدی  یوسف/  اینکه  به  نظر 
استشهادیه محلی به شماره 18814 و  18814 مورخه 1400/6/8 و 1400/6/8 
که توسط دفتر اسناد رسمی شماره 851 تهران گواهی شده مدعی مفقود شدن 
اصل سند مالکیت گردیده لذا مراتب به شرح ذیل اگهی می گردد 1- نام و نام 
نیا مالک عین  ناقدی  خانوادگی مالک لطیفه فعال علوی مالک منافع و یوسف 
– شماره پالک و بخش و محل وقوع ملک 14041 فرعی از47 اصلی واقع در 
بخش یازده ثبتی تهران 3- خالصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت 
نامعلوم 4- معامالتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند 
ثبتی  به پالک  کاربری  با  ملک طلق  نوع  آپارتمان  قطعه  رسمی ششدانگ یک 
از اصلی مذکور  از 4117 فرعی  از47 اصلی مفروز و مجزا شده  14041 فرعی 
قطعه 7 در طبقه 2 و واقع در بخش 11 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قلهک تهران 
استان تهران به مساحت 74/5 متر مربع به انضمام پارکینگ قطعه 7 به مساحت 
10/8 واقع در طبقه -1 و انباری قطعه 7 به مساحت 5/65 در مالکیت یوسف 
ناقدی نیا فرزند علی شماره شناسنامه 0440917611 تاریخ تولد 1379/10/23 
صادره از شمیران دارای شماره ملی 0440917611 با جز سهم 6 از کل سهم 6 
بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان ضمن العقد شرط شد منافع مورد معامله 
مادام الحیات برای فروشنده لطیفه فعال علوی باقی ماند تا در طول حیات خود 
از آن به هر نحوی که بخواهد حتی واگذاری به صورت اجاره به غیر به صورت 
عادی و یا رسمی اقدام نماید و بعد از فوت تابع عین است فروشنده حق فسخ 
سند را به طور یک جانبه و بدون نیاز به حضور خریدار و نیز بدون نیاز به کسب 
اجازه از هیچ مرجعی در طول حیات خود دارد و می تواند در هر زمان که اراده 
نماید نسبت به فسخ یک جانبه سند اقدام نماید خریدار در طول حیات فروشنده 
و یا تا زمان اسقاط شروط مندرج در این سند حق نقل و انتقال و فروش را به 
غیر تحت هیچج عنوان از عناوین ناقله ندارد با شماره مستند مالکیت 46797 
تاریخ 1399/12/4 دفترخانه اسناد رسمی شماره 851 شهر تهران استان تهران 
موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی994827 سری ب سال 99 با شماره 
دفتر الکترونیکی 139920301026038848 ثبت گردیده است 5- متذکر می 
قسمت  در  که  کرده  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هر شخصی  گردد 
چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت 
ارایه  را ضمن  خود  واعتراض  مراجعه  اداره  این  به  اگهی  انتشار  از  پس  روز  ده 
اصل سند مالیکت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
این  ارایه نشود  یا سند معامله  مالکیت  اعتراض اصل سند  ویا در صورت  نرسد 
اداره المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم می نماید.

12921 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تفکیک وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
مورخ  رای شماره 139960301054002986  براساس موجب 
1399/11/21 صادره از هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
شرق  جنوب  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر   90/9/20
فرزند عباس  آقای مصطفی عماری  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات 
نسبت   1399114401054000342 کالسه  پرونده  متقاضی 
به مساحت 77/35  احداثی در آن  بنای  با  به یک قطعه زمین 
بخش  در  واقع  اصلی   4418 ثبتی  پالک  از  قسمتی  مربع  متر 
 1216 دفتر   109 صفحه   191253 ثبت  مورد  ذیل  تهران   7
شرکا  و  الحقوق  ذوی  اطالع  نظر  از  مراتب  است  گردیده  ثبت 
روزنامه  در  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  فوق  پالک  مشاعی 
آگهی می گردد طبق قانون فوق االشاره کسانی که به مالکیت 
از  توانند  می  دارند  اعتراض  فوق  متقاضی  مفروزی  تصرفات  و 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  ظرف  اگهی  انتشار  تاریخ 
مهلت  انقضا  از  پس  است  بدیهی  نماید  تسلیم  قضایی  مراجع 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  واخواهی  وصول  عدم  قانونی 
مفروزی به مساحت و حدود باال به نام نامبرده اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/11

12923 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خاوران تهران

اولیانوف: 
احیای توافق هسته ای پیوند جدایی ناپذیری با لغو تحریم های مرتبط با برجام دارد



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

5 فرهنگی شنبه  27 شهریور 1400    شماره  6114

جدول شماره6114  

پاسخ جدول شماره6113

 افقی 

 عمودی 

  1 - آرزو بر آنان عیب نیست - فیلمی 
با بازی دنزل واش�نگتن 2 - سرسری 
و ب�ه ظاهر انجام دادن امری - عزت و 
ش�رف 3 - باال بر خ�ودرو - فروتن - 
صد سال 4 - متحیر و سرگشته - به 
کار بستن - جزیره ای در جنوب شرقی 
چین 5 - پایان و کامل - نان تو خالی 
- نامی زنانه - اش�اره دور 6 - سزاوار 
و شایس�ته - روس�تا - در دو ط�رف 
ترازو 7 - سرزمین، وطن - راه تامین 
مخارج - بال 8 – بله آلمانی - اثری از 
جمال میرصادقی - یکی از دو جنس 
9 - مادر بزرگ - گوش بده ادبی! - باال 
پوش چوپانان 10 - ش�هر کعبه - سر 
نامه، دیباچ�ه - غذای حیاتی در کره 
جنوبی 11 - عالمت جم�ع - بزرگان 
- ی�ک عامیان�ه - برای اینک�ه 12 - 
گوسفند استرالیایی - دعا دست در 
نماز - پست 13 - خسیس - بی تجربه 
و ناشی – ویتامین انعقادی 14 - طینت 
و سرش�ت - اصول و اعتقادات آیین 
بودایی 15 - مزرعه علوفه - چهار نعل 

رفتن اسب

 1 - خار پش�ت - ضیافت 2 - ویرگول 
- حاش�ا نم�ودن - خ�دای دروی�ش 
3 - م�ادر عرب - نام مردانه - پاس�خ 
نومید کننده - قبل از دهگان 4 - اسم 
- سوره 5 قرآن مجید - مرکز کردستان 
5 - پارچه درون لباس - رود - یار داماد 
6 - دش�من... حقیر و بیچل�ره نمود - 
غریبه - پس�تانداری اهلی 7 - شبیه 
- عنصرش�یمیایی باعدد اتم�ی 54 - 
سرمایه زندگی 8 - خشنود و خرسند - 
هم صدا - توانا 9 - حرص و عالقۀ شدید 
به چیزی - جمع حکیم - نام قدیم کربال 
10 - زندگی کن - هافبک کروات رئال 
مادری�د - از قوای ارت�ش 11 - هر یک 
از پنج خش�کی عالم - ضربه ش�دید 
روانی - قطعه موسیقی برای 3 نوازنده 
12 - لقب اروپایی - موج دریا - پس غذا 
13 - دعایی مشهور - محصول صابون 
- ب�ه آن زنده ایم – مش�ت تو خالی14 
- مس�اوی - پیدا کردن - دارای چین 

خوردگی 15 - قبل از صد - ایمیل

هجدهمین دوره فس��تیوال بین المللی فیلم مس��تند »ساراتوف« 
روسیه روز ۱۵ سپتامبر در حالی فهرست برگزیدگان خود را معرفی 
کرد که در آن نام یاس��ر طالبی فیلمساز ایرانی به چشم می خورد. 
در این دوره از فستیوال در بخش »به طور خالصه« جشنواره فیلم 
»تنها نخواهم ماند« به کارگردانی یاسر طالبی برنده جایزه بهترین 
فیلم شد. فیلم طالبی تنها فیلم ایرانی حاضر در این فستیوال بود. 
در این دوره از جش��نواره، فیلم »شب دیگر وجود نخواهد داشت« 
ساخته النور وبر محصول فرانسه جایزه اصلی فستیوال را دریافت 
کرد. به گزارش صبا، این دوره جش��نواره بین المللی فیلم مستند 

ملودرام »سارتوف« بین روزهای ۹ تا ۱۶ سپتامبر برگزار شد.

روابط عمومی فیلم »روزی روزگاری آبادان« ساخته حمیدضا آذرنگ 
با اعالم اینکه فیلم شان پروانه نمایش گرفته است خبر داد که بزودی 
این فیلم در س��ینماها اکران می ش��ود. فاطمه معتمدآریا، محسن 
تنابنده، الهام ش��فیعی، هیراد آذرنگ، سهیل جمالی و امیرحسین 
ابراهیمی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند. به گزارش ایس��نا، در 
خالصه داستان فیلم آمده است: در آبادان، سال ۱۳۸۱ خانواده پنج 
نفری مصیب چرخیده در آخرین روز سال مشغول خرید شب عید 
هستند اما به دلیل حال بد مصیب که ناشی از گرفتاری اش به مواد 
مخدر است کشمکشی میان آنها در می گیرد و در اوج تالش خیری 

مادر خانواده برای به آرامش رساندن خانواده به ناگاه... 

آفتاب یزد: برندگان جوایز س��االنه سینمای فنالند )یوسی( اعالم 
ش��د و شهاب حس��ینی برای نقش آفرینی در فیلم »اولین برف« 
ساخته حامی رمضان، موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد این 
رویداد شد. »اولین برف« اولین ساخته بلند حامی رمضان کارگردان 
ایرانی - فنالندی که پیش از این در بخش نسل جشنواره فیلم برلین 
رونمایی شد و داستان آن درباره زندگی پسربچه ای ۱۳ ساله در یکی 
از روستاهای فنالند است که زندگی اش با عدم پذیرش درخواست 
پناهندگی خانواده اش دگرگون می ش��ود. جوایز فیلم یوس��ی که 
مهم ترین جوایز س��االنه سینمای فنالند است، از سال ۱۹۴۴ اعطا 
می شود و به عنوان قدیمی ترین جوایز فیلم در اروپا شناخته  می شود.

»سؤو تسوکاماتو«هنرمند ۶۵ ساله ژاپنی که اثر او با عنوان فراتر از خاطره در 
مورد ایران تیر ماه و در نمایشگاه تبادالت فرهنگی ایران و ژاپن از سوی رایزنی 
فرهنگی س��فارت ایران در ژاپن به نمایش در آمد، گفت: حدود ۴۵ سال در 
زمینه نقاشی فعالیت هنری دارم و معتقدم که این نمایشگاه، یکی از بهترین 
برنامه های هنری در این زمینه بوده و می توان آثار بیشتری در دوره های آینده 
به ویژه با همراهی هنرمندان ایرانی به نمایش گذاشت. وی افزود: پیش از این 
نمایشگاه، تصور من از ایران تنها به کشوری نفت خیز که در آن جنگ طوالنی 
با عراق وجود داشته محدود بود و البته بسیاری از ژاپنی ها هم ایران و عراق 
را یکی می دانند و بنابراین اطالع و دیدگاه خاصی نداشتم و بسیار خوشحالم 
به خاطر این نمایشگاه و خلق اثر در این زمینه، بیشتر با ایران آشنا شدم و 
عالقه مندم که به ایران برای اولین بار س��فر کنم چون متوجه ش��دم ایران 
کشوری با تاریخ و تمدن بزرگ، طوالنی، زیبا و توسعه یافته است. به گزارش 
 ایرنا، »سؤو تسوکاماتو« بر برگزاری این گونه نمایشگاه ها به صورت مشترک
 با هنرمندان ایرانی تاکید کرد و گفت: امیدوارم ارتباطات بیشتری با ایران و 

به ویژه هنرمندان ایرانی پس از این نمایشگاه داشته باشم.

مس��ئله »درخت گردو« را می توان جدا از مسئله 
کارگردان تحلیل کرد؟ چرا که نه! پس چرا بخش 
عمده آنها که بر فیلم تاختند، نام فیلم را گره زدند 

به نام کارگردان؟ 
دلیلش شاید این باشد که محمدحسین مهدویان 
از همان فیلم اولش تبدیل شد به فیلمساز محبوب 
جریان موسوم به راست سنتی و دو فیلم بعدی اش 
ک��ه علیه منافقین بود، کامال منطبق بود با همان 
چیزهایی که این جریان از یک فیلمس��از متبوع 

خویش می خواهد.
البت��ه ک��ه مهدویان از بنی��اد روایت ب��اال آمده و 
آموزه های مستندنمایی که ویژگی اساسی آثارش 
اس��ت را در همان جا ات��ود زده بود و همان حس 
مالکیت راست سنتی بر مهدویان بود که باعث شد 

نگاه »درخت گردو« برتابیده نشود.
محمدحس��ین مهدویان مثل هر هنرمند دیگری 
وقتی ش��هره ش��د دلش خواس��ت نوع دیگری به 
جنگ بنگرد که متفاوت باشد با آن نگاه در خدمت 
دست راستی »ایستاده در غبار« برای همین سعی 
ک��رد از همان نماه��ای ابتدای��ی »درخت گردو« 
تکلیفش را با جنگ روشن کند و بگوید این جنگی 
اس��ت که از خلبان عراقی بمب افکن تا کرد ایرانی 
تحت حمله شیمیایی، همه معلولش هستند و نه 

علت.
اینجا بود که آن س��اختار راست س��نتی در برابر 
فیلم ایس��تاد و مابق��ی اجزای فیل��م و فی المثل 
تصویرسازی های رئالیستی از احواالت پساشیمیایی 

را ندید.
»درخت گردو« ضدجنگ ش��د تا کژی رفتار علیه 
محرومین جنگ زده بیش از پیش زش��تی خود را 
نش��ان دهد و این، مطل��وب آن گفتمان محبوب 
دس��ت راس��تی از آثار جنگی نبود . آنها جنگ را 
هرچند بدون درام باشد کامال منطبق بر سازوکار 
گفتمانی خود می خواهند. آنها می خواهند برکات 
دف��اع حین جنگ را ببینند ک��ه البته خیلی هم 
خوب است و از این مسیر است که فیلم هایي مانند 
»ملکه« ساخته محمدعلی باشه آهنگر هم بایکوت 

می شوند.
اینکه فقط بر برکات اتح��اد و همدلی حین دفاع 
مقدس تاکید کنید می تواند نیمه ای از یک اتفاق 
باشد و برای همین است که مخاطب امروز به این 
نگاه کلیشه گرا، چندان روی خوش نشان نمی دهد. 
»درخت گردو« در امتداد »ملکه« از جمله آثاری 
 اس��ت که ج��ور دیگری به جنگ می نگ��رد و این
 به گونه دیگر نگریستن است که مطلوب مخاطب 

واقع می گردد. 
مهدویان با همان سبک آشنای خود همچون یک 
مستندساز به کندوکاو با فاصله در احوال مردمانی 

پرداخته که به گونه ای کامال بی دفاع اسیر تهاجم 
شیمیایی ش��دند و تا به خودش��ان بجنبند همه 
چیز و همه کس را از دس��ت دادند و آن قدر درد 

کشیدند که مرگ، چاره شان شد.
ای��ن آدمها اگر در جایی دیگر از دنیا بودند ش��اید 
الاق��ل از منظر اقتصادی، اوضاع بهتری داش��تند 
ول��ی در اینجا همچنان بخش عم��ده محرومین 
امروز همان ها هس��تند که در جریان جنگ، بمب 
بر سرشان ریخته شد! مهدویان در »درخت گردو« 
همین رنج بران قوم مح��روم را زیر ذره بین برده و 
همین اس��ت که به ش��دت برای مخاطب امروز، 

همذات پندارانه به نظر می رسد.
این قوم رنج دیده که همچون مجنون هستند که 
م��دام رنج می برند ولی به وصال لیلی نمی رس��ند 
در ظاه��ر فقط عبدالقادر فیلم مهدویان هس��تند 
ولی در باطن قابل تعمیم هس��تند به بس��یاری از 
مردمانی که شرایط اقلیمی مانع زندگی بهترشدن 
شده. از همین منظر است که »درخت گردو« اثری 
مطلوب بدنه مخاطب می ش��ود و درعین حال آن 

نگاه بسته ایدئولوگ زده، فیلم را برنمی تابد. 
اینک��ه حاال »درخ��ت گردو« م��ورد حمایت آنها 
نیست نه فقط به ضرر فیلم نیست که اتفاقا به نفع 
سازندگان است که جدا از آن حمایت قبلی که از 
پیش تا پس از اکران نصیب فیلمهای قبلی می شد، 

به قضاوت بینندگان تن دهند.
اینک��ه کارگردانی را خ��ودی کنید و تا ابد هر چه 
بسازد تعریف و تمجید بشنود از جایی به بعد ذات 
هن��ر و خالقیت هن��ری را از بین می برد و انگاری 
مهدویان خودش ای��ن را فهمیده که بعد از چهار 
فیلم اول، خودش به خودش پشت پا زده تا زمین 
بخورد و س��پس از جا برخی��زد و »درخت گردو« 

را بسازد.
»درخ��ت گ��ردو« تالق��ی زندگی ش��اد و مفرح 
مردمان کرد را خیل��ی زود پیوند می دهد با انبوه 
درد و مصیبت. این روالی بود که همین چند سال 
پیش احمد رمضان زاده در فیلم »حکایت عاشقی« 
ه��م بروز داده بود. رمض��ان زاده تالش کرد با قرار 
دادن س��کانس هایی از نوازندگ��ی و آوازخوانی در 
انتهای فیلم از تریاق هنر به عنوان مرهمی بر درد 
محرومان بگوید و مهدویان هم در همان حال و هوا 
با سکانسهایی از همخوانی دختران پایتخت نشین 
ک��ه از درد محرومان بی خبرند، فیلم را به آرامش 

پایانی می رساند. 
مهدوی��ان با »درخت گردو« کوش��یده خودش را 
از زیر بلیت مدح های دائمی جریان راس��ت بیرون 
بکش��د و به عنوان فیلمساز مس��تقل و نه ارگانی، 
قدعلم کند. اینکه بتواند این مسیر را ادامه دهد یا 
نه، معلوم نیست. باید چند سالي صبر کرد و حداقل 
پن��ج فیلم دیگ��رش را دید ول��ی »درخت گردو« 
نش��ان داده او می تواند روی پای خودش بایس��تد 
 و ب��از هم از جن��گ بگوید و با مخاطب��ان ارتباط 

گیرد.

 نقد فیلم 

آفت�اب یزد - آریو راقب کیانی: اصوال فیلم های دنباله دار به دلیل 
موفقیت در جلب اقبال عمومی و کسب رضایت مخاطب، با بروز رسانی 
روایت اولیه که برای قس��مت های بعد حکم پیش داس��تان را دارند، 
سودای کسب سود بیشتر با نمک گیر کردن تماشاگران وفادار خود را 
در سر می پرورانند. فیلم هایی که سرنوشت هر قسمت را به سرگذشت 
سری قبل پیوند می زنند، می بایست امانت دار شایسته ای برای حافظه 
س��ینما دوس��تان باش��ند تا جای هیچ اما و اگری را به جای نگذارند. 
دنباله ی میراث دار برای دنباله ی میراث دار دیگر آنچنان حائز اهمیت 
است که ممکن است خاطره خوش قسمت اول را در ذهن مخاطب با 
خدشه همراه کند و کم پیش می آید که سری فیلم های دنباله همچون 
»پدرخوانده« در ژانر جنایی- گانگستری، »ماموریت غیرممکن« در ژانر 
اکشن، »داستان اسباب بازی« به عنوان یک انیمیشن کمدی بتوانند 
پیش درآمدهای الزم را با بازسازی درست از اسپین آف فیلم قبل به 

مخاطب ارائه نمایند. 
فیل��م "Don't Breathe 2" ی��ا »نفس نک��ش 2« در ادامه دنباله 
نمی تواند میراث دار موفقی برای سری قبل خود باشد و متاسفانه ژانر 
ترسناک خود را با یک شیفت غلط و نا به جای ماهیت پیرمرد نابینا، 
یعنی »نورمن« )با بازی استفن النگ( از آنتاگونیست به پروتاگونیست، 
نه تنها نمی تواند تاثیر درخوری بر مخاطب بگذارد بلکه هر آن چیزی 
که از پیش س��اخته اس��ت را بر باد می دهد. چگونه می ش��ود که این 
آدمکش قسی القلب قسمت اول مبدل به پدری مهربان در قسمت دوم 
گردد و ذات هیوال بودن و ماشین کشتار بودنش )با ربودن زنان و به زور 
بارور کردن آنها( را به ایثارگری با قدرت ماوراءالطبیعه تاخت زد. پیرمرد 
گوشه گیری که در خانه اش محبوس شده بود و تنها شناسنامه ای که از 
او موجود است، کهنه سرباز خطرناک بودن است، به چه نحو می تواند 
فراتر از حریم خانه اش و با اس��تفاده از س��گی که تا چند لحظه قبل 
قصد کشتنش را داشته بپیماید و در نهایت شکارچی هایش را شکار 
کند. مخاطب از جائی به بعد احس��اس می کند که برای درک نسبی 
قص��ه »نفس نکش 2« چاره ای ندارد که اطالعات ذخیره ش��ده اش از 
اتفاقات پیش آمده در فیلم نخست را به طور کل دور بیندازد تا چهره 
تازه ش��ده این پیرمرد نابینا را تا حدودی درک نماید؛ چهره شخصی 
ش��یطان صفت که دوز آن به فرشته صفتی دگرگون شده است! این 
تغییر و تحول محیر العقول شخصیت هیچگاه نمی تواند حس همدردی 
مخاطب را نسبت به پیرمرد قربانی که زمانی خانه اش قربانگاه بوده است 

را پدید آورد. به راستی چگونه می توان این ضد قهرمان را که در سری 
اول از او تصویر متجاوز سادیس��تی ارائه شده بود، بخشید و در سری 
دوم در مقابل سارقان قاچاق اعضای انسان برای او دل نگرانی داشت؟! 
در سکانس های اول فیلم، مخاطب با یک دروغ بزرگ مواجه می شود. 
دروغی که برای فریب و گول زدن او به کار گرفته می شود و تماشاگر 
درنگی بع��د در می یابد که »فینیکس« )با ب��ازی مدلین گریس( در 
یک بازی تعقیب و گریز تش��ریفاتی اس��ت و فرار او از دس��ت پیرمرد 
نابین��ا صرفا به منظور تمرینات بدنی برای نجات از دس��ت تبهکاران 
احتمالی می باش��د! گذاشتن این سکانس در کنار سکانس های بعدی 
دیگر که قصد دارند در راستای پیرنگ دال و مدلولی شوند و به نوعی 
توجیه س��ختگیری پیرمرد در برابر خروج »فینیکس« از خانه باشند، 
هیچ��گاه نمی تواند روابط دختر - پدری را به درس��تی تعریف کند و 
انزوای تحمیلی کاراکتر »فینیکس« ولو به خاطر اطمینان از امنیت او و 
جایگزینی حضور او با دختر مرده پیرمرد بسیار ناکارآمد جلوه می کند. 
شاید تنها جایی که دوربین »نفس نکش 2« فارغ از شخصیت پردازی 
الکن کاراکترها درس��ت عمل کرده است و به نوعی سکانس پالن آن 
همراستا با تعلیق و اضطراب درآمده است، لحظه گریختن »فینیکس« 
از دست آدم ربایان در فضای داخل خانه است. این سکانس تا حدودی 
می تواند جان تازه ای به فیلم ببخشد، ولی به محض بخشیدن قدرتی 
فراتر از محدودیت های جسمانی پیرمرد نابینا در نبردش علیه سارقاِن 
دخت��ر ناتنی اش، در دام قهرمان پروری ه��ای جعلی و غیرقابل درک 

می افتد!
 صحنه ه��ای تصنعی در این فیلم به ظاهر هیج��ان انگیز و دلهره آور 
ترسناک رفته رفته پش��ت سر هم قطار می شوند تا این ژانر تحسین 
ش��ده در س��ری نخس��ت را تبدیل به یک فکاهی و جوک بی مزه در 
 انته��ای فیلم کنن��د؛ از باز پس گیری دختر توس��ط پیرمرد در مکان
 آدم ربایان و مهاجمان نسبتا کودن توسط او، که به آنجا نیز به اندازه 
منزل ش��خصی اش احاطه و اشراف دارد، تا تمایل پدر و مادری دختر 
برای خارج کردن قلب او به صورت زنده زنده و پیوند زدن به مادرش 
که از قضا تنها کس��ی است که در تولید و پخت مواد مخدر و شیشه 
در این ش��بکه گانگسترها و دارد دسته رذل ها س��ر رشته ای دارد! آیا 
اینگونه روایت فیلم ش��یوه ای از ته داس��تان به سر داستان بوده است 
و پیرمرد با خاصیت نوْسْتراداموس��ی که داش��ته است، دختر بچه ای 
س��ه ساله را پیش دستانه از دست والدینی تبهکار نجات داده است و 

اینچنین روزی را پیش بینی می کرده است؟! فیلم »نفس نکش 2« در 
همه ابعاد ناامید کننده است، چه آنجا که می خواهد خشونت به خرج 
دهد و لب هایی را با چس��ب مایع بچسباند و چشمانی را از حدقه در 
بیاورد مورد اس��تهزا قرار می گیرد، چه آنجا که می خواهد با فداکاری 
پیرمرد انسانی باشد، بیشتر منزجر کننده نمایان می شود، چه آنجا که 
می خواهد قصه اش مهر و موم ش��ده باش��د و تعلیق های بی منطق در 
اولین مواجهه دختر با پدر اصلی اش یعنی رِیالن )برندن سکس��تون( 
به فیلم تزریق کند و به پدر هویت پدوفیلیا با ادای دیالوگ »چقدر تو 

خوشگلی کوچولو« با لبخندی نفرت انگیز اهدا کند!
نویسندگی و کارگردانی »رودو سایگاس« هیچگاه نمی تواند جایی در 
دل مخاطب باز کند، زیرا که جنبه های جدید فیلم هیچ گونه ارتباط 
معناداری با نسخه  اول فیلم ندارند و در جزیره ای دیگر سر می کند و 
حتی قابلیت آن را نیز ندارد که اثری بکر را تولید کند. حتی تم انتقام 
هم در این فیلم اسلشر )یک زیرگونه از فیلم های ترسناک و دلهره آور( 
که غالبا تم پرطرفداری برای سینما دوستان می باشد، قربانی ندانم کاری 
مولف کار نابلد در به کاری گیری المان هایی چون شخصیت پردازی های 
کامل نش��ده کاراکترها و دیالوگ های سطحی و ایجاد غافلگیری های 
ناپخته در طول فیلم می گردد. باید امیدوار بود که شخصیت قابل قبول 
»فینیکس« در مقایسه با پیرمرد که به احتمال زیاد تنها بازمانده دنباله 
دوم فیلم بوده و نام او به ققنوس نیز تشبیه شده است، بتواند از آتش 
و خاکستر قهقرایی این قسمت، عمر تازه ای را به دنباله سوم ببخشد و 
سری بعدی فیلم را از بی هدفی یک قاتل روانپریش احیاء شده نجات 
دهد و اگر قرار اس��ت کاراکترها در راستای مفهوم فیلم و ایجاد حس 
رعب و وحش��ت، محکوم به حبس کردن نفس در سینه های خود به 
علت سکوت ناخواسته اتمسفر باشند، به شکل کمدی وار و سفیهانه ای 

همانند سری دوم مبتال به اینبار نفس بکش نگردند!

 نقدی بر فیلم »نفس نکش 2« به نویسندگی و کارگردانی »رودو سایگاس«

این بار نفس بکش 
رنج بران قبیله مجنون 

 حامد مظفری 
 روزنامه نگار

»نفس نکش 2« در همه ابعاد ناامید کننده است، 
چه آنجا که می خواهد خشونت به خرج دهد و 
با چسب مایع بچسباند و چشمانی  لب هایی را 
را از حدقه در بیاورد مورد استهزا قرار می گیرد، 
چه آنجا که می خواهد با فداکاری پیرمرد انسانی 
چه  می شود،  نمایان  منزجر کننده  بیشتر  باشد، 
شده  موم  و  مهر  قصه اش  می خواهد  که  آنجا 
مواجهه  اولین  در  بی منطق  تعلیق های  و  باشد 
با پدر اصلی اش به فیلم تزریق کند و به  دختر 
تو  »چقدر  دیالوگ  ادای  با  پدوفیلیا  هویت  پدر 
اهدا  انگیز  نفرت  لبخندی  با  کوچولو«  خوشگلی 

کند !

جایزه برای یاسر طالبی  »روزی روزگاری...« می آید  جایزه برای شهاب حسینی 

هنرمند ژاپنی و  تاریخ و تمدن بزرگ ایران 

اخطار نظریه کارشناسی سه نفره
در خصوص پرونده 9703638 در رابطه با ارزیابی پالک ثبتی 843/451 واقع 
در بخش 11 تهران طبق نظر کارشناس سه نفره مورخ 1400/2/18 مورد 
وثیقه پرونده اجرایی به مبلغ 208/000/000/000 ریال ارزیابی شده است و 
پرونده در مرحله تعیین وقت مزایده می باشد که مراتب جهت اطالع اعالم می 
گردد شایسته است چنانچه پالک ثبتی فوق بیمه می باشد مراتب را به این 
اداره اعالم نمایید ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب 
کاربری ثنا اقدام و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ثنا انجام خواهد شد.
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اخطار ماده 101
انزلی به نشانی منطقه آزاد تجاری  شرکت صدف تجارت خزر منطقه آزاد 
صنعتی انزلی شهرک صنعتی شماره 1 میدان صنعت بدهکار/ راهن پرونده 
گزارش  به  توجه  با  دارد  می  اشعار  بدینوسیله   9703638 کالسه  اجرایی 
پالک  به   14 قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناس   98/3/25 مورخ  ارزیابی 
ثبتی شماره 843/451 مفروز و مجزی از فرعی 22 مورد وثیقه سند رهنی 
مبلغ  به  تهران   730 دفترخانه  تنظیمی   95/6/27 مورخ   33638 شماره 
78/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز 
از تاریخ ابالغ این اخطاریه ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
 0103134800001 سیبا  حساب  به  واریز  ریال   57/000/000 مبلغ  به 
این  دفتر  به  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  نام  به  ملی  بانک  نزد 
اداره واقع در چهارراه جهان کودک ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی 
فیش  فاقد  یا  و  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  و ضمنا  تسلیم  دوم  طبقه 
و  شد  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  باشد  تجدیدنظر  کارشناس  دستمزد  بانکی 
نمایید. اعالم  اداره  این  به  را  مراتب  باشد  می  بیمه  وثیقه  مورد  چنانچه 
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مفقودی
مدرک کاردانی  رش�ته امور بانکی اینجانب وحی�د ابراهیمی متولد 
1363/07/01 به شماره ملی 0492771561 و شماره شناسنامه 3988 
فرزند علی اکبر صادره از ری از دانش�گاه آزاد اسالمی واحد فراهان 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.



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

زندگی  شنبه  ۲7 شهریور ۱۴۰۰    شماره  6۱۱۴

آفتاب یزد- نجمه حمزه نیا: یکی از رایج ترین شیوه های درمانی 
در بهبود آس��یب دیدگی یا مش��کالتی از قبیل گرفتگی گردن و 
درد پاها، فیزیوتراپی اس��ت اما باید گفت که این ش��یوه درمان، 
کارکردهای دیگری نی��ز دارد زیرا به طور کلی این روش درمانی 
وضعیت س��المت را بهبود داده و مانع از بروز مش��کالت جسمی  
می ش��ود که ممکن اس��ت افراد در طول زندگی و باال رفتن سن 
با آنها روبرو ش��وند. همچین از آنجایی که طبق مشاهدات انجام 
شده بخصوص در دوران کرونا، موضوع کنترل وزن اهمیتی کمتر 
از یک چالش ندارد، انجام مرتب فیزیوتراپی در تنظیم وزن اضافی 
مفید اس��ت و مانع از بروز و پیش��روی مش��کالت ناشی از سبک 
زندگی کم تحرک می ش��ود. عالوه بر این، این شیوه درمانی برای 
افرادی که پس از آسیب  دیدگی دچار اضافه وزن شده اند راهکار 
موثری است لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با 
دکتر ویدا مرزبان، فیزیوتراپیست وعضو انجمن فیزیوتراپی ایران 

گفت و گو کرده است.
 وی دراین ب��اره می گوی��د: با توجه به آمار های به دس��ت آمده از 
انجمن جهانی، کشورمان ایران در جایگاه ۴۷ چاق ترین کشور های 
جهان قرار دارد، این موضوع باعث می شود روزانه سواالت بسیاری 
درمورد روش های مختلف الغری پرس��یده می ش��ود. یکی از این 
س��واالت که توجه ها را به خود جلب کرد سوال چگونگی الغری 

با فیزیوتراپی است.
دکت��ر مرزبان اظهار کرد: چاقی و اضاف��ه وزن مفرط، عامل قابل 
پیش��گیری مرگ و میر در سراس��ر جهان اس��ت. از سال 1980 
 ش��یوع چاقی به علت عوامل مختلف محیطی در سراس��ر جهان

 دو برابر شده است. 
این فیزیوتراپیس��ت ادام��ه داد: اضاف��ه وزن از جمله دغدغه ها و 
معضالتی به شمار می رود که عالوه بر عامل بیماری بودن، سبب 
منزوی شدن و گوشه گیری افراد مختلف جامعه شده است. از این 
رو، افراد چاق به طور مرتب مرزهای پیچیده زیس��تی، اجتماعی، 

فیزیکی را تجربه می کنند.
وی مطرح کرد: ش��اید اگر مانند خودرو آیینه ای داش��تیم که در 
آن تمامی خطرات و عوارضی که  به دنبال ما هستند و می توانند 
سالمتی ما را تهدید کند نشان می داد، برروی این آیینه یک واژه از 
همه بیشتر به چشم می خورد. چاقی و بیماری های مرتبط از آنچه 
در آیینه می بینید به افرادی که مس��تعد هستند نزدیک تر است، 
افراد مسن به دلیل عدم تحرک کافی و عموما اندک افسردگی که 
در دوران بازنشستگی به همراه آن ها خواهد بود، در معرض چاقی 
قرار دارند. البته عدم تحرک صرفا در افراد مسن عامل اضافه وزن 
نیست، بلکه زندگی کارمندی در جوانی و میان سالی و همچنین 
تبدی��ل بازی های پرتحرک به بازی های کامپیوتری در کودکان و 

نوجوانان از دالیل چاقی به واسطه کم تحرکی است.
دکت��ر مرزبان عنوان کرد: پیش��رفت تکنولوژی در مس��یر ایجاد 
راحتی و آس��ایش خوش��بختانه در ورزش هم ورود کرده و باعث 
ش��ده تا روش هایی پدیدار شود تا به وسیله آن، افراد در کمترین 
زمان ممکن که به کار و زندگی آن ها لطمه نزند، به وزن ایده آل و 
فرم بدنی مناسب برسند و الغری با فیزیوتراپی یکی از روش هایی 

است که برخالف دیگر روش های نوین عوارض کمتری دارد. 
این فیزیوتراپیس��ت می گوید: روش الغری با فیزیوتراپی از جمله 
روش هایی است که تاثیر آن بیشتر از چاقی برروی چاقی موضعی 
است، توجه داشته باشید که تفاوت عمده ای میان چاقی و چاقی 
موضعی است. وی اضافه کرد: چاقی موضعی نوعی از چاقی است 
که فرد دارای تناسب اندام نسبی است ولی قسمتی از بدن مانند 
ش��کم، پهلو، باسن، س��ینه و بازو دچار انباشت چربی محسوس 
اس��ت، این ن��وع از چاقی در کل یک فرم بدنی زننده اس��ت، راه 
درم��ان این نوع از چاقی عالوه بر رژیم غذایی و باش��گاه، ورزش 
صبحگاهی، اس��تفاده از روش ها و دس��تگاه های فیزیوتراپی برای 

الغری است.
دکتر مرزبان تصریح کرد: در روش های الغری موضعی، فیزیوتراپی 
برای تناس��ب اندام یکی از موثرتری��ن اقدامات و راه مقابله با این 
بیماری است، این متد با تمرکز روی قسمت درگیر و تحت  تاثیر 
قرار دادن آن قسمت سعی در برطرف کردن قسمت های انباشت 
بافت چربی دارد، عالوه  بر این دس��تگاه های الغری موضعی در از 

بین بردن سلولیت نیز بسیار قدرتمند عمل می کنند. 
این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: س��لولیت یعنی بافت 
چربی زیر پوستی که به صورت ناهموار هستند، مانند بافت چربی 
ش��کم، بافت چربی ران پا، بافت چربی زیر ب��ازو وغیره و الغری 
با دس��تگاه ها و روش��های فیزیوتراپی از جمله م��وارد کارآمد در 
ای��ن زمینه اس��ت.وی مطرح کرد: چاقی و اضاف��ه وزن به دالیل 
مختلفی نظیر اختالل در ترش��ح هورمون انسولین، در دسترس 
بودن غذا، کم خوابی، یائس��گی، ترک سیگار و… رخ خواهد داد.

معموال مس��ئله ای که اکثر افراد را به س��مت چاقی و اضافه وزن 
س��وق می دهد در دنیای امروز، استرس است. استرس، پرخوری 
م��داوم و در ادامه چاقی را به دنبال خواهد داش��ت. دکتر مرزبان 
خاطرنشان کرد: علم فیزیوتراپی الغری با ترکیب روش های سنتی 
نظیر طب سوزنی و متدهای جدید الغری و تناسب اندام و تمرکز 
روی اصالح افکار و فعالیت های ورزشی، سعی کرده است که افراد 
را ت��ا حد زیادی از اس��ترس و عوامل تن��ش زا دور کند و درمان 
چاقی کمک کند.این فیزیوتراپیست افزود: در دنیای امروز، یکی 
از بزرگترین افس��انه ها در مورد فیزیوتراپی این است که می تواند 
به فرد کمک کند تا از آس��یب دیدگی بهبود یابد یا مش��کالتی 
مانند س��فتی گردن و درد پ��ا را برطرف کند با اینکه فیزیوتراپی 
کاربرد های بیش��تری نیز نظیر الغری دارد. وی گفت: فیزیوتراپی 
می تواند جسم را به طور کلی بهبود بخشد و باعث بهبود حال افراد 
شود. مدیریت وزن چیزی کمتر از یک مبارزه نیست و فیزیوتراپی 

الغری و تناسب اندام می تواند 
درم��ان  و  وزن  تنظی��م  در 
چاق��ی، کمک زیادی کند. این 
می تواند  همچنین  فیزیوتراپی 
یک راه حل موثر برای کسانی 
باشد که پس از آسیب دیدگی 

دچار اضافه وزن می شوند. 
دکت��ر مرزب��ان ابراز داش��ت: 
فیزیوتراپ��ی الغری و تناس��ب 
اندام، تح��رکات بدن��ی را نیز 
تقوی��ت می کن��د، ب��ه درمان 
چاقی کمک می کند و س��بب 
افزایش و بهبود تحرک همراه 
با بازیابی عملکرد ها در عضالت 
س��فت و دردناک و تاندون ها 

می شود.
 این عض��و انجمن فیزیوتراپی 
ای��ران بی��ان کرد ک��ه طبق 
آخرین گزارشات چاقی و اضافه 
قلبی  عام��ل مش��کالت  وزن 
و عروق��ی، نازای��ی و ناباروری، 
س��رطان، اخت��الل تنفس��ی، 
دیابت و… است. اضافه وزن، 
امروزه یکی از مشکالت بزرگ 
برای کشورهای در حال توسعه 
اس��ت. به طور معم��ول اغلب 
افراد میانسال به علت احساس 
درد در مفاصل چندان میلی به 
ورزش ندارند و اغلب کارمندان 
و پشت میزنشینان دیگر وقتی 
برای انج��ام ورزش به منظور 
تناس��ب اندام ندارن��د. زندگی 
ماشینی، استفاده از غذای های 
اپلیکیش��ن های  و  پرکال��ری 
سرگرم کننده س��بب شده تا 
کودکان دیگر رغبتی به ورزش 
در ی��ک محیط مفرح و ش��اد 

نداشته باشند.
 وی افزود:بای��د بدانیم که در 
چنین جامع��ه ای، دیابت هر 
لحظ��ه در کمی��ن ک��ودکان، 
نوجوانان، جوانان و میانساالن 
اس��ت. اکن��ون که اش��خاص 
مختلف در جایگاه های مختلف 
انجام  ب��رای  ش��غلی، وقت��ی 
تمرینات ورزشی ندارند و یا به 
بیان بهتر رغبتی به ش��رکت و 
ورزشی  باشگاه های  در  حضور 
و تناس��ب ان��دام ندارند، علم 
فیزیوتراپی تمام سعی خود را 
ب��ه کار گرفته اس��ت که افراد 
در هر س��ن و با ه��ر بیماری 
ب��ه کاهش وزن و رس��یدن به 

تناسب اندام مطلوب خود بیندیشند.
 دکتر مرزبان مطرح کرد: فیزیوتراپی الغری و تناسب اندام شامل 
اس��تراتژی مش��خصی به جهت انجام اعمال و کنترل تجهیزات 
تنظیم ش��ده مانند ورزش و ماساژ به جهت کمک به ترمیم بدن 
بیماران اس��ت که می تواند با سبک و متد خاص به درمان چاقی، 

کاهش وزن و از بین بردن چربی های اضافی بدن کمک کند.
 این فیزیوتراپیس��ت می گوید: اغلب مردم علم فیزیوتراپی را تنها 
محدود به محیط بیمارستان، خانه سالمندان و مرکز نگهداری از 
معلوالن می دانند. اما در س��ال 201۷، نظریه یک فیزیوتراپیست 
در دانش��گاه ایلینویز ش��یگاگو سبب ش��ده تا 30 نفر به منظور 
ش��رکت در آزمایش این نظریه داوطلب شوند. آزمایش مورد نظر 
در مدت 3 ماه در بین افرادی با جنسیت مختلف، سنین متفاوت 
و بیماری های مختلف انجام ش��د. وی اضافه کرد: در طی این 3 
ماه داوطلبان آزمایش در کنار ورزش و تغذیه س��الم و درست به 
مدت 20 دقیقه از تحریکات الکتریکی استفاده می کردند. نتیجه 
این آزمایش پس از سه ماه، شگفت انگیز و جالب بود زیرا افرادی 
که از درد مفاصل خود ش��کایت داشتند، توانستند به واسطه این 
جلس��ات تا حد قابل توجهی دردهای مفصلی خود را مهار کنند.
اضافه وزن در بسیاری از افراد، سبب درد در ناحیه زانو و آرتریت 
ش��ده بود، ولی کاهش وزن باعث فراموش��ی درد های مفصلی در 
بسیاری از افراد شد.دکتر مرزبان افزود: چیزی که توجه تمام افراد 
حاض��ر و ناظر بر این آزمای��ش را به خود جلب کرد، کاهش وزن 
چش��مگیر تمامی داوطلبان این آزمایش بود. چرا که تمامی افراد 
به طور میانگین توانس��ته بودن��د در هر ماه 2.۷ کیلوگرم کاهش 
وزن داشته باشند. امروزه این نظریه موجب شده تا افراد کثیری از 

جامعه اقدام به درمان چاقی با فیزیوتراپی کنند.
 ای��ن عضو انجم��ن فیزیوتراپی ای��ران تصریح ک��رد: در تعریف 
فیزیوتراپ��ی الغری می ت��وان گفت که در این ن��وع فیزیوتراپی، 
یک فیزیوتراپیس��ت، در تمام مسیر کاهش وزن، به صورت مداوم 
مراقب��ات و پش��تیبانی های الزم را برای هر ف��رد انجام می دهد. 
بیماران با فعالیت بدنی کم و موانع اسکلتی عضالنی برای ارزیابی 

بیش��تر به این فیزیوتراپ��ی ارجاع 
می شوند.

وی بی��ان کرد: برای تاثیر بیش��تر 
فیزیوتراپ��ی و روند کاه��ش وزن، 
رفتار درمانی هم همراه فیزیوتراپی، 
ی��ک روش مناس��ب ب��رای درمان 
چاق��ی اس��ت. از این طری��ق، فرد 
می آموزد ک��ه چگون��ه عادت های 
غذایی و ورزشی خود را تغییر دهد

 دکت��ر مرزبان اظهار ک��رد: مزایای 
الغ��ری و تناس��ب ان��دام توس��ط 
فیزیوتراپی ش��امل تناس��ب اندام 
 در م��دت ک��م،  الغ��ری موضعی، 
عضل��ه س��ازی، تس��کین دردهای 
مفصل��ی و تناس��ب اندام توس��ط 
فیزیوتراپی عامل بازگشت سریع افراد 

به زندگی اجتماعی نیز می شود.
این فیزیوتراپیس��ت عن��وان کرد: 
فیزیوتراپ��ی الغری با اس��تفاده از 
خدم��ات فیزیوتراپ��ی تخصص��ی، 
راهکارهای مناسبی را برای درمان 
چاق��ی و کاهش وزن ارائه می دهد. 
خدم��ات الغ��ری ب��ا فیزیوتراپی 
ش��امل رژیم غذایی، رژیم ورزشی، 
تکارتراپ��ی موضع��ی، تردمی��ل و 
دوچرخ��ه و آب درمان��ی و ط��ب 
س��وزنی و اس��تفاده از جریان های 
مناسب برای این منظور است که با 
استفاده از این مهارت ها و با برنامه 
اصولی بیم��ار می تواند ظرف مدت 
کوتاهی به تناس��ب ان��دام اصولی 
برسد.  وی متذکرشد: نکته مهمی 
که باید مد نظر داش��ته باشید این 
است که فیزیوتراپی همراه با رعایت 
یک رژیم غذایی دقیق و مناسب به 
همراه فعالیت جسمانی می تواند در 
کاهش وزن، مقابله با اضافه وزن و 

تناسب اندام مفید باشد.
 دکت��ر مرزبان بی��ان ک��رد: انواع 
روش ه��ای فیزیوتراپ��ی الغری و 
فیزیوتراپی تناس��ب ان��دام موجود 
می باش��د. ی��ک روش فیزیوتراپی 
الغری اس��تفاده از هیدروتراپی یا 
آبدرمانی برای فیزیوتراپی الغری و 

تناسب اندام می باشد.
این عض��و انجمن فیزیوتراپی ایران 
ادامه داد: امروزه بیش��تر افراد آب 
درمان��ی را به منظ��ور کاهش وزن 
و تناسب اندام اس��تفاده می کنند. 
از خصوصیات بارز هیدروتراپی در 
فیزیوتراپ��ی الغ��ری و فیزیوتراپی 
تناس��ب اندام می ت��وان به کاهش 
استرس، کاهش درد، کاهش تورم 
و… اش��اره کرد. فیزیوتراپیست به همراه مهارت های تشخیصی 
و تکنیک ه��ای درمانی به بهبود س��المت و تناس��ب اندام کمک 

می کند. 
وی گفت:به طور کلی از هیدروتراپی با نام فیزیوتراپی در آب یاد 
می ش��ود و این روش، نوعی از فیزیوتراپی است که شامل ورزش 
در استخر گرم است. دکتر مرزبان عنوان کرد: ورزش های آبی به 
شرط تنظیم دمای مناس��ب، می توانند به ترمیم آسیب دیدگی، 
توانبخشی و تناسب اندام کمک کنند. آب گرم بدن را پشتیبانی 

کرده و ثباتی نسبی به عملکرد بدن می بخشد. 
این متخصص افزود: آب درمانی یا هیدروتراپی همچنین مقاومت 
در براب��ر تمرین های قدرتی را کاهش می ده��د، گردش خون را 
تقویت کرده، به آرامش عضالت بدن کمک می کند و درد عضالنی 
را در حد زیادی کاهش می دهد البته فیزیوتراپی با آب گرم برای 
افرادی که عفونت زخم، مشکالت تنفسی، فشار خون، بی اختیاری 

ادرار، تب و یا ویروس معده دارند، اصال توصیه نمی شود.
 وی متذکر ش��د: هیدروتراپی ممکن اس��ت در محیط استخر در 
دمای 31 درجه انجام ش��ود یا می تواند توسط فیزیوتراپیست در 

محیط باشگاه با تردمیل هیدروتراپی صورت گیرد. 
<هیدروتراپی و ورزش شنا کامال از هم متمایز هستند

دکت��ر مرزبان افزود: تردمی��ل هیدروتراپی در فضای کم، به افراد 
ای��ن امکان را می دهد تا در کنار پی��اده روی روزانه مداوم و رژیم 
غذایی مناس��ب، به وزن ایده آل و تناسب اندام برسند. نکته مهم 
در مبحث هیدروتراپی در درمان چاقی این است که هیدروتراپی 
و ورزش ش��نا کام��ال از هم متمایز هس��تند.  ای��ن عضو انجمن 
فیزیوتراپی ای��ران بیان کرد که روش بع��دی فیزیوتراپی الغری 
اس��تفاده از طب س��وزنی برای فیزیوتراپی الغری و تناسب اندام 
می باش��د.  وی توضیح داد: طب سوزنی از جمله روش های ثابت 
ش��ده برای تسکین دردهای میگرنی و دردهای مفصلی به شمار 
می رود. مطالعات نش��ان می دهد وقتی طب سوزنی و روش های 
س��نتی با علم فیزیوتراپی آمیخته می شود می تواند کمک زیادی 
به الغری اف��راد کند.دکتر مرزبان عنوان ک��رد: این یک واقعیت 
عجیب اس��ت س��االنه بیش از 50 درصد از آمریکایی ها درصدد 
کاهش وزن خود به س��بک طب سوزنی می پردازند. طب سوزنی 
ش��امل فرو آوردن سوزن های ریز و استریل در نقاط خاص بدن و 
یا به بیان بهتر در مسیر انرژی است. این فیزیوتراپیست می گوید: 
طب س��وزنی س��بب ترش��ح اندروفین طبیعی در بدن و کاهش 
اس��ترس و خنثی کردن نا امیدی می ش��ود.به طور کلی چاقی و 
اضافه وزن عامل عدم تعادل و نقص کار طحال و تیروئید است. از 
این رو استفاده طب سوزنی در فیزیوتراپی کمک زیادی به درمان 
چاقی، کاهش وزن و تناسب اندام ایده آل می کند.وی یادآورشد: 
در یک آزمایش که در چند س��ال اخیر در کشور چین خاستگاه 
طب س��وزنی، برگزار شد، 60 نفر داوطلب به منظور کاهش وزن 
و تناسب اندام داوطلب شدند. در مدت ۴ ماه فیزیوتراپیست های 
چینی، اقدام به طب س��وزنی گوش بر روی داوطلبان کردند؛ زیرا 
فیزیوتراپیست های چینی معتقد بودند دستکاری در ناحیه گوش 

سبب کنترل افراد در هوس و میل به غذا می شود.
 دکترمرزبان اضافه کرد: فیزیوتراپیست ها عالوه بر فن فیزیوتراپی 
به داوطلبان رژیم غذایی صحیح و 15 دقیقه پیاده روی تند تجویز 
کردند.پس از ۴ ماه هر فرد توانست 10 پوند معادل ۴.5 کیلوگرم 

کند. اما با این حال نتیجه این آزمایش تا حدودی موفق آمیز بود.
< طب سوزنی کمک زیادی به کاهش گرسنگی کاذب خواهد کرد

این عضو انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: طب سوزنی کمک زیادی 
به کاهش استرس و گرسنگی کاذب خواهد کرد. استفاده از طب 
سوزنی در حین جلسات فیزیوتراپی الغری و تناسب اندام و درمان 
چاقی، سبب می شود تا فرد مورد نظر عالوه بر غلبه بر استرس و 
اش��تها، دردهای مزمن مفصلی خود را درمان کند. اما نکته مهم 
و ضروری این اس��ت طب س��وزنی باید توس��ط فرد متخصص یا 

فیزیوتراپیست متبحر و مورد اعتماد انجام گیرد.
وی اظهار کرد: روش دیگر فیزیوتراپی الغری اس��تفاده از ماس��اژ 
درمانی برای درمان چاقی با فیزیوتراپی می باشد.شاید عجیب به 
نظر برس��د ام��ا اگر دنبال راهی برای کاهش وزن خود هس��تید، 
استفاده از عملکرد ماساژ درمانی بی نظیر است اما نکته مهم این 
اس��ت که ماساژ درمانی به تنهایی سبب کاهش وزن نخواهد شد 
بلکه ماساژ درمانی سبب کاهش استرس، کاهش اضطراب، کاهش 
درد عضالت می ش��ود. دکتر مرزبان ادامه داد: ماساژ درمانی تنها 
راهی است که شما می توانید پس از سپری کردن روزهای سخت 
به خود هدیه دهید. ماس��اژ از جمله مواردی اس��ت که عالوه بر 
آزادس��ازی اندورفین و ایجاد لذت و نش��اط در بدن فرد، س��بب 
می شود که فرد تا حد قابل توجهی از عوامل تنش زا دور باشد و 

به کاهش وزن و درمان چاقی بیندیشد.
 این متخصص بیان کرد: ماس��اژ درمانی می تواند بخش مهمی از 
برنامه درمان چاقی با فیزیوتراپی و تناسب اندام و الغری باشد. اما 
نکته مهم این اس��ت که انتظارات خود را کنترل کنید و بر روی 
رژیم غذایی سالم و کنترل شده دقت کنید و هر روز فعالیت بدنی 
کافی داش��ته باشید. ماس��اژ درمانی به طور خاص برای مقابله با 
کاهش وزن طراحی نش��ده است؛ اما می تواند تا حد قابل توجهی 

به کاهش وزن و سایز شما کمک کند.
 وی اظهار کرد: ورزش مداوم سبب آسیب دیدگی، افتادگی و عدم 
زیبایی پوست خواهد شد. ماساژ درمانی توسط یک فیزیوتراپیست، 
عاملی اس��ت که سبب می شود تا پوست شما به زیبایی و لطافت 
سابق برگردد. ماساژ درمانی همچنین نقش موثری در فیزیوتراپی 

الغری و فیزیوتراپی تناسب اندام دارد.
 دکترمرزبان مطرح کرد: استفاده از پالس الکتریکی برای الغری 
روش دیگری الغری با فیزیوتراپی می باشد. روش پالس الکتریکی 
ش��امل جریان برق و یا امواج صوتی خفیفی اس��ت که به ش��ما 
کم��ک می کند تا به وزن ایده آل و تناس��ب اندام مورد نظر خود 
دست یابید. این فیزیوتراپیست بیان کرد: ضربان قلب بین 60 تا 
100 بار در دقیقه است که در هنگام ورزش افزایش خواهد یافت. 
هرچه ورزش شما سخت تر باشد، ضربان قلب شما بیشتر می شود. 
هنگامی که در منطقه ضربان قلب، روی چربی س��وزی خود کار 
می کنید، بدن به جای استفاده از قند و کربوهیدرات اصلی، انرژی 
چرب��ی را مصرف خواهد کرد که این پدیده منجر به از بین رفتن 

چربی می شود.
وی می گوید: در یک آزمایش که در س��ال 2015 صورت گرفت، 
گروهی از افراد 30 دقیقه تحت درمان با فرکانس باال از طریق یک 
سری الکترود قرار داده ش��ده روی معده خود قرار گرفتند. افراد 
این جلس��ات را سه بار در هفته به مدت شش هفته انجام دادند. 
محققان بعد از گذش��ت شش هفته، دور کمر افراد، شاخص توده 
بدنی، توده چربی زیر جلدی )چربی زیر پوس��ت( و درصد چربی 
بدن را اندازه گرفتند. با کمال تعجب، EMS بدون تغییر در رژیم 
غذایی، اثرات قابل توجهی در کاهش دور کمر، چاقی شکم، توده 
چربی زیر جلدی و درصد چربی بدن ایجاد کرد و محققان به این 
نتیجه رس��یدند که اس��تفاده از روش درمانی پالس الکتریکی با 
فرکانس باال برای کاهش سطح چاقی شکم در زنان جوان و درمان 

چاقی و همچنین فیزیوتراپی برای الغری مفید است.
دکتر مرزبان ابراز داش��ت: الغری و تناس��ب اندام به روش پالس 
 الکتریک��ی دارای مزایای��ی اس��ت ک��ه عبارتند از س��بب قوام و 
عضله س��ازی در ناحیه ران و بازو ها خواهد شد و سبب سوختن 
رسوبات چربی خواهد ش��د.این متخصص افزود: تناسب اندام به 
روش پالس الکتریکی از پوس��ته پوسته ش��دن و ترک خوردگی 
پوس��ت جلوگیری می کند، زیرا در این روش س��وختن چربی به 
سرعت صورت می گیرد. وی عنوان کرد: روش پالس الکتریکی از 
جمله موثرترین متد های الغری با فیزیوتراپی اس��ت که در چند 
دهه اخیر مورد توجه فیزیوتراپیس��ت ها قرار گرفته است. در این 
روش به عنوان روشی در فیزیوتراپی الغری و فیزیوتراپی تناسب 
ان��دام، فرد عالوه بر کاهش وزن دچار زیبایی عضالنی نیز خواهد 
ش��د. طبق مطالعه ایی که در سال 2015 در دانشگاه پورتو بین 
۴۴ نفر صورت گرفت، از تمامی داوطلبان خواس��ته ش��د که ۴5 
دقیق��ه در روز دوچرخه س��واری کنند و از بین ای��ن ۴۴ نفر به 
22 نفر آن ها پالس الکتریکی اعمال می ش��د. دکتر مرزبان ادامه 
داد: پس از یک ماه ش��واهد این مطالعه نش��ان می داد که افرادی 
ک��ه از پالس الکتریکی اس��تفاده کردند تا حد قابل توجهی دچار 
کاهش وزن و زیبایی عضله ش��دند، ضمن اینکه پوست به مراتب 
س��الم تری داشتند.این فیزیوتراپیس��ت متذکر شد که نکته مهم 
در روش الغ��ری و تناس��ب اندام به روش پال��س الکتریکی این 
اس��ت که این روش تناس��ب اندام به خودی خود س��بب الغری 
وان��دام ایده آل نمی ش��ود بلکه ش��خص مورد نظ��ر باید در کنار 
ای��ن روش رژیم غذایی صحیح را مراعات ک��رده و ورزش هوازی 
150 دقیق��ه ای در هفته را انجام دهد.  وی عنوان کرد: س��المت 
روزم��ره هر فرد احتیاج به قدرت و انعطاف پذیری دارد. تمرینات 
ورزش��ی به صورت چرخش��ی قطعا به س��وزاندن چربی شکم از 
 عضالت مورب داخلی و خارجی و همچنین س��المت روزمره فرد 

کمک می کند.
< ورزش هوازی در سوزاندن کالری بسیار موثر است

دکترمرزبان در پاس��خ به این پرسش که " کدام ورزش بیشترین 
اثر بخش��ی برای کاهش وزن و درمان چاقی دارد"،اظهار داشت: 
یکی از محبوب ترین انواع ورزش ب��رای کاهش وزن، ورزش های 
ه��وازی اس��ت که به آن کاردی��و نیز می گویند. ب��ه عنوان مثال 
می توان به پیاده روی، دویدن، دوچرخه س��واری و ش��نا اش��اره 
ک��رد. ورزش هوازی تأثیر عمده ای روی ش��اخص توده عضالنی 
ندارد ولی در س��وزاندن کالری بسیار موثر است.این عضو انجمن 
فیزیوتراپ��ی ایران در پایان گفت: نکاتی که در کنار فیزیوتراپی و 
همراه آن به جهت تاثیر بیش��ترش می توان��د در مدتی کوتاه به 
چربی س��وزی شکم کمک کند شامل گنجاندن تمرینات هوازی 
در برنامه روزانه،  کاهش مصرف کربوهیدرات های تصفیه ش��ده، 
غذاه��ای ش��یرین، غذاهای ح��اوی چربی های تران��س،  اضافه 
ک��ردن ماهی ه��ای چرب به رژی��م غذایی، داش��تن رژیم غذایی 
ب��ا پروتئی��ن باال به وی��ژه دروعده صبحانه، نوش��یدن آب کافی، 
 کاه��ش مصرف نم��ک، مصرف فیب��ر محلول و کاهش س��طح

 استرس است.

آفتاب یزد در گفت و گو با عضو انجمن فیزیوتراپی ایران بررسی کرد 

نقش فیزیوتراپی درالغری
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=دکتر مرزبان: چاقی موضعی نوعی از چاقی 
است که فرد دارای تناسب اندام نسبی است 
ولی قسمتی از بدن مانند شکم، پهلو، باسن، 
انباشت چربی محسوس  بازو دچار  و  سینه 
است، این نوع از چاقی در کل یک فرم بدنی 
زننده است، راه درمان این نوع از چاقی عالوه 
باشگاه، ورزش صبحگاهی،  بر رژیم غذایی و 
استفاده از روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی 

برای الغری است

شامل  اندام  تناسب  و  الغری  =فیزیوتراپی 
استراتژی مشخصی به جهت انجام اعمال و 
کنترل تجهیزات تنظیم شده مانند ورزش و 
ماساژ به جهت کمک به ترمیم بدن بیماران 
خاص  متد  و  سبک  با  می تواند  که  است 
بین بردن  از  و  به درمان چاقی، کاهش وزن 

چربی های اضافی بدن کمک کند

=در تعریف فیزیوتراپی الغری می توان گفت 
که در این نوع فیزیوتراپی، یک فیزیوتراپیست، 
در تمام مسیر کاهش وزن، به صورت مداوم 
مراقبات و پشتیبانی های الزم را برای هر فرد 
انجام می دهد. بیماران با فعالیت بدنی کم و 
موانع اسکلتی عضالنی برای ارزیابی بیشتر به 

این فیزیوتراپی ارجاع می شوند

= نکاتی که در کنار فیزیوتراپی و همراه آن به 
جهت تاثیر بیشترش می تواند در مدتی کوتاه 
به چربی سوزی شکم کمک کند شامل گنجاندن 
برنامه روزانه،  کاهش  تمرینات هوازی در 
شده،  تصفیه  کربوهیدرات های  مصرف 
چربی های  حاوی  غذاهای  شیرین،  غذاهای 
ترانس،  اضافه کردن ماهی های چرب به رژیم 
غذایی، داشتن رژیم غذایی با پروتئین باال به 
ویژه در وعده صبحانه، نوشیدن آب کافی، 
کاهش مصرف نمک، مصرف فیبر محلول و 

کاهش سطح استرس است

 احتمال مرگ کرونایی
 در افراد واکسینه نشده

 ۱۱ برابر بیشتر است
تحقیقات جدید محققان نشان می دهد که احتمال 
 مرگ افراد واکس��ینه نش��ده در براب��ر کووید19، 
11 برابر بیشتر از افرادی است که کامالً ایمن شده اند. 
به گزارش مهر، »روشل والنسکی«، سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: » بررس��ی ها نشان 
می دهد افرادی که واکس��ینه نشده بودند حدود 
۴.5 برابر با احتمال ابتالء به کووید 19 روبرو بودند، 
احتمال بستری شدن شان در بیمارستان 10 برابر 
بیش��تر بوده و احتمال مرگ ش��أن به دلیل این 
بیماری 11 برابر بیشتر است.« به گفته محققان، 
اگرچه افراد واکسینه ش��ده تا حد زیادی از ابتالء 
به نوع ش��دید کووید 19 محافظت می شوند، اما 
نشانه هایی نیز وجود دارد که نشان می دهد ایمنی 
ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد و در نهایت 
ممکن است نیاز به تزریق واکسن تقویت کننده 
باشد.دو مطالعه دیگر نشان داد در حالی که بیماری 
ش��دید در افراد واکسینه شده بس��یار نادر است، 
اما نش��انه هایی نیز وجود دارد که نش��ان می دهد 
اثربخشی واکس��ن در برابر بیماری کووید 19 به 
حدی خوب است که نیاز به بستری شدن در افراد 

۷5 سال و باالتر را به شدت کاهش داده است. 

۷۵ درصد کودکان شیمی درمانی 
دچار کاهش شنوایی می شوند

محققان مشاهده کردند که ۷5 درصد از بیماران 
پنج س��اله و کوچک تر س��ه س��ال پس از شروع 
ش��یمی درمانی دچار کاهش ش��نوایی ناش��ی از 
داروی س��یس پالتین شده بودند.به گزارش مهر، 
»بروس کارلتون«، سرپرست تیم تحقیق در این باره 
می گوید: »این موضوع بسیار مهم است زیرا حتی 
کاهش متوسط شنوایی می تواند بر رشد اجتماعی 
کودکان تأثیر بگذارد، به ویژه هنگامی که در زمان 
اوج فراگیری زب��ان رخ می دهد.« مطالعات قبلی 
نیزنش��ان داده بود که 60 درصد از کودکان تحت 
درمان با داروی س��یس پالتین از کم شنوایی رنج 
می برند و ۴0 درصد از این کودکان نیاز به سمعک 
دارند.برای درک روند کاهش ش��نوایی مربوط به 
س��یس پالتین، تیم تحقیق داده ه��ای مربوط به 
368 بیمار مبتال به سرطان را در دوران کودکی که 
سیس پالتین دریافت کرده بودند بررسی کردند.
سه سال پس از شروع درمان، ۷5 درصد از بیماران 
پنج ساله و کوچک تر و ۴8 درصد از بیماران باالی 
5 سال دچار کم شنوایی مربوط به سیس پالتین 
شده بودند.محققان مشاهده کردند دوز کل سیس 
پالتین در سه ماه، همراه با تجویز همزمان داروی 
شیمی درمانی وینکریستین و مدت زمان طوالنی تر 
تجویز آنتی بیوتیک ها باعث کاهش شنوایی مرتبط 
با س��یس پالتین به مرور زمان می شود.مکانیسم 
زمینه ای وقوع کم شنوایی مربوط به سیس پالتین 
در کودکان خردس��ال هنوز نامش��خص است، اما 
ساختارهای بالغ داخل گوش درونی ممکن است در 
برابر اثرات سمی سیس پالتین آسیب پذیرتر باشند.

 توانمندسازی زنان
ادامه از صفحه اول:

ما فرآیند رش��د شخصیتی خودمان را به دست 
فراموش سپرده ایم و از کشف روح مونث که در 
زن ه��ا وجود دارد غافل مانده ایم. برای ش��روع 
س��فر قهرمانی ابتدا باید پرده جلوی چش��مان 
خود که نمی گذارد دنیا را به صورتی که هست 
ببینیم، کنار بزنیم و خرابی ها و چیزهایی که نیاز 
به تغییر دارند را مشاهده کنیم. این مرحله فقط 
به معنی درک اطراف و تغییرات محیط زیستی 
نیس��ت ما باید تبعیض اجتماع��ی، اقتصادی و 
سیاس��ی را هم ببینیم. خیل��ی راحت می توان 
چشمان را بس��ت و مسائل را با ناامیدی نادیده 
گرفت و مشکالت را رها کنیم. اما همیشه کاری 
هرچن��د کوچک باید انجام گیرد الزم نیس��ت 
ما دس��ت به عمل انقالبی بزنیم زیرا این کار از 
اختیار ما خارج اس��ت و در ضمن سفر قهرمانی 
زنان هم اعتقادی به این حرکات انقالبی ندارد. 
فقط کافی اس��ت بدانیم هر یک از ما مس��ئول 
سبک زندگی خود هس��تیم و برای شروع باید 
تصویر بزرگتر را ببینیم و بر نقش خود بر روی 

این تصویر متمرکز شویم.

کاش گرانی
 هم واکسن داشت

ادامه از صفحه اول:
چگونه دولت و نهاده��ای دخیل در امر مقابله 
با گرانی توانفرس��ا قادر به اج��رای برنامه های 
بازدارنده نیس��تند. تدوین واجرای سیاس��تها، 
بازدارنده نبوده و نیس��تند. بلکه تدوین واجرای 
اینگونه سیاست ها باید همراه بااقدامات اجرایی 
در نظارت بر ن��رخ گذاری های اق��الم وارداتی 
وتولید داخلی باش��د. حمایت های عملی دولت 
از تولیدکنندگان مخصوصا واحدهای تولیدی 
متوسط وکوچک در بخش��ودگی های مالیاتی 
و حمایت ه��ای ارزی از جمل��ه گامه��ای موثر 
در مقابل��ه باگرانی خواهند بود. مس��اعدت به 
کش��اورزان ودامداران زیان دیده از خشکسالی 
و بالیای طبیعی نیز باید در برنامه های اساسی 
واصلی دولت قرار گیرند. قطعا وقتی که با افزایش  
ورود وتولید واکس��نهای مختلف توانس��تیم با 
گسترش واکسیناسیون تا حدود قابل توجهی از 
مرگ ومیر را کاهش دهیم؛ باید واکسن مقابله با 
گرانفرشی نیز مرکب از سیاست های یاد شده به 
میدان وارد شده وفشارهای طاقت فرسا بر اقشار 

ضعیف را کاهش دهیم.

 تازه ها 

یافته 

یک متخصص تغذیه با اشاره به اینکه چاقی کودک ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد، گفت: یکی از شایع ترین 
دالیل اضافه وزن در کودکان س�بک غلط زندگی، کم  تحرکی و پرخوری اس�ت.به گزارش مهر، گلبن سهراب با اشاره 
به ساده ترین روش برای ارزیابی وضعیت چاقی کودکان، اندازه گیری قد و وزن با استفاده از ابزار مناسب )قد سنج و 
ترازوی استاندارد( و مقایسه آن با نمودارهای استاندارد رشد کودکان است، اظهار کرد: بهترین شاخص برای ارزیابی 
وزن کودکان توجه به نمایه توده بدنی یا Body mass index )BMI( است.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، توضیحاتی درباره مشکالتی که در اثر اضافه وزن و چاقی در کودکان ایجاد می شوند ارائه داد و گفت: 
مشکالت مرتبط با سالمت جسم اولین مسئله ای است که کودکان دچار اضافه وزن با آن روبرو هستند، افزایش میزان 
ابتالء به بیماری های مزمن متعدد شامل بیماری های قلبی و عروقی، دیابت نوع ۲، پرفشاری خون، افزایش چربی های 
خون، بیماری های کبدی و بیماری های تنفسی از جمله این مشکالت است.آسیب به سالمت روان از دیگر مواردی بود 
که وی به آن اش�اره کرد و افزود: مواردی مانند اضطراب، افس�ردگی، عدم پذیرش توس�ط همساالن، اعتماد به نفس 
پایین و موفقیت های تحصیلی کمتر در کودکان و نوجوانانی که مبتال به اضافه وزن یا چاقی هس�تند بیش�تر مشاهده 
می شود.س�هراب به خانواده ها توصیه کرد: در گام نخست برای کنترل وزن کودکان بهتر است، یک آزمایش خون در 
زمین�ه تعیین غلظت هورمون های مؤثر در چاقی ب�ه ویژه هورمون های تیروئیدی و کورتیزول صورت گیرد تا مطمئن 
شویم چاقی کودک ناشی از مشکالت هورمونی نیست، در صورت وجود مشکالت هورمونی باید مشکل توسط پزشک 
متخصص برطرف شود تا تجویز راهکارهایی مانند افزایش فعالیت بدنی و رژیم غذایی مؤثر واقع شود و در صورتی که 

مشکل پرخوری کودک ناشی از مشکالت روانی باشد باید با روانشناسان در این مورد مشورت شود.

| مشکالت چاقی را جدی بگیرید



شنبه  27 شهریور 1400    شماره  6114
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: یک کارشناس 
حقــوق بین الملل با اشــاره به ایــن موضوع که 
پیوستن به هر ســازماِن جهانی و منطقه ای قطعا 
می تواند منافعی در بر داشــته باشد به آفتاب یزد 
گفت: »این نخســتین مرحله از عضویت دائمی و 
قطعی ایران در ســازمان شــانگهای است و هنوز 
بایــد با تک تــک اعضا طی جلســاتی دو جانبه 
 رأی مثبت آن ها اخذ و مالحظات این کشــورها 

تأمین شود.« 
یوسف موالیی ادامه می دهد: »شرط الزم پیوستن بود که یک مرحله 
از آن انجام شد اما شرط کافی موافقت تک تک اعضا است که شاید 

سه یا چهار سال زمان ببرد!« 
محسن جلیلوند، کارشناس مســائل بین المللی که تجربه ای نیز در 
حوزه ی »اکو« دارد در گفت و شــنودی کوتاه به نکته ای قابل تأمل 
اشاره می کند و این آن که: »اول از خودمان بپرسیم سازمان شانگهای 
تا قبل از ایران چه قدم های مثبتی برای دیگر اعضای خود برداشــته 
است بعد برویم سراغ این موضوع که ببینیم پیوستن و نپیوستِن ایران 

چه نفع و ضرری دارد؟!« 
این استاد دانشگاه ضمن پیچیده دانستن عرصه ی سیاست بین الملل 
به این نکته نیز اشاره می کند که: »ایران در تعامالت بین المللی وقتی 
وارد سازمان و پیمانی می شود البد می داند ممکن است قطع نامه هایی 
تصویب و صادر شــود که اساســاً با منافع و سیاست های جمهوری 
اسالمی ایران در تضاد کامل باشد آن وقت می خواهیم چکار کنیم؟« 
وی می افزاید: »مگر ایران عضو کنفرانس اســالمی نیســت؟ چرا در 
همین کنفرانس که تماماً کشــورهای اسالمی حضور دارند، ایران با 

برخی از اعضای آن اساساً هیچ رابطه ای ندارد؟! 

< ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد
در پایان بیســت و یکمین نشست سران ســازمان شانگهای که در 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران ۸ کشور عضو اصلی 
سازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسالمی ایران 
از عضو ناظر به عضو اصلی اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. 
بر این اســاس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایــران به عنوان یکی از 
اعضای اصلی سازمان آغاز شده و کشورمان از این پس به عنوان عضو 
 اصلی این سازمان مهم منطقه ای با کشورهای عضو همکاری و تعامل 

خواهد داشت. 

< ایران برای پیوستن به سازمان شانگهای
        باید تنش زدایی در روابط خارجی را پیش بگیرد

یک نماینده پیشــین مجلس شورای اســالمی با اشاره به حضور 
ابراهیم رئیســی در اجالس شــانگهای گفت: ایران باید یک روح 
همکاری جویــی و تنش زدایــی را در سیاســت خارجی اش حاکم 
کند تا با اســتقبال در چنین اتحادیه هایی مواجه شود. حشمت اهلل 
فالحت پیشه با اشاره به زمینه ها و دیدگاه های شکل گیری سازمان 
شــانگهای گفت: نگاهی که بر اســاس آن سازمان شانگهای شکل 
گرفته است ناشی از یک ساز و کار بین المللی و کشورهای بریکس 
اســت که اقتصادهای مهمی دارد در حالی که ایران نگاه منطقه ای 
دارد. در ســاز و کارهای نومنطقه گرایانه کشــورها دنبال افزایش 
توان چانه زنی خود هســتند و از حوزه هــای چالش برانگیز پرهیز 
می کننــد و چون ایران چالش های بین المللی مختلف دارد، یکی از 
موانعی که باعث می شود ایران سخت ترین شرایط را برای پیوستن 
به اتحادهای منطقه ای داشــته باشــد درگیر بودنش با چالش های 
بین المللی است و از این رو کشورهای عضو شانگهای حاضر نیستند 
تعهداتی را نســبت به ایران بپذیرند و خود را درگیر مســائل ایران 
کنند ازجمله در بحث برجام و اف ای تی اف و غیره. وی ادامه داد: 
از ایــن رو ایران باید یک روح همکاری جویــی و تنش زدایی را در 
سیاســت خارجی اش حاکم کند و وقتی دیگــر با خودمان چالش 
به همــراه نمی بریم آن وقت با اســتقبال در این اتحادیه ها مواجه 
می شود. خیلی از کشــورها روند ناظر بودن شان خیلی کمتر از ما 
طول کشــید و به عضویت دائم درآمدنــد، در حالی که ایران هنوز 
عضو ناظر است. بخشی از این مســئله به خاطر چالش های ناشی 
از فشــار بین المللی است و بخشی ناشی از سیاست های خود ایران 
اســت. این نماینده پیشــین مجلس تصریح کــرد: امیدوارم ایران 
هرچه زودتر به عنوان عضو دائم ســازمان شانگهای در این اجالس 
حضــور پیدا کند و بتواند از فرصت های این همراهی و همکاری به 
بهترین شکل در راستای منافع ملی اش استفاده کند. فالحت پیشه 
خاطرنشان کرد: در عین حال نشست شانگهای حاشیه های مهم تر 
از متن هم دارد. نشست ها و مذاکراتی در حاشیه آن برگزار می شود 
که می تواند شروع خوبی برای سیاست خارجی دولت آقای رئیسی 
باشد. معتقدم حتی اگر یک روز در تنش زدایی تعلل کنیم به منافع 

ملی خودمان پشت کرده ایم. 

< ایران باید با نگاه به داخل گام بردارد
یوسف موالیی که با آفتاب یزد سخن می گفت خاطرنشان کرد: »هر 
پیمانی منافع و مضار و هزینه و فوایدی دارد اما آن چه مهم و مسلم 
است این که جمهوری اسالمی ایران باید با نگاه به ظرفیت های داخلِی 
خود موانع و مشکالت را برطرف سازد در غیر اینصورت طبیعی است 
که پیوســتن و عدِم پیوستن به این ســازمان های منطقه ای صرفا 

کارکردهای رسانه ای پیدا خواهد کرد.« 
این استاد دانشگاه می افزاید: »اصِل تالِش ایران برای پیوستن به این 
سازمان تقویت نگاه به شرق است در حالی که در عرصه ی اقتصادی 
ما دیگر در جهان چیزی به نام شرق و غرب نداریم و تمام اقتصاد در 
یک ظرف جهانی قابل عرضه است و هر کشوری با توجه به پتانسیل ها 

و ظرفیت ها قادر خواهد بود از آن بهره برداری کند.« 

< مشکل ایران باید ریشه ای حل شود
محسن جلیلوند، تحلیلگر مسائل بین المللی نیز در گفتگو با آفتاب یزد 
ضمن دعوت دستگاه سیاست خارجی به برطرف کردن موانع تحریمی 
و حل مســائلی چون اف. ای. تی. اف خاطرنشان می سازد: »تمامی 

سازمان ها و پیمان های منطقه ای و بین المللی ذیل 
سازمان ملل تعریف می شوند یعنی وقتی کشورها 
درون همین سازمان شانگهای تصویب می کنند با 
کشورهایی که مورد تحریم سازمان ملل هستند 
نمی تــوان ارتباط برقرار کرد به طور طبیعی عضو 
هم باشــیم موانع تحریمــی، اف. ای. تی. اف و از 
این دســت مسائل رهایمان نخواهد کرد پس اول 
باید بنشینیم و سنگ هایمان را با طرف هایی که 
اختالف داریم وا بکنیم تا بهتر و مؤثرتر بتوانیم از این پیمان نامه ها و 

سازمان ها بهره مند شویم. 

< سازمان شانگهای بیشتر امنیتی است تا اقتصادی
یوسف موالیی با ذکر تاریخچه ای از »سازمان شانگهای« اظهار می دارد: 
»از بدو امر این سازمان بین فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین 
برای رویارویی با ناتو شکل گرفت اما اندک اندک به مباحث امنیتی 
در حوزه ی گرو ه های مذهبی نیز کشیده شد و این اواخر برخی اهداف 
اقتصادی نیز بدان افزوده شد که می تواند در حوزه ی نفت، گاز و انرژی 

فعالیت هایی درون این سازمان انجام شود.« 
موالیی می افزاید: »یکی از مهم ترین اهداف تشــکیل نشست اخیر، 
بررسی مسائل رخ داده در افغانستان است و بخشی از دلیِل پذیرش 
ایــران به عنوان عضو به همین مســائل افغانســتان بــاز می گردد 
 که اخیرا اتفــاق افتاده و امنیت منطقه را دســتخوش نگرانی هایی 

کرده است!« 

ایران پس از سال ها تالش، عضو رسمی و دائم سازمان شانگهای شد

تقویت نگاه به شرق
آفتاب یزد در این باره با یوسف موالیی و محسن جلیلوند گفتگو کرده است

سیاسی

 گردشگری دریایی عاملی مهم 

برای رشد اقتصادی سیستان و بلوچستان
ادامه از صفحه اول:

این در حالی اســت که جاذبه های گردشگری 
ایران در دنیا منحصــر به فرد، بی نظیر و زبانزد 

خاص و عام است. 
از ســویی در کارزار گردشگری، آب های بسیار 
تمیز و سواحل طوالنی دریای عمان، به عنوان 
بهترین و بیشــترین پتانسیل ســرمایه گذاری 
صنعت گردشــگری در اختیارکشــورمان قرار 
گرفته است که می توان با کمی دقت و مدیریت 
در جهت آماده سازی زیرساخت های گردشگری 
از هــر متر مربع آن درآمد کســب کرد و بازار 
اشــتغال منطقه را رونقی دو چنــدان داد. اما 
اقتصادی صنعت گردشگری  متاسفانه ســهم 
ایــران که طوالنی تریــن ســواحل را به خود 
اختصاص داده بسیار کمتر از دیگر همسایگان 
جنوبی خود که هرکدام شــاید کوچکتر از یک 

استان ایران باشند، بوده است. 
کشور عزیزمان در کنار سایر جاذبه های طبیعی، 
فرهنگــی و تاریخی با داشــتن بیش از ۲۵۰۰ 
کیلومتر خط ساحلی که حدود ۳۰۰ کیلومتر 
آن سهم اســتان پهناور سیستان و بلوچستان 
اســت، از اســتعداد بالقوه ای برای گســترش 
توریسم و گردشگری دریایی برخوردار است، اما 

متاسفانه رشد چندانی نداشته است. 
در ایــن میان از گردشــگری دریایی، به دلیل 
نیاز به ایجاد زیرســاخت ها و امکانات بیشتر و 
همچنین تا حدودی ناشــناخته بودن آن برای 

مردم و مسئولین، بیشتر غفلت شده است. 
سواحل کشــورمان به تنهایی باالخص دریای 
عمــان و خاصه آن بخشــی که در ســواحل 
سیستان و بلوچســتان واقع شده است دارای 

جاذبه های گردشگری طبیعی متعددی است. 
همان طورکه می دانیم یکی از دغدغه های اصلی 
حاکمیت همواره بحث اشتغالزایی، بخصوص در 
اســتان های کمتر توسعه یافته مانند سیستان 
و بلوچســتان بوده و هســت و از آنجا که این 
منطقه دارای نیروی کار متعهد اســت می توان 
با هدایت و مدیریت ســرمایه گذاری بخصوص 
در بخش گردشــگری با توجه به پتانسیل های 
بسیار باالی منطقه آن ها را به فعل تبدیل کرد 
و زمینه اشتغال هزاران نفر در حاشیه سواحل 

استان را مهیا کرد. 
امروزه مزیت هــا و عواید حاصل از فعالیت های 
بندری و دریایی آن چنان گســترده اســت که 
بیشتر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند آن 
را راهی برای تبدیل شــدن به قدرت اقتصادی 

می دانند. 
متأســفانه با وجود فرصت های بسیار مناسب 
در کشــور برای گسترش ســفرهای دریایی، 
تاکنون توجه چندانی به آن نشــده است. این 
در حالی است که کشورهای دیگر با استفاده از 
ظرفیت های خود و به حداکثر رساندن امکانات 
موجود، صنعت گردشگری و حمل ونقل مسافر 
را به پشــتوانه اقتصادی کشــور خــود تبدیل 

کرده اند. 
در بررسی نقاط ضعف گردشگری دریایی چند 
نکتــه مهم همچون ادغام مفهوم گردشــگری 
دریایی و مســافرت دریایــی، بیگانگی مردم با 
ظرفیت دریایی و دیگری نبود زیرســاخت های 
متناسب با ظرفیت های موجود قابل بیان است؛ 
مواردی که در دیگر مناطق دریایی جهان مورد 

توجه قرار گرفته است.
البته شــاید ایــن ذهنیــت ایجاد شــود که 
گردشــگری دریایــی در کشــورهای خارجی 
متفاوت با ایران اســالمی اســت اما نکته این 
اســت که گردشگری دریایی در کشور اسالمی 
ایران نیز می تواند در چارچوب موازین اسالمی 
و اجتماعــی حاکم بر جامعــه و حتی فرهنگ 
بومی مردم منطقه رونق یابد. اتفاقا به این دلیل 
که ایران از امن ترین کشــورهای دنیا در بحث 
گردشــگری و از مقیدترین کشــورها در بحث 
رعایت مســائل اخالقی است، این صنعت بهتر 
از هر جای دنیــا می تواند در چارچوب موازین 

اخالقی رشد و توسعه یابد. 
از سویی فرهنگ ســازی می تواند نقش مهمی 
در توسعه فرهنگ گردشــگری دریایی استان 
و کشورمان ایفا کند، چراکه فرهنگ مسافرت 
دریایی در ایران جز برای افراد ساحل نشــین و 
بومی که نزدیک دریاها هســتند و بین مناطق 
همجوار ســاحلی تردد می کنند، شناخته شده 
نیست، البته در این بحث حفظ مباحث زیست 
محیطی ســواحل نیز جای تأمل فراوان دارد. 
ایجاد اســکله های دریایــی در مناطق چابهار، 
کنــارک و زرآباد به عنــوان نزدیکترین نقطه 
اســتان به تنگه هرمز و خلیج فارس، تفریحات 
سالم ســاحلی، رســتوران های دریایی، ایجاد 
مناطق حفاظت شــده در دریا به منظور حفظ 
زیستگاه آبزیان و غیره می تواند جذابیت خاصی 

به سواحل چابهار، کنارک و زرآباد دهد، چیزی 
که متاسفانه هنوز مورد توجه بخش خصوصی 

قرار نگرفته است. 
از طرفی راه اندازی موزه دریایی، رستوران های 
دریایی، آموزش راهنمایان تخصصی گردشگری 
دریایی، ایجاد غواصی در سواحل و غیره می تواند 
رونق بســیار ویــژه ای به صنعت گردشــگری 
دریایی دهد امکاناتی که هنوز در استان مان یا 

وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ است. 
از سویی صنعت لنج سازی کشور که اتفاقا بخش 
مهمی از آن در شهرســتان کنارک فعال است، 
میراث بزرگی اســت اما ایــن صنعت امروزه با 
تکنولوژی های روز دنیا مطابقت ندارد. از طرفی 
ساخت اسکله های ویژه گردشگری نیز ضرورتی 
اســت که باید به آن توجه ویژه شــود. مناطق 
گوردیم کنــارک و درک شهرســتان زرآباد و 
گالک زرآباد در کنار مناطقی از چابهار از جمله 
مناطقی است که از جنبه های گوناگون دارای 

پتانسیل ایجاد اسکله های گردشگری هستند. 
در چابهــار، کنارک و زرآباد پدیــده ای وجود 
دارد با عنوان »فیورت« یا شکســتگی ساحل، 
وقتی در طول ســاحل پیش می روید، در ابتدا 
دسترســی راحت به ساحلی ماسه ای و تمیز را 
داریــد و بعد از آن و با فاصله ای بســیار اندک 
شکستگی های ساحلی با ارتفاع گاه تا صد متر 
می رسد که قابل شیرجه، سقوط آزاد یا پرواز با 

کایت است. 
ما برای اســتفاده از این پتانســیل ها نیازمند 
مدیریتی هماهنگ هستیم و در واقع گردشگری 
یک ســازمان هماهنگ است و ما می توانیم در 
حوزه های پژوهشــی، شناســایی و هماهنگی 
متمرکــز یــا مناطق مناســب اکوتوریســتی 
را معرفــی کنیــم. هم اکنون در سیســتان و 
بلوچســتان و باالخص جنوب این استان باید 
روی »ترین های« منطقــه تکیه کند و با بیان 
کردن امتیازات این »ترین ها« آن ها را به برندی 
برای جذب گردشگران داخلی و خارجی معرفی 
کرد: تنها بندر اقیانوسی، زیباترین و امن ترین 
سواحل کشــور، پاکیزه ترین سواحل کشور، و 

غیره. 
باید با توجه به قابلیت ها، امکانات و جاذبه های 
طبیعی، فرهنگی و تاریخی ســواحل اســتان، 
بــه آن ها به مثابه فرصتی بــرای انواع مختلف 
گردشگری نگریسته شود که با یک برنامه ریزی 
حساب شده ملی و اســتانی، عایدات و منافع 
بسیاری برای این استان و کشورمان به ارمغان 

خواهد آورد. 
توریست ســاحلی، اکوتوریســت و غیره تنها 
نمونه هایی از آن ها هســتند که بــا ارائه طرح 
و پروژه های مشــخص و عملی حتی می توان 
ســرمایه گذارهای خارجی را نیز برای این مهم 

جلب کرد. 
البته این امر می بایست حتماً با توجه به شرایط 
محلی و زیســت بوم و جغرافیــای فرهنگی و 
طبیعی این مناطق صورت گیرد، به طوری که 
آسیبی به آن ها نرسد، چرا که میراث فرهنگی 
و تاریخی ما نیاز به پاسداری و مراقبتی حساب 
شده دارد وگرنه خســارت وارده به آن ها قابل 

جبران نخواهد بود. 
بد نیست بدانیم که مهم تر از میراث فرهنگی، 
میراث طبیعی ماست که متأسفانه پیش از این، 
مورد کم توجهی واقع شــده اســت که باید با 
طرح ها و برنامه های کارشناسی و جامع زیست 
محیطی حفظ شود و برای نسل های آینده باقی 
بماند و تنها در آن صورت است که می توان به 
منافع حاصل از گردشــگری آن خوشبین بود، 
کــه در این راه باید به طرح هــا و نوآوری های 
جدید در برنامه ریزی ها توجه ویژه شود و جدی 

گرفته شوند. 
بــه بیانــی دیگر، تمــام جنبه هــای مختلف 
گردشــگری باید با در نظر گرفتن آسیب های 
زیست محیطی شان پیش روند و مواردی که راه 
چاره ای ندارند، از آن اجتناب کنند. به خصوص 
از توریســت های  مناطق ســاحلی که عمدتاً 
تفریحی پر می شوند، باید آسیب های احتمالی 
و آلودگی های زیست محیطِی خاکی، ساحلی و 
آبی را نیز از نظر دور ندارند و طرح های مشخص 
برای جلوگیری از آلودگی ها یا برطرف کردن شان 

داشته باشند. 
فرهنگ میزبان نیز از اجزای اصلی اکوتوریسم 
است و مردمی که ســال ها با روابط اجتماعی 
و فرهنگ خاص شــان در یــک منطقه زندگی 
می کنند، برای هر نوع تغییری از جمله باز شدن 
پای گردشگران به منطقه، باید در هر برنامه ای 
لحاظ شــوند و حتی منابع فرهنگی به عنوان 
یکی از جاذبه های گردشــگری در نظر گرفته 
شــوند، با علم به این که ارتباط بین فرهنگ و 
گردشگری بر کسی پوشــیده نیست. آن ها از 
یک سوی، رابطه ای دو جانبه با یکدیگر دارند؛ 
به طوری که فرهنگ و گردشگری از هم تأثیر 
می پذیرند و از سویی دیگر، گردشگری سهمی 

مهم در توسعه فرهنگی دارد.

7
یک پیشنهاد 

برای درآمد پایدار مطبوعات
ادامه از صفحه اول:

حتما مسئوالن و مدیران این پروژه ها نیز تمایل 
زیادی دارند تا حاصل دســترنج شان به سمع 
و نظر مردم برســد و مــردم از صفر تا صد این 
پروژه هــا که از بیت المال می باشــد در جریان 
باشند و برای آیندگان نیز به یادگار بماند یعنی 
در این موضوع یک نیاز دو طرفه بین رســانه و 
مســئوالن این پروژه های دولتی وجود دارد. به 
نظر می رسد اگر درصدی مشخص از هزینه های 
اجرای ایــن پروژه ها به مطبوعات مســتقل و 
شاخص اختصاص یابد هم نیازهای فوق برطرف 

می شود و هم این رســانه ها به درآمدی پایدار 
می رسند.

البته این ایده نیازمند چکش کاری اســت ولی 
برای شــروع می توان روی آن بحث و بررســی 
نمود.بــرای مثال چنین ایده ای نیازمند نظارت 
جدی است چرا که بنا نیست رسانه های دولتی 
وشــبه دولتی ذی نفع شوند زیرا آنان بهرحال 
یک دست شــان در جیب بیت المال است در 

عین حالی که کارکردی نیز ندارند!
بنده حاضر هستم در صورت ابراز تمایل از سوی 
مسئوالن مرتبط، این ایده را با جزئیات بیشتر 
تشریح نمایم. همچنین بهتر است کارشناسان و 
اهالی مطبوعات نیز اگر راهکاری برای جلوگیری 
از مرگ تدریجی مطبوعات دارند ارائه دهند تا 

فکری برای این بحران شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
صاحبان سهام )نوبت دوم( 

 شرکت خدمات فنی فوالد یزد )تعاونی سهامی عام( به شماره ثبت۱۳۶ 
و شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۵۳۰۹۳

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی ایشان می رساند، جلسه 
 مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده این شرکت راس ساعت ۱۴روز یکشنبه مورخ
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ تشکیل و به علت حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در این مجمع 
موضوع ماده ۸۷ قانون تجارت، جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم این شرکت راس ســاعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱در محل قانونی 
شــرکت واقع دریزد: بلوار آزادگان- بلوار شهید دهقان منشادی - کیلومتر ۲۴جاده 

فوالد آلیاژی - جنب شرکت فوالد آلیاژی ایران، تشکیل می گردد. 
دستورجلسه: 

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکالی قانونی آنان می توانند با در دست داشتن 
کارت شناســایی معتبر و یا مســتندات مؤید نمایندگی قانونی یا وکالت به منظور 
اخذ برگ ورود به جلســه، روز مجمع ساعت ۱۲:۰۰الی ۱۴:۰۰ به امورسهام شرکت 

مراجعه نمایند. 
ضروری اســت مســتندات مؤید نمایندگی، وکالت، والیت و یا قیمومت حداقل سه 
روزکاری قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، به اداره 

امور سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود. 
الزم بذکر است پیرو نامه شماره ۴۴۰/۰۵۰/پ/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تا اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی 
شــرکت ها صرفا در شــرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ســهامدار حقیقی یا حقوقی 
تشــکیل شــود، امکانپذیر اســت. لذا در جهت بهره گیری از امکانات سایت و سایر 
روش های الکترونیکــی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، از طریق پیوند 
https://www.aparat.com/folad_yazd/live یا شبکه اجتماعی اینستاگرام 
شرکت به نشانی Khfula امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت دوم به صورت زنده فراهم می گردد. از کلیه سهامداران محترمی که از 

طریق فضای مجازی این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم. 
هیئت مدیره شرکت خدمات فنی فوالد یزد )تعاونی سهامی عام(

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که با پیوستن رسمی ایران به سازمان همکاری شانگهای همه اضالع »مربع 
قدرت شرق« کامل شد. سید نظام الدین موسوی در گفتگو با ایسنا در توضیح اهمیت پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، 
تاکید کرد: در سازمان شانگهای کشورهای مختلف آسیایی حضور دارند که تاکنون روسیه، چین و هند مهمترین آن ها بودند و 
اکنون با پیوستن جمهوری اسالمی ایران به این سازمان ضلع چهارم »مربع قدرت شرق« نیز کامل شد. وی افزود: سه قدرت قبلی 
حاضر در سازمان شانگهای، به لحاظ اقتصادی و نظامی جایگاه باالیی در سطح جهانی دارند اما پیوستن ایران به این سازمان به 
عنوان قدرت چهارم با توجه به موقعیت سوق الجیشی، ذخایر انرژی و بویژه اثرگذاری سیاسی و معنوی آن در جهان اسالم، به 
لحاظ راهبردی حائز اهمیت فراوان است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با تشریح اهداف و ابعاد تعامالت موجود 
در سازمان شانگهای گفت: این سازمان بر خالف نمونه غربی آن یعنی سازمان آتالنتیک شمالی )ناتو( صرفا یک پیمان نظامی و 
امنیتی نیست بلکه در طی زمان ابعاد مختلفی از همکاری در حوزه های مختلفی چون اقتصادی، تجاری، فرهنگی، انرژی و نیز 
مقابله با تروریسم و قاچاق را نیز شامل شده است. وی ادامه داد: ایران اکنون عضو رسمی یک سازمان همکاری با بازاری حدودا 
سه میلیارد نفری است که به لحاظ اقتصادی فرصتی کم نظیر برای ما به شمار می آید و باید برای بهره گیری از این فرصت، یک 
نقشــه راه و برنامه راهبردی و بلندمدت تدوین کنیم. موسوی تصریح کرد: پیوستن رسمی ایران به سازمان شانگهای به رغم 
فشارها و تهدیدهای متعدد رژیم ایاالت متحده آمریکا نشان داد که عصر یکجانبه گرایی در روابط بین الملل به پایان آمده و شاهد 

شکل گیری نظم جدیدی در جهان هستیم که مربع قدرت شرق از بازیگران اصلی و تاثیرگذار آن به شمار می آید.

موسوی: همه اضالع »مربع قدرت شرق« کامل شد |

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در واکنش به نظر موافق سران هشت کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای، 
با تبدیل عضویت جمهوری اسالمی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی، گفت: اقتصاد مقاومتی عالوه بر آن که درون زا است، برای 
شکستن تحریم ها با اقتصادهای جهانی نیز تعامل دارد. به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: 
»با پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری  شانگهای ، سیاست خارجی ما وارد افق های روشن تری شد. همکاری با 
همسایگان و شرکای آسیایی باید رکن دکترین سیاست خارجی دولت سیزدهم باشد. اقتصاد مقاومتی عالوه بر آن که درون زا 
است، برای شکستن تحریم ها با اقتصادهای جهانی نیز تعامل دارد.« به گزارش ایسنا، در پایان بیست و یکمین نشست سران 
سازمان شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران هشت کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را با 

تبدیل عضویت جمهوری اسالمی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. 
بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و کشورمان از این پس به عنوان 

عضو اصلی این سازمان مهم منطقه ای با کشورهای عضو، همکاری و تعامل خواهد داشت. 

واکنش یک عضو هیئت رئیسه مجلس به پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری  شانگهای |

رئیس جمهور روسیه در یک ارتباط تصویری با نشست شانگهای از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت 
کرد. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در نشست شانگهای درباره 
عضویت کامل ایران در ســازمان همکاری شانگهای گفت: همه ما اهمیت زیادی برای همکاری سازمان همکاری شانگهای با 
کشورهایی قائل هستیم که به دنبال برقراری گفتمان آزاد و برابر با سازمان ما بوده و امکان ملحق شدن به فعالیت های آن را 
در نظر دارند. در این زمینه، روســیه از تصمیم آغاز کردن روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت می کند 
که برای تایید به شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعالم شده است«. پوتین در این راستا ادامه داد: ما 
همیشه طرفدار مشارکت کامل ایران در فعالیت این سازمان بوده ایم چون این کشور نقش مهمی در اوراسیا دارد و مدت هاست 
که همکاری ثمربخشی با سازمان همکاری شانگهای داشته است. او افزود: ورود ایران بدون شک به افزایش اقتدار بین المللی 

این سازمان کمک خواهد کرد. 

پوتین: از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت می کنیم |

رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال در سازمانهای بین المللی، 
چندجانبه گرایی و مخالفت با یکجانبه گرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با 
چالش های بین المللی و منطقه ای بوده است، گفت: تقویت همکاری های دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی، عامل مهمی در ارتقای 
نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی است. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
روز جمعه طی سخنانی در جمع سران و مقام های شرکت کننده در بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، 
افزود: ســازمان همکاری شانگهای به خوبی نشان داده که می تواند با اتکا به ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی، ارزشی و جمعیتی 
خود به نیروی پیشران چند جانبه گرایی جهانی تبدیل شود واین امر نشان دهنده فراهم بودن بستر شکل دهی به جامعه ای بر 
پایه ارزشهای مشترک کشورهای در حال توسعه است. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جهان وارد دوران جدیدی شده است 
و ســلطه طلبی و یکجانبه گرایی رو به زوال است، اظهار داشت: نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و بازتوزیع قدرت به 
سود کشورهای مستقل، در حال تغییر است. رئیسی تصریح کرد: در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و 
چالش هایی همچون تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد؛ تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای 
جهان و بویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است و حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده، نه 
یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. رئیس جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: سازمان همکاری شانگهای و »روح حاکم بر آن« 
یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشترک، ابزاری کلیدی در راستای 

حفظ صلح در قرن 21 است. 

تروریسم اقتصادی از موانع کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه ای محسوب می شود |

وزیر خارجه کشــورمان در حاشیه اجالس شانگهای از حمایت پوتین و الوروف برای عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران نزد 
ســازمان همکاری شانگهای تشکر کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: در حاشیه نشست سران 
سازمان همکاری شــانگهای، با آقای الورف وزیر خارجه روسیه گفت وگو و از حمایت آقای پوتین و ایشان برای عضویت دائم 

جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان همکاری شانگهای تشکر و در مورد بیانیه صادره پیرامون وضعیت افغانستان توافق کردیم. 

تشکر امیرعبداللهیان از حمایت پوتین و الوروف برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای |

وزیر خارجه کشورمان در سخنانی تصریح کرد که آثار عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای در برنامه اقتصادی 
دولت سیزدهم قابل شهود خواهد بود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان پس از نشست سران سازمان همکاری 
شانگهای در اظهاراتی با اشاره به پذیرش عضویت دائمی ایران در این سازمان گفت: فکر می کنم این را دستاورد خیلی مهم این 
 اجالس به حساب بیاوریم و مردم عزیزمان حتما آثار آن را در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم مالحظه و مشاهده خواهند کرد

البته روند عضویت دائم به گونه ای اســت که مرحله به مرحله گام هایی اتخاذ می شود که در هر مرحله یکی از حلقه ها فعال 
می شود و در نهایت در یک پروسه حداکثر یک ساله تا یک سال و نیمه تمامی بخش های مرتبط به عضویت دائمی ما به شبکه 
بزرگی که در میان کشورهای عضو شانگهای قرار دارد فعال بشوند. وی افزود: این شروعی دقیق است اما به موازات آن جناب 
آقای رئیس جمهور همانطور که در بخش های مختلف خبری منتشر شد با سران کشورهای عضو شانگهای مالقات های دوجانبه 
زیادی را داشــتند. عمده مالقات های ما حول محور همکاری های اقتصادی و تجاری، همکاری های گمرکی، ترانزیتی و انرژی 
می چرخید. در مواردی ما در این حوزه ها دانشجویان زیادی هم داریم. بعضی از مشکالت دانشجویی و مشکالت تجار و بازرگانان 
که باید حل می شد مورد توجه قرار گرفت. به دلیل اینکه تعدادی از وزرای محترم همراه رئیس جمهور هستند، ما بالفاصله بعد 
 از هر مالقات، مالقات های دوجانبه وزرای همراه را با هیئت های همتای خودشان ساماندهی کردیم. امیرعبداللهیان ادامه داد:

عالوه بر نشست سران شــانگهای که عضویت دائم ایران در آن کلید خورد، با توجه به تحوالت افغانستان و نگرانی هایی که 
در ســطح منطقه و سطح جهانی در این رابطه وجود دارد، نشست مشترکی را داشتیم که سران سازمان همکاری شانگهای و 
سران سازمان همکاری امنیت دسته جمعی منطقه سی ای اس به طور مشترک با تم امنیتی این اجالس را برگزار می کردند که 
پیامدهای سیاسی-امنیتی تحوالت افغانستان را مورد توجه قرار دهند. جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهمان دعوت شد و در 
این نشست سران کشورها درخصوص تحوالت افغانستان صحبت کردند و عمدتا درخصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان 

اتفاق نظر داشتند. 

مرم آثار عضویت ایران در سازمان شانگهای را در برنامه اقتصادی دولت مشاهده خواهند کرد |



»معلِم خیابان« 
در روستای دورافتاده هند

یک معلم خالق در روســتایی در هند، دیوار 
بیرونــی خانه ها را به تخته ســیاه و پیاده رو 
را بــه کالس درس تبدیل کــرده تا بتواند در 
طول تعطیــالت کرونایی به کودکان تدریس 
کند. به گزارش عصر ایران، تعطیالت طوالنی 
مــدارس در دوران کرونــا ضربــه بزرگی به 
آمــوزش کودکان در هند زده اســت. پس از 
اعمال محدودیت های شــدید کرونایی در ماه 
مارس )اســفند( ۲۰۲۰ مدارس بســیاری از 
مناطق در سراسر هند تعطیل شدند. این در 
حالی است که بســیاری از محصالِن مناطق 
دور افتاده و محروم هند به اینترنت و وسایل 
دیجیتــال الکترونیکی بــرای آموزش آنالین 
دسترسی ندارند. دیپ نارایان نایاک، ۳۴ساله 
معلم روســتای »جوبا آتپــارا« هند در طول 
تعطیالت کرونایی برخی از دیوارهای نزدیک 
به مدرسه روستا را به تخته سیاه تبدیل کرد و 
در مدرسه خیابانی خود به دانش آموزان درس 
می دهد. روســتای آن ها در ناحیه »پاشــیم 
باردهمــان« ایالت »بنگال غربی« در شــرق 
هند قرار دارد. در روزهای گذشــته کودکان 
این روســتا با گچ روی تخته های سیاه خود 
نوشتن را تمرین کردند و با نظارت معلم کار با 
میکروسکوپ را یاد گرفتند. نایاک همه چیز را 
به ۶۰ دانش آموز خود یاد می دهد. از ترانه های 
ریتمیــک مهد کودک تا اهمیت اســتفاده از 
ماسک و شستن دســت برای مقابله با کرونا. 
او در میان روســتاییان محبوب اســت و از او 

به عنوان »معلِم خیابان« یاد می کنند.

 برخی ها هنوز حال و هــوای زمان های قدیم 
 در سر می پرورانند و با بدمستی، درگیری، قلدری 
و قداره کشی موجب ســلب آسایش و ایجاد 
رعب و وحشت مردم می شوند. این گونه افراد 
هنجارشکن توســط ماموران نیروی انتظامی 
دستگیر و برای رسیدگی به دادگاه تحویل داده 
می شــوند. اما پس از مدت کوتاه خالفکاران با 
وثیقه آزاد می شــوند و به محــل درگیری و 
شــرارت مراجعه و آزادانه پرسه می زنند و این 
مسئله باعث می شود در مردم ترس ایجاد شود 
و بار دیگر در برابرشان نایستند و به باج خواهی 

آنان پاسخ مثبت دهند. 
آیا بهتر نیست چنین افرادی که مخل آسایش 
شهروندان اند و ایجاد ناامنی می کنند، بازپرس ها 

و قضات دادگاه ها، بیشتر سخت گیری کنند؟ 
زندان برای برخی متهمان شــاید جای خوبی 
نباشــد، اما ترس از زندانی شــدن یا قوانین 
سخت تر مانند تبعید یا به کارگیری مجرمان 
در کارهای سخت و طاقت فرسا باعث می شود 
کمتر شاهد درگیری و زورگویی و قداره کشی 
در جامعه باشــیم. این احتمال هم وجود دارد 
آن هایی که در شــرارت و درگیری دســتگیر 
شــده اند به جای این که از کاری که کرده اند، 
پشیمان شده باشــند، جری تر شوند و مردم 
کوچه و بازار را با سالح سرد بیشتر تهدید کنند 
و برای زن و بچه شان پاپوش بدوزند و مشکالت 
عجیبی فراهم کنند یا آسیبی به آنان برسانند. 

امیدواریــم این موضوع بیشــتر مــورد توجه 
مسئولین قرار گیرد. گرچه مسئوالن بهتر قانون 
را وارد هستند و نباید در کارشان دخالت کرد، 
اما به عنوان پیشنهاد، می شود مطرح کرد که 
بهترین مجــازات چاقوکش و معتاد، تبعید به 
جزیره و گماشتن آنان به کار تولید است، کاری 
که بسیاری از کشورهای جهان انجام می دهند 

و موفق هم هستند.

قداره کشان و 
قلدران را آزاد نکنید

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

همسرآزاری،  شــبکه:  گروه  یزد-  آفتاب 
عمل  هرگونه  که  اســت  مغموم  پدیده ای 
خشونت آمیز منجر به آسیب و صدمه، اذیت، 
آزار، تهدیــد، محدودیت و محرومیت های 
می شود.  نامیده  آزاری  همســر  مختلف، 
اما  دارد  همســرآزاری دالیل مختلفــی 
متاسفانه باید گفت که این موضوع در ایران 
روبه افزایش است به طوری که چندی پیش 
محمود علیگو، رئیــس اورژانس اجتماعی 
کشــور در این باره گفته بود که بیشترین 
اورژانــس اجتماعی اطالع  به  مواردی که 
داده می شــود، مواردی مانند کودک آزاری 
و همســرآزاری است. مسئله ای که در این 
میــان وجود دارد این اســت که برخی از 
زنان در برابر همسر آزاری، بنا به هر دلیلی 
سکوت می کنند اما برخی ها هم هستند که 
علی رغم داشتن شرایط بحرانی و ترس زیاد، 
راه حل های جالبی را برای بیرون رفتن از آن 
شرایط پیدا می کنند. مانند یک بانوی قمی 
که با تماس با پلیس و درخواست پیتزا خبر 
در  می دهد.  شوهرسابقش  همسرآزاری  از 
این راستا سردار بهادر اسماعیلی جانشین 
فرمانده انتظامی استان قم می گوید: »بامداد 
سه شنبه خانمی با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ قم تماس و ســفارش پیتزا می دهد که 
هوشیاری اپراتور باعث شد تا با درخواست 
از شخص تماس گیرنده  پاسخ »بله-خیر« 
و اطمینــان از مزاحمت برای وی، بالفاصله 

موضوع به مأموران گشت کالنتری ۱۹ توحید 
اعالم و موضوع در دستور کار مأموران این 
کالنتری قرار گرفت. « وی افزود: »در ادامه 
پلیس با حضور در محل وقوع تماس، عامل 
مزاحمت که همسر ســابقش بوده و وارد 
منزل شده را دستگیر و به کالنتری منتقل 
کردند. تحقیقات تکمیلی از علل و انگیزه 

ارتکاب جرم در دست بررسی است.« 

< اقدامی مسبوق به سابقه
البته این بار اولی نیســت کــه یک زن با 
تماس بــا پلیس با همین شــیوه، خبر از 
همسرآزاری می دهد. سال گذشته زنی در 
شیراز هنگام تماس با پلیس ۱۱۰ وانمود کرده 

که با چلوکبابی تماس گرفته و تالش کرده 
به پلیس بفهماند که در معرض خشــونت 
خانگی قرار دارد و درخواست کمک کرده 
اســت. این زن در تماس خود با پلیس ۱۱۰ 
گفتــه می خواهد »چلوکباب و نوشــابه« 
سفارش دهد. در مقابل، کاربر ۱۱۰ در ابتدا 
ســعی کرده به او بگوید که با پلیس تماس 
گرفته، اما بالفاصله متوجه می شود که این 
زن در تالش است تا به نحوی به او بفهماند 
که نیاز به کمک دارد و در شرایط خشونت 
خانگی قرار گرفته است. به گفته یک مقام 
انتظامی اســتان فارس، کاربر ۱۱۰ پس از 
آنکه متوجه وضعیت تماس گیرنده می شود، 
با طرح ســواالتی از این زن می خواهد تا با 

پاسخ بله یا خیر به او جواب داده تا بتواند 
بیشتر به شــرایط او پی برده و همچنین 
آدرس او را به دست آورد که در نهایت هم 
پلیس به کمک این زن می رود. گفتنی است 
که استفاده از چنین روشی برای درخواست 
کمک از طریق تمــاس با خدمات اورژانس 
سال هاســت در اینترنت دست به دســت 
می چرخد و مختص کشــور ما نیست مثال 
وایرال  مجازی  فضای  در  ویدیویی  پیش تر 
شده بود که زنی در آمریکا با همین روش 
در خواست پیتزا توانست موقعیت خود را به 

پلیس گزارش دهد! 

< واکنش کاربران
حال اتفاقی که برای بانوی قمی افتاد مورد 
توجه کاربران شــبکه های اجتماعی قرار 
گرفته و واکنش های آن ها را در پی داشته 

است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: 
به  آفرین  به دادش رســیدن  »خوشحالم 

هوش اون مامور«. 
کاربردیگری گفته است: »خیلی خوشحالم 
که در لحظه از فکرش استفاده کرده هول 

نشده خدا رو شکر«. 
اینطوری می نویسد:  از کاربران  یکی دیگر 
»خوبه اون فیلم درخواست پیتزا از پلیس 
آمریکا )یا اروپا( پخش شد. جنبه آموزشی 

داشت«.

روش جالب بانوی قمی برای گزارش یک آزار و اذیت

تماس با ۱۱۰ برای سفارش پیتزا!

اعتراض زنان افغان؛ 
به لباس من دست نزن! 

پس از تظاهرات خیابانی در شــهرهای بزرگ 
افغانستان، زنان برای اعتراض به سیاست های 
طالبان در قبال آن ها به شــبکه های اجتماعی 
روی آوردنــد. به گزارش فــرارو، در کمپینی 
علیه قوانین جدید پوشش دانش آموزان دختر 
که توسط طالبان اعمال شده، زنان افغانستان 
در سراســر جهان بــا انتشــار عکس هایی از 
خود، با لباس های رنگارنگ ســنتی و استفاده 
از هشــتگ »به لباس من دســت نــزن« به 
 این حرکت پیوســتند. این کارزار با هشــتگ 
#به لباسم دست نزن یا #فرهنگ-افغانستان 
و   DoNotTouchMyClothes#(
#AfghanistanCulture( موفــق شــده 

اســت تا کنون صدها زن افغان را به انتشــار 
تصاویر پوشش های رنگارنگ زنان در این کشور 
و تأکید بر اهمیت حفظ این میراث فرهنگی و 
زیر سوال بردن ادعای طالبان در حفظ فرهنگ 
افغان تشویق کرده است. لباس های سنتی زنانه 
افغانستان شامل پیراهن های جلیقه داری است 
که مچ پا را می پوشــاند. زنان برای پوشــاندن 
سرخود از روسری اســتفاده می کنند. این در 
حالی اســت که برقع یا نقاب های که صورت 
را می پوشاند به اجبار توسط طالبان در دوران 
حکومت قبلی خود به زنان تحمیل شــده بود 
و دوباره توســط دولت جدیدشان بازگردانده 
شده است. این اعتراض همچنین پاسخی بود 
به گردهمایی ۳۰۰ زن با لباس های مشکی و 
کامال پوشیده که توســط طالبان در دانشگاه 

کابل برگزار شد.

جشنواره گوجه های بدترکیب! 

ده ها گوجه فرنگی زشت برای دریافت جایزه ای 
به نام »گوجه فرنگی زشت تودال« در اسپانیا 
رقابت کردنــد. عده ای از شــرکت کنندگان 
می گوینــد زشــتی گوجه فرنگی هــا به طور 
شانســی بوده و عده ای دیگر گرده افشــانی 
ناموفق زنبورها را مسئول بدترکیبی گوجه ها 

می دانند. / فرارو
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از سخن چینان ماللت ها پدید آمد ولی حافظ نامه 
گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت

تفسیر: حافظ چو بشنید برخی خیلی علیه رئیس جمهور سابق حرف 
می زنند به آنان می گوید: سخن چینی هایتان مالل آورست ول کنید 

فالنی هر چی بود رفت!

نقاشــی ها و طراحی هــای ناصرالدین شــاه در 
نمایشــگاهی مجازی در کاخ جهانی گلســتان 
رونمایی شــد. به گزارش ایسنا، ۱۳ اثر انتخابی 
از طراحی ها و نقاشــی های ناصرالدین شــاه در 
حوضخانه میــراث جهانی گلســتان به صورت 
مجازی به نمایش گذاشــته شده است. برخی از 
این آثار برای نخســتین بار نمایش داده می شود. 
بیشــتر طراحی ها ســیاه قلم بوده که در میان 
آن ها، تابلوهای رنگ روغن و آبرنگ هم مشاهده 
می شود. پرتره درباریان، زنان حرمسرا، شکارها و 
طبیعت، از جمله مشــق و طرح های به جامانده 
از ناصرالدین شــاه اســت. ویژگی این تصاویر، 
سوای هنر و استعداد شاه قاجار، حاشیه نگاری و 
دست خطی است که در کنار هر اثر به جا گذاشته 
و خالصه وضعیتی را از شرایط آن طراحی، تاریخ 
و موقعیت جغرافیای آن ثبت کرده اســت. مثال 
در حاشــیه نقاشــی یکی از خادمــان دربار، به 
دســت خط ناصرالدین شاه نوشــته شده که در 
۵ دقیقه مشق شــده که گویای سرعت عمل او 
در طراحــی بوده اســت. در مجموعه به نمایش 
گذاشته شــده، دو تابلو رنگ روغن در سال های 
پایانی زندگی ناصرالدین شــاه کشیده شده که 
یکی از آن ها ناتمام مانده و دست نوشته ای روی 
اثر به این شرح مشاهده می شود: »این پرده را در 
ســنه ۱۳۱۳ هجری قمری شاه شهید به دست 
مبارک ســاخته و ناتمام مانده است.« در همان 
سال، ناصرالدین شاه ترور شد. حسین پور، ناظر 
بر امور موزه های کاخ گلستان و کارشناس موزه 
در شرحی که از این نمایشگاه مجازی داده گفته 

است: این نمایشگاه بخشــی از آثارِ باقی مانده از 
هنرهای ناصرالدین شــاه است. شــاه قاجار آثار 
دیگری داشــته، همچون مرقعات نقاشی، اشعار 
و یادگاری هایی از سفرهای فرنگ که در مخازن 
این مجموعه نگهداری می شــود و پس از کرونا 
تمام این آثار به نمایش گذاشــته خواهد شــد. 
آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ 
گلســتان نیز درباره این نمایشگاه که به صورت 
مجازی برگزار شــد، با بیان این که مجموعه ای 
نادیــده از آثار نقاشــی ناصرالدین شــاه برای 
نخستین بار به صورت مجازی به نمایش گذاشته 
شده است، گفت: ناصرالدین شاه که ذوق هنری 
خود را در هنرهای مختلف محک می زد، چه در 
زمان والیتعهدی که در تبریز ســکونت داشت و 
چه پس از آن که به تختگاه تهران مهاجرت کرد 
و در کاخ گلســتان به حکومت نشست، به هنر 
نقاشــی و طراحی نیز عالقه مند بود. به گفته او، 
ناصرالدین شــاه از شــاگردان میرزا حسن خان 
صنیع الملک غفاری بوده که با ذوق شاهانه خود 
و بــا قلم آهن و مرکب ســیاه، چهره درباریان و 
زنان اندرونی را نقاشی کرده و با مناسبت، جمله 
یا شــعری را در حاشــیه آن ها می نوشته است. 
اســلوب نقاشی های ناصرالدین شــاه نیز مشابه 
استادش برپایه طبیعت گرایی بوده و با ذکر جزء 
به جزء همه مناظر طبیعی را به همان شکلی که 
می دیده، به تصویر کشیده و مانند استادش دارای 
نگاهی مدرن و متأثر از فرهنگ اروپایی اســت و 
تالش کرده تا با کپی برداری از استادش آثار را با 

نقاشی دیرین ایرانی و نگارگری پیوند دهد.

دختر هندوســتانی که به جــای خمیر دندان 
اشــتباها از یک ماده مرگبار حین مسواک زدن 
اســتفاده کرده بــود جانش را از دســت داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران این دختر که 
اشتباها از تیوب حاوی سم موش به جای تیوب 
خمیردندان استفاده کرده بود بر اثر مسمومیت 
جانش را از دست داد. این اتفاق در ساعت ۱۰ 
صبح روز یکشــنبه و در شــهر بمبئی رخ داد. 
افسانه خان که پس از برخاستن از خواب طبق 
عادت همیشگی قصد مسواک زدن داشت دچار 
این اشــتباه مرگبار شد. این دختر پس از آنکه 
متوجه مزه و بوی متفاوت خمیر مورد استفاده 
شد بالفاصله محتویات داخل دهان خود را به 

بیرون پرتاب کرد و دهانش را شست. او سپس 
به انجام کارهــای روزمره خود پرداخت. با این 
حال در ادامه به دلیل درد شدید معده به دست 
کم ســه بیمارستان دولتی و غیردولتی منتقل 
شــد. این دختر در حالی کــه حالش وخیم تر 
می شد خانواده اش را در جریان قرار داد و آن ها 
او را برای درمان به بیمارســتان سر جی جی 
منتقل کردند. با ایــن حال این دختر با وجود 
تمام تالش ها جانش را از دســت داد. گزارش 
پزشکی قانونی نشــان داد که مرگ این دختر 
بر اثر مســمومیت بوده اســت. گفتنی است؛ 
 تحقیقــات پلیس هنــد در مورد ایــن حادثه 

ادامه دارد. 

تصاویر یک خانه الکچری که در وسط بیابانی 
در آمریکا ساخته شده مورد توجه کاربران قرار 
گرفته اســت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
خانه مجلل لوکســی که در یک زمین ۵ هزار 
هکتاری خالی از سکنه در وسط بیابان ساخته 
شده به قیمت ۱.۷۵ میلیون دالر برای فروش 
گذاشته شده اســت. این خانه که تقریبا برای 
سکونت آماده اســت در وسط بیابان موهاوی 
در ایالت کالیفرنیا واقع شــده است. در تصاویر 
منتشر شده این خانه با تخته سنگ های بزرگ 
و ماســه های داغ اطراف احاطه شده است. این 
خانه در مکانی ساخته شــده که از محله ها و 
بازارهای محلی دور اســت. بدیهی اســت که 

ساکنان خانه برای تهیه مواد غذایی یا مالقات با 
دوستان خود به وسیله نقلیه احتیاج دارند. این 
خانه که از بتن ساخته شده توسط گروه معمار 
معروف »گروه فضایی« طراحی شده است. ایده 
ســاخت این خانه این بود کــه طوری به نظر 
برسد که از شهرها فاصله زیادی دارد و در وسط 
بیایان تنها و متروک رها شده است. با این حال 
روند ساخت و ساز آن مشکالتی را برای سازنده 
به وجود آورد، چرا که حمل و نقل وسایل مورد 
نیاز دشوار بود. طبق گزارشات ساخت این خانه 
هنوز تکمیل نشــده، اما چیدمان و طراحی آن 
بسیار چشمگیر است و خریداران بالقوه آماده 

بازدید از آن هستند.

اشتباه مرگبار دختر هندوستانی 
حین مسواک زدن! 

خانه ای الکچری 
وسط بیابان بی آب و علف! 

پیرامــون تاثیر منفی معضــالت اقتصادی بر 
کانون خانواده، نامه یا روایت سوزناکی از یکی 
از خوانندگان روزنامه برای ما ارســال شد که 
خدمتتان ارائــه می گردد ضمن اینکه خواندن 
این متــن برای افراد طبقــه ضعیف که قصد 

ازدواج دارند ممنوع می باشد! 
مدتی اســت دچار بحران مالی شــدم توانایی 
تامین مایحتاج زندگی را ندارم کانون خانواده ما 
به کانون بحران حتی کانون تهدید تبدیل شده! 
اخالق زنم بد شده عصبی شده. چندی پیش به 
زنم گفتم: اخالقت عوض شده پرخاشگر شدی! 
گفت: من خونه بخت اومدم یا خونه بدبختی؟ 
خونه آدم بدبخت خونه بخت نیســت؟ بیچاره 
خرجــی خونه را میدونی از کجــا میارم؟ بابام 
میــده، تو فقط زورکی پول اجاره خونه میدی. 
من تو را میخوام برای چی؟ گفتم خانم، شــما 
منو دوست داشتی خودت منو انتخاب کردی. 
گفت ای تو روح من و جــد و آبای من با اون 

انتخابم که پشیمونم. 
چندی قبــل برادرهای زنم پیامک تهدیدآمیز 
بــرام فرســتادند: »حیا کــن- آبجیمونو رها 
کن.« چقدر بدبخت ننــه ام می گفت: »با زنی 
که چنــد تا داداش گردن کلفــت داره ازدواج 
نکن«. من گوشــم بدهکار نبود. منم دیالوگ 
فیلم »هامون« را براشــون واتس آپ کردم که 
هامون رو به قاضی می گوید: »این زن سهم منه 
حق منه طالقش نمیدم.« بعد پیام دادند: »اگه 
آبجی مونو طالق ندی ممکنه از شعار دادن به 

جنگ فیزیکی برسیم«!
می ترسم چون ســایه جنگ روی سرم حس 
می کنم، داداشاش تو کتک زدن خیلی تندرو 
و افراطی اند، چشــمه هایی ازآنان دیدم. از سر 
ترس و تشــویش با آن ها تمــاس گرفتم که 
مثال از در مصالحه در بیام و گفتم: منو تهدید 
نکنید من مخالف و دشمن خواهر شما نیستم 
می خوام خوشبختش کنم اما مانع دارم. من چه 
میدونستم یهویی من کارمند از طبقه متوسط 
شیرجه میزنم به زیر خط فقر و بعدش اخالق 
آبجی شــما عوض میشه و جنگ اقتصادی به 
جنگ خانوادگی می انجامد؟ میدونم خیلی چیزا 
بهش وعده دادم اما نشد چکار کنم؟ مسئولین 
هم وعده بی عمل دادند آیا زبونم الل باید اونارو 
تهدید کنیم؟ نه، پس لطفا تهدیدم نکنید. ولی 
چنان که شــاعر می گوید: »بــاور مکن که در 
دلشان می کند اثر« نجواهای من در دل آنان اثر 
نکرد و یک شب این نیروهای تندرو و افراطی به 
من حمله کردند البته خسارتی نزدند و گفتند: 
»این حمله مانور بود ولی اگه رضایت به طالق 
خواهرمون ندی حمله واقعی میشه، مهریه هم 
که میدونی عندالمطالبه است اما قسطی میشه 

فقط موعد پرداخت خوش حساب باش«!

خبرچین

جنگ اقتصادی و جنگ خانوادگی
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

 
 دیالوگ 

تســال: هیچی غیر ممکن نیست آقای انجیر، 
منتهی اون چیزی که می خواهی فقط گرونه 

وگرنه غیر ممکن نیست!
پرستیژ - کریستوفر نوالن 

رونمایی از نقاشی های ناصرالدین شاه 
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معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه واکسن ستیزی در 
ایران سیستماتیک و برنامه ریزی شده نیست، گفت: هرچند از نظر 
ما در صف ایستادن برای تزریق واکسن خوب نیست، اما نکته مثبت 
این است که مردم مشتاق تزریق واکسن بوده و حتی حاضرند چند 
ساعت در صف بمانند تا واکسن تزریق کنند. دکتر علیرضا رئیسی 
در گفتگو با ایس��نا، درباره واکسن ستیزی که در برخی موارد علیه 
واکسیناسیون کرونا شاهد بوده ایم، گفت: اوال واکسن ستیزی فقط 
مختص ایران نیست و در آمریکا و اروپا هم با این مشکل درگیرند 

و برخی با واکسن مخالفند. خوشبختانه در کشور ما 
واکسن س��تیزی اصال به صورت سیستماتیک وجود 
ندارد.وی افزود: عده ای می خواهند اینطور جلوه دهند 
که این واکسن س��تیزی در کش��ور برنامه ریزی شده 
و سیستماتیک اس��ت و می خواهند آن را به مذهب 

ارتباط دهند. در حالی که علمای ما واکسن تزریق کردند. بنابراین 
بحث واکسن ستیزی به دین ربطی ندارد، بلکه عده ای هستند که 
کال ضد واکسن هستند. البته این موضوع در کشور ما سیستماتیک 

نیست. عده ای دوست ندارند و واکسن تزریق نمی کنند. 
رئیسی گفت: چندی پیش میزبان کارشناسان برجسته 
و ارش��د منطقه سازمان جهانی بهداش��ت بودیم. این 
کارشناس��ان از مراکز واکسیناسیون ما بازدید میدانی 
کردند و بعد اعالم کردند که وقتی به مراکز شما رفتیم 
و بازدید کردیم بسیار خوشحال شدیم؛ چراکه دیدیم مردم مشتاق 
تزریق واکسن هستند و در صف ایستادند. البته ما گفتیم که از نظر 

ما در صف ایستادن برای تزریق واکسن خوب نیست.

 ماجرای واکسن ستیزی در فصل کرونا

 خبر 

 بهداشت

مکث 

 آموزش  گزارش 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
کتاب رایگان

 فقط برای سیستان و بلوچستان 
ارسال می شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
درباره تامین کتاب برای دانش آموزان بی بضاعت 
گفت: طبق قانون، ما کتاب رایگان را صرفا برای 
استان سیستان و بلوچس��تان ارسال می کنیم 
و غی��ر از ای��ن در هیچ جای قان��ون و مقررات 
مصوبه ای نیامده که اگر در استانی دانش آموزان 
یا خانواده هایی نتوانس��تند کت��اب تهیه کنند، 
کتاب رایگان در اختیارش��ان قرار بگیرد. حسن 
ملکی در گفت وگو با ایلن��ا، درباره تامین کتب 
درس��ی برای دانش آموزی که توان مالی خرید 
کتاب را ندارند، توضیح داد: ما در این خصوص 
بحثی با ادارات کل اس��تان ها داشتیم، مبنی بر 
اینکه؛ با توجه به ش��رایط متنوعی که از حیث 
ترکیب جمعیتی و ناتوانی برخ��ی افراد از نظر 
تامین کتاب های درسی در استان ها وجود دارد، 
باید تامی��ن نیازهای آن ه��ا در خصوص کتب 

درسی صورت بگیرد. 

استاد ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران:

بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا 
شهریور و مهر ماه است

حس��ین کیوانی، ویروس شناس و استاد ویروس 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت وگو 
با برنا گفت: افراد مس��ن، افراد دارای بیماری های 
زمینه ای تنفسی که اصطالحا می گویند بیماری 
مزمن تنفسی، مادران باردار باید واکسن آنفلوآنزا 
را تزریق کنند.او با بیان اینکه شهریور ماه و مهر 
ماه بهترین زمان تزریق واکس��ن  آنفلوآنزا  است، 
افزود: کودکان ضرورتی ندارد که این واکس��ن را 
تزریق کنند اما اگر دارای نقص سیس��تم ایمنی 
و بیماری های این چنینی باش��د الزم اس��ت که 
واکسن  آنفلوآنزا را تزریق کنند.کیوانی ادامه داد: 
واکس��ن کرونا در مقابل بیماری آنفلوآنزا  ایمنی 
ایجاد نمی کند.این استاد ویروس شناسی تصریح 
کرد: احتمال اینکه ی��ک نفر به طور همزمان به 
بیماری کرونا و آنفلوآنزا مبتال ش��ود وجود دارد. 
در کش��ور ما سیستمی که بتواند تشخیص دهد 
که فرد به کرونا یا به  آنفلوآنزا مبتال ش��ده است 
وجود دارد همچنین حتی می توان با روش این دو 

بیماری را از یکدیگر تفکیک کرد.

دورهمی های خانوادگی؛ 
عامل 50 درصد ابتال به کرونا

سخنگوی علوم پزش��کی گیالن، با بیان اینکه 
بی��ش از ۵۰ درصد موارد ابتال به بیماری کرونا 
به واسطه دورهمی های خانوادگی است، گفت: 
خانواده ه��ا از دورهمی ها صرف نظر کنند، زیرا 
مهمترین راه قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
رعایت پروتکل های بهداش��تی ب��ه ویژه پرهیز 
از دورهم��ی اس��ت. دکتر فردی��ن مهرابیان در 
گفت وگ��و با ایس��نا، با بیان اینک��ه بیش از ۵۰ 
درص��د موارد ابتال به بیماری کرونا به واس��طه 
دورهمی ه��ای خانوادگی اس��ت، اظه��ار کرد: 
عامل انتقال بیماری کرونا از راه دستگاه تنفسی 

منتقل می شود و سرایت باالیی دارد.

حق و حقوقی که می تواند 
جایگزین »مهریه« شود

ی��ک فعال حق��وق زنان و حقوق��دان گفت: 
بی ش��ک دخالت در میزان مهریه با کاهش 
اجباری می��زان آن، تالی فاس��دی از جمله 
کاهش اس��تقبال دخت��ران از ام��ر ازدواج، 
احیای س��نت مهریه های ملکی، اجبار زوج 
ب��ه پرداخت مهری��ه نقدی، ص��دور چک و 
س��ایر اس��ناد تجاری الزم االجرا و یا تعیین 
مهریه در قالب ش��یربها و اسناد تعهد آور در 
بر خواهد داشت و به هر حال جامعه راهکار 
و جایگزین حقوقی ب��رای گریز از طرح غیر 
حقوقی و غیر عرفی سقف مهریه پیدا خواهد 
ک��رد، به طوری که این جایگزینی در نهایت 
ب��ه ضرر ش��وهران و کاهش تمای��ل آنان به 
ام��ر ازدواج خواهد ش��د. ش��هناز س��جادی 
در گفتگو با ایس��نا، با اش��اره به سخن یک 
نماینده مجلس در خصوص بررسی مجلس 
روی طرح��ی درب��اره اصالح قان��ون مهریه 
و تعیی��ن حداکثر ۱۴ س��که ب��رای آن و در 
عین حال تکذیب این خبر از س��وی رئیس 
فراکس��یون زنان و خان��واده مجلس، درباره 
تبعات اجتماعی تعیین س��قف برای مهریه 
گفت: امروزه چال��ش اصلی مهریه های زنان 
در واقع ناشی از مقررات قانونی زندانی شدن 
بدهکاران مهریه است. اگر بازداشت و زندانی 
 ش��دن ش��وهران بدهکار مهریه از این قانون

) قانون نحوه اج��رای محکومیت های مالی( 
مورد اس��تثنا قرار گیرد و حذف ش��ود، این 
چالش قضائ��ی خانواده ه��ا و اجتماع بدون 
تحمیل تبعیض و اجحاف بر زنان، قابل حل 
و رفع می باشد. این فعال حوزه حقوق زنان با 
بیان اینکه چنین طرحی در راستای کاهش 
مهری��ه با تعیین س��قف ب��رای آن بر خالف 
اصل حقوقی و فقهی حاکمیت اراده اشخاص 
در توافق��ات و قراردادهای خصوصی اس��ت، 
محدود ک��ردن حق زن��ان در تعیین میزان 
مهری��ه را خالف تاکی��دات مکرر قران کریم 
در ام��ر مهریه به عنوان حقوق قرانی و الهی 
زنان دانست و تصریح کرد: حال چنانچه ایده 
و اراده بر تعیین سقف مهریه با هدف کاهش 
میزان آن است،این امر بدون در نظر گرفتن 
امتیازات حقوقی برای زنان، به معنای اعمال 
ستم مضاعف بر نیمی از جمعیت )زنان( در 
مقاب��ل حمایت بی چون و چ��را از نیم دیگر 
جمعیت )مردان( اس��ت که با مفهوم قسط 
و ع��دل مناف��ات دارد. وی ادام��ه داد: بنا بر 
مقررات قانونی، زنان و دختران با وقوع عقد 
نکاح، با محدودیت حقوق شهروندی خود از 
جمله در موارد حق اش��تغال، حق خروج از 
کش��ور،حق خروج از خانه،حق تعیین محل 
س��کونت و حق تحصی��ل و در برخی موارد 
نی��ز با چالش ه��ای قانونی از جمل��ه در امر 
طالق و حق حضانت و همچنین محدودیت 
در اعم��ال لوازم امر حضان��ت کودکان خود 
مواجه می ش��وند. در عین حال که دختران 
و زنان پس از ازدواج از حمایت قانون مدنی 
برخوردار نیستند و حتی حقوق اساسی خود 
را یعن��ی حق اش��تغال و ح��ق تعیین محل 
س��کونت و ح��ق خروج از کش��ور و حق هر 
گونه س��فر داخلی را بدون رضایت شوهر از 
دس��ت می دهند، در مقابل ش��وهران دارای 
حقوق��ی از جمله حق مطلق در امر طالق و 
یا حق ترک زوجه هرچند با وظیفه پرداخت 
نفق��ه بخور و نمیر، ح��ق ازدواج مجدد دائم 
و ح��ق ازدواج ه��ای موقت بی ح��د و حصر 
هس��تند. ی��ا در موارد فوت ش��وهر، س��هم 
االرث زوج��ه در مواقعی کف��اف هزینه های 
حداق��ل زندگی زوجه را نمی دهد. در چنین 
وضعیت حقوقی،عرف��ا پدران و مادران و نیز 
زنان تنها راهکار و مابه ازای حقوق اساس��ی 
و مدنی از دس��ت رفت��ه و رهایی از هر گونه 
ستم و تبعیض احتمالی و یا مشکالت مالی 
پ��س از فوت ش��وهر را در تعیی��ن مهریه با 
میزانی متناس��ب با تورم اقتصادی یافته اند. 
ب��ه همین جهت امروزه در واق��ع و "ناچارا" 
مهری��ه کارکرد اصلی خود را از دس��ت داده 
و تبدیل به تضمی��ن و جبران ضعف حقوق 
زوجه در موارد یاد شده شده است. سجادی 
با تاکی��د بر لزوم دید فراگی��ر و همه جانبه 
و توجه به قس��ط و عدال��ت از طریق رعایت 
مصالح هر دو جنس مرد و زن در امر مهریه، 
خاطرنشان کرد: رعایت مصالح هر دو جنس 
م��رد و زن اقتض��ا دارد حقوق��ی را در کنار 
تصمیم کاهش مهریه برای زوجه پیش بینی 
کرد تا ضمن ایجاد تعادل نس��بی در حقوق 
زوجین، امنیت خاطر در امر ازدواج و تامین 
مالی در مواق��ع مقتضی برای زنان به دنبال 
داشته باشد. از جمله این حقوق که در کنار 
کاه��ش مهریه به نظر می رس��د باید رعایت 
ش��ود؛ درج ش��رایط ضم��ن عق��د در موارد 
حق طالق و حق تحصیل و اش��تغال و حق 
خروج از کشور زوجه در سند نکاحیه، لحاظ 
ک��ردن وصیت مفروض زوج تا یک س��وم به 
نفع زوجه همزمان با وقوع عقد نکاح اس��ت. 
این حقوقدان در پایان س��خنان خود افزود: 
همچنین در ص��ورت هر گونه ازدواج مجدد 
ش��وهر و یاخیان��ت و همچنی��ن در صورت 
ط��الق زوجه بدون دلی��ل و تخلف وی، یک 
دوم اموال شوهر باید متعلق به زوجه باشد و 
در صورت نداش��تن اموال یا توافق، پرداخت 
نفقه به زوجه مطلقه به صورت مادام العمر یا 

تا ازدواج مجدد وی انجام شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
توانمندسازی معلمان

 باید استمرار داشته باشد
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، 
گفت : امسال نیز با توجه به شرایط موجود نیاز 
داریم تا آموزش ویژه معلم��ان و دبیران برای 
ارتقا مهارت های آنان در فضای اس��تمرار پیدا 
کن��د، چرا ک��ه خاصیت فضای مج��ازی این 
اس��ت که این توانمندی س��ازی به روز انجام 
 گیرد. رضوان حکیم زاده در گفت وگو با میزان 
در م��ورد آموزش های ویژه ب��ه معلمان برای 
برگزاری کالس های مجازی گفت: به طور کلی 
دبیران و معلمان ما در آموزش و پرورش از ابتدا 
برای آموزش های حضوری تربیت شده بودند 
با ش��رایط به وجود آمده در دوران کرونا برخی 
آمادگی های الزم را نداشته و در شرایط سختی 
قرار گرفتند. وی ادام��ه داد:بحران کرونا همه 
اصناف و از جمله دبیران و معلمان ما را تحت 
تاثیر قرار داد، و ش��رایط را برای آن ها دش��وار 
س��اخت. آموزش که تا پی��ش از این در مکان 
و زمان خاصی انجام می ش��د با برداشته شدن 

مرز ها فشار زیادی را به این قشر وارد ساخت.

9 اجتماعی

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در نس��خه جدید ش��اد، اتاق گفت وگوی صوتی ایجاد 
شده اس��ت، آخرین جزئیات درباره تغییرات شاد و بستر آموزش را 
تش��ریح کرد.به گزارش تسنیم؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید 
و ب��ا توجه به اینکه در مهر ماه عم��ده آموزش ها با تمرکز بر فضای 
مجازی انجام خواهد شد و طبق گفته های سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش،" 7۰ درصد دانش آموزان مهر را با ش��اد آغاز خواهند کرد 
و از آبان ش��اهد بازگش��ایی حضوری تدریجی مدارس خواهیم بود" 
تامین زیرس��اخت های آموزش مجازی یکی از مسائل کلیدی است.
در ۱.۵ س��ال گذشته، شبکه ش��اد به عنوان بس��تر اصلی آموزش 
مجازی دانش آموزان با مش��کالتی هم همراه بود.ضعف زیرساختی 
شبکه ش��اد، کند بودن س��رعت، تعاملی نبودن آن و... از مهمترین 
چالش هایی بود که در مدت اخیر مدارس با آن مواجه بودند اما برای 
س��ال تحصیلی جدید چه تغییراتی در زیر س��اخت های شبکه شاد 
انجام خواهد شد؟طبق گفته های سرپرست وزارت آموزش و پرورش، 
با همراهی وزارت ارتباطات در س��ال تحصیلی جدید نیز استفاده از 
شبکه شاد برای دانش آموزان و معلمان همراه با هزینه رایگان است 
همچنین قرار است نسخه جدید شاد با امکاناتی بیشتر رونمایی شود. 
دسترس��ی نداشتن حدود 3.۵ میلیون دانش آموز به موبایل و تبلت 
برای بهره مندی از آموزش های مجازی چالش مهم دیگری است که 
احتماال در س��ال تحصیلی جدید تکرار خواهد شد و همین موضوع 
نگرانی از بابت ترک یا بازماندگی از تحصیل جمعیت از دانش آموزان 

را جدی تر می کند.

<ارائه وام برای تهیه تجهیزات آموزش مجازی
موضوع توسعه آموزش و پرورش مجازی در در جلسه نخست شورای 
عالی فضای مجازی دولت س��یزدهم نیز مورد بررسی قرار گرفت و 
مقرر شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول ارائه 
آموزش عمومی رایگان باش��د همچنین سازمان برنامه و بودجه در 
قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی 
آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و برای معلمان و دانش آموزان 
کمتر برخوردار، کمک مالی و تس��هیالت ارزان قیمت بانکی جهت 
تامین تجهیزات در نظر بگیرد. محمد حبیبی؛ مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره حل مش��کالت 
شبکه شاد برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: نظرات تمام حوزه ها 
و س��طوح مختلف برای بهتر برگزار شدن کالس های درس در شاد 
دریافت شده است و در چند بعد اقداماتی را انجام دادیم، نخست بعد 
دسترسی است بسیاری از دانش آموزان مشکل دسترسی به آموزش 
مجازی دارند، س��امانه هدایت طراحی شده است تا دانش آموزانی را 
که به شبکه شاد دسترسی ندارند شناسایی و به آنها کمک کنیم. وی 
افزود: سامانه هدایت در اختیار مدیران مدارس است و دانش آموزان 
نیازمند حمایت بیشتر جهت استفاده از شبکه شاد را شناسایی کرده 
و اطالعاتش��ان را در این س��امانه ثبت می کنن��د، آموزش و پرورش 
با اس��تفاده از نهادهای حمایتی، امکانات آموزشی و تجهیزات را در 

اختیار این گروه از دانش آموزان قرار می دهد. هدف این است از آمار 
3۰ درص��دی دانش آموزانی که به ابزار آموزش مجازی دسترس��ی 
ندارند تا حدممکن بکاهیم، سال گذشته حدود 3۰۰ هزار تبلت بین 
دانش آموزان در بخش های مختلف کش��ور توزیع شد.مدیرکل دفتر 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: اطلس 
آموزشی با هدف مشخص شدن وضعیت آموزشی تمام دانش آموزان 
کشور تهیه شده است، در برخی مناطق کالس های درس حضوری 
تشکیل می شود و آموزش حضوری بستگی به شرایط مناطق دارد، 
در این اطلس مش��خص می  ش��ود که دانش آموزان به چه شیوه ای 
آموزش می بینند و اگر آموزش مجازی است از چه بستری استفاده 
می کنند، با این اقدام بر نحوه آموزش نظارت کامل خواهیم داشت. 

آموزش استفاده از نسخه جدید شاد
حبیبی با اش��اره به آماده ش��دن نسخه جدید ش��اد متذکر شد: هر 
چقدر آموزش کافی درباره استفاده از ظرفیت های شبکه شاد داشته 
باش��یم، کیفیت آموزش باالتر خواهد بود بنابراین دوره آموزشی به 
منظور آش��نایی با قابلیت های جدید شاد برای معلمان تدوین شده 
اس��ت که به صورت مجازی برگزار خواهد شد، سایت راهبران شاد 

را ایجاد کردیم و هدف این اس��ت، فرهنگیان و کارکنانی که به شاد 
مسلط تر هستند به عنوان راهبر شاد برای آموزش و رفع اشکال سایر 
معلم��ان به ما کمک کنند و بی��ش از دو هزار نفر که تخصص فنی 
خ��وب و نگرش آموزش الکترونیک قابل قبولی دارند، عضو راهبران 

شاد هستند.

<تولید محتوا برای شبکه شاد 
وی درباره تولید محتوای آموزشی مطرح کرد: معاونت های آموزشی 
در تولید محتوا فعال ش��ده اند و قطب های آموزشی در کشور شکل 
گرفته است که برای ابتدایی 6 قطب ومتوسطه ۱7 قطب در کشور 
فعال شده اند و وظیفه طراحی الگوهای تدریس استاندارد را برعهده 
دارند، این محتوا بر روی ش��اد قرار می گیرد و معلمان می توانند به 
عنوان محتوای رس��می از آن برای آموزش به دانش آموزان استفاده 
کنند. سازمان پژوهش امس��ال رمزینه هایی را بر روی کتب درسی 
طراحی کرده اس��ت که با اس��تفاده از بارکد، دانش آموزان و معلمان 
می توانند به صورت آنالین به محتواهای کمک درس��ی دسترس��ی 
داشته باشند و همه اینها فعالیت هایی در راستای تقویت شاد است. 
حبیبی درباره اینکه نسخه جدید ش��اد چه ویژگی هایی دارد، بیان 
کرد: درباره س��رویس های جدیدی که به شاد اضافه می شود، سعی 
کردیم س��رویس های موجود را آسیب شناس��ی کنیم و کیفیت را 
باال ببریم، اقدام دوم این اس��ت که چند س��رویس پرکاربرد طراحی 
ش��ده و قرار است به شاد اضافه ش��ود از جمله سرویس آزمون ساز 
بس��یارقوی که برای امتحانات آنالین مورد استفاده قرار می گیرد و 
سرویس دیگر اتاق گفتگوی صوتی است، سال گذشته سرویس هایی 
مانند تماس تصویری و تماس صوتی دو سویه را برای تعامل داشتیم 
اما در نس��خه جدید ش��اد این امکان فراهم است که معلم بتواند با 
تعدادی از دانش آموزان به صورت همزمان گفت وگو داش��ته باش��د، 
دانش آموزان مختلف همزمان نظر بدهند و تقریبا حالت تعامل داشته 
باشد تا بیشتر کالس درس واقعی در فضای مجازی شبیه سازی شود.
وی درباره س��رعت پایین اینترنت که باعث قطع ش��اد و اخالل در 
کالس درس می ش��ود، مطرح کرد: سرعت پایین به عوامل مختلف 
بس��تگی دارد، سال گذشته سعی کردیم زیرس��اخت های شاد را تا 
جایی که ممکن است افزایش دهیم، اوایل مشکالت شبکه شاد زیاد 
بود اما از دی ماه به بعد کیفیت ارائه خدمات افزایش یافت.مدیرکل 
فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: شاد 
مشکالتی داش��ت و به مرور زمان سعی شد زیرساخت ها و سرورها 
افزایش یاید، بررسی ها نشان می دهد برای امسال در استفاده از شاد 
افزایش جمعیت خواهیم داشت بنابراین سعی کردیم زیرساخت های 
ش��اد درطول تابس��تان افزایش پیدا کند و اگر احس��اس ش��ود در 
طول س��ال تحصیلی به افزایش زیرس��اخت نیاز است، اقدام خواهد 
شد.حبیبی در پایان درباره دسترسی به نسخه جدید شاد مطرح کرد: 
تصمیم این است نسخه جدیدی نصب نشود و از آپدیت نسخه قبلی 
استفاده کنیم، قسمت پش��تیبانی بر روی شبکه شاد نیز درج شده 

است و در صورت مشکل می توانند با آن تماس بگیرند.

آخرین جزئیات از نحوه تدریس و آموزش در سال تحصیلی جدید

»شاد« در مهر ۱۴۰۰ چه تغییراتی دارد؟

سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص 
آخرین وضعیت تردد در جاده ها اظهار داش��ت: بر اساس مصوبات 
س��تاد ملی مقابله با کرونا خروج پالک های بومی از شهر های قرمز 
و نارنج��ی و ورود پالک ه��ای غیر بومی به این دس��ته از ش��هرها 
ممنوع اس��ت.به گزارش فارس، جانشین پلیس راهور ناجا با بیان 
ای��ن مطلب که در حال حاضر جریمه یک میلیون تومانی تردد در 
شهر قرمز و ۵۰۰ هزار تومانی تردد در شهر نارنجی لحاظ می شود 

در پاس��خ به دیگر پرسشی در این خصوص که چرا در پیامک های 
ارسالی پلیس، مبلغ جریمه یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۵۰ 
هزار تومان یا جریمه ۲۰۰ هزار تومانی تردد غیرمجاز ش��بانه۲۱۰ 
هزار تومان درج می ش��ود گفت: این افزایش مبلغ جریمه ناشی از 
۵ درصد افزایش جریمه ساالنه است که بر اساس قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱3۸۹ مجلس شورای اسالمی به 
صورت سیستمی و اتوماتیک اعمال می شود.وی با اعالم این مطلب 

که ماموران گشتی پلیس راه و راهور ناجا و دوربین های هوشمند 
تخلفات و ترددهای غیرمجاز را ثبت می کنند در خصوص چگونگی 
تردد در جاده های کش��ور اعالم کرد: افراد می توانند برای تردد در 
جاده ها از طریق سایت فرمانداری مجوز تردد اخذ کنند. وی گفت: 
تردد شبانه از ساعت۲۲ تا 3 صبح در تمام شهرهای کشور ممنوع 
ب��وده و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی تردد غی��ر مجاز برای متخلفان 

ثبت خواهد شد.

امروزه استفاده از اینترنت در سراسر دنیا بسیار فراگیر شده و تعداد 
کل کاربران به چهار میلیارد نفر رسیده و روزانه میلیون ها عکس در 
اینستاگرام به اش��تراک گذاشته و حدود یک میلیارد توییت انجام 
می ش��ود که این میزان نشان از عمق نفوذ اینترنت در دنیا است و 
حفظ حریم خصوصی را جدی می کند. در عصر کنونی نقص حریم 
خصوصی از بزرگترین دغدغه کاربران شبکه های اجتماعی مبتنی 
بر موبایل به شمار می رود. کاربری که تصاویر شخصی و خانوادگی 
خود را حتی برای دوس��تانی که در گروهای مختلف عضو هستند 
به اش��تراک می گذارد دیگر نباید خود را مالک محتوای خصوصی 
و حائز طبقه بندی شده ای بداند که در شبکه های اجتماعی مبتنی 
بر موبایل آن را بارگذاری کرده اس��ت.به گزارش ایرنا،افراد سودجو 
و فرصت طلب زیادی در ش��بکه های اجتماع��ی مبتنی بر موبایل 
فعالیت می کنند که مترصد فرصتی هس��تند تا با س��وء اس��تفاده 
از غفل��ت کاربران و اعتماد بی ج��ای آن ها به فضای مجازی، حریم 
خصوصی آن ها را برای تحقق مقاصد شوم و پلیدشان از جمله هتک 
حیثیت، سرقت اطالعات شخصی، اخاذی، انتقام جویی، جعل هویت 
و درخواست غیر اخالقی نقض کنند. ذات تکنولوژی و فناوری های 
نوین بد نیست بلکه مهم نحوه اس��تفاده از این ابزارها است، براین 
اس��اس باید همه آحاد جامعه و دستگاه های ذیربط حوزه فرهنگی 
و آموزش��ی به کمک هم��ه زمینه فرهنگی مناس��بی را به منظور 
اس��تفاده صحیح، درس��ت و بهینه از فضای مج��ازی و امکانات آن 
ایجاد کنند. تولید نرم افزارهای پیام رسان موبایلی ملی و بومی که 
قابل رقابت با نس��خه های مش��ابه خارجی بوده و حمایت دولتی از 
ظرفیت های داخلی در کاهش مخاطرات شبکه های اجتماعی موثر 
است چرا که با تولید نرم افزارهای پیام رسان موبایلی ملی و بومی 
مخاطرات ش��بکه های اجتماعی موبایلی کاهش یافته و آس��ایش، 
آرامش و امنیت کاربران فراهم خواهد ش��د. به گفته کارشناس��ان 
پلیس فتا حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای س��ایبر بیش از 
آنکه به نرم افزارها و قابلیت های شبکه های اجتماعی بستگی داشته 
باش��د به خود کاربران بس��تگی دارد این در حالی است که کاربران 
بدون توجه به حساس��یت این موضوع و حتی گاه برای س��رگرمی 
اقدام به بارگذاری اطالعات خصوصی خود در شبکه های اجتماعی 
می کنند غافل از اینکه این امر ممکن است باعث صدمه به موقعیت 
اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی آن ها شود. افراد زیادی در شبکه های 
اجتماعی با اهداف خاص از پیش برنامه ریزی شده به دنبال مقاصد 
مجرمانه مختلفی از جمله هتک حیثیت، اخاذی، کالهبرداری، جعل 
هویت، س��رقت اطالعات و ترویج فرهنگ ابتذال غرب هس��تند که 
 غفلت کاربران از این موضوع، ممکن اس��ت حریم خصوصی آنان و 

خان��واده ش��ان را دچار مش��کالت خطرناک س��ازد.هتک حیثیت 
ی��ا هرگونه اقدام از طریق انتش��ار تصاویر خصوص��ی دارای عنوان 
مجرمانه بوده و برابر ماده ۱7 قانون جرایم رایانه ای هرکس به وسیله 
سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی 
یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی منتشر کند یا در 
دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب 
هتک حیثیت وی شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات 
محکوم خواهد ش��د. برای کسانی که با تصویرسازی درصدد هدف 
قراردادن آبروی افراد هس��تند، مج��ازات جداگانه ای در نظر گرفته 
شده است. براساس ماده ۱6 قانون جرایم رایانه ای هرکس، فیلم یا 
ص��وت یا تصویر فرد دیگری را تغیی��ر دهد یا تحریف کرده و آن را 
منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً 
موجب هتک حیثیت او ش��ود، به حب��س و یا جزای نقدی و یا هر 
دو مجازات محکوم خواهد شد.کارشناس��ان از خطرات نقض حریم 
خصوصی ناش��ی از پیش نمایش پیوند در برنامه های پیام رس��ان 
هشدار می دهند. محققان امنیت سایبری، خطرات امنیتی جدیدی 
را در ارتب��اط با پیش نمای��ش پیوندها در برنامه های پیام رس��ان 
معروف که باعث نش��ت آدرس IP س��رویس ها، افشای لینک های 
ارس��ال ش��ده از طریق چت های رمزگذاری ش��ده، فاش کردند. به 
گفته محققان: پیوندهای به اشتراک گذاشته شده در گپ ها، ممکن 
است حاوی اطالعات خصوصی باشد که فقط برای گیرندگان است. 
ای��ن اطالعات می تواند قبض ها، قراردادها، س��وابق پزش��کی یا هر 
چیز محرمانه تری باش��د. برنامه هایی ک��ه برای تولید پیش نمایش 
پیوندها به سرورها متکی هستند، ممکن است با ارسال پیوندهای 
به اشتراک گذاشته ش��ده در یک چت خصوصی به سرورهایشان، 
حریم خصوصی کارب��ران آن ها را نقض کنند. اش نمایش پیوند در 
اکثر برنامه های گپ یکی از ویژگی های رایج است که نمایش بصری 
و شرح مختصر پیوند مشترک را آسان می کند.همچنین کارشناسان 
پلیس فتا توصیه می کنند، مقدار اطالعات شخصی که به اشتراک 
می گذارید را محدود کنید، اطالعاتی که به ضرر شما منجر می شود 
را به اش��تراک نگذارید، از قبی��ل آدرس و برنامه روزانه. اگر افرادی 
که در ارتباط با شما هستند اطالعاتی از شما به اشتراک گذاشتند، 
مطمئن ش��وید که این اطالعات آنقدر زیاد نیست که اگر غریبه ها 
بدانند ش��ما را ناراحت کند و همچنین هنگام به اشتراک گذاشتن 
اطالعات و یا عکس��ی از افرادی که با آن ها در ارتباط هس��تید نیز 
محتاط باش��ید. اینترنت ی��ک منبع عمومی اس��ت بنابراین فقط 
اطالعاتی را منتشر کنید که قبول کنید اشکالی نداشته باشد همه 
آن را ببینن��د. این ش��امل اطالعات و عکس ها در پروفایل ش��ما و 

فروم ها و بالگ می ش��ود. همچنین وقتی ش��ما اطالعاتی را آنالین 
به اش��تراک می گذارید نمی توانید آن را پس بگیرید. حتی اگر شما 
آن اطالعات را از آن سایت حذف کنید، زیرا ممکن است به صورت 
ذخیره ش��ده و یا کش ش��ده در سیستم های سایرین وجود داشته 
باشد.در مورد غریبه ها محتاط باشید، اینترنت راه را برای افرادی که 
هویت و انگیزه خودش��ان را به غلط جا می زنند آسان نموده است. 
اف��رادی که می خواهید با آن ها در تماس باش��ید را محدود کنید، 
اگر ش��ما با افرادی که آن ها را نمی شناس��ید تعامل دارید، در مورد 
دادن اطالعات به آن ها و مالقات حضوری محتاط باشید. مشکوک 
باشید، هر چیزی را که بصورت آنالین می خوانید باور نکنید، کاربران 
ممکن است اطالعات نادرست در مورد موضوعات مختلف از جمله 
هویت خودشان، منتشر نمایند. که البته لزوما به قصد مخربی نیست 
می تواند ش��وخی و یا اغراق نیز باشد. شما همیشه محتاط باشید و 
قبل از هر گونه اقدامی از صحت اطالعات مطمئن شوید. تنظیمات 
خود را چک کنید، از امکانات تنظیم حریم خصوصی سایت استفاده 
کنید، تنظیمات پیش فرض هر سایتی ممکن است به همه امکان 
دیدن اطالعات شما را بدهد اما شما می توانید تنظیمات را سفارشی 
ک��رده و اطالعاتتان را محدود به دسترس��ی افراد خاصی کنید. در 
مورد برنامه های کاربردی که به واس��طه شخص نوشته شده است 
محتاط باشد چرا که برنامه های کاربردی که توسط اشخاص نوشته 
می ش��ود ممکن است جنبه سرگرمی یا کاربردی داشته باشد ولی 
ش��ما محتاط باش��ید که کدام برنام��ه را فعال می کنی��د. از نصب 
برنامه هایی که ممکن است به نظرتان مشکوک باشد اجتناب کنید و 
یا تنظیمات خود را تغییر دهید تا این برنامه ها به کمترین اطالعات 
ممکنه از دستگاه ش��ما موبایل، لپ تاپ دسترسی داشته باشند.از 
پسوردهای قوی استفاده کنید، با رمز عبورهای قوی از حساب های 
کاربری خودتان محافظت کنید، اگر رمز عبور شما در معرض خطر 
باش��د ممکن شخص دیگری به حساب شما دسترسی داشته باشد 
و خود را جای ش��ما جا بزند.ن��رم افزارها و به وی��ژه مرورگرتان را 
به روز نگاه دارید، نرم افزارهای آپدیت ش��ده را نصب کنید به این 
ترتیب خرابکاران نمی توانند از راه های آسیب پذیری شناخته شده 
به ش��ما آسیب برسانند. سیستم عامل های زیادی پیشنهاد آپدیت 
اتوماتیک را می دهند اگر این امکان را دارید فعالش کنید. از نرم افزار 
ضد ویروس استفاده کنید، ضد ویروس ها به کامپیوتر شما در برابر 
ویروس های ش��ناخته شده کمک می کنند، بنابراین شما می توانید 
قبل از اینکه به ش��ما آسیب برسانند آن ها را حذف کنید. به دلیل 
اینک��ه خرابکارها به طور مرتب ویروس های جدیدی می نویس��ند، 

آپدیت بودن از اهمیت باالیی برخوردار است.

 »تفاوت«مبلغ جریمه اعالمی با میزان درج شده در پیامک پلیس!

نقض حریم خصوصی، بزرگترین دغدغه کاربران فضای مجازی

 چند سرویس پرکاربرد طراحی شده و قرار است 
به شاد اضافه شود از جمله سرویس آزمون ساز 
مورد  آنالین  امتحانات  برای  که  قوی  بسیار 
اتاق  دیگر  سرویس  و  می گیرد  قرار  استفاده 
گفتگوی صوتی است، سال گذشته سرویس هایی 
مانند تماس تصویری و تماس صوتی دو سویه را 
برای تعامل داشتیم اما در نسخه جدید شاد این 
امکان فراهم است که معلم بتواند با تعدادی از 
دانش آموزان به صورت همزمان گفت وگو داشته 
باشد، دانش آموزان مختلف همزمان نظر بدهند 
بیشتر  تا  باشد  داشته  تعامل  حالت  تقریبا  و 
 کالس درس واقعی در فضای مجازی شبیه سازی

 شود
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رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه وعــده اقامت با خرید 
آپارتمان در ترکیه و دوبی، ســرابی اســت که بعضی هموطنان عزیز 
گرفتارش می شــوند گفت: به دلیل مشــکالت زندگی، نبود شغل و 
فشارهای اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از هموطنان مجبور 
به ترک این کشورها شدند؛ به طوری که در فرودگاه دوبی خودروشان را 

رها کرده و آمدند و دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: آدم دلش 
می ســوزد که سرمایه های ایرانیان عزیز به خرید آپارتمان و ملک در 
ترکیه اختصاص پیدا می کند و بسیاری از آنها مالباخته می شوند. در 
تبلیغات شبکه های ترکی و عربی طوری وانمود می شود که در ترکیه 
یا دوبی همه چیز گل و بلبل اســت و با وعده اقامت، سرمایه ها را از 
دیگر کشورها جذب می کنند اما بارها پیش آمده که این کشورها به 
بهانه های مختلف از دادن اقامــت امتناع می کنند و قوانین با تغییر 

مسئوالن آن کشورها عوض می شود.

< راهکارهای ترکیه برای ندادن اقامت
وی افزود: در ترکیه دو نوع ســند ارائه می شــود کــه یکی از طرف 
شهرداری و دیگری سند ثبتی است. وقتی خانه را به یک فرد خارجی 
می فروشند بعضا دولت می گوید که این سند شرایط دریافت اقامت را 
ندارد یا اینکه می گویند شما باید چند سال اینجا بمانید و بعد اقامت 
دریافت کنید. به هر حال هزینه های زندگی در آنجا زیاد است و شغل 
چندانی برای ایرانی ها وجود ندارد. بنابراین در بسیاری موارد با دریافت 

نصف یا یک سوم پول خانه خود مجبور به بازگشت می شوند.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکــه در دوبی، قبرس و 

گرجستان نیز مشــکالت اینچنینی برای ایرانی ها ایجاد شده است 
گفت: بعضی هموطنان ما خودروشان را در فروگاه دوبی گذاشتند و 
آمدند؛ زیرا فشارهای اقتصادی به آنها وارد شد و تعدادی از افراد حتی 
به زندان افتادند. برخی افراد حتی برای پیگیری وضعیت ملک خود 

دیگر به دوبی نرفتند.
خســروی تاکید کرد: کشــورهای منطقه بازیهای اقتصادی را بلدند 
و از ناآگاهی شــهروندان دیگر کشــورها درباره اوضاع کشور مقصد 
سوءاستفاده می کنند. ایران از نظر آب و هوا، امنیت و فرهنگ بسیار 
بهتر از سایر کشورهاست. ما در کشور چهار فصل زندگی می کنیم که 
بسیاری از اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس دلشان می خواهد در 
ایران آپارتمان و ویال خریداری کنند؛ چرا که شیفته فرهنگ و آب و 

هوای ایران هستند.

< معامالت در شمال تهران به یک سوم معامالت ایرانی ها در ترکیه رسید
وی تصریــح کرد: تعداد معامالت ماهیانه در شــمیرانات به حدود 
یک ســوم تعداد خانه هایی که ایرانیان هر ماه در ترکیه خریداری 
می کنند رســیده اســت؛ ماه گذشــته ۲۵۹ فقره خرید مسکن در 
منطقه ۱ تهران داشــتیم در حالی کــه ایرانی ها حدود ۷۰۰ خانه 
در ترکیه خریدند. این فاجعه ای اســت که بعدا صدایش در می آید. 
درست است که ترکیه کشور همسایه و دوست ماست ولی معموال 
قوانین و مقررات آن با تغییر روســا عوض می شود. هیچ تضمینی 
وجود ندارد که دولت بعدی، امالک ایرانیان مقیم ترکیه را مصادره 
نکند. ممکن است به قدری مالیات برای خانه وضع کنند که رقمش 

از ارزش ملک باالتر باشد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با توصیــه به هموطنان برای خرید 
مسکن در ایران گفت: خرید مسکن، امن ترین سرمایه گذاری در ایران 
است و همواره سرمایه را در مقابل تورم مصون نگه می دارد. از قدیم 
می گفتند ملک را بخر پنج ســال نگه دار بعد از پنج سال، ملک تو را 
نگه می دارد. چرا هموطنان عزیز باید به کشــورهای اطراف بروند و 

سرمایه خود را از دست بدهند؟
خســروی با بیان اینکه خطرات خرید مسکن در کشورهای اطراف 
را بارها گوشــزد کرده ام خاطرنشــان کرد: در قبرس و گرجستان 
موارد متعدد کالهبرداری به بهانه اقامت را شــاهد بودیم. مواردی 
مثل ســاختن ســند صوری، فروش آپارتمان با چنــد برابر قیمت 
واقعی یــا فروش خانــه در اطراف شــهرها که از هیــچ امکاناتی 
 برخوردار نبوده از جمله مشــکالتی بوده که برای هموطنان ایجاد 

شده است.

اقتصادی

به دلیل محدودیت های زمینی، قطری ها مشــتاق هستند بتوانند 
با امضای قرارداد با مســئوالن ایرانی حداقل کمپ چند تیم ملی 

فوتبال کشورهای مختلف را در جزیره کیش دایر کنند.
به گزارش تســنیم، اوائل سال ۱3۹8 فدراسیون ها فوتبال ایران و 
سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی خود را برای امضای تفاهمنامه 
همکاری سه جانبه با قطر در طول برگزاری مسابقات جام جهانی 
فوتبــال ۲۰۲۲ اعالم کردنــد. روابط عمومی و امــور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد دراین باره اعالم کرده بود: پیشنهاد تدوین این 
تفاهمنامه در نشست غالمحسین مظفری مدیرعامل وقت منطقه 
آزاد کیش و مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال کشور مطرح 

شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نشســت مهدی تاج پیشــنهاد داد این تفاهمنامه، تحت 
حمایت فدراســیون فوتبال آســیا، بین فدراســیون های فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران، قطر و ســازمان منطقه آزاد کیش امضا 
شــود تا هنگام برگزاری مســابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در 
قطر، برخی تیم ها برای تمرینات خود به جزیره کیش ســفر و در 

این منطقه تمرین کنند.
وی گفته بود: با امضای این تفاهمنامه، جزیره کیش به عنوان کمپ 
دیدارهای تمرینی تیم های فوتبال جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر، 
میزبان تیم های فوتبال خارجی خواهد بود که تمایل دارند دیدارهای 

تمرینی و آمادگی خود را در این جزیره زیبا برگزار کنند.
وی با اشــاره به وجود هتل ها و مراکز اقامتی خوب، جذابیت های 
طبیعی، آب وهوای مطبوع و امکانات مناســب ورزشی در جزیره 
کیش برای میزبانی از اردوهای آمادگی و تمرین تیم های فوتبال 
خارجی اظهــار کرده بــود: چنانچه زیرســاخت های الزم ایجاد 
و یا تکمیل شــود جزیره کیش فرصت ارزشــمندی برای توسعه 
گردشگری ورزشی کشور به شمار می رود و می تواند در بسیاری از 
فصول سال میزبان اردوهای آمادگی تیم های فوتبال خارجی باشد.
مظفری مدیرعامل ســابق منطقه آزاد کیش نیز با اعالم آمادگی 
برای اختصاص امکانات ورزشــی مناســب جزیره بــه میزبانی از 
برنامه های فدراســیون فوتبال کشور گفته بود: در راستای توسعه 
امکانات ورزشی جزیره کیش برای میزبانی شایسته از رویدادهای 

بین المللی در رشــته های مختلف ورزشی، ســازمان منطقه آزاد 
کیش از ســرمایه گذاران عالقه مند به تأسیس هتل و مجتمع های 
گردشگری پیشرفته خواسته است تا ساخت کمپ ها و زمین های 
ورزشــی مجهز را در این مجموعه هــا به عنوان بخش اصلی طرح 
در نظــر بگیرند. با توجه به افزایش حضور ســرمایه گذاران فعال 
در عرصه گردشــگری در جزیره کیش در آینده نزدیک امکانات 
ورزشــی این جزیره که در زمان حاضر هــم از وضعیت مطلوبی 

برخوردار است توسعه می یابد.
براســاس آمار در جام جهانی ۲۰۱4 برزیل 4 و نیم میلیارد دالر 
برای فیفا درآمدزایی داشــت. جام جهانی ۲۰۱8 روسیه نیز ۵.۵ 
میلیارد دالر و پیش بینی می شــود جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر نیز 
درآمــد حدود ۵ میلیارد دالری برای فیفا ایجاد کند. در بررســی 
درآمد ها و هزینه ها در جام جهانی روســیه می توان مشاهده کرد 
بیــش از ۱۵ میلیارد دالر در بخش درآمد ها و چیزی در حدود ۷ 
میلیارد دالر نیز برای آماده سازی و برگزاری جام جهانی در روسیه 

هزینه شده است.
جزیره کیش از نظر بعد مسافت در مسیر هوایی کمتر از 4۰ دقیقه 
با قطر فاصله دارد و از نظر شــرایط آب وهوایی نیز مشابهت های 
زیادی با این کشور دارد. براساس آمار میانگین هر شب اقامت در 
بهتریــن هتل ها در ایران و جزیره کیش حدود یک میلیون تومان 

برای هر نفر هزینه می شود که این رقم در قطر و امارات بین ۵ تا 
۵3 میلیون تومان برآورد شــده است. میانگین قیمت غذای عالی 
در ایــران حدود ۱۰ دالر که این رقم در دوبی و امارات بین ۷8 تا 

۵۰۰ دالر است.
از سوی دیگر هزینه دریافتی از هر تیم ملی بابت کمپ ورزشی در 
جام جهانی در روسیه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بوده است. تعداد 
مسافران جام جهانی در روسیه در بازه زمانی مسابقات 6۰۰ هزار 
نفر با میانگین حضور ۱۷ روز در روســیه بوده است. برآورد هزینه 
میانگین هر مســافر برای هتلینــگ و تغذیه نیز چیزی در حدود 
۵هزار دالر بوده اســت که گردش مالی اســکان و تغذیه نزدیک 
3میلیارد دالر بوده اســت. ایران در مجموع در صورت جذب تنها 
ده درصد درآمد های پیش بینی شده برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در جزیره کیش می تواند به چیــزی در حدود 3۰۰ میلیون دالر 

درآمد برسد.
امــا باید دید بعد از گذشــت ۲ ســال از آن اظهارنظرها و اعالم 
آمادگی ها اکنون در منطقــه آزاد کیش چه اتفاق مثبتی در این 
زمینه رخ داده اســت، به هرحال آبان ماه سال ۱4۰۱ جام جهانی 
فوتبال رسماً در کشور قطر شروع خواهد شد و مدیران و مسئوالن 

ایرانی فرصت چندانی برای امضای قرارداد با قطری ها ندارند.
به خاطر محدودیت های زمینی در این کشــور، قطری ها بســیار 
مشتاق هســتند بتوانند با عقد قرارداد با مسئوالن ایرانی حداقل 
کمپ چند تیم ملی فوتبال کشورهای مختلف را در همین جزیره 
دایر کنند. گفته می شود کیش امکان اسکان و ایجاد کمپ حداقل 
برای ۵ تیم ورزشی را دارد که در صورت پیروزی تیم ملی فوتبال 
کشــورمان یکی از ایــن تیم ها می تواند تیم ملی فوتبال کشــور 

خودمان باشد.
مسئوالن منطقه آزاد کیش علی رغم ابراز تمایل زبانی اما تاکنون 
اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده اند. برخی شــرکت ها اعالم 
آمادگــی کرده اند با امضای قرارداد با ســازمان منطقه آزاد کیش 
زمین هایی را در این جزیره در اختیار بگیرند و با ســرمایه گذاری 
برخی کشــورها از جمله آلمان کمپ هایــی را برای تیم های ملی 

فوتبال راه اندازی کنند.

به دنبال شــیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بســیاری از کسب و 
کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با وجود محدودیتهای مالی 
و کمبود منابع عمومی، برخی سیاســت های مالی و پولی را برای 

حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا در پیش گرفت. 
سیاســت پرداخت تســهیالت بانکی برای حمایت از بنگاههای 
آســیب دیده از شــیوع بیماری کرونا، با نرخ ســود ۱۲ درصد در 
دســتورکار دولت قرار گرفــت و دولت تالش کرد با اســتمهال 
بیمه ای، مالیاتی، زیرســاختی انــرژی و تمدید مجوزها به منظور 

حفظ و صیانت از بنگاه ها گام بردارد. 
دولت همچنین به منظور حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری دوران کرونا برای شــاغالن بیکار شده تحت پوشش بیمه 
اجباری را به مرحله اجرا گذاشــت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این 

طریق مورد حمایت قرار گرفتند. 
معاونت توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در گزارشــی به ارزیابی و بررســی سیاســت پرداخت 
تســهیالت حمایتی کرونا پرداخته که بخشــهایی از این گزارش 
از حیث میزان تســهیالت اعطا شــده، بخش های دریافت کننده 
تسهیالت، استقبال وعدم استقبال از دریافت و پرداخت وام کرونا و 
استانهای بیشترین متقاضی وام کرونا به طور خالصه ارائه می شود. 
دولت برحسب وظیفه باید از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت 
می کرد، بنابر این شناسایی ۱4 رسته فعالیت آسیب دیده از کرونا 

در اولویت قرار گرفت. 
بر اســاس ایــن گزارش، روند تســهیالت پرداختــی به تفکیک 
رســته های ۱4گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم تسهیالت 
پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری 
)36 درصد(، رســته مراکــز مجتمع های فرهنگی، آموزشــی و 
هنری )۱۹.6( و رســته تولید و توزیع غذاهای آماده )8.3 درصد( 
 تعلــق دارد که جمعا حــدود 64 درصد تســهیالت پرداختی را 

تشکیل می دهد. 
ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیالتی کرونا حاکی از آن است 
که اکثریت بنگاه های متقاضی تســهیالت از نوع کسب و کارهای 
خرد و کوچک می باشــند که متوسط اشــتغال به ازای هر بنگاه 

4.3نفر است. 
بزرگتریــن اندازه بنگاه مربوط به رســته فعالیــت مراکز مربوط 
به گردشــگری شــامل هتل ها، هتل آپارتمان هــا، مجتمع های 
جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 

مراکــز بوم گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، 
موزه ها و زائرســراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه و 
کوچکترین اندازه بنگاه مربوط به واحدهای خوداشتغالی در رسته 

فعالیت آموزشگاه های رانندگی و آرایشگاه ها است. 
بررسی تسهیالت به تفکیک استانی نیز حاکی از آن است که استان 
تهران که پرجمعیت ترین استان کشور و دارای بیشترین جمعیت 
شاغل است بیشترین سهم از تسهیالت پرداختی و درخواستی را 
به خود اختصاص داده و پس از تهران، استانهای خراسان رضوی و 

مازندران سهم باالیی از تسهیالت را جذب کرده اند. 
بدترین وضعیت پرداخت تســهیالت متعلق به استان سیستان و 
بلوچستان اســت و بهترین وضعیت پرداخت تسهیالت به استان 
بوشــهر و پس از آن اســتانهای گیالن و مازندران تعلق دارد که 
حاکی از عملکرد بهتر بانک ها و مســئوالن اســتانی در پرداخت 
تسهیالت است. این سه اســتان بهترین عملکرد را در صیانت از 

اشتغال نیز داشته اند. 
نتایج آمارهای جمع آوری و ثبت شده متقاضیان تسهیالت بانکی 
در وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعی نشــان می دهد که تنها 
۱۹درصد از کل واحدهای مشمول در این رسته ها، ثبت نام کرده 
و پرونده آن ها در فرآیند دریافت تسهیالت قرار گرفته یا از سوی 
بانک ها رد شــده اســت به نحوی که تا نیمه خرداد ماه ۱4۰۰ از 
۲3۵هزار میلیارد ریال منابع پیش بینی شده تنها 4۰درصد منابع 
معادل ۹4 هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانک ها به کسب و 

کارها پرداخت شده است. 
مطابق اطالعات اخذ شــده از ســامانه کارا، حدود ۱6.3 درصد از 
کل بنگاه های آسیب دیده در رسته های منتخب موفق به دریافت 
تســهیالت شده اند که این مســئله از موفقیت نه چندان مناسب 
سیاست اتخاذ شــده در زمینه دستیابی به هدف حفظ اشتغال و 

کسب و کارها حکایت دارد. 
استقبال کمتر از انتظار بنگاه ها و بانک ها از منابع و تسهیالت کرونا 
در اجرای این سیاست به این نکته تحلیلی اشاره دارد که بنگاه ها 
بنا به دالیلی همچون پایین بودن ســرانه تســهیالت، نرخ باالی 
سود و باال بودن هزینه حفظ نیروی کار و بانک ها به دالیلی مانند 
جذابیت بیشتر بازدهی سایر دارایی ها و سرمایه گذاری ها، پرداخت 
تسهیالت با نرخ سود باالتر در قالب عقود دیگر به سایر مشتریان، 
ریســک بازپرداخت از ســوی واحدهای اقتصادی ورشکسته و یا 
آســیب دیده تمایلی به اجرای این سیاســت نداشته اند. در واقع 

این سیاســت با استقبال چندانی ازسوی بنگاه ها و بانک ها مواجه 
نشده است. 

کارشناســان و فعاالن حوزه کار بر این باورند که بیشتر صنوف و 
واحدهای کســب و کار به دلیل توقف فعالیت و ضرر و زیانی که 
در مدت شــیوع ویروس کرونا متحمل شده و درآمدی نداشتند 
تمایل چندانــی به ثبت نام و دریافت وام و تســهیالت حمایتی 
کرونا نشــان ندادند چنانچه حمید نجف -کارشناس حوزه کار در 
گفتگو با ایســنا، می گوید: شــاید در نگاه اول پرداخت این قبیل 
وام ها به عنوان یک عامل کمک کننده برای ادامه فعالیت واحدهای 
اقتصادی و بنگاه های آسیب دیده موثر باشد ولی می بینیم که به 
موازات ثبت نام و پرداخت وام استقبال چندانی صورت نمی گیرد. 
وی دلیل این امر را در بروکراســی های ســخت و پیچیده بانکها، 
عدم اطالع کافی و دقیق متقاضیان از فرایند اخذ وام و تعطیلی و 
نبود درآمد از سوی صاحبان کسب و کارها وعدم پذیرش ریسک 

بازپرداخت وام عنوان می کند. 
به گفته نجف، کسی که به دلیل کرونا کسب و کار خود را از دست 
داده یا با توقف فعالیت مواجه شده مطمئن نیست که بتواند درآمد 
خود را افزایش بدهد و توانایی بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد. 
حمید حاج اســماعیلی- کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با ایسنا 
معتقد اســت: در اجرای این سیاست و حمایت از کسب و کارها 
و مشــاغل آســیب دیده، بهتر بود کمک ها و حمایت ها بیشتر از 
این باشــد چون تنها وام اثرگذار نیســت. در بیشــتر کشــورها 
کمکهای دولتی با نرخ بهره صفر درصد بوده تا فشــار به بنگاه ها و 
تولیدکنندگان کاهش یابد ولی در کشور ما به دلیل محدودیتهای 

مالی و نبود منابع عمال چنین امکانی وجود نداشت. 
وی در توضیح عدم تمایل مردم و واحدهای صنفی به دریافت وام 
کرونا می گوید: مبلغ وام کم بود و ســود باالیی داشــت و همین 
مسئله موجب شد متقاضیان استقبال کمی به دریافت تسهیالت 

مذکور نشان بدهند. 
پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در گزارشی 
اعالم کرده بود که در دوره شــیوع کرونا، بیش از 4۰۰ هزار بنگاه 
آســیب دیده از کرونا موفق به دریافت تســهیالت ارزان شده و 
بیش از ۱.8 هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده 
است. میزان تسهیالت پرداختی تا پایان خرداد ۱4۰۰ نیز معادل 
46.8 هزار میلیارد تومان بوده که ۱.3 درصد تولید ناخالص داخلی 

را شامل می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

ایرانی ها آپارتمان خود را در دوبی رها کردند و برگشتند
مسکنتجارت

مسکن

تجارت ایران 
در محاصره چند تهدید! 

بــا حکم وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، 
علیرضــا پیمان پاک به عنوان رئیس جدید 
سازمان توسعه تجارت کار خود را آغاز کرده 
و به گفته کارشناســان، به نظر می رسد او 
در همان ماه های ابتدایی با چند چالش در 

تجارت کشور مواجه شود. 
بــه گزارش ایســنا، پیمان پــاک در حالی 
جانشــین حمیدرضا زادبوم شد که تجارت 
ایران در سال های گذشته و در دوره ریاست 
زادبوم، تجارب مثبت و منفی گســترده ای 
را پشت سر گذاشــت، تجاربی که با وجود 
تغییــر در دولت، بســیاری از آن ها به تیم 

اقتصادی جدید نیز منتقل خواهد شد. 
تجارت خارجی ایران در حدود ســه سال و 
نیم گذشــته بیش از هر عاملی تحت تاثیر 
تحریم هــای اقتصادی آمریکا قرار داشــته 
اســت. این تحریم ها از ســویی باعث شد 
توجه مقامــات اقتصــادی و تصمیم گیران 
در ســطح کالن بیش از گذشته به صادرات 
غیرنفتی جلب شــود که در بلندمدت برای 
اقتصاد ایران نتایجی مثبت بر جای خواهد 
گذاشــت ولی از ســوی دیگر بــا توجه به 
محدودیت های بین المللی توســعه صادرات 
و حضور در بازارهای هدف با دشواری هایی 

جدی دست به گریبان بوده است. 
هرچنــد تصمیم گیری برای تداوم مذاکرات 
برای احیای برجام در ســطح کالن سیاسی 
گرفته خواهد شد اما رئیس جدید سازمان 
توسعه تجارت باید ســازمان خود را تحت 
تاثیــر ایــن تصمیم اداره کنــد. در صورت 
ایران  تداوم تحریم ها، گســترش تجــارت 
با کشــورهای اروپایی و مقاصــد دورتر در 
آفریقا، آمریکا یا شرق آسیا همچنان محدود 
خواهد ماند و همین موضوع دســتیابی به 
هدف گذاری هــای کالن صادرات غیرنفتی 

کشور را با دشواری مواجه می کند. 
جــدای از تحریم ها، بحــث عضویت یاعدم 
عضویــت ایران در گــروه مالی اف ای تی اف 
نیــز همچنــان محل جــدال اســت. قرار 
گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه 
باعث شــده تبادالت مالی و بانکی کشور با 
دشواری های فراوانی روبه رو شود و همین 
موضــوع در مســیر بازگشــت ارز حاصل 
از صــادرات بــه ایــران محدودیت هایی را 
به وجود آورده است. سرنوشت این دو عامل 
سیاســی احتماال بر کارنامه نهایی عملکرد 
 رئیس جدید ســازمان توسعه تجارت سایه 

خواهد انداخت. 
با صادرکننــدگان بخش خصوصی  ارتباط 
دیگر چالشی اســت که پیش روی تجارت 
ایران در ابتدای دولت ســیزدهم قرار دارد. 
هرچنــد دعوا بر ســر نحوه بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات به کشــور، بیشــتر میان 
اتــاق بازرگانــی و بانک مرکــزی جریان 
داشــته اما سازمان توسعه تجارت به عنوان 
متولی اصلی این حوزه راهی دشــوار برای 
حفظ رضایت بخــش خصوصی، همزمان با 
تامین نیازهای دولت داشــته و با توجه به 
نامشخص بودن سرنوشت تحریم ها، احتماال 
ایــن روال در ماه های پیــش رو نیز به قوت 

خود باقی خواهد ماند. 
چالش بعدی که باز هم ریشه در چالش های 
ایــران دارد، محدودیت  اقتصاد  بین المللی 
فهرست شرکای اصلی تجاری کشور است. 
براوردها نشــان می دهد کــه بیش از ۷۰ 
درصد از کل صادرات ایــران تنها در میان 
پنــج مقصد صادراتی توزیع می شــود و در 
حوزه واردات نیز بخش مهمی از نیاز کشور 

تنها از چند کشور تامین می شود. 
اما در حــوزه صــادرات اصلی ترین مقصد 
ایران همچنان چین بوده اســت  صادراتی 
و پــس از آن عراق، امــارات متحده عربی، 
ترکیه و افغانســتان قرار دارنــد. در میان 
صادرکننــدگان کاال به ایران نیــز امارات 
متحــده عربی، چین و ترکیه ســهم اصلی 
را دارند و کشــورهای اروپایی مانند آلمان 
و ســوییس با فاصلــه زیــادی از آن ها در 
رتبه های بعدی ایســتاده اند. کارشناســان 
بازارهای صادراتی معتقدند محدود شــدن 
بــازار صادرات کشــور به چند کشــور، در 
کنار از دســت دادن فرصت حضور در سایر 
بازارها، ریســک کاهــش ناگهانی صادرات 
تحت تاثیر بر هــم خوردن روابط با یکی از 
کشــورهای مقصد را نیز افزایش می دهد و 
از این رو یکی از راهبردهای اصلی سازمان 
توســعه تجارت باید تالش بــرای افزایش 

تعداد این مقاصد باشد. 
در کنار تمام این مسائل که در کوتاه مدت 
به وجود آمده و البته باید پاسخی در زمانی 
کوتاه نیز دریافت کنــد، بحث تجارت آزاد 
ایــران، افزایــش همکاری بــا اتحادیه های 
اقتصــادی، کاهش قوانیــن گمرکی، اعزام 
رایــزن اقتصــادی به کشــورهای مختلف، 
افزایش همــکاری بــا وزارت خارجه برای 
اســتفاده از ظرفیت اقتصادی سفارتخانه ها 
و گســترش تنوع در ســبد صادراتی ایران 
نیــز بخش دیگــری از دغدغه هایی اســت 
که رئیس جدید ســازمان توســعه تجارت 
باید برای آن ها راه حلــی جدید پیدا کند، 
راه حل هایــی که در صورت اجرایی شــدن 
می توانــد مبنای تحولــی جدید در تجارت 
ایران باشــد و در غیر این صورت بســیاری 
از چالش هایی که در ســال های گذشــته 
به وجــود آمده بودند، به جــای خود باقی 

خواهند ماند.

متقاضیان 
کمک ودیعه مسکن بخوانند 

از ســال گذشــته طرح پرداخت تسهیالت 
ودیعه مســکن به عنوان یکــی از برنامه های 
ســتاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارســال 
مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در 
شهرهای بزرگ 3۰ میلیون تومان و در سایر 
شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال 
افزایش یافت و ســقف وام ودیعه مسکن در 
تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر 
کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 4۰ و 

۲۵ میلیون تومان شد.
طبق پیش بینی  های صورت گرفته کارگران و 
حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های جدید 
و خانواده های ۵ نفره و بیشتر مشمول دریافت 

این تسهیالت هستند. 
مشــموالن تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی و ســازمان بهزیســتی در کنار زنان 
سرپرست خانوار دیگر گروه مشمول تسهیالت 
مذکور را تشــکیل می دهند. عــالوه براین، 
براســاس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی 
زنان مجرد باالی 3۵ سال و خودسرپرست نیز 

امکان دریافت این تسهیالت را دارند.
این افراد پس از آنکه در سامانه موردنظر برای 
دریافــت وام ودیعه مســکن ثبت نام و بانک 
عامل خود را انتخاب کردند، در زمان مراجعه 
به بانــک مربوطه برای ارائه مدارک و تکمیل 
فرم های مربوطه به این نکته توجه کنند که 
در صورت تمایل فرم بیمه شدن وام موردنظر 
را امضا کنند زیرا، یکی از دریافت کنندگان وام 
ودیعه مسکن به ایســنا اعالم کرد که پس از 
واریز وام به حســابش با کســر مبلغی از وام 
ودیعه مســکن مواجه شــده که بانک عامل 

دلیل آن را مبلغ بیمه وام اعالم کرده است. 
این در حالی است که متقاضی از این موضوع 
اطالعی نداشــته و بانک بدون اطالع او مبلغ 

مورد نظر را از وام وی برداشت کرده است. 
در این بین، الزم اســت بدانیــد که بانک ها، 
موسســه های مالی و اعتباری مختلف و انواع 
بنگاه های اقتصادی از بازپس گیری مطالبات 
خود در موعد و زمــان مقرر اطمینان ندارند 
از راهکاری به نام بیمه وام استفاده می کنند. 
این بیمه بانام های دیگری مانند بیمه اعتباری، 
بیمــه تســهیالت، بیمه تضمیــن، ضمانت 

مطالبات و ... شناخته می شود.
در ایــن بیمه، بیمه گر در برابر اخذ حق بیمه 
تعهد می دهد که در صــورت تعویق یا عدم 
پرداخت قسط ها از سوی فرد وام گیرنده، مبلغ 
مورد نظر را به وام دهنــده پرداخت کند که 
بعداز دریافت وام می توان از دو نوع بیمه برای 
آن اســتفاده کرد که بیمه عمر مانده بدهکار 
برای وام گیرنده است که در این بیمه نامه در 
شــرایطی که شــخص وام گیرنده فوت کند، 
شــرکت بیمه ای موظف است که مبلغ وام را 
به صورت کامل به بانک یا موسسه مورد نظر 
پرداخت کنــد و دیگر ضامن درگیر پرداخت 

اقساط بانکی نخواهد بود.
از سوی دیگر، فرد دیگری به ایسنا اعالم کرد 
که پس از واریز مبلغ وام کمک ودیعه مسکن، 
بانک مبلغی را به عنوان کارمزد از حساب او 

برداشت کرده است. 
این در حالی اســت که از بین تسهیالتی که 
بانک ها پرداخت می کنند، تنها برای تسهیالت 
قرض الحســنه کارمزد پرداخت می شــود و 
بانک هــا نباید بــرای کمک ودیعه مســکن 
کارمــزدی دریافت کنند کــه در بانک های 
قرض الحسنه تسهیالت اعطایی بدون سود و 
تنها در قبال دریافت کارمزد صفر تا 4 درصد 
پرداخت می شــود. این کارمزد به پوشــش 
هزینه های عملیاتی بانک های قرض الحسنه از 
قبیل تأمین و نگهداری زیرساخت های فنی 
و نرم افزاری هزینه های جاری نگهداری شعب 
مانند نیروی انسانی، اجاره بها، تلفن، برق، گاز 

و ... اختصاص پیدا می کند.
بنابراین، متقاضیان کمک ودیعه مسکن باید به 
این نکته توجه کنند که تنها در صورت تمایل و 
رضایت خود این وام را با پرداخت مبلغی بیمه 
عمر مانــده بدهکار کنند و از آنجا که بانک ها 
تنها باید برای تسهیالت قرض الحسنه کارمزد 
دریافت کنند، برای کمک ودیعه مسکن مبلغی 

به عنوان کارمزد نپردازند. 

اردوغان: 
در اولین فرصت 

به حساب تورم خواهیم رسید! 
رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تورم را مشکل 

اصلی اقتصاد کشورش خواند. 
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح، رئیس 
جمهور ترکیه در واکنش به افزایش پی درپی 
تورم در کشورش با بیان اینکه دولت متعهد 
به جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها 
اســت، گفــت: در اولیــن فرصت بــه تورم 
 خواهیم پرداخــت و روند آن را تحت کنترل 

درخواهیم آورد. 
اردوغان که پیش تر نیز بارها و بارها خواهان 
کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
ترکیه شــده و خود را »دشــمن نرخ بهره« 
خوانــده بود افــزود: نرخ بهــره در ترکیه در 
مقایســه با دیگر کشورها هنوز خیلی خیلی 

زیاد است و باید کاهش پیدا کند. 
رئیس جمهــور ترکیه در بخــش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در تالش 
اســت تا به یک راهکار پایدار در کاهش نرخ 
تورم دست پیدا کند، افزود: شاهد هستیم که 
قیمت های روی قفسه های فروشگاه ها روز به 
روز بیشتر می شود. به زودی این تورم را تحت 

کنترل خود درخواهیم آورد. 
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روزی را تصور کنید که مش��هورترین نویس��ندگان جهان، آن هایی 
ک��ه موفق ب��ه دریافت جوایزی چ��ون نوبل ادبی و پولیتزر ش��دند، 
هیچکدامشان انسان نباشند و تنها از چند قطعه فلز و سیم تشکیل 
شده باشند؛ ولی داستان هایشان به قدری زیبا نوشته شده است که از 
انسان ها جایزه دریافت می کنند. اینکه ربات ها به جای انسان کاری را 
انجام دهند، چند دهه ای می شود که در دنیای فناوری عمیقاً رسوخ 
پیدا کرده و فناوران روز به روز به دنبال گستردگی آن هستند؛ اما آیا 
روزی فرا می رس��د که این ربات ها به جای انس��ان داستان بنویسند 
و ما به آنها جایزه بدهیم؟ احس��ان رضایی، نویس��نده و منتقد ادبی 
در گفتگویی درباره آینده داس��تان در عصر هوش مصنوعی توضیح 
می دهد که بنابر پژوهش آلن تورینگ در سال 1951 می توان گفت؛ 
یک ماش��ین وقتی هوشمند تلقی می شود که بتواند با انسان حرف 
بزند و ضمن این گفت وگو مخاطب آن تشخیص ندهد که این انسان 
است که س��خن می گوید یا ماشین. این معیار بسیار ساده است اما 
در عی��ن حال از پیچیدگی های زیادی برخوردار اس��ت. چراکه زبان 
ابزار انتقال دانش و احساسات است اما این محصولی که برای تبادل 
اطالعات بشر اخترع شده است، خودش به اندازه دانشی که می خواهد 
از طریق آن انتقال دهد پیچیده است. به گفته رضایی، اجزای سازنده 
زبان کلمات هستند و از طرفی اساس کار ماشین های هوشمند هم 
محاس��به است؛ در واقع محاس��به  حالت های ممکن در یک اتفاق و 
اینکه کدام یک از حالت ها احتمال وقوع بیشتری دارد؟ حال پرسشی 
مطرح می ش��ود که آیا ما می توانیم توالی کلم��ات را حدس بزنیم؟ 
پاس��خ دقیق این است که خیر؛ چراکه عالوه بر همه واژگانی که در 
بزرگترین فرهنگ نامه های زبان های زنده دنیا درج شده است؛ همواره 
واژگان جدیدی زاده می ش��ود و در پس آن معانی جدیدی به وجود 
می آی��د. حتی یکی از وجوه عظمت هر ادیبی به این اس��ت که چه 
تعداد واژه و معن��ای جدید برای واژگان کهن به کار می برد. رضایی 
نمونه می آورد: ویلیام شکسپیر بزرگترین ادیب زبان انگیسی را در نظر 
بگیرید؛ پژوهشگران در پژوهشی با یکی حساب کردن کلمات تکراری 
و هم ریشه، فهمیدند این نویسنده شهیر انگلیسی کل آثار خود را با 
15هزار واژه نوش��ته است. این بیشترین تعداد واژگانی است که یک 
نویسنده انگلیس��ی استفاده کرده است. در رتبه بعدی جان میلتون 
خالق »بهشت گمشده« است که کل آثار خود را با 9هزار واژه و چارلز 
دیکنز با پنج هزار و هفتصد واژه و در نهایت آگاتا کریتسی با 2860 
واژه تمام آثار خود را نوشته اند. به گفته رضایی، شکسپیر از هفت هزار 
واژه تنها یک بار اس��تفاده کرده است. به عالوه که معانی متعدد هر 
واژه و کنار هم چیدن آن ها، همچنین ایهام در واژه ها و چند معنایی 
بودن بعضی واژه ها در یک اثر، معجونی عجیب و غریب می سازد مانند 
دیوان حافظ که برای هر بیت می توان سه مقاله درباره آن پیدا کرد 
که تازه به جمع بندی نهایی هم نرس��یده اند. حال با این گستردگی 
زبانی آیا ربات ها می توانند آثار ادبی خلق کنند؟ رضایی ادامه داد: سال 
1999 فردی به نام ِسلِمر برینگجورد نخستین نتایج آزمایش خودش 
بر روی ماشین های داستان گو را در کتابی به نام »هوش مصنوعی و 
خالقیت ادبی« منتش��ر کرد؛ این غول آی تی به مدت پنج س��ال بر 
روی ماش��ینی به نام »بروتوس یک« کار کرد تا بتواند داستان هایی 

را با محوریت خیانت بنویس��د. اما در نهایت وقت��ی هر کدام از این 
داستان ها به س��ردبیرهای مجالت ادبی برای انتشار داده شد، آن ها 
معتقد بودند که داستان های مذکور غیرحرفه ای است؛ چراکه حس 
عاطفی و احساس��ی قصه در پایان داستان به شدت نزول می کند و 
رفتار های شخصیت ها چندان موجه نیست و تنها نکته ای که باعث 
شد سردبیر ها به هیجان بیایند این بود که فهمیدند این داستان را نه 
انسان، بلکه یک ربات نوشته است. رضایی با اشاره به دیگر پژوهش ها 
در زمینه داستان نویس��ی ربات ها گفت: محقق��ان بعدی کار را ادامه 
دادند؛ تا اینکه در س��ال 2016 ماش��ین های داستان گو دو موفقیت 
ب��زرگ را از آن خود کردند. در ژاپن رمان کوتاهی که یک ماش��ین 
نوشته بود موفق به دریافت جایزه ادبیات علمی تخیلی شد. البته الزم 
به ذکر است که نگارش تمام این رمان حاصل کار ربات نبود و پیرنگ 
و طرح اولیه داستان و شخصیت های داستان را برنامه نویس ها از قبل 
تعیین کرده بودند و ربات با این داده ها داس��تان خود را نوشته بود؛ 
جای��زه هم برد؛ اما چندان موف��ق نبود که به زبان های دیگر ترجمه 
ش��ود. وی افزود: در همان سال فیلمی کوتاه در جشنواره فیلم های 
 H، علمی تخیلی لندن ش��رکت کرد که دارای سه شخصیت به نام
H2 و C ب��ود که مثلث عش��قی را در م��کان نامعلومی که احتماالً 
ایس��تگاه فضایی اس��ت، پیش می برند ک��ه در نهایت به قتل منجر 
می شود. این فیلم حاصل کار رباتی به نام بنجامین بود دو برنامه نویِس 
بنجامین مشکل اصلی ربات را نامگذاری شخصیت ها می دانستند که 
این فرآیند برای ربات بسیار سخت بود و عاقبت برنامه نویس ها برای 
شخصیت ها اسم گذاشتند. فیلم امتیاز خوبی در IMDB نگرفت؛ اما 
چون یک ربات نوش��ه بود موفقیت بسیار هیجان انگیزی به حساب 
می آمد. پروژه ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 2017 شرکتی به نام 
بوتنیک، هفت جلد هری پاتر را به برنامه ای داد و از آن خواستند تا 
با پیچ های داس��تانی این هفت جلد یک داستان جدید بسازد. فصل 
جدیدی که ربات نوشته بود تنها چهار صفحه داشت و فقط پارگراف 

اول آن بی نقص بود. این منتقد ادبی ادامه داد: در سال همان 2017 
یک داستان نویس کانادایی پنجاه رمان علمی تخیلی محبوب خود را 
به برنامه نویس های کامپیوتری داد و از آن ها خواس��ت که با تحلیل 
این پنجاه رمان یک برنامه بنویسند که این دو برنامه نویس برنامه ای 
به نام SciFiQ نوش��تند که محیطی مانند word را آماده می کرد 
که اگر در بدنه داستان ایرادی پیدا می شد اجازه نگارش به نویسنده 
داده نمی ش��د. در نهایت داس��تانی اینگونه نوشته شد. این برنامه با 
تحلیل 50 رمان مذکور چهارده قانون طالیی طراحی کرد؛ اول اینکه 
داس��تان باید در جایی غیر از زمین اتفاق بیفت��د؛ دوم اینکه دارای 
یک صحنه از ش��ب باشد و غیره. به گفته رضایی در نهایت داستانی 
نوشته ش��د که وقتی آن ها به س��ردبیرهای ادبی داده شد، داستان  
رد ش��د؛ چراکه سردبیرها معتقد بودند ایده خوبی دارند؛ اما درست 
اجرا نش��ده اند. رضایی ضمن اش��اره به محدودبودن تعداد داده های 
آزمایش ها و پژوهش های انجام شده در تحقیقات قبلی داستان نویسی 
هوش مصنوعی، درباره پروژه ایالن ماس��ک گفت: پروژه ای که ایالن 
ماسک با عنوان GPT2 رونمایی کرد، با بررسی چهل گیگ صفحه 
وب انجام ش��ده بود و در رونمایی نخس��ت خط اول رمان »1984« 
جورج اورل را به دس��تگاه دادند و از آن خواس��تند که ادامه داستان 
را بنویس��د که اثر جالبی از آب درنیامد؛ اما باعث شد که محققان و 
برنامه نویسان اهل چک در سال 2020 صدمین سالی که واژه روبات 
به عنوان آدم مصنوعی استفاه شد، نمایشنامه ای نوشتند که در فوریه 
2021 این نمایش��نامه اجرا شد. این نمایشنامه درباره رباتی بود که 
خالق آن مرده اس��ت و باید با نوع بشر کنار بیاید. نام خالق آن با نام 
هیوالی فرانکش��تاین که ویکتور بود یکی بود. این نویسنده در ادامه 
گفت: وقتی این نمایش اجرا شد، منتقدان معتقد بودند که داستان 
ش��خصیت جذابی دارد به ویژه وقتی با ش��خصیت های زن برخورد 
می کند دلبری های جذابی از خود نش��ان می دهد؛ اما پیرنگ خوبی 
ندارد. در واقع این داستان فاقد گفتگوهای جمعی استاندارد و جذاب 
بود. همچنین یکی از منتقدان اذعان کرده بود که هنوز مانده است 
که هوش مصنوعی بتواند جای هارولد پینتر و شکسپیر را بگیرد. به 
گزارش ایبنا، رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا ما به این سمت 
می رویم که ماشین های داستان را بیش از گذشته به کار ببریم؟ گفت: 
به نظر من بله می رویم. احتماال داستان های شاهکار نخواهیم داشت. 
به این دلیل که نمونه شاهکارهای ادبی آن قدر زیاد نیست که هوش 
مصنوعی بتواند تحلیل خوبی از آن داشته باشد؛ اما متون ادبی تولید 
ش��ده به قدری زیاد است که ما با یک بیگ دیتا مواجه خواهیم بود 
و ماشین می تواند این بیگ دیتا را تحلیل کند و نتایجی به ما بدهد 
که حتی فکرش را نمی کردیم به آن ها دست یابیم. همانگونه که در 
2016 برنامه ای نوش��ته ش��د که برای حدس زدن سرطان کبد بود 
که بتوانند بیماران را در مرحله اولیه شناسایی کند و برای این کار، 
هفتصد هزار اطالعات بیماران را دادند و این برنامه نه تنها می توانست 
سرطان کبد را پیش بینی کند، بلکه بیماری هایی چون شیزوفرنی را 
هم می توانست پیش بینی کند که درست از آب در می آمد؛ بنابراین 
با بررسی روی آثار بیشتر، احتماالً ما داستان هایی خواهیم داشت که 

هوش مصنوعی آن ها را نوشته باشد.

 سرگذشت ربات های نویسنده در دنیای مدرن 

آیاهوشمصنوعیجایحافظوشکسپیررامیگیرد؟
 فرهنگی

اعتماد:احيايجهادسازندگي،بازگشتيبيتوجيه
از ده��ه 40 ب��ه  تدری��ج گس��ترش 
شهرنشیني و گسل روزافزون بین شهر و 
روستا که در کشورمان شتاب گرفت و حتي به حوزه 
مدیریت کشاورزي تس��ري و آنها را نیز در شهر ها 
مستقر کرد. کاستن از چنین گسلي که هر روز بر 
عمق و امتداد آن افزوده مي ش��د ازجمله مطالبات 
جنبش ضد اس��تبدادي س��ال 57 کش��ورمان به 
حساب مي آمد. مطالباتي که از همان آغازین انقالب، 
دستمایه نقد ها و خرده گیري هاي بعضي جریانات و 
دیدگاه هاي سیاسي نیز شده بود. بنابرین قابل انتظار 
بود که مدیریت نوپاي کشور، کاستن از این فاصله 
عمیق را در سرلوحه برنامه پیش روي خود قرار دهد. 
در چنین زمینه اي ستاد فراگیر جهاد سازندگي با 
هدف بهبود معیشت و افزایش رفاه زندگي جامعه 
روستاییان به فرمان بنیانگذار انقالب اسالمي در بهار 
1358 تاسیس شد. روستاییاني که در آن زمان 75 
درصد از جمعیت کشور را تشکیل مي دادند. ستاد 
جهاد سازندگي قاعدتا بنا بر آن داشت تا با پشتیباني 
نیروهاي داوطلب، به عنوان یک تش��کل مردم نهاد 
و برخاس��ته از آرمان هاي انقالب عمل کند. اما این 
نه��اد از همان آغاز با چند خطاي راهبردي آغاز به 
کار کرد که با مرامنامه تش��کیل آن همس��و نبود. 
اختصاص درآمد یک روز نفت براي پشتیباني مالي 
و تامین هزینه این س��تاد، آن را از حمایت مردمي 
جدا و در زیرمجموعه تشکیالت دولتي قرار داد. از 
طرفي هم به  تدریج نیروهاي داوطلب جاي خود را 
به انب��وه جوانان جویاي کار دادند. نیروهایي که به 
تدریج به کادر ثابت و حقوق بگیر این ستاد فراگیر 
تبدیل ش��دند. اما خطاي راهبردي بزرگ تر آن بود 
که برنامه هاي حمایتي براي روس��تاییان به جاي 
تالش براي توسعه کشاورزي، حمایت هاي رفاهي 
و بهبود تس��هیالت زندگي براي آنان را در دستور 
کار خ��ود ق��رار داده و در حقیقت به جاي افزایش 
مهارت در ماهیگیري ماهي دادند. روندي که الزاما 
به توس��عه کش��اورزي و افزایش تولید ناخالص در 
این بخش منتج نمي ش��د. دیري نپایید که رخداد 
جنگ هشت س��اله هم موجب شد که بسیاري از 
نیروهاي داوطلب در این ستاد در جبهه هاي جنگ 
در خطوط مقدم یا پشتیباني هاي فني آن حضور 
یافتند. سرانجام و به دلیل تغذیه از اعتبارات دولتي 
و با تصویب مجلس شوراي اسالمي در سال 1362، 
ستاد جهاد سازندگي در قالب یک وزارت ادامه کار 
داد. از آن پس وزارت جهاد سازندگي و با اعتبار یک 
نهاد انقالبي در تالش ادغام وزارت کشاورزي به خود 
شد. تالش هایي که در تقابل دو جناح سیاسي و با 
عدم تصویب مجلس عقیم ماند. وزارت هاي جهاد 
و کش��اورزي در این س��ال ها و با وجود همپوشاني 
بس��یاري از وظایف حاکمیتي در رقابتي نفسگیر 
براي دریافت بیشتر از بودجه عمومي قرار گرفتند. 
رقابتي که چه بسا بازنده آن تنها منافع ملي کشور 
به  شمار مي آمد. سرانجام این دو وزارت تقریبا موازي 
در سال 1379 در هم ادغام شدند، ادغامي که تنها 
نتیجه اش حذف یک وزیر بود.با عنایت به حدیثي 
مفصل از مجملي که به آن اش��اره شد اکنون براي 
بسیاري از صاحب نظران جاي شگفتي است که با 
چه ضرورتي باز هم گام به نقطه صفر 42 سال قبل 
مي گذاریم؟ در این سال ها نسبت جمعیت روستایي 
به شهرنشین از 75 به 25 درصد کاهش یافته است. 
اگر در آن زمان روس��تاییان فاقد تسهیالتي مانند 
حمام و... بودند اما اکنون در آنچه به جا مانده است 
آخرین فناوري هاي ارتباطي مورد بهره برداري قرار 
مي گیرند. بسیاري از روستا هاي آن ایام در تقسیمات 
کشوري هم اکنون به شهر تبدیل شده و اساسا در 
ش��مال کشور مرز بین روستا و شهرها از بین رفته 
است. پرسش از وزیر جهاد کشاورزي و در این آغاز 
از مسئولیت شان و با وجود انبوه چالش هاي کلیدي 
در بخش کشاورزي این است که با چه توجیهي این 

آزموده را باز هم قرار است بیازمایید؟ 

ابتکار:پيشزمينهرسيدنبهزنجيرهارزش
توليدجهانی

در ایران امروز یک گفتمان برای رسیدن 
و بودن ای��ران در زنجیره ارزش اقتصاد 
جهانی وجود دارد که کامال یک طرفه 
به این موضوع می نگرد و به س��بب همین دیدگاه 
محدود هیچ گاه نتیجه الزم را نخواهد گرفت.دلیل 
این امر عدم درک سیکل های سرمایه گذاری، تامین 
مالی، تجارت و تولید در جهان است.در جهان امروز 
چرخ��ه تولید یک محصول و یا انجام پروژه ها ابعاد 
متعددی دارند، برای مثال اگر بخواهیم یک پلنت 
پتروش��یمی را بسازیم س��اختار این پروژه شامل: 
کارفرما، طراح و س��ازنده، بهره بردار و منابع مالی و 
س��رمایه گذاری است.در دید اول همه را داریم و به 
قولی خودکفا هستیم اما این ناشی از یک رویکردی 
با شعاع دید کم است، در جهان مدرن برای اجرای 
چنین پروژه ای اولویت اول هزینه سرمایه و افزایش 
قدرت رقابت بین بنگاهی است، یعنی هزینه ساختار 
سرمایه پروژه را تا جای ممکن پایین بیاورند! چرا؟ 
چون هرچه هزینه س��رمایه پایین تر باش��د قدرت 
رقاب��ت در بازاره��ای رقیب راحت ت��ر خواهد بود.

به عبارت دیگر فرق بزرگیس��ت بی��ن پروژه ای که 
هزینه س��رمایه اش 4 درصد اس��ت و پروژه ای که 
هزینه سرمایه اش 30 درصد! اولی به سطح 4 درصد 
برسد به بازده مورد انتظارش رسیده و دومی به 30 
درصد.حال در این شرایط ما به دلیل وجود تحریم ها 
فقط منابع داخلی را داریم ولی رقیب قطری ما به 
منابع بین المللی نیز دسترسی دارد. رتبه اعتباری 
بین المللی ما 7 است )سازمان همکاری( و قطر 1 و 
این یعنی قطری ها می توانند از پول ارزان بین المللی 
برای توس��عه فازها بهره ببرند.قطری ها می توانند 
برای یک پروژه 6 میلیارد دالری با شرکایی با رتبه 
اعتباری بهتر از خود شریک شوند و رتبه اعتباری 
پروژه را باال ببرند و می دانیم که هرچه رتبه اعتباری 
بهتر باش��د نرخ تامین مالی هم ارزانتر خواهد بود 

و ما هن��وز می گوییم منابع ما کفایت می دهد.ما و 
قطر محصولی تولید می کنیم، ما و شرکت های ما 
به وام های موسس��ات اعتباری صادراتی دسترسی 
ندارند و آنها دارند و اینجا باز رقابت شدیدتر می شود.
حال به این چرخه هزینه های تحریم و غیره را هم 
اضاف��ه کنید.این چرخه از تولید مرغ و تخم مرغ تا 
هزاران محص��ول وجود دارد، ما درک درس��تی از 
زنجیره های ارزش اقتصادی جهانی نداریم، در جهان 
امروز قدرت رقابت یعنی داشتن زنجیره ارزش تامین 
مالی درست و درمان در کنار ابزارهای سرمایه گذاری 
جهانی برای پوش��ش ریسک ها و ما فکر می کنیم 

محدودیت منابع نداریم.
رقبای ما در تولید محصوالتشان از روش های تامین 
مالی منعطف استفاده می کنند و در جذب سرمایه 
بین المللی بسیار موفق ترند و این روند به آنها درست 
باال را می دهد.بانکهای صادرات و واردات آنها )اگزیم 
بانک( به صادرات آنها وام های بزرگی اعطا می کنند 
و این امر نیز نیازمند قوی بودن منابع مالی است. اگر 
خوب دقت کنیم بدون بودن در زنجیره ارزش تامین 
مالی، سرمایه گذاری نمی توان در زنجیره ارزش تولید 

موفق بود و بیشتر شبیه به شوخی است.

جوان:تحولراهبردیدرمنطقهگراییایران
س��ازمان همکاری ه��ای ش��انگ های 
)SCO(، سازمانی میان دولتی است که 
در تاریخ 15 ژوئن 2001 توسط شش 
کشور جمهوری خلق چین، روسیه و جمهوری های 
ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان و 
بر پایه گروه پنج ش��انگ های تأسیس شده است. 
این سازمان با اقدامات و تصمیمات مهم سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی درصدد است جایگاه بین المللی 
برجسته تری پیدا کند. به خصوص که از یک سو قرار 
گرفتن کشور های عضو شانگ های در منطقه موسوم 
به »هارت لند« )قلب زمین( بر اهمیت این سازمان 
افزوده اس��ت و از سوی دیگر حضور روسیه و چین 
به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، توان سیاسی 

این سازمان را نیز دوچندان کرده است.
مهم تری��ن اه��داف و وظای��ف س��ازمان همکاری 

شانگ های عبارت اند از:
1. تقویت اعتماد متقابل، دوستی و حسن هم جواری 
میان کش��ور های عضو برای تثبیت همکاری های 

چندوجهی در زمینه های اقتصادی و سیاسی.
2. هم��کاری مش��ترک برای مقابله با تروریس��م، 

جدایی طلبی و افراط گرایی در تمام اشکال آن.
3. تش��ویق همکاری های منطقه ای در زمینه های 
مختل��ف سیاس��ی، تج��اری، اقتص��ادی، دفاعی، 
محیط زیست، فرهنگی، علمی، فناوری، آموزشی، 

انرژی، حمل ونقل و غیره.
4. اقدام مشترک و مشارکت جمعی برای ایجاد رشد 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن و جامع در 
منطقه، به منظور افزایش استاندارد ها و ارتقای شرایط 

زندگی در کشور های عضو.
5. هماهنگ��ی رهیافت ها برای تعام��ل در اقتصاد 

جهانی.
6. تقویت همکاری با سایر کشور ها و سازمان های 

بین المللی.
7. همکاری درزمینه ممانعت از منازعات بین المللی 
و حل مشکالتی که جهان در قرن 21 با آن مواجه 
خواهد شد. جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 14 تیر 
1384، در جریان نشست سران سازمان همکاری 
ش��انگ های در شهر آس��تانه پایتخت قزاقستان، 
به عضویت ناظر در س��ازمان شانگ های پذیرفته 
ش��د و از آن زمان تاکنون، در تمامی نشست های 
ساختاری سازمان در باال ترین سطح شرکت داشته 
است. تقویت حضور ایران در این اجالس در سیاست 
منطقه گرایی ایران یک تحول راهبردی در سیاست 
خارجی کشورمان محسوب می شود که می تواند بر 
ارتق��ای روابط و محکم تر کردن پایه های همکاری 
کشورمان در ابعاد مختلف با دو بازیگر جهانی روسیه 
و چین تأثیر گذاش��ته، امکان جذب س��رمایه های 
خارج��ی در ح��وزه اقتص��ادی را فراه��م و امکان 
بهره گیری از ظرفیت های سازمان شانگ های برای 
پایین آوردن هزینه های منطقه ای کشورمان ایجاد 
کند، ضمن اینکه تقویت و تحکیم جایگاه ایران تأثیر 
مس��تقیمی بر رویکرد غرب در موضوع تحریم ها و 
سست ش��دن اراده آن ها در راهبرد فشار و تحریم 

علیه ایران خواهد داشت.
آنچه در س��ال های اخیر ب��ه اهمیت این اجالس و 
ارتقای ظرفیت آن در تعامالت جهانی افزوده است 
روند انتقال مرکز ثقل قدرت در سطح جهانی از غرب 
به شرق است. نکته ای که حتی کشور های اروپایی 
نیز به آن اذعان کرده و امریکا هم به عنوان ابرقدرت 
روبه افول جهان، س��ه کش��ور عمده حاضر در این 
اجالس یعنی چین، روسیه و ایران را به عنوان تهدید 
اصلی امریکای آینده قلمداد کرده است. اما فارغ از 
ابعاد جنگ روانی امریکایی ها در این روایت سازی، 
ظرفیت موجود جمعیتی، منابع زیرزمینی، انرژی، 
صنایع، بندرها، راه ه��ای آبی و ظرفیت های باالی 
علمی و صنعتی کشور های عضو شانگ های مؤید 
عمق این نگرانی امریکایی ها است.تقویت موقعیت 
و حضور ای��ران در این اج��الس اگرچه به معنای 
توسعه سیاست نگاه به ش��رق و تقویت ارتباطات 
منطقه ای ایران اس��ت، اما به معن��ای عدم ارتباط 
ایران با غرب نیس��ت، بلکه سیاست دولت جدید، 
همان گونه که بار ها بر آن تأکید شده است برقراری 
ارتباط متوازن با غرب و شرق در عین ارتقای روابط 
با همس��ایگان است. اما به لحاظ اقتصادی، تقویت 
حضور ایران در این اجالس و ارتقای عضویت ایران 
در سازمان همکاری شانگ های می تواند زمینه ساز 
ایجاد فرصت های اقتصادی و سبب افزایش همکاری 
دوجانب��ه و چندجانبه می��ان اعضای س��ازمان و 
جمهوری اس��المی ایران ش��ود. همچنین امکان 
بهره گیری از امکانات اقتصادی چین در بازار انرژی 
جمهوری اس��المی ایران و صادرات بیشتر نفت به 

چین فراهم می شود. 

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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گیش��ه جهانی در پایان ماه اوت امسال )شهریور 
1400( از گیش��ه کرونازده و 12 میلیارد دالری 
سال 2020 پیش��ی گرفت و حاال گزارش جدید 
ش��رکت تحلیل داده گاور اس��تریت آنالیتیکس 
نش��ان می دهد میزان فروش گیشه تا پایان سال 
جاری میالدی به 20 میلیارد و 200 میلیون دالر 
نیز خواهد رس��ید. خبر خوب اینک��ه این میزان 
فروش در مقایس��ه با س��ال گذشته از احیای 68 
درصدی گیشه حکایت دارد و خبر بد هم آن که 
گیش��ه همچنان52 درصد پایین تر از رکورد 42 
میلیارد و 300 میلیون دالری س��ال 2019 بوده 
و از نص��ف میانگین 41 میلی��ارد و 900 میلیون 
دالری سه سال پیش از شیوع کرونا، یعنی از سال 
2017 تا 2019، هم کمتر اس��ت. ش��رکت گاور 
استریت برای رس��یدن به این پیش بینی، از آمار 
فروش از ابتدای سال تاکنون و پیش بینی وضعیت 
گیشه در کشورهای مختلف استفاده کرده است. 

با گذشت 9 ماه از س��ال 2021 تاکنون مجموع 
فروش گیشه بین المللی، به استثنای سینماهای 
چی��ن، در مجموع به 5 میلی��ارد و 220 میلیون 
دالر رس��یده و از 5 میلی��ون و 130 میلیون دالر 
فروش در گیشه چین تا تاریخ 11 سپتامبر 2021 
)20 شهریور 1400(، پیشی گرفته است. گیشه 
آمریکای ش��مالی نیز در این 9 م��اه، در مجموع 
2 میلی��ارد و 310 میلی��ون دالر ف��روش کرده 
است. شرکت گاور اس��تریت پیش بینی می کند 
تا پایان سال جاری میالدی میزان فروش گیشه 
بین المللی به 9 میلیارد و 100 میلیون دالر برسد 
و به تفکیک منطقه از اروپا، خاورمیانه و آفریقا 4 
میلیارد و 300 میلیون دالر، از آس��یا و اقیانوسیه 
)به استثنای چین( 3 میلیارد و 850 میلیون دالر 
و از آمری��کای التی��ن 900 میلی��ون دالر درآمد 
داشته باشد. براساس پیش بینی های این شرکت، 
گیش��ه س��ینماهای چین و آمریکای شمالی به 

ترتیب س��ال را با 6 میلیارد و 600 میلیون دالر 
و 4 میلی��ارد و 500 میلیون دالر فروش به پایان 
خواهن��د رس��اند. اگر این پیش بینی ه��ا به وقوع 
بپیوندد، چین تا پایان امس��ال برای دومین سال 
متوالی به بزرگترین بازار سینمایی جهان از لحاظ 
می��زان فروش تبدیل می ش��ود و از مجموع تمام 
گیش��ه های اروپایی بزرگتر خواهد ش��د. با وجود 
این، شیوع کرونا و اوضاع سیاسی بازار سینمایی 
چین را منزوی و فضا را برای کار هالیوود در این 
کش��ور تنگ کرده است. به اس��تناد گزارش گاور 
اس��تریت، گیش��ه جهانی در چهار ماه آخر سال 
2020 ب��ا وج��ود آن که بخش قب��ل توجهی از 
سینماهای جهان تعطیل بودند، حدود 4 میلیارد 
و 400 میلیون درآمد داشت. در آغاز ماه سپتامبر 
سال 2020 )ش��هریور 99(، 75 درصد سینماها 
فع��ال بودند اما تا پایان س��ال ب��ه دنبال واکنش 
دولت ها به موج دوم و سوم کرونا، آمار سینماهای 

فع��ال به 56 درصد کاهش یاف��ت. ویروس کرونا 
اواسط ماه دس��امبر )24 آذر( در شهر ووهان در 
استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری 
به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون 
ملی بهداش��ت چین در 30 دسامبر سال 2019 
)9 دی م��اه 98( به صورت رس��می ش��یوع این 
وی��روس را در چین اعالم ک��رد. این بیماری که 
به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان 
جهانی بهداشت از آن با واژه همه گیری یاد کرد، 
تا لحظه تنظیم خبر 219 میلیون نفر را در جهان 
مبتال کرده اس��ت که از ای��ن میان بیش از چهار 
میلیون و 550 هزار نفر جان باخته اند. به گزارش 
ایرنا به نقل از ورایتی، ش��یوع این ویروس موجب 
تعطیلی بس��یاری فعالیت و رویدادهای مختلف 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره ها، 
نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن های تئاتر 
و کنس��رت و کتابفروشی ها شد و تأثیرات منفی 
زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کش��ورها در 

بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.

فیلم س��ینمایی »نُه« به نویسندگی و کارگردانی شاهین رشیدی 
و تهیه کنندگی ش��اهین باباپور و ش��اهین رشیدی با پنج نامزدی 
جای��زه، در یازدهمین دوره جش��نواره »BIMIFF« در ریودژنیرو 
برزیل به نمایش درمی آید. این بیست و چهارمین حضور بین المللی 
فیلم »نُه« اس��ت که در پنج رش��ته بهترین فیلم بلند سینمایی، 
بهترین کارگردانی فیلم بلند، بهترین فیلمنامه فیلم بلند، بهترین 
طراح��ی صدای فیلم بلند،بهترین تدوین فیلم بلند در جش��نواره 
»BIMIFF« برزیل کاندید شده است. جشنواره »BIMIFF« در 
حال برگزاری است و هفته آخر سپتامبر 2021 )مهر( نتایج برندگان 
آن اعالم می ش��ود. به گزارش خبرآنالین، در خالصه داستان فیلم 
»نُه« که در ژانر وحشت ساخته شده، آمده است: »عکاس جوان و 
مرموزی ساالنه هشت جوان را انتخاب کرده و به منطقه ای دورافتاده 
می برد تا آیین ساالنه اش را به جا بیاورد. شخصیت های قصه اما از 

سرنوشت هولناکی که انتظارشان را می کشد، بی خبر هستند.«  

فریبا کامران بازیگر سینما و تلویزیون درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: ابتدای امسال بود که 
بازی در فیلم سینمایی »فصل آلوچه های سبز« به کارگردانی علی بیات را به پایان رساندم. وی درباره 
حضور در آثار کیانوش عیاری گفت: بازی در فیلم های عیاری دلچس��ب و راحت اس��ت. شاید کسانی 
که برای اولین بار با او کار می کنند تا حدی این موضوع برایش��ان س��خت باشد اما به محض این که با 
ویژگی های کاری او آشنا شوند متوجه تسلط او بر فیلم شده و به راحتی با او کار می کنند. این بازیگر 
به صبا گفت: من خود را بازیگر تئاتر می دانم برای همین حاضر نیستم در هر کاری حاضر شوم. با این 
توضیح پیشنهاد هایی که می شود را رد می کنم و بعد نیز متوجه می شوم چه کار درستی انجام داده بودم.

فیلم »کینگ ریچارد« با بازی ویل اسمیت در نقش پدر دو تنیس باز مشهور ونوس و سرنا ویلیامز، به 
عنوان فیلم اختتامیه جش��ن موسسه فیلم آمریکا 2021 انتخاب شد. این فیلم 14 نوامبر در »چاینیز 
تئاتر« روی پرده می رود. »راینالدو مارکوس گرین« کارگردان این فیلم است که داستان زندگی ریچارد 
ویلیامز، دو دخترش ونوس و س��رنا و زندگی آنها و فراز و فرودش��ان در قهرمانی های تنیس را تصویر 
می کند. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، این فیلم که نخستین بار در جشنواره فیلم تلوراید به نمایش 
درآمد به س��رعت وارد فهرس��ت های احتمالی برندگان جوایز سینمایی سال ش��د و بویژه از بازی ویل 
اس��میت تمجید فراوانی ش��ده است. »کینگ ریچارد« از 19 نوامبر در سینماها و شبکه اچ بی او مکس 

قابل مشاهده خواهد بود.

فیلم »بانشی« فیلمی اکشن به کارگردانی »جان کییس« است که 
با حضور »آنتونیو باندراس«، »جیمی کینگ« و »تامی فالنگان« 
س��اخته می ش��ود. این فیلم داستان قاتلی مس��تقل با نام رمزی 
»بانش��ی« با بازی جیمی کینگ را تصوی��ر می کند که مزدوری 
قدرتمند ب��ه نام آنتونی گرین با بازی فالناگان او را تحت تعقیب 
دارد. این فرد پدر بانش��ی را کشته و اکنون در صدد یافتن کیلِب 
با بازی باندراس اس��ت که مرشد س��ابق بانشی بوده است. کیلب 
از 5 س��ال پیش زندگی زیرزمینی را انتخاب کرده و حاال بانشی 
می خواه��د او را پیدا کند و از خطر نجاتش دهد. به گفته کیِیس 
»بانشی« داستانی پیچیده از انتقام و روابط خانوادگی است و همراه 
داشتن این گروه بازیگران برای جان بخشیدن به این شخصیت ها 
در حد یک رویاس��ت. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، فیلمنامه 
این فیلم را متیو راجرز نوشته است. آنتونیو باندراس برای بازی در 

»درد و افتخار« پدرو آلمادوار نامزدی اسکار را کسب کرده بود. 

فیلم کوتاه »گهواره سکوت« به نویسندگی و کارگردانی مصطفی 
مهرب��ان در ادامه موفقیت های بین المللی خود، در س��یزدهمین 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم کوتاه بین دانش��گاهی داکا به رقابت 
می پردازد. انجمن فیلم دانشگاه داکا )DUFS( با همکاری سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان )UNHCR( سیزدهمین جشنواره 
بین الملل��ی فیلم کوتاه بین دانش��گاهی را که ب��ه IIUSFF نیز 
معروف است، با شعار »دوربینت را بردار، رویای خود را قاب کن« 
آثار فیلمس��ازان جوان را به نمایش و رقاب��ت می گذارد. آثار مورد 
رقابت این جشنواره امسال به طور مجازی به نمایش در می آیند و 
اختتامیه و مراسم اهدای جوایز آن در تاریخ 30 سپتامبر)8 مهر( 
در بنگالدش برگزار می ش��ود. به گزارش ایرنا، در داستان گهواره 
سکوت که نماینده ایران در این جشنواره است، آمده: »رسول باید 
گهواره ای را به همسر دوست شهیدش برساند. با بازگشت موقت 

رسول از جنگ و جنوب به شمال ایران، لعیا قصد دارد این بار... 

 »ُنه« به برزیل رفت »گهواره سکوت« در بنگالدش »باندراس« در »بانشی«

»کینگ ریچارد« در آمریکا کامران در هر اثری بازی نمی کند

احیای ۶۸درصدی در انتظار گیشه کرونازده جهان

تاثی�ر ه�وش مصنوع�ی در دنی�ای کنون�ی بش�ر 
انکارنش�دنی اس�ت؛ اما آیا م�ا به س�متی می رویم که 
ربات های نویس�نده خلق کنیم؟ این گ�زارش روایتی از 

سرگذشت ربات های نویسنده است
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وکیل آنگ سان ســوچی، رهبر مخلوع به زندان افتاده 
دولت غیرنظامی میانمار امروز جمعه گفت، شورای نظامی 
این کشور قصد محاکمه موکل او به اتهام فساد را دارد تا 
یک پرونده دیگر به مجموع پرونده های قضائی مختلف او 

که می تواند چند دهه حبس را برایش در پی داشته باشد، اضافه کند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنگ سان سوچی که 
دولت غیرنظامی تحت رهبری او در میانمار در جریان کودتای اول 
فوریه این کشور سرنگون شد، بعد از دستگیر شدن در پی این کودتا 

در بازداشت خانگی قرار داشته است. کودتای مذکور 
منجر به راه افتادن اعتراضاتی گســترده در میانمار و 
سرکوب بیرحمانه معترضان و مخالفان شد. سوچی 
۷۶ساله که برنده جایزه صلح نوبل است هم اکنون در 
ارتباط با چند اتهام دیگر از جمله نقض محدودیتهای مربوط به مقابله 
با شــیوع کروناویروس در جریان انتخابات سال گذشته که حزبش 
به عنوان پیروز قاطع آن اعالم شــد و همین طور واردات غیرقانونی 
دستگاه های بی سیم و ایجاد فتنه در حال محاکمه است. خین مائونگ 

زاو، وکیل او گفت، موکلش قرار است از اول اکتبر در خصوص چهار 
مورد اتهام فساد در شهر نایپیداو محاکمه شود. هر مورد اتهام فساد 
مطرح شده علیه سوچی می تواند حداکثر مجازات ۱۵ سال حبس را 
در پی داشته باشد. محاکمه های در جریان سوچی به دنبال درگیر 
شدن میانمار با تشدید موارد ابتالی به کروناویروس برای مدت دو ماه 
به تاخیر افتاد و چند روز پیش مجددا از سر گرفته شدند اما سوچی 
در روز اول به دلیل اعالم این که حالش بد شده، غیبت کرد. تاکنون 

خبرنگاران اجازه پوشش دادرسی ها را پیدا نکرده اند.

آنگسانسوچیازاولاکتبربهاتهامفسادمحاکمهمیشود سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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هند:
عقب نشینی سربازان از مرز با چین 

 برای توسعه روابط دو کشور 
ضروری است

وزیــر خارجه هند گفت، کشــورش به چین 
اعالم داشته روابط دوجانبه آن ها تنها هنگامی 
که دو کشــور سربازانشــان را از تقابل بر سر 
مرز مورد مناقشه حوزه هیمالیا عقب بکشند 
توســعه پیدا خواهد کرد. به گزارش ایســنا، 
به نقــل از خبرگزاری رویترز، ســوبرامانیام 
جایشــانکار، وزیر امور خارجه هند به هنگام 
دیدار با وانگ ویی، همتــای چینی خود در 
حاشــیه کنفرانس منطقه ای شــانگهای در 
شهر دوشــنبه پایتخت تاجیکستان به بحث 
در خصوص این که دو طرف از تقابل در این 
حوزه مرتفع عقب نشــینی کنند، پرداخت. 
جایشــانکار در توئیتر نوشــت: مسئله قطع 
درگیری در مناطق مرزی ما مورد بحث قرار 
گرفت. بر این که پیشرفت در این زمینه برای 
بازیابی صلح و آرامش به عنوان مبنای توسعه 
روابط دو جانبه ضروری اســت، تاکید شد. از 
سال گذشــته میالدی هزاران سرباز چینی و 
هندی در حوزه غرب رشــته کوه هیمالیا در 
مرز دو کشور در پی باال گرفتن درگیری بین 
آن ها بر ســر یک مناقشه مرزی چند دهه ای 
در حالت تقابل قرار گرفته اند. در ژوئن ســال 
گذشــته میالدی تنش ها بین آن ها به سطح 
درگیری تن به تن که کشــته هایی در هر دو 
سمت برجای گذاشت رسیده و اولین درگیری 
بین دو کشور در عرض چند دهه اخیر را رقم 
زد. نظامیان دو کشــور در پی برگزاری چند 
دور مذاکرات بین فرماندهــان آن ها از چند 
بخش مرز از جمله منطقه پانگونگ تسویاکه، 
از مناطــق مورد مناقشــه نزدیــک به محل 
درگیری پارسال عقب نشینی کردند. این دو 
غول بزرگ آسیای در سال ۱۹۶۲ وارد جنگی 
بر سر مرز خود شــدند و هرگز مناقشه بین 
خود را حل نکرده اند. با این حال در سالهای 
اخیر روابط تجاری آن ها شــکوفا شده است. 
جایشــانکار اظهار کرد، همچنین با وانگ یی 
درخصــوص رخدادهای اخیــر جهانی بحث 
داشته اســت. او جزئیاتی درباره این بحث ها 
مطــرح نکرد. روابط نظامــی نزدیک چین با 
پاکســتان که رقیب هند اســت منشا تنش 
بوده و جایشانکار اظهار کرد روابط هند-چین 
باید از جنبه دوجانبه نگریســته شــود. وی 
بیان داشــت که به وانگ یی گفته است: این 
همچنین ضروری است که چین روابطش با 

هند را از دریچه یک کشور ثالث نبیند.

شکایت ارمنستان از آذربایجان 
در دیوان بین المللی دادگستری؛ 

باکو: متقابال شکایت می کنیم

ارمنســتان پرونده شــکایتی را بــه دیوان 
بین المللی دادگســتری ارائه داده است که 
طبــق آن، ایروان گفته اســت باکو معاهده 
بین المللــی تبعیض نــژادی را نقض کرده 
است. به گزارش ایسنا، در مقابل سخنگوی 
وزارت امــور خارجه جمهــوری آذربایجان 
گفــت که باکو از خود دفــاع خواهد کرد و 
قصد دارد علیه ارمنســتان پرونده مشابهی 
را بــه جریان اندازد. به گــزارش یورو نیوز، 
نیروهــای آذربایجان در نبرد ســپتامبر تا 
نوامبر ســال گذشــته قبل از میانجیگری 
روسیه برای آتش بس نیروهای قومی ارمنی 
را از بخش هایی از مناطق تحت کنترل خود 
در دهه ۱۹۹۰ در منطقــه قره باغ و اطراف 
آن بیرون راندند. در این پرونده ارمنســتان، 
آذربایجان را متهم کرد که ارمنی ها را »برای 
چندین دهــه« تحت تبعیض نــژادی قرار 
داده اســت و این امر بر خالف کنوانسیون 
بین المللــی رفع انواع تبعیض نژادی اســت 
که هر دو کشور آن را امضا کرده اند. دادگاه 
جهانی با اســتناد به این شــکایت گفت که 
جمهــوری آذربایجــان از زمــان آتش بس 
۱۰ نوامبــر، بــه »قتل، شــکنجه و ســایر 
ارمنی،  اســرای جنگی  از  سوءاستفاده های 
گروگان ها و سایر افراد بازداشت شده ادامه 
می دهد.« در این شکایت اضافه شده است: 
»بنابراین ارمنســتان از دادگاه درخواســت 
می کند که آذربایجان را مسئول تخلف های 
خود ... برای جلوگیری از آسیب های آینده 
بنامــد.« ارمنســتان همچنیــن از دادگاه 
خواسته است تا »جمهوری آذربایجان را به 
جبران صدماتــی مجبور کند که قبال ایجاد 
شده اســت.« ســخنگوی دولت آذربایجان 
گفت که این کشــور در حــال جمع آوری 
شــواهدی درباره نقض حقوق بشر از سوی 
ارمنی هــا علیه آذربایجانی هاســت و ظرف 
چند روز آینده شــکایت خــود را به دادگاه 
ارائــه می کنــد. دادگاه جهانی کــه به طور 
رسمی به عنوان دیوان بین المللی دادگستری 
شــناخته می شود، دادگاه سازمان ملل برای 
حــل اختالف بیــن کشورهاســت. دادگاه 
هنوز مشخص نکرده است که آیا صالحیت 

رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر. 

تأکید محمد بن زاید 
بر روابط استراتژیک با لندن

ولیعهــد ابوظبــی در دیدار با نخســت وزیر 
انگلیس در لندن بر روابط اســتراتژیک با این 
کشــور تأکید کرد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از شبکه خبری اسکای نیوز، محمد بن زاید، 
ولیعهد ابوظبی در پایان مذاکراتش با بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس در لندن تأکید 
کرد که امارات برای تقویت روابط با کشورهای 
دوســت و ایجاد اصول همکاری پایدار تالش 
می کنــد. محمد بن زایــد در توییتی بعد از 
دیدارش با جانســون گفت: مذاکرات عمیقی 
با جانسون در لندن درباره تقویت روابطمان و 
تحوالت خاورمیانه داشتیم. ما توافق نامه هایی 

را در زمینه های مختلف امضا کردیم. 

بیانیه مشترک عربستان، 
آمریکا، امارات و انگلیس 

درباره اوضاع اقتصادی یمن
عربســتان، آمریکا، امــارات و انگلیس بیانیه 
مشترکی را درباره اوضاع اقتصادی یمن صادر 
کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه 
خبری المیادین، عربســتان، امارات، آمریکا 
و انگلیس در بیانیه مشــترکی درباره اوضاع 
اقتصادی یمن خواهان بازگشت دولت عبدربه 
منصورهادی، رئیس جمهور مستعفی یمن به 
شهر عدن برای اتخاذ اقدامات الزم برای آغاز 
تحقق ثبات اقتصادی شــدند. این کشورها از 
کاهش ارزش ریال یمــن و باال رفتن قیمت 

مواد غذایی ابراز نگرانی کردند.

رئیس جمهور چین: 
نباید به نیروهای خارجی

اجازه مداخله در کشورها را بدهیم
رئیس جمهور چین امروز جمعه اظهار کرد، 
نیروهای خارجی هرگز نباید اجازه مداخله در 
امور داخلی کشورها تحت هیچ بهانه ای را پیدا 
کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، شی جینپینگ، رئیس جمور چین در 
جریان نشست سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای گفت، کشورها باید قاطعانه 
در جستجوی مســیرهای توسعه و الگوهای 
حاکمیتی خود که مناسب شرایط داخلی شان 
باشد مورد حمایت قرار بگیرند. او تاکید کرد: 
آینده پیشرفت و توسعه کشور ما باید قاطعانه 
در دســتان خودمان باشــد. رئیس جمهور 
چین که از طریق ویدیو کنفرانس خطاب به 
اجالس ســازمان همکاری شانگهای در شهر 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخنرانی کرد، 
همچنین خواستار آن شد که کشورهای عضو 
این سازمان همبستگی و همکاری بین خود 
را تقویت کنند و جامعه ای نزدیکتر در قالب 
سازمان همکاری شانگهای همراه با آینده ای 
مشترک بســازند. او با اشاره به اینکه امسال 
بیستمین سالگرد تاسیس این سازمان است، 
از اعضای آن خواست همکاری بر سر مسائل 
مربوط به افغانستان را تقویت کرده و از انتقال 
قدرت پایدار در این کشور حمایت کنند. وی 
تاکید کرد باید تالشهایی در راستای راهنمایی 
افغانســتان در زمینه ایجاد یــک چارچوب 
سیاسی فراگیر گســترده، اتخاذ سیاستهای 
خارجی و داخلی میانه رو و مبارزه قاطع با هر 

شکل از تروریسم صورت بگیرد. 

رئیس جمهور واکسن نزده برزیل 
در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل شرکت می کند

ژایــر بولســونارو، رئیس جمهــور برزیل با 
وجودعدم واکسینه شــدن در برابر بیماری 
کوویــد، از حضورش در نشســتهای مجمع 
عمومی ســازمان ملل طــی روزهای آینده 
در نیویورک خبر داد. به گزارش ایســنا، به 
نقل از خبرگزاری فرانســه، ژایر بولســونارو، 
رئیس جمهــور برزیــل در صحبتهایی که 
در یک رســانه اجتماعی ایــراد کرد، گفت: 
هفته آینده من در نشســت مجمع عمومی 
ســازمان ملل خواهم بود و در روز سه شنبه 
در آنجا سخنرانی افتتاحیه ایراد خواهم کرد. 
بولسونارو در ادامه این اظهاراتش گفت: این 
یک سخنرانی آرام، بسیار واقعگرا و متمرکز 
بر مســائل مورد توجه ما خواهد بود. او بیان 
کرد کــه به بحث در خصوص رویکرد برزیل 
در قبال همه گیری کروناویروس، کشاورزی، 
تجارت و انرژی کشــورش خواهد پرداخت. 
دفتر شــهردار نیویورک در نامه ای به مجمع 
عمومی سازمان ملل به طرح چند خط مشی 
پرداخت که شــامل این است که نمایندگان 
بــرای حضور در تاالر مناظره مجمع عمومی 
باید مدرک انجام واکسیناسیون ارائه دهند؛ 
اقدامی که پرسشــهایی درخصوص شرکت 
حضوری بولســونارو در ایــن مجمع مطرح 
ساخت. در این نامه که به امضای کمیسیونر 
سالمت شــهر نیویورک رسیده عنوان شده 
که تاالر مناظره ســازمان ملل به عنوان یک 
»مرکز کنوانسیون« دسته بندی شده به این 
معنی که همه شــرکت کنندگان در آن باید 
همچون دیگر مردمی که در دیگر فعالیتهای 
مربوط به فضاهای سربسته این شهر شرکت 
می کنند، واکسینه شده باشند. ساعاتی بعد 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت 
نمی توانــد این الــزام را به ســران دولت ها 

تحمیل کند.

شــورای همکاری خلیج فارس در نشســت خــود در ریاض از ملت 
افغانســتان حمایت کرده و از جامعه بین الملل خواســت مسئولیت 
انسانی خود را در قبال این کشور برعهده بگیرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از روسیا الیوم، کشورهای عضو این شورا در بیانیه پایانی نشستی 
که با حضور وزیران خارجه امارات، عربســتان، قطر، عمان، کویت و 
بحرین در ریاض برگزار شــد، از طالبان خواستند با هدف دستیابی 
به راه حل جامع برای بحران افغانستان، به گفتگو ادامه دهد. شورای 
همکاری خلیج فارس در این بیانیه خواســته است خود افغان ها حل 
بحران کشورشــان را برعهده بگیرند و همه طرف ها در افغانســتان 
برای حل بحران موجود اقدام کنند. در بیانیه مذکور بر تضمین منع 
استفاده از خاک افغانستان توسط گروه های تروریستی یا صادرات مواد 

مخدر تاکید شده است. 

< قطعنامه پارلمان اروپا درباره افغانستان با حذف بخش پیشنهادی 
درباره احمد مسعود تصویب شد

با وجود اینکــه ۲۰ نماینده پارلمان اتحادیــه اروپا در پیش نویس 
قطعنامه خود خواستار دعوت از احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت 
ملی افغانستان شــده بودند اما در قطعنامه نهایی این بخش حذف 
شــد، با این حال دفتر ریاســت هیئت پارلمان اروپــا در روابط با 
افغانســتان به یورونیوز گفت که احمد مسعود به این هیئت دعوت 
می شود. به گزارش ایسنا، دفتر پتراس اوشتراویچوس، نماینده اهل 
لیتوانی پارلمان اروپا که ریاســت هیئت روابط با افغانســتان را نیز 
برعهــده دارد به یورونیوز گفت که قطعنامــه مصوب متنی درباره 
احمد مســعود ندارد. این در حالی است که در پیش نویس قطعنامه 
که به امضــای ۲۰ نفر از اعضای پارلمان از جمله اوشــتراویچوس 
رســیده بود، از اتحادیه اروپا خواسته شده بود تا احمد مسعود را به 
جلسه ای در شورا و پارلمان اروپا دعوت کنند. دفتر اوشتراویچوس 
تصریح کرد که نخســتین دعوت از مسعود به پارلمان اروپا از طرف 
هیئت این پارلمان برای روابط افغانســتان انجام می شود و او برای 
شــرکت در جلسه هیئت دعوت می شود. دفتر این نماینده پارلمان 
اروپا تاکید کرد که دلیل این دعوت شنیدن نظر وی درباره وضعیت 
افغانســتان اســت. وی احمد مســعود را بخش مهمی از سیاست 
افغانســتان توصیف کرد. پارلمان اروپا قطعنامــه ای را با ۵۳۶ رای 
موافــق، ۹۶ رای مخالــف و ۵۰ رای ممتنع به تصویب رســاند که 
از اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو می خواهد تا برای ســهولت در 
خارج کردن شــهروندان اتحادیه اروپا و افغان های در معرض خطر 
به ویــژه از طریق ایجاد کریدور ایمن همــکاری کنند. در بند ۲۰ 
پیش نویس قطعنامه پیشــنهادی اعضای پارلمان اروپا از کمیسیون 
و بخش سیاســت خارجی این نهاد خواسته بودند که وضعیت دره 
پنجشیر افغانستان پیگیری کنند. با این حال در قطعنامه نهایی نیز 

این بند حذف شد. 

< گوترش: باید درباره تحریم ها علیه طالبان استثناهایی قائل شد
دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: الزم است در مورد تحریم هایی که 
علیه طالبان اعمال شده، استثناهایی در نظر گرفته شود. همچنین 
منافع استراتژیک مســکو و واشنگتن درمورد سوریه یکسان است. 
به گزارش ایسنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه 
بــا خبرگزاری نووســتی گفت: به منظور ایجاد شــرایط الزم برای 
اطمینان از توزیع موثر کمک های بشردوســتانه در میان افغان ها، 
الزم اســت درباره تحریم های اعمال شده علیه طالبان استثناهایی 
در نظر گرفته شود. وی افزود: من فکر می کنم این موضوع باید بعدا 
در شورای امنیت بررسی شود. گوترش همچنین درمورد روابط بین 

آمریکا و روسیه پیرامون سوریه گفت: همانطور که می دانیم گذشته 
پیچیده ای در تاریخ روابط آمریکا و روســیه در مورد سوریه وجود 
دارد اما به نظر من منافع اســتراتژیک ایاالت متحده و روســیه در 
رابطه با سوریه یکسان است، بنابراین امیدوارم که گفتگوی موثرتر 
و همکاری قوی تری بین دو کشور وجود داشته باشد، به گونه ای که 
به ما اجازه دهد به ســمت یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه 
حرکت کنیم. دبیرکل ســازمان ملل تصریح کــرد: تصمیم تمدید 
ارســال کمک های بشردوستانه به ســوریه از گذرگاه مرزی »باب 
الهوا« که ماه ژوئیه در شــورای امنیت حاصل شد نتیجه مذاکرات 
میان واشــنگتن و مســکو بود. گوترش گفت: خوشــحال می شوم 
اگر روسیه و ایاالت متحده براســاس ایده هایی که در مورد ارسال 
کمک های بشردوســتانه از طریق خطوط ارتباطی و نیز براســاس 
نیــازی که به حمایت از ملت ســوریه در زمینه های مختلف وجود 

دارد، به توافق برسند.

< استعفای وزیر خارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان
بر اســاس گزارش ها »سیگرید کاگ«، وزیر خارجه هلند در واکنش 
به تصویب یک الیحه در پارلمان کشورش در انتقاد از نحوه عملکرد 
وی در قبــال خارج کردن مترجمــان و کارکنان محلی ارتش هلند 
از افغانســتان در ماه گذشته میالدی، از ســمت خود استعفا کرده 
است. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفارت هلند 
در کابل به دولت این کشور درخواستهای فوری مکرر برای تدارکات 
خارج کردن کارمندان از افغانستان در مدت قبل از تصرف کامل این 
کشور از ســوی نیروهای شبه نظامی طالبان فرستاده بود اما کابینه 
تصمیمی درخصوص چگونگی و زمان خارج ساختن کارمندان محلی 
از افغانســتان و اعضای خانواده آن ها تا فاصله خیلی کمی تا سقوط 
شــهر کابل، اتخاذ نکرد. ســیگرید کاگ با انتقادهایی شدید از بابت 
اجرای پرآشــوب فرآیند خارج سازی عوامل و کارمندان از افغانستان 
مواجه اســت. او روز پنجشــنبه اذعان کرد که کابینه دولت هلند بر 
مبنای »فرضیه های غلط« عمل کرده بود اما گفت همه اشــتباهات 
 تنها مربوط به او نیست. او بیان کرد که پیشروی سریع طالبان همه را 
»از جمله خود طالبان« غافلگیر کــرد. کاگ اظهار کرد، به رغم این 
موضــوع، وظیفه دموکراتیک او اســت که بعــد از رای قانونگذاران 
کشــورش علیه خود از سمتش استعفا کند. او گفت: پارلمان به این 
نتیجه رسید که کابینه غیرمسئوالنه عمل کرده است. من کاری بجز 
مواجهه با تبعات این موضوع نمی توانم انجام دهم. وقتی سیاســتی 
مورد مخالفت قرار بگیرد وزیر اســتعفا می دهد. پارلمان هلند الیحه 
مخالفت مشابهی نیز علیه عملکرد وزیر دفاع این کشور تصویب کرد 
امــا او در ســمتش باقی خواهد ماند. این در حالی اســت که بعد از 
انتخابات ماه مارس هلند، احزاب این کشور همچنان در تالش برای 

تشکیل یک دولت ائتالفی جدید هستند. 

< گروه ۲۰ نشستی ویژه درباره افغانستان برگزار می کند
بر اساس اعالم وزیر امور خارجه ایتالیا، کشورهای گروه ۲۰ قرار است 
نشستی ویژه برای بحث درخصوص افغانستان برگزار کنند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه 
ایتالیا در مصاحبه ای که امروز جمعه منتشر شد، گفت، یک نشست 
ویژه کشــورهای عمده اقتصادی عضو گروه ۲۰ با هدف بحث درباره 
افغانستان قرار است بعد از نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل که 
۳۰ سپتامبر پایان می یابد، برگزار شود. دی مایو به روزنامه الرپوبلیکا 
اظهار کرد: بله، نشســت گروه ۲۰ بعد از مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک که قرار اســت من هفته آینده در آن شرکت کنم برگزار 
خواهد شــد. او ادامه داد: در حاشــیه مجمع سازمان ملل قرار است 
نشســت وزرای خارجه گروه ۲۰ با هدف تــدارک برای این اجالس 
فوق العاده برگزار شــود. دی مایو بیان کرد، ایتالیا که امسال ریاست 
دوره ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد خواستار شرکت آژانسهای سازمان 
ملل و سازمانهای غیرانتفاعی در افغانستان در این نشست شده است.

< درخواست ازبکستان برای از انسداد خارج کردن دارایی های افغانستان

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان امروز جمعه از کشورهای 
دیگر خواست دارایی های مسدود شده افغانستان در بانکهای خارجی را با 
هدف تسهیل گفتگو با دولت طالبان در کابل آزاد کنند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در پی 
تصرف افغانستان از سوی طالبان اعالم کرده که هیچ گونه دارایی بانک 
مرکزی افغانستان که در آمریکا باشد در اختیار طالبان قرار نمی گیرد. 
صندوق بین المللی پول نیز اعالم کرده افغانستان به منابع این نهاد قرض 
دهنده، دسترسی نخواهد داشت. میرضیایف، در سخنرانی در نشست 
سازمان همکاری شانگهای خواستار مذاکرات میان این بلوک و طالبان 
و همچنین خواســتار تالش ها به منظور جلوگیری از ظهور افراطگری 
شد. او گفت از انسداد خارج کردن دارایی های افغانستان به رسیدن به 
این اهداف کمک می کند. او بیان کرد: با در نظر گرفتن وضعیت انسانی 
ما پیشنهاد بررسی امکان لغو انسداد حسابهای افغانستان نزد بانکهای 
خارجی را مطرح می کنیم. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که از 
طریق ویدیو کنفرانس در این نشست صحبت کرد نیز خواستار ارتباط 
بین سازمان همکاری شانگهای و کابل شد، هر چند اشاره ای به گامهای 
دقیق دیگر نظیر آزاد کردن دارایی های افغانستان نکرد. این بلوک هم 
اکنون نشست خود را در تاجیکستان، کشوری که همچون ازبکستان با 

افغانستان مرز مشترک دارد، برگزار می کند. 

< پوتین: خروج نیروهای غربی از افغانستان عجوالنه بود
رئیس جمهوری روســیه با حضور مجازی در نشست سازمان پیمان 
امنیت جمعی گفت، خروج نیروهای ائتالف غربی از افغانســتان »به 
بیان ســاده تر، عجوالنه« بود. او به تهدیدهای مربوط به این منطقه 
اشــاره کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: فضای منطقه تحت مسئولیت 
ســازمان پیمان امنیت جمعی )CSTO( و مرزهای خارجی اعضای 
آن، نه تنها بی ثبات است، بلکه چالش های جدید و حقیقا خطرناک 
علیه امنیت کشــورهای ما به همراه دارد. پوتین تاکید کرد: درست 
پس از خروج به بیان ساده تر، شتابزده نیروهای آمریکایی و متحدانش 
از افغانســتان و به قدرت رســیدن طالبان، ما نظرات خود در مورد 
خطرات ناشــی از تغییر شــدید وضعیت در این کشور را در اجالس 
فوق العاده ســازمان پیمان امنیت جمعی به اشتراک گذاشتیم. همه 
این نتیجه را تأیید کردند که در شرایط کنونی، همکاری نزدیک بین 

کشورهای عضو این سازمان مانند گذشته الزم است.
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۱- نشانه تغییرات بزرگ
برخی اتفاقات نشــانه ای از تغییرات مهم و بــزرگ در واقعیت ها و 
رویکردهای کالن جهان اســت. به عنوان مثال خبر تبدیل امریکا 
از بزرگترین واردکننده نفت جهان به یکی از سه تولیدکننده بزرگ 
نفت دنیا از این جنس اســت. توافق سیاسی - نظامی جدید میان 
امریکا، بریتانیا و اســترالیا هم از این نوع است. توافقی که براساس 
آن سه کشور قدرت و فعالیت و امکانات خود را علیه چین، متمرکز 
و هماهنگ و باهم همکاری می کنند. هوش مصنوعی، هســته ای 
و سایبری سه زمینه ای اســت که در راس این همکاری قرار دارد. 
برآورد می شــود به زودی چین به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان 
تبدیل شود. آخرین برآورد برای تحقق آن سال ۲۰۳۰ است. نگرانی 
از تاثیرات این اتفاق در بخش های امنیتی، سیاسی و نظامی باعث 
تغییرات و اقدامات جدید از ســوی امریکا، اروپا و دیگر قدرت های 
منطقه ای و جهان شده و می شود. قطعا جهانی که چین در رتبه اول 
اقتصاد آن باشــد با جهان کنونی متفاوت خواهد بود و از هم اکنون 

می توان شاهد تغییرات در رویکردهای عمده جهان بود. 

۲- رقابت اقتصادی حتی میان هم پیمانان
براساس این توافق امریکا به استرالیا زیردریایی های پیشرفته با سوخت 
اتمی خواهد فروخت. با این اقدام، استرالیا هم قرارداد قبلی با فرانسه 
برای خرید زیردریایی های نظامی را لغو کرد. این ماجرا دوباره نشان 
داد حتی میان کشــورهای هم پیمان هم عالوه بر رقابت سیاســی، 
رقابت شــدید اقتصادی وجود دارد. قبال نیز خبرهایی درباره رقابت 
شــدید امریکا و فرانسه برای فروش جنگنده های خود به کشورهای 
جنوب خلیج فارس، مصر و هند منتشــر شده بود. اینکه چگونه دو 
کشــور تالش می کردند با ارائه مشوق ها و... کاالی خود را به فروش 
برسانند. حاال شــاهد رقابت در زمینه فروش زیردریایی ها هستیم. 

آمریکایی ها توانســتند با پیشنهاد فروش زیردریایی با سوخت اتمی 
به استرالیا، قرارداد ۵۰ میلیارد دالری و ۵۰ساله فرانسه برای فروش 
زیردریایی های با ســوخت گازوئیلی به اســترالیا را نابود کنند. وزیر 
خارجه فرانسه در واکنش به این اتفاق، در سخنان نادری آن را »خنجر 
از پشت« و »خیانت« و رفتارهای یادآور ترامپ توصیف کرد. جهان را 
می توان بازار بزرگ و هر کشوری را همزمان خریدار و فروشنده تصور 
کرد. رقابت میان خریداران و فروشــندگان به شــدت ادامه دارد. هر 
کشوری تالش می کند با افزایش مزیت ها و کاهش معایب خود، سود 
بیشتری کسب کند و ثروت خود و مردمش را فزونی بخشد. یکی از 
وضعیت های نادرست، نگاه یکسان و مطلق و بدون تفکیک به همه 

کشورهای عضو یک اتحاد یا اردوگاه غرب و شرق است. 

۳- نیاز به استقالل سیاسی - نظامی اروپا
اتحادیه اروپا در چند اتفاق اخیر با وضعیتی روبه رو شده که کشورهای 
این منطقه را به سمت تقویت استقالل و خودکفایی سیاسی نظامی 
امنیتی حرکت می دهد. هم اکنون ایده تشکیل ارتش اروپایی از سوی 
فرانسه و آلمان مطرح و دنبال می شود اما درباره آن همچنان شک و 
تردید بسیاری وجود دارد. دوره ترامپ و بی توجهی امریکا به اروپا در 
تصمیم گیری های اساسی از جمله مسئله هسته ای ایران و تصمیم 
یکجانبه او در خروج از برجام، تحریم آمریکا علیه خط گازی روسیه 
به آلمان، بی عملی امریکا در موضوع حمله روسیه به خاک اوکراین و 
تصرف شبه جزیره کریمه، خروج سریع و آسیب زای امریکا از افغانستان 
که اروپایی ها هم با وجود مخالفت، مجبور به تبعیت شدند؛ و حاال توافق 
سه جانبه امریکا - انگلیس - استرالیا، هشدار دیگری به اروپایی ها است 
تا در مسیر جدایی گام بردارند. اروپا در این مسیر با مشکالت و موانع 
بسیاری روبه رو است که در راس آن، قربانی کردن رشد اقتصادی خود 

است. افزایش بودجه نظامی یعنی کاهش رشد اقتصادی. 

۴- گسترش هسته ای
براســاس این توافق، امریکا به اســترالیا زیردریایی با ســوخت 
اتمی می فروشــد. این برای اولین باری اســت که به یک کشــور 
غیراتمی، زیردریایی با ســوخت اتمی فروخته می شــود. این یک 
ســابقه مهم اســت. یک ممنوعیــت جدید هســته ای در جهان 
شکســته شــد. امریکا و بریتانیا به عنوان دو قــدرت دارای بمب 
اتمــی تصمیم گرفته اند بــرای مقابله با قدرت چیــن )به عنوان 
کشــور دارای بمب اتمی(، چشــم بر ممنوعیت های هســته ای 
ببندند و در گام نخســت، به اســترالیا، به عنوان قدرت حاضر در 
منطقه رویارویی با چین، تسلیحات با سوخت اتمی بدهند. البته 
این زیردریایی ها تنها ســوخت اتمی دارنــد و بمب اتمی ندارند. 
امریکا در ۵۰ سال اخیر جز بریتانیا، فناوری زیردریایی پیشرفته با 
 ســوخت اتمی خود را به هیچ کشور دیگری نداده است و استرالیا 

نخستین است. 
نخســت وزیر استرالیا هم با اشــاره به این توافق و امکان دریافت 
زیردریایی با سوخت اتمی گفته است کشورش به دنبال بمب اتمی 
یا تسلیحات اتمی نیســت. به نظر می رسد شاهد نوع جدیدی از 
گسترش تجهیزات اتمی یا تسلیحات با سوخت در جهان هستیم 
که براساس آن، کشورهایی غیراتمی هم تجهیزات و تسلیحات با 
سوخت هســته ای استفاده کنند. این موضوع می تواند راه را برای 
بی توجهی یا نقض دیگر ممنوعیت های اتمی در جهان و مســابقه 
تسلیحاتی جدید بگشاید. همچنین نشان می دهد امریکا و انگلیس 
در اقدامات علیه چین، تالش می کنند اســترالیا را به عنوان خط 
مقــدم مقابله با اقدامات نظامی چین قرار دهند. این روند، جایگاه 
اســترالیا را تقویت می کند. همانگونه کــه غرب به هند به عنوان 
قــدرت اقتصادی دارای ظرفیت خنثی کننده توان اقتصادی چین 

نگاه می کند. / عصر ایران

رئیس جمهوری ایران گفت: تهران و عشق آباد ظرفیت های خوبی 
بــرای تقویت تعامالت و تعمیق روابــط دوجانبه دارند. به گزارش 
ایسنا، حجت االســالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور، روز جمعه و در دومین روز از ســفر به تاجیکســتان، در 
دیدار »قربانقلی بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنستان، افزود: 
برگزاری منظم جلسات کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 

می تواند محرک موثری برای گسترش مناسبات ایران و ترکمنستان 
باشــد. رئیسی اظهار داشت: تبادل انرژی و افزایش حجم مبادالت 
و ترانزیت کاال بین دو کشــور از جمله زمینه های مســتعد برای 
تقویت همکاری های ایران و ترکمنســتان است. در این دیدار دو 
رئیس جمهور درباره حل مسئله گاز با یکدیگر توافق کردند. رئیس 
جمهور ترکمنســتان نیز در این دیدار با ابراز خرســندی از روابط 

دوستانه کشورش با جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: بنا داریم 
برگزاری کمیســیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به 
شکل منظم دنبال شود. قربانقلی بردی محمداف، خاطرنشان کرد: 
فعال تر کردن ظرفیت های ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان نقش 
قابل توجهی در ارتقای سطح تعامالت اقتصادی و تجاری بین دو 

کشور خواهد داشت.

۴ نکته درباره توافق سه جانبه آمریکا - بریتانیا - استرالیا
رضا غبیشاوی 

رئیسی در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان: 
روابط دوستانه و برادرانه ایران و ترکمنستان فراتر از روابط دو همسایه است


