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عراق بهشت سرویس های 
جاسوسی - اطالعاتی است

گفتگوی تفصیلی آفتاب یزد با محمدصالح صدقیان، 
کارشناس مسائل عراق، درباره انتخابات این کشور
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نام سیلیکون ولی )Silicon Valley(؛ قطب 
فنّاوری آمریکا، از یک عنصر شیمیایی گرفته 
شده که مهم ترین جزء تَراشه است. هفته نامه 
اکونومیست با توسعۀ استفاده از اینترنت اشیاء، 
تراشه ها را با هر چیزی قابل تصور دانسته است 
)Chips with everything(. به دســت 
گرفتن و کنترل بازار تولید تراشه ها در قرن ۲۱ 
چیزی شبیه بدست گرفتن و کنترل منابع نفتی 
در قرن ۲۰ است و به کشوری که این صنعت و 
بازار آن را در دست داشته باشد، اجازه می دهد 
بر قدرت نظامی و اقتصادی کشورهای دیگر نیز 

حاکمیت داشته باشد.
بر اســاس آمار تجارت جهانی نیمه رساناها، 
ارزش بــازار تراشــه ها در ســال ۲۰۱۷ به 
۴۱۲میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با سال 
قبل ۲۱/۶درصد افزایش یافته است. بااین حال، 
این اعدادِ خام، ارزش و اهمیت واقعی صنعت 
تراشه سازی را نشان نمی دهد. برای مثال، درآمد 
جهانی تجارت الکترونیک ساالنه بیش از دو 
هزار میلیارد دالر است. به عبارتی، اگر داده، 
نفت جدید باشد؛ تراشه ها موتور محرکه ای 
هستند که آن ها را به چیز مفیدی تبدیل می کنند.
طبق آمار شرکت مک کینزی در سال ۲۰۰۱، 
بالغ بر ۲۹ شرکت پیشــرفته ترین تجهیزات 
کارخانه های تولید تراشــه را ارائه می کردند؛ 
 اما در ســال ۲۰۱8 تعــداد آن ها به عدد پنج 

رسیده است.

 1( حاکمیت تراشه در راهبرد دیجیتال
به واسطه تراشه ها اختراعاتی مانند ترانزیستور 
و مدارهــا در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بهبود یافت 
و کمک کرد کامپیوتر از ماشین های نامطمئن 
غول پیکر به دســتگاه های جیبی قابل اعتماد 
تبدیل شود. در واقع، این تراشه ها رونق را برای 
غول های دیجیتالی امروزی به ارمغان آورده اند. 
در حال حاضر میکروتراشــه های مدرن در 
همه چیز از خودرو گرفته تا هواپیماهای جنگنده 

تعبیه  شده اند.
 شرکت های فعال در صنعت تراشه به دو دسته 
تقسیم می شوند: دستۀ نخست شرکت هایی 
همچون اینتل، سامسونگ و میکرون می باشند 
که تراشه های موردنیاز خود را در کارخانه های 
خــود طراحی و تولید می کننــد و نیازی به 
واردکردن آن از شــرکت های دیگر ندارند. 
سامسونگ ۱۴ میلیارد دالر برای ساخت یک 
کارخانه تراشه در کره جنوبی هزینه کرده است. 
سازندگان تراشه به شوخی به قانون دوم مور 
اشاره می کنند که می گوید هزینه یک کارخانه 
تراشــه هر چهار ســال دو برابر شده  است. 
سامسونگ ساالنه معادل ۵۶ میلیارد دالر این 
ادوات نیمه هادی را به فروش می رســاند که 
3۶ میلیارد دالر از آن صرف تولید محصوالت 
خودش می شود. دستۀ دوم شرکت هایی که 
ســازنده تراشــه برای دیگر شرکت های در 
حوزه های مختلف ازجمله صنایع نظامی هستند. 

حاکمیت َتراشه 
در راهبرد دیجیتال جهان

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

سرمقاله
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وعده های سفراستانی 
چقدر پشتوانه دارد؟

کجاست امنیت حکومت طالبانی؟ انفجار مرگبار در قندوز 
8بیش از ۱۰۰کشته و زخمی برجای گذاشت

خیلی ها بر این اعتقادنــد که فضای مجازی 
موجب افزایش آگاهی در جامعه شــده است، 

اما واقعیت ماجرا این نیست. 
شهریور ماه بود که ایران به عنوان عضو رسمی 
پذیرفته شد  سازمان همکاری های شانگهای 
و این اتفاق خوبی برای کشــور ما به شــمار 
می آید. با این حال کافی است سری به کوچه 
و خیابان بزنید و از مردم راجع به این موضوع 
ســوال کنید، بدون اغراق درصد خیلی کمی 
از مــردم می دانند که ایران به این عضویت در 
آمده اســت، خیلی کم افرادی را در کوچه و 
خیابان پیدا می کنید که اصال بدانند سازمان 
همکاری های شانگهای چیست؟ و این عضویت 
چه تاثیر بر روند سیاسی- اقتصادی کشور ما 

خواهد داشت! 
دلیل این موضوع واضح است؛ مردم به دنبال 
اخباری هستند که با معیشت آن ها گره خورده 
است. حاال در باره مذاکرات هسته ای و برجام از 
آن ها بپرسید، بدون شک از جزئی ترین مسائل 
مربوط به این موضوع هم مطلع هســتند چرا 
که برجام و مذاکرات به معیشــت آن ها گره 

خورده است. 
مردم قیمــت دالر را لحظه بــه لحظه رصد 
می کنند چون نــرخ ارز به قدرت خرید آن ها 
گره خــورده، اختالس های نجومــی را رصد 
می کنند چون حقشان توسط ژن های خوب به 
یغما رفته اما مسائل دیگری از جمله عضویت 
ایران در ســازمان همکاری های شــانگهای 
در زندگی آن ها نقشــی ندارد بنابراین آن را 

پیگیری نمی کنند. 
از ســوی دیگر همه ایــن آگاهی ها از طریق 
فضــای مجازی و حتی رســانه های داخلی و 
خارجی منتقل نمی شــود، چــون مردم آن 
قدر درگیر زندگی های روزمره شــان هستند 
که وقتی بــرای پیگیری اخبار ندارند، معموال 
اخبار مربوط به معیشت مردم گوش به گوش 
می پیچد یعنی هر کسی وارد مغازه ای می شود 
خبری می دهد و این اطالعات تا شب تکمیل 
می شــود تا جایی که به خودتــان می آئید و 
می بینید قصابی سرکوچه حتی از رنگ لباس 

فالن نماینده در وین هم مطلع است. 
با همه این تفاسیر می خواهم بگویم این طور 
نیســت که ما فکر کنیم مردم امروز از بینش 
سیاســی بهره مند هســتند و قدرت تجزیه و 
تحلیل دارنــد، جامعه امروز مــا آن قدر غم 
نان دارد که وقــت نمی کند ببیند دیدارهای 
فرمایشــی وزرا با نمایندگان ســایر کشورها 
چگونه پیش رفت و بعد هم آن را تحلیل کند. 

مردم غم نان دارند 
نه شانگهای

شادان کریمی
جامعه شناس

یادداشت-4
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»درد جامعه، تاخــر یا پس افتادگی فرهنگی 
اســت یا به قول حافظ »دردم از یار اســت و 

درمان نیز هم« 
این روزها شاهد هستیم که با وجود تالش های 
شبانه روزی وزارت بهداشــت ودرمان وهمه 
نهادهای پزشــکی اعم از ارتش، سپاه، بسیج، 
هالل احمــر، دولت وخدمات شــبانه روزی 
وکارکنان  پرســتاران  پزشکان،  وایثارگرایانه: 
خدوم پزشکی در هر جایگاهی که به خدمت 
مشغول هستند. عالوه برانکه عده ای از مردم 
از واکسن زدن کرونا خودداری کرده اند، بدتر 
از آن عــده ای از بانــوان به اصطالح متجدد و 
امــروزی که به نظرمی رســد از تحصیالت و 
مقام ومنزلت اجتماعی اقتصادی برخوردارند به 
مبارزه با واکسن برخاسته و پالکاردهای متعدد 
»نه به واکسن زدن« در خیابان ها می چرخانند 
وبه مــردم پیام میدهند که از واکســن زدن 
خــودداری کنند. این عمل آنها دقیقا مصداق 
درســت »تاخر یا پس افتادگی فرهنگی« در 
اینگونه افراد اســت که »ویلیام. اف. آگ برن 
 )W. F. Ogburn( و« مایــر اف. نیــم کف 
»)M. F. Nimkoff( در تئــوری:« تاخــر 
فرهنگی »خود مطرح کرده اند. یعنی با آنکه 
اینگونه افراد نشــان میدهند امروزی هستند 
هنوز در گذشــته به ســرمی برند و نسبت به 
تغییــرات وتحــوالت فکری، علمی وشــیوه 
زندگی امروزی عقب افتادگی ویا پس افتادگی 
فرهنگــی دارند که البته ایــن پس افتادگی 
فرهنگی اینگونه افراد تنها به مبارزه با واکسن 
زدن وشــعار دادن وپالکارد وپارچه نویسی و... 
ختم نمی شــود بلکه، از مصرف بی رویه برق 
و انرژی )دومین کشــور جهان( وگاز، مصرف 
بی رویه آب وانداختن اشــغال از درون ماشین 
به کنار خیابان وپیــاده رو، تخلفات رانندگی 
گوناگون وکشته شدن بیش از ۳۰ هزار نفر و 
مجروح شدن بیش از ۷۰۰ هزارنفر درتصادفات 
رانندگی و مشکالت آپارتمان نشینی و گذاشتن 
کفش و اشــغال جلــو درب آپارتمان و ایجاد 
ســر وصداهای نابهنجاربه بهانه چهاردیواری 
اختیــاری، تجمع هنگام بــروز حادثه وبردن 
ثروت و دارایی وســرمایه کشور به کشورهای 
دیگر، توهین، تهمــت واقترا زنی به این و آن 
وشایعه ســازی و ازخود بیگانگی های فرهنگی 
 غیره را نیز دربر می گیــرد. دریک کالم، درد 
جامعه و اینگونه افراد پــس افتادگی یا تاخر 
فرهنگی اســت. اصطالح” تاخر فرهنگی” یا« 
پس افتادگی فرهنگی »فاصله گرفتن« فرهنگ 

معنوی »از« فرهنگ مادی »است. 

پس افتادگی فرهنگی 
و کرونا 
امان اهلل قرایی مقدم

جامعه شناس واستاد دانشگاه

یادداشت-3
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قانون و فقه 
درباره ضرورت تزریق واکسن

چه می گویند؟
تعمد درعدم دریافت واکسن و یاعدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی؛ ضد حقوق بشر، خالف 

قانونی و حرام شرعی است

واکســن گریزی و واکسن هراســی موضوعی بوده 
که متأســفانه باعث بروز و شیوع شایعاتی در میان 
مردم شده اســت به گونه ای که برخی از ترس این 
شایعات از تزریق واکسن امتناع می کنند. گروهی به 
اشتباه معتقدند واکسن ها بی اثرند و بخشی با تکیه بر 
شایعه مرگ و بیماری از تزریق واکسن هراس دارند. 
البته برخی والدین هم با واکسینه شدن فرزندانشان 
مخالف اند. برخی از اعمال جریمه برای کسانی که 
واکسن نمی زنند سخن می گویند، تعدادی صحبت 
از محدودیــت دارند و عده ای دیگــر می گویند با 

کارمندانی که واکسن نزنند برخورد خواهد شد. 
همین صحبت ها باعث شــده که حــاال در مراکز 
واکسیناسیون واکسن گریزانی حضور داشته باشند 
که ســعی در دریافت کارت واکسن و ثیت کد ملی 
دارند اما در نهایت از مراکز خارج می شوند بی آنکه 
تزریقی انجام داده باشند. موضوعی که باعث شده 
به بسیاری از مراکز بابت آن تذکرات الزم داده شود 
تاهوشیاری بیشتری در مواجهه با افراد برای تزریق 

واکسن به خرج دهند. 

< ورود مجلس 
احمد امیرآبــادی، نماینده مردم قــم در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص تصویب قانون برخورد 
با واکسن هراســی در کشــور گفته است: بر اساس 
مــاده ۱۱۰ قانون و فرمان رهبر معظم انقالب تمام 
مصوبات ستاد ملی کرونا الزم االجراست و به صورت 
قانون محسوب می شود و نیاز به فرآیند قانون گذاری 
مجلس شــورای اسالمی ندارد و با توجه به افزایش 
آگاهی عمومی در کشور نیازی به برخورد اجباری با 
این دسته از افراد نیست و باید توجه کنیم این افراد 
توجهی به جان و ســالمتی مردم ندارند و مردم هر 
چه زودتر به مراکز واکسیناسیون برای تزریق واکسن 
مراجعه کنند تا دچار موج های جدید کرونایی نشویم. 
بد نیســت بدانید میزان الزام به گواهی ســالمت 
در کشــورهای مختلف متفاوت اســت و برخی از 
کشورهای جهان قوانین جدی برای واکسیناسیون 

در کشور خود اعالم نموده اند. 

< قوانین جهان 
ایتالیا، آمریکا، استرالیا، انگلســتان، کانادا، فیجی، 
فرانسه، یونان، مجارستان، اندونزی، لبنان، قزاقستان، 
هلند، روســیه، ترکیــه، عربســتان و...  از جمله 
کشورهایی هستند که اقدام به وضع قوانین کردند. 

دولــت ایتالیا اعالم کرده از ۱۵ اکتبر همه کارکنان 
ایتالیایی موظف هستند گواهی واکسیناسیون تست 

منفی یا دوره نقاهت ابتال به ویروس را ارائه دهند. 

گزارش

مشت همیشه نمونه خروار نیست و نباید رفتار درست 
یا نادرست یک شخص را به یک جامعه تعمیم دهیم 
و سپس نتیجه گیری کنیم. بر کسی پوشیده نیست 
که سالهاست مشکالت اجتماعی جوانان و نوجوانان 
جزو دغدغه های اساسی دولت ها بوده و بسیاری از 
جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی بر اهمیت 
آن تاکید داشــته اند. آنچه پیداســت پایین آمدن 
سن اعتیاد، بیکاری، عدم نظارت صحیح بر فضای 
مجازی، عدم تمایل متولدین دهه ۸۰ به دانشگاه 
همگی نشان از جدی بودن بحران اجتماعی و روانی 
بســیاری از نوجوانان و جوانان کشور می باشد که 

تاکنون برای آن ها چاره ای اندیشیده نشده است. 
بعنوان یک جوان دهه هفتادی همواره بر این باور 
بوده ام که فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مسئله 
یکی از اساســی ترین اشتباهات مدیران کشور در 
برابر بحران های موجود بوده و نپذیرفتن مشکالت 
نوجوانان و جوانان و نیافتن راهکارهای درست در 
نهایت منجر به عمیق تر شــدن مشــکالت آن ها 
میشود. در همین راستا شــاید یکی از درس های 
ویروس کرونا از روز نخســت تاکنون آن بوده که 
کرونا بدون توجه به جایگاه و پست افراد همه را به 
یک نحو زمینگیر میکند و لب کالم این است که 
باتوجه به جمعی بودن زندگی ما در جامعه در نهایت 
سود و زیان های اجتماعی بطور مساوی به حساب 
ما ریخته میشود و مشکالتی که اکنون کم و بیش 
در جامعه با آن ها دست به گریبان هستیم اگر برای 
آن ها چاره ای اندیشیده نشود دیر یا زود همه ی ما را 

به دام می اندازد. 
طی چند روز گذشــته نوجوان علی لندی که 
بخاطر نجات یک پیرزن در سانحه آتش سوزی 
دچار ســوختگی شده بود و جان خودش را از 
دست داد از ســوی دفتر مقام معظم رهبری 
شهید نامگذاری شد و گویا داستان شجاعت 
این پســرک ایذه ای به کتاب های درسی نیز 
اضافه میشــود. از اینرو برخــی از تریبون به 
دست ها به سر دادن این شعار که نوجوانان و 
جوانان در این کشور خوب پرورش یافته اند و 
فاقد هرگونه مشکالت اجتماعی هستند باز در 
پی پاک کردن اصل ماجرا و نپرداختن به اصل 
قصه بودند. بدون تردید شجاعت و جوانمردی 
مرحوم علی لندی نشانی از این نیست که ما 
نسل نوجوان مسئولیت پذیر و فاقد مشکلی را 
تربیت کرده ایم، حقیقت این است که جوانان 
و نوجوانان چه دختر و چه پســر در جامعه با 
مشــکالت عدیده ای دست به گریبان هستند 
و باید برای آن ها عالجی اندیشــید وگرنه در 
آینده این ســرزمین به مشکالتی بر میخورد 
که شاید برای درمان آن ها هزینه ای به مراتب 

سنگین تر از هزینه  پیشگیری الزم باشد.

مشت همیشه 
نمونه خروار نیست

فرشید محمدی

یادداشت-2

فناوری نوین وفضای مجازی همراه خود نوعی از نگاه 
خاص رسانه ای برای عرض اندام و فضل پراکنی ایجاد 
نمود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از هموطنان 
در تمام رده های ســنی در ایــن فضا حضوریافته 
و بــا توجه به حوصله، فرصــت وتوانایی فیزیکی و 
علمی بین ۲تا ۱۸ ساعت در کالب هاوس فعالیت 
می نمایند. براساس تحصیالت، تخصص و عالقه، هر 
فرد می تواند در اتاقهای مورد عالقه ومنطبق بر سلیقه 
وذائقه حاضر شده ودوستان وهمفکران خودرا دعوت 
نماید. برخی دیگر از افراد نیز براساس نام وتیتر اتاق، 
وارد اتاق شــده و در صورت تمایل وارد بحث شود. 
در این فضا میتوان ازهررشــته وتخصص، افرادی را 
مشــاهده کرد و هیچ ممنوعیتــی در ورود افراد به 
اتاق های مختلف نبوده وتنها شرط ورود ومشارکت، 
آشــنایی با زبان فارسی و توانایی خواندن و نوشتن 
اســت. هموطنان مقیم خارج  از تمام کشورها نیز 
فرصت مناسبی برای دیدار با هموطنان و گفتمان 
با آن ها را در این فضا به رایگان به دست می آورند. در 
این فضا اتاق هایی با موضوعاتی چون فال بینی ودعا 
نویسی، اشتغال آفرینی، همسریابی، مشاعره، خرید 
وفروش مواد مخدر، موضوعات سیاســی و... وجود 
دارد. قسمت جالب توجه ماجرا اینجاست که عکس 
ومشخصات تعداد قابل توجهی از فعاالن در این فضا 
کامال فیک وتقلبی است. متاسفانه نمیدانم بر اساس 
چه دالیلی در مورد اینگونه فضاها اطالع رسانی نشده 
وآموزش هــای الزم به هموطنان مخصوصا جوانان 
داده نمی شود. البته ممکن است به خاطر جلوگیری 
از بد آموزی های اجتماعــی از طرح اینگونه نکات 
در رســانه ها مخصوصا صدا وسیما جلوگیری هایی 
صورت پذیرد. جهت استحضار این گونه عزیزان به 
عنوان یک آسیب شــناس اجتماعی عرض می کنم 
که نگرانی وحساسیت در این نکات هیچ تاثیری در 
پیشگیری یا کاهش آسیب های اجتماعی نداشته 
بلکه باعث اختفای آن ها می گردد. بنابراین مخفی 
کاری در رابطه با آسیب های اجتماعی درست مثل 
مخفی کردن آشغال های یک اتاق زیر فرش بعد از 
جارو کردن است والغیر. در این فضا عده ای از کهنه 
سیاســی کاران که بعد از پیروزی انقالب اسالمی از 
کشور خارج شده وبرخی به عنوان پادو سازمان های 
جاسوسی مشــغول به سمپاشی وشــایعه پردازی 
هستند، قصد تطهیر گذشته سیاه خویش وفریب 
جوانان را دارند. متاسفانه اساتید ونخبگان به علت 
گرفتاری های متعدد شــغلی وعلمی، کمترفرصت 
حضــور در اینگونه فضاها ورفع شــبهه از جوانان 
وسرمایه های ملی کشور را دارند و همین کاستی ها 
فرصــت را برای آن ها مغتنم وطالیی می شــمارد. 
شــوربختانه به خاطر این غفلت؛ روزی به صرافت 
موضوع افتاده و به انحراف جمعیت کثیری از فرزندان 

انقالب ونظام پی خواهند برد.

کالب هاوس 
وتطهیر گذشته

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-1

گزارش تحلیلی آفتاب یزد

تیتر

یادداشتها

امان اهلل قرایی مقدم

پس افتادگی فرهنگی
و کرونا

1

فرشید محمدی

مشت همیشه 
نمونه خروار نیست

1

شادان کریمی

مردم غم نان دارند 
نه شانگهای

1

مجید ابهری

کالب هاوس 
وتطهیر گذشته

1

ُمردیم تا ُبردیم
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ادامه در صفحه 5

گفته می شود بیش از 65۰ ظرفیت تخصصی پزشکی خالی مانده است

 زنگ خطر کمبود پزشک؟
= یزدانی پزشک: خالی ماندن ظرفیت ها، ارتباطی به مسئله مهاجرت ندارد = قرائی مقدم پزشک: سرمایه ها صرف تربیت می شود اما جذب نداریم

صفحه 3= فتحی نماینده مجلس: داوطلبین تخصص حاضر نیستند به مناطق محروم بروند.

آفتاب یزد در گفتگو  با یک نماینده مجلس  
و  یک کارشناس سیاست خارجی بررسی کرد

سریال کره ای پخش نکنیم 
سئول پول های مان را 

آزاد می کند؟
ابراهیم عزیزی نماینده مجلس:

دیپلماسی کشور از موضع عزت، اقتدار و عظمت ملت ایران باشد

احسان حضرتی کارشناس روابط بین الملل:
می توان به سمت دیگر کشور های شرقی مانند تایوان حرکت کرد 

تا سئول متوجه شود که بازاری را از دست داده است

>

>

 تیم ملی فوتبال کشورمان 
 مقابل امارات پیروز شد 

 اما کارشناسان انتقادات بسیاری 
به عملکرد این تیم دارند

قانون و فقه 
درباره ضرورت 
تزریق واکسن
چه می گویند؟

صفحه 2



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

 
  

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از مذاکرات میان ایران و عربستان 
استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل در یک نشست خبری در نیویورک از مذاکرات میان ایران 
و عربستان استقبال کرد و گفت که آماده ارائه هرگونه کمک در 

این راستا است.
وی تاکید کرد: مذاکرات میان ایران و عربستان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است و این امر برای ایجاد ثبات در منطقه بسیار حساس است. ما به شدت 

از مذاکرات میان این دو کشور استقبال می کنیم و طبیعتا 
در صورتی که از ما درخواس��ت شود، آماده هرگونه کمک 
هس��تیم. بر اس��اس این گزارش، پیش از این رابرت مالی، 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از مذاکرات 

تهران و ریاض استقبال کرده بود.
همچنین سفیر انگلیس در بغداد اخیرا از مذاکرات میان ایران و عربستان 
اس��تقبال و تاکید کرد: امیدواریم این مذاکرات گسترده تر و دایره آن دیگر 
کش��ورهای عربی حوزه خلیج )ف��ارس(را فراگیرد تا امنیت و ثبات منطقه 

تضمین شود.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اخیرا 
در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر برگزاری دور چهارم 
گفت وگوهای ایران و عربستان در بغداد و اینکه گفته شده هیئتی از عربستان 
به تهران برای بررسی زمینه های بازگشایی سفارت این کشور در ایران به تهران 
سفر کرده است، گفت: گفت وگوهای ایران و عربستان در بهترین وضعیت خود 
در حال پیگیری است. تاکنون چندین دور از این گفت وگوها در بغداد انجام 
شده است. این گفت وگوها به صورت منظم در حال انجام است که محور آن ها 

مسائل دوجانبه و منطقه ای است.

 دستور رئیس جمهور برای رفع محرومیت از زنان

 استقبال سازمان ملل از مذاکرات ایرانی-سعودی

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دستور رئیس جمهور برای رفع محرومیت 
از زنان با پرهیز از هدر دادن وقت و هزینه در پژوهش های تکراری و تدوین برنامه عملیاتی بر پایه 
تحقیقات انجام شده، خبر داد و در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: »دستور اکید ریاست 
محترم جمهوری برای رفع محرومیت از زنان با: ۱- پرهیز از هدر دادن وقت و هزینه در پژوهش های 
تکراری و موازی ۲- تدوین برنامه عملیاتی بر پایه تحقیقات انجام شده.«/ ایلنا
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1014- اگر زمینه س��رمایه گذاری ایرانیان 
خارج از کش��ور فراهم ش��ود آنان در کشور 
سرمایه گذاری کنند این کار رونق اقتصادی 

به همراه خواهد داشت. )6/26(
1010- اینکه عد ه ای بخواهند به بهانه های 
مختلف طرح واکسیناس��یون را زیرس��وال 
ببرند و با آن مخالفت کنند اصال درس��ت 
نیست. باید تفکر علمی داشت. کرونا فاجعه  
آفرید اما عده ای ساز مخالف با واکسن زدن 

می زنند. )6/26(
0931- چ��را نماین��ده مجل��س می گوید 
مدیری��ت فض��ای مج��ازی م��ا دس��ت 
 غربی هاس��ت؟ ای��ن چ��ه حرفی اس��ت؟

 اغراق گویی نکنند. )6/26(
0912- هرگونه ادعایی که از سوی شورای 
همکاری خلیج فارس که بخواهد مالکیت 
جزایر س��ه گانه ما را زیر سوال ببرد محکوم 
اس��ت. این جزایر همیش��ه متعلق به ایران 
است و نام آنها هم جزایر ایرانی است. )6/26(

0913- چرا پروازهای اربعین ایرالین ها به 
عراق لغو شد؟ )6/26(

0905- چ��را با وج��ود اعمال جریمه ها در 
جامعه شاهد هستیم برخی رانندگان تخلف 
می کنند قانون را رعایت نمی کنند تخلفات 
رانندگی هم افزایش داشته؟ مشکل فرهنگی 
هم وجود دارد. باید فرهنگ رانندگی اصالح 

شود. )6/26(
0841- متخصصان��ی که خ��واص برخی 
پروتئین ه��ا ب��رای مقابله با کرونا س��خن 
می گویند بدانند حرف هایشان باعث گرانی 

این محصوالت می شود. )6/26(
0821- اگر ایران عضو س��ازمان شانگهای 
شود چه تبعات خوب اقتصادی برای کشور 

دارد؟ )6/26(
0810- شرط سنی برای واکسیناسیون را 
بردارند نقدا به افراد نوبت بدهند که ازدحام 
نشود. اما زودتر واکسیناسیون ها انجام شود. 

)6/26(
1705- چ��را باید کار به جایی برس��د که 
ایرانی ها س��رمایه خود را در ترکیه یا دوبی 
و جاهای دیگر هزینه کنند گاهی هم ضرر 
بدهند؟ نبای��د اجازه می دادی��م این اتفاق 

می افتاد. )6/26(
1641- دولت باید برای کس��انی که دنبال 
ایجاد کسب و کار هستند تسهیالتی قائل 
ش��ود. موانع بروکراسی سر راه آنها هم را تا 

حد امکان کاهش دهد. )6/26(
1620- آیا می توان با عضویت در شانگ های 

از تحریم های غرب عبور کرد؟ )6/26(
1610- ت��ا کی باید تیم های فوتب��ال ما از 
میزبانی در مسابقات باشگاه های آسیا محروم 
بمانند؟ این داستان کی تمام می شود؟ )6/26(

1601- وام های مس��کن دیگر قابلیت های 
سابق را ندارند، چون تورم و افزایش نجومی 
قیمت مسکن اثربخش وام ها را کم اثر کرده 

است. )6/26(
1531- ب��ا عضوی��ت ای��ران در س��ازمان 
شانگهای به نظر می رسد نگاه مسئوالن ما 
در ارتباطات خود با جهان بیش��تر نگاه به 

شرق است. )6/26(
1520- قان��ون منع خرید بازیکن خارجی 
ح��اال برای تیم ه��ای ایرانی در مس��ابقات 
قهرمانی لیگ آسیا مشکل ساز شده. تیم ها 
نیاز به تقویت دارن��د اما قانون اجازه خرید 

بازیکن نمی دهد. )6/26(
1510- چه کس��انی هستند که جنگل ها 
را آت��ش  می زنن��د؟ چه س��ودی از این کار 
می برن��د؟ چه دس��ت هایی در کار اس��ت؟ 

جنگل  ها منابع ملی کشورند. )6/26(
1501- خیلی از مراکزی که به خاطر کرونا 
تعطیل بودند مثل کاخ ها و موزه ها باز شدند. 
این خبر خوبی است اما چرا طرح منع تردد 

شبانه لغو نمی شود؟ )6/26(
1430- آی��ا با وام جدید مس��کن می توان 
خانه دار ش��د؟ چق��در بای��د روی این وام 
گذاش��ت تا حتی یک آپارتمان 40 متری 

بخریم؟ )6/26(
1420- اعالم ش��ده قیمت م��رغ کاهش 
داشته اما برخی مغازه ها قیمت ها را یا کاهش 
ندادند یا مرغ در مغازه شان موجود نیست اما 

تیکه ای با قیمت باالتر می فروشند. )6/26(
1417- دولت اگر می تواند دنبال راهی برای 
کاهش قیمت ها باشد. این از افزایش دادن 
یارانه ها هم بیشتر به نفع مردم است. )6/26(

1412- برای تیم ملی والیبال کش��ورمان 
آرزوی س��ربلندی و موفقیت داریم. به امید 
پیروزی در فینال و قهرمانی در آسیا. )6/26(

1405- وضعی��ت مهاجران افغان در مرزها 
نگران کننده است. )6/26(

پیامهای مردمی در صفحات 7-۴
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روی خط آفتاب 

 حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ششمین سفر 
استانی خود روز جمعه با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بوشهر، استاندار و مسئولین ارشد استانی به استان بوشهر رفت. 
وزرای نفت،کش��ور، اقتصاد، نیرو، جهاد کش��اورزی و رئیس سازمان 

انرژی اتمی رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کردند.
دیدار با نخبگان، خانواده ش��هدا و ایثارگران و اقش��ار مختلف مردم، 
بازدید از برخی طرح ها و پروژه های اس��تان، حضور در شورای اداری 
و نشست خبری از جمله برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به 

بوشهر بود.
<سخن گفتن از مشکالت و بیکاری در استان بوشهر قابل تحمل نیست

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در بدو ورود به استان بوشهر با اشاره به 
ظرفیت های گسترده استان بوشهر برای رشد و آبادانی گفت: با وجود 
این ظرفیت های فراوان، س��خن گفتن از مشکالت و بیکاری و بعضاً 
آسیب های اجتماعی در سطح استان قابل تحمل نیست.وی  با بیان 
اینکه پیش از انجام س��فر بررسی های کارشناسی نسبت به وضعیت 
اس��تان و مشکالت مردم این منطقه انجام ش��ده است،گفت: در این 
س��فر گام های ماندگاری برای رفع مشکالت و محرومیت های استان 
بوشهر برداشته خواهد شد.رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های بسیار 
باالی استان بوشهر در حوزه های کشاورزی، شیالت، نخیالت و بخش 
نفت،گاز و پتروشیمی، برضرورت فعال شدن اقتصاد دریا، کشاورزی، 
ش��یالت و نخیالت در این استان تاکید کرد. رئیسی افزود: برای رفع 
مشکالت و محرومیت های استان باید در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 
گام های موثری برداش��ته شود. انجام اقدامات زیربنایی در بخش آب، 
برق، جاده های مواصالتی و به ویژه اتصال استان به ریل سراسری نیز 
از جمله اقداماتی اس��ت که در این س��فر نسبت به آن تصمیم گیری 
خواهد ش��د تا گام های ماندگاری برای رفع مشکالت بنیادین مردم 

استان برداشته شود.
<بازدید رئیس جمهور از مراحل ساخت و تکمیل شناور شهید سلیمانی

رئیس جمهور بالفاصله پس از ورود به استان بوشهر در موسسه صنعتی 
- دریایی شهید محالتی سپاه حضور یافت و از مراحل ساخت و تکمیل 
شناور شهید سلیمانی دیدن کرد.در بازدید سید ابراهیم رئیسی، دریادار 
تنگس��یری فرمانده نیروی دریایی س��پاه و مسئولین مجتمع شهید 
محالتی از مراحل مختلف طراحی، ساخت و تعمیر شناورهای دریایی 
گزارش دادند. در این مجتمع ضمن ساخت و تعمیر انواع شناور، امکان 
حضور لنج ها و ش��ناورهای بخش خصوص��ی نیز جهت تعمیر و به 
روز رس��انی آن وجود دارد.رئیسی در این بازدید که با سالروز حماسه 
دریادالن نیروی دریایی سپاه در مقابله با متجاوزان آمریکایی همزمان 
شده است، یاد شهیدان به ویژه شهید نادر مهدوی که دالورانه در مقابل 
تجاوز بیگانگان ایستادگی کرد را گرامی داشت. رئیس جمهور اقداماتی 
که در این مجموعه صنعتی انجام می شود را ارزشمند و بسیار مهم 
خواند و گفت: فعالیت هایی که در راستای طراحی و ساخت شناورها 

در کالس های مختلف انجام می شود، جلوه ای از خودکفایی بوده و در 
فعال کردن اقتصاد دریا و جلوگیری از خروج ارز از کش��ور نیز نقش 
بسیار تاثیرگذاری ایفا می کند. رئیسی بر لزوم تالش برای بومی کردن 
فناوری صنعت کشتی س��ازی تاکید کرد و گفت: دولت به طور کامل 
از فعالیت های انجام شده در این عرصه حمایت و پشتیبانی می کند.
رئی��س جمهور در این بازدید همچنین با حض��ور در جمع کارگران 
شاغل در این مجموعه با آنان دیدار و بر استفاده از نیروهای بومی در 

مراکز صنعتی و کشتی سازی استان تاکید کرد.
<تالش برای خودکفایی کشور نمادی

 از مبارزه با زیاده خواهی مستکبران است
رئیس جمهور در ادامه برنامه های س��فر به اس��تان بوشهر در جزیره 
صنعت��ی صدرا حضور یاف��ت و ضمن بازدی��د از بخش های مختلف 
 طرح توس��عه می��دان نفتی رش��ادت و نیز مراحل تکمیل کش��تی
 اقیانوس پیمای »افراماکت 2«، با توضیحات وزیر نفت و مدیران این 
مجموعه صنعتی، در جریان اقدامات انجام ش��ده قرار گرفت.حجت 
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این بازدید ضمن قدردانی 
از تالش های ارزشمند انجام شده درحوزه نفت و گاز و کشتی سازی، 
گفت: کشتی س��ازی و طراحی و ساخت سکوهای دریایی از نمادهای 
تولید قدرت برای کش��ور محسوب می ش��ود. تالش برای خودکفایی 
در حوزه ه��ای مختلف صنعت��ی در حقیقت نمادهای��ی از مبارزه با 
زیاده خواهی مس��تکبران جهانی است و هر کارگر و کارآفرینی که در 
این مس��یر حرکت می کند، در مسیر مقابله با زیاده خواهان قرار دارد. 
رئیسی همچنین بر اهمیت بومی سازی صنعت کشتی سازی تاکید کرد 
و گفت: دولت با همه توان از صنایع کشتی س��ازی و دریایی کش��ور 

حمایت خواهد کرد.
<دست های پشت پرده مافیای قاچاق شناسایی شود

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جریان بازدید از انبارهای سازمان اموال 
تملیکی در بوش��هر برضرورت مقابله با قاچاق سازمان یافته و جریان 
مافیایی پشت پرده در این خصوص تاکید کرد.وی بیان کرد: یک سری 
از افراد دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می شود اما اینها 
جزو عوامل پشت پرده نیستند و باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را 
در این مس��یر شناسایی کنیم. از همکاران می خواهم به خصوص در 
بخش های اطالعاتی این مساله را بررسی و مافیای قاچاق را شناسایی 
کنند.وی با بیان اینکه آوردن کاالیی از سوی یک نفر در قالب شناور و 
یا کوله بر مساله اصلی ما نیست گفت: مساله ما بحث قاچاق سازمان 
یافته اس��ت یعنی جریان مافیایی قاچاق باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس جمهوری از مرجع قضایی خواست این پرونده ها خیلی سریع 
تعیین تکلیف شود. گذشت زمان برای اموال هم برای دولت و هم برای 
صاحب کاال )اگر قرار است مسترد شود( به طور حتم خسارت است.
وی ادامه داد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی تصویر زیبایی نیس��ت 
و باید این مشکل س��اختاری برطرف شود. در یک ضرب العجل سه 

ماهه اصالح ساختار و کاهش سریع موجودی انبارهای سازمان اموال 
تملیکی باید در کشور کلید بخورد.

<حل مشکل آب نخلستان های بوشهر در اولویت است
رئیس جمهور در بازدید از نخلستان های شهرستان اهَرم استان بوشهر 
در آالچیق کشاورزان حضور یافت و از نزدیک با آنان به گفتگو نشست.
 جمع��ی از کش��اورزان و نخ��ل کاران در این گفتگوی بی واس��طه و 
رو در رو با ابراز خوش��حالی از حضور رئیسی در جمع خود، مشکالت 

و پیشنهادهای خود را به ویژه درباره رفع مشکل آب مطرح کردند.
رئیس جمهور پس از شنیدن مشکالت کشاورزان و نخل کاران، وزیر 
جهاد کشاورزی و استاندار بوشهر را موظف کرد مشکالت مطرح شده 
را در اسرع وقت رسیدگی و برطرف کنند.رئیسی همچنین در سخنان 
کوتاهی با تاکید بر همت جدی دولت برای رفع مشکل آب با همراهی 
کش��اورزان گفت: یقین داشته باشید با همت یکدیگر اجازه نخواهیم 
داد برای نخلستان های استان مشکل اساسی ایجاد شود.رئیس جمهور 
طرح اصالح آبیاری نخلس��تان های اس��تان را از موضوعات اولویت دار 
دانست و گفت: دولت مبلغ مورد نیاز را برای تکمیل هر چه سریع تر 
سد خائیز اختصاص می دهد تا این سد در کمترین زمان به بهره برداری 
برس��د و مشکل آب کشاورزان استان تا حدودی برطرف شود.رئیسی 
همچنین با اش��اره به ضرورت اختصاص اعتب��ارات الزم برای احداث 
سد »باهوش« در بودجه سال 1401 گفت: احداث این سد برای رفع 
مشکالت کشاورزی استان ضروری است و باید با تامین منابع آن، هر 

چه سریع تر به بهره برداری برسد.
<پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه

     پس از ۱۴ سال، قابل توجیه نیست
حجت االس��الم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در بازدید میدانی با 
 هدف رفع موانع تکمیل راه آهن ش��یراز- بوشهر- عسلویه، پیشرفت

 20 درصدی این طرح را پس از حدود 14 سال غیرقابل توجیه دانست 
و گفت: مدیران طرح باید برای تکمیل و راه اندازی این خط آهن تالش 
مضاعف کنند و الزم است در روند تکمیل آن جهش ایجاد شود.رئیس 
جمهور گفت: تاخیر در اجرای پروژه ها موجب اتالف منابع و فرسودگی 
تجهیزات می شود لذا باید برای اتمام پروژه ها همت جدی وجود داشته 
باشد و اعتبارات این پروژه حتما در بودجه سال آینده گنجانده  شود.
رئیسی با اشاره به ظرفیت های گسترده و متنوع استان بوشهر گفت: با 
ظرفیت های عظیمی که در استان وجود دارد، نباید مردم این منطقه 
با مش��کالتی همانند کم آبی مواجه باش��ند و همه باید تالش کنیم 
ش��رایط مطلوب برای آرامش خاطر مردم ایجاد ش��ود.رئیس جمهور 
تاکید کرد: مشکالت استان بوشهر قابل حل است و در دولت مصمم 
هستیم طرح هایی را که در سطح استان به سرانجام نرسیده، پیگیری 
و نهایی کنیم.در بازدید رئیسی، وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن استان 
گزارشی از آخرین وضع احداث راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه ارائه 

کردند.

 ششمین سفر استانی رئیس جمهور به بوشهر
 دست های پشت پرده مافیای قاچاق شناسایی شود

آفتاب یزد: »هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید« این جمله وزیر امور 
خارجه س��ابق کشورمان در نشس��ت وین قبل از توافقات برجام بود. 
صحبتی که در رویارویی محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی اش 
گفته شد و برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم ثبت شد چرا که نشان 
از ش��أن دیپلماسی کشورمان داشت. اما به تازگی خبرهایی از تهدید 
ایران   علیه کره جنوبی منتشر شده است که شاید تیترهای مربوط به 
آن در نگاه اول یادآور همان شان دیپلماتیک گذشته باشد اما جزئیات 

مربوط به آن بیشتر نشان از یک چشم و هم چشمی دارد.  
<پولمان را ندهید سریال کره ای پخش نمی کنیم!

حسین امیرعبداللهیان، سه شنبه گذش��ته در جریان دیدار با سفیر 
و روس��ای نمایندگی های ایران در روس��یه در بخشی از صحبت های 
خود با اش��اره به بدعهدی کره جنوبی در طول س��ه سال گذشته در 
پرداخت مطالبات کش��ورمان و عدم تحقق وعده های این کش��ور در 
زمین��ه پرداخت مطالبات ما گفته ب��ود:» به وزیر خارجه کره جنوبی 
گفتم بچه های ما در خانه س��ریال کره ای می بینند و از ما می پرسند 
کره ای های مهربان در این سریال ها همان کسانی هستند که پول های 

ما را نمی دهند؟«
وی ب��ا اش��اره به تصمیم بان��ک مرکزی در مورد بح��ث کره  جنوبی 
خاطرنش��ان کرد: »به وزیر خارجه این کشور گفتم مثال حتی ممکن 
است صداوسیمای ایران نیز بگوید که دیگر سریال های کره ی را پخش 
نمی کنی��م به دلیل این که کره به تعه��دات خود عمل نمی کند که 
در همین رابطه وزیر خارجه کره جنوبی تاکید داشت که این ارتباط 

فرهنگی بین دو کشور قطع نشود.«
او ب��ا بیان این ک��ه با ذکر این موضوع می خواس��تم که به مس��ئله 
فرهنگ س��ازی و تاثیر آن در روابط دو کش��ور و ش��ناخت ملت ها از 
یکدیگر اش��اره کن��م، اظهار کرد: »دولت س��یزدهم دولتی عملگرا و 
نتیجه محور اس��ت و برایش خروجی مهم است. اکنون نیز که بحث 
مذاکرات هسته ای مطرح است یک سوال مهم در این زمینه این است 
که در این مذاکرات چگونه طراحی کنیم که نتیجه ملموسی داشته 
باشد و مردم احساس کنند که اتفاقی افتاده و دستاوردی حاصل شده 

است؟«
با این اوصاف سوال اینجاست که آیا این نحوه مذاکره در شان دستگاه 
دیپلماسی کشورمان است؟ و آیا چنین صحبت هایی در شرایط کنونی 

نتیجه بخش خواهد بود؟ 
<مجلسی ها چه می گویند؟

در ابتدا باید دید نظر نمایندگان مجلس که به وزرا رای اعتماد داده اند 
در خصوص این مسئله چیست؟

 ابراهی��م عزیزی نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در این خصوص
 ب��ه آفتاب یزد گفت:» بخ��ش اعظم منابع بلوکه ش��ده ما به دلیل 
بی برنامگی و انفعال بیش از حد دیپلماس��ی دولت قبل بوده اس��ت. 
اگر در دولت قبل با روحیه جسورانه و قاطعانه وارد میدان دیپلماسی 
می شدند امروز نباید منابع ما و اموال کشورمان در یک کشوری مثل 

کره  جنوبی بلوکه می شد.«
وی تصریح کرد:» البته ما باید تالش کنیم همیشه از موضع اقتدار و 
عزت در دیپلماس��ی حرف بزنیم، این یک بحث کلی است. هر کسی 
که بر مسند دیپلماسی کشور قرار می گیرد تالشش باید بر این باشد 

که بر اساس یک رویکرد کامال شجاعانه، قاطعانه و برخواسته از منافع 
ملی صحبت کند و این خواست ملت و همچنین مجلس به نمایندگی 
از ملت از همه دولت ها در گذشته بوده، امروز به ویژه مجلس یازدهم 
هم این خواسته را از تیم دیپلماسی کشور دارد. بنابراین در مذاکره با 
کره جنوبی در رابطه با منابع بلوکه ش��ده حتما باید از موضع عظت، 
اقتدار، قاطعیت، شجاعت و صالبت حرف زد. ایران باید به طور واضح 
به کره جنوبی گوشزد کند که راه های تنبیه آن ها فراوان است و این 
موضوع تنها به تحریم کاالهای کره ای معطوف نمی ش��ود بلکه ابزار 
بی شماری در کش��ور ما در حوزه دیپلماسی برای تنبیه آن ها وجود 
دارد. ما می توانیم از ظرفیت های حقوقی و دیپلماسی و همچنین سایر 
ظرفیت ها استفاده کنیم. ما مطمئن هستیم کره جنوبی ها سر عقل 
خواهند آمد.«وی در پاسخ به این سوال که آیا نحوه عملکرد آقای امیر 
عبدالهیان را در این حوزه قبول دارید، گفت:» سوال شما با جواب من 
متفاوت است. جواب من این است که دیپلماسی باید از موضع عزت، 
اقتدار و عظمت ملت ایران باشد.«این نماینده مجلس در پاسخ به این 
سوال که به نظر شما آیا صحبت های وزیر امور خارجه از موضع اقتدار 
بوده اس��ت، گفت:» جواب من این است که باید همیشه دیپلماسی 

کشور از موضع عزت، اقتدار و عظمت ملت ایران باشد.«

<کارشناسان چه می گویند؟
با این همه نظر کارشناسان مخالف نمایندگان مجلس است؛ احسان 
حضرتی کارش��ناس روابط بین الملل در ای��ن خصوص به آفتاب یزد 
گفت:» موضع وزیر امور خارجه  در قبال کره در مورد پول های بلوکه 
ش��ده بسیار جالب و قابل تامل بود چرا که یکی از مهمترین و اولین 
گام ها در امور سیاست خارجی در مقابل هر اتفاقی اتخاذ موضع رسمی 
اس��ت.این موضع باید به گونه ای باش��د که هم دیدگاه ش��ما را برای 

دیگران تشریح کند و هم بتواند سنگ بنای اقدامات دیگر باشد.«
وی تصری��ح کرد:» زمانی که   اتفاقی در س��طح روابط دو جانبه،چند 
جانبه یا بین المللی رخ می دهد، شما باید موضع گیری کنید، بهرحال 
یک طرف ماجرا ممکن است شما باشید و یا حتی نباشید، ولی باید 
طوری حرف بزنید که همه بدانند موضع شما چیست و اگر در آینده 
تصمیم به مداخله گرفتید براساس همان موضع خودتان رفتار کنید، 
نمی شود که اولش بگویید بد است اما در ادامه جوری رفتار کنید که 
خوب اس��ت. به همین دلیل هم در خصوص موضع گیری آقای امیر 
عبدالهیان باید گفت ما نیاز به یک موضع گیری جدی تر داریم، پخش 
نکردن سریال کره ای چه آسیبی به روابط ما با سئول می زند؟ یا حتی 
چه مقدار تاثیر در تراز تجاری ما با این کشور دارد؟ نمی شود که گفت 
سریال های شما را پخش نمیکنیم تا پولمان را بدهید و انتظار داشته 
باشیم کره فورا اقدام به پرداخت پول کند. این کار می تواند بخشی از 

اقدام ما علیه کره جنوبی باشد اما نیاز به اعالم رسمی ندارد.«
حضرت��ی در خصوص اقداماتی که می توان در خصوص کروه جنوبی 
انجام داد گفت:» قطعا کارهای دیگر هم میش��ود کرد. می توانند یک 
رفت��ار پلکانی را نس��بت به کره در پی��ش بگیرند. همین ممنوعیت 
ورود کاالی کره ای یک کار مهم و بس��یار تاثیر گذار اس��ت به شرطی 
که مشمول همه کاالهایشان بشود، این ضربه جدی به کره می زند،ما 
مصرف کننده خوبی برای کاالهای کره ای هستیم، همزمان می توان به 
سمت دیگر کشور های شرقی مانند تایوان و ژاپن حرکت کرد تا سئول 
متوجه ش��ود که بازاری را از دس��ت داده است، در میان این اقدامات 
می توانیم عدم خرید و پخش سریال های کره ای را نیز انجام دهیم تا 
کره متوجه قطع روابط فرهنگی نیز بشود.« وی در پاسخ به این سوال 
که آیا این اقدامات کافی اس��ت؟ گفت:» تا حدودی بله،در گام بعدی 
می توان س��فرهای وزیر خارجه،معون اول ریاست جمهوری یا حتی 
شخص رئیس جمهور به شرق آسیا را به گونه ای تنظیم کرد که وارد 
سئول نشوند و این رفتار برای کره بسیار سنگین تمام میشود،آنوقت 
مقامات سئول به صرافت می افتند تا با تهران مذاکره کنند. « حضرتی 
در باره اینکه به نظر ش��ما موضع گیری وزیر امور خارجه درست بود 
تاکید کرد:» واقعیت این است که شأن اجل شخص وزیرخارجه است 
تا این نوع موضع گیری را مطرح کند، این وجهه خوبی برای آقای وزیر 
نمیسازد. از آقای امیرعبداللهیان بعید بود خودشان این حرف را بزنند، 
البته من فایل صوتی را نشنیده ام، شاید به مزاح این را گفته باشند، 
ولی باز فرقی نمی کند،بهتر بود یکی از معاونان یا مدیران وزارت خانه 
اینگونه موضع می گرفتند و یا حتی بدون اعالم موضع به صدا و سیما 
دستور می دانند تا این امر را اجرا کند. این نوع موضع گیری قطعا نتیجه 
 بخش نخواهد بود و بیشتر به وجهه بین المللی ایران ضربه میزند، باید 
با رفتار درست براساس سیاست رسمی موضع بگیریم و از آن مهمتر 

انجام دهیم تا به بهترین شکل حق خودمان از کره را بگیریم.«

 آفتاب یزد در گفتگو با یک نماینده مجلس و یک کارشناس سیاست خارجی بررسی کرد

سریال کره ای پخش نکنیم سئول پول های مان را آزاد می کند؟  اژه ای در جلسه ویژه بررسی عملکرد 
نمایندگی های قوه قضائیه:

نمایندگان قوه قضائیه 
 در کمیسیون های سراسر کشور 

نباید به عنوان ماشین امضاء 
فعالیت کنند

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت اختصاص وقت کافی از 
سوی نمایندگان دستگاه قضا برای حضور فعاالنه در 
کمیسیون هایی که عضو آن ها هستند تاکید کرد و در 
عین حال گفت: نمایندگان قوه قضائیه نباید به عنوان 
یک ماشین امضاء فعالیت کنند بلکه باید حضوری فعال 

و اثرگذار در کمیسیون های متبوع خود داشته باشند.
به گزارش ایلنا، در راس��تای اجرای دستورات ده گانه 
حجت االس��الم والمسلمین محس��نی اژه ای جلسه 
ویژه بررس��ی »احصاء نمایندگی های قوه قضائیه در 
بخش های مختلف، بررسی عملکرد آن ها و ارائه راهکار 
برای اثربخش��ی این نمایندگی ها« با حضور اعضای 

شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در این جلسه 
بر لزوم ضابطه مند ش��دن فرآیند معرفی نمایندگان 
قوه قضائیه به بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: 
ضروری اس��ت که در هن��گام معرفی نمایندگان قوه 
قضائیه به کمیسیون ها، تخصص و زمینه اصلی فعالیت 
این نمایندگان مدنظر باشد تا انتخاب آن ها برای حضور 
در کمیسیون های مختلف، متناسب با تخصص شان 
باش��د. رئیس دس��تگاه قضا همچنین ب��ر راه اندازی 
سامانه های هوشمند جدید یا ارتقاء سامانه های موجود، 
برای ثبت الکترونیکی فعالیت ه��ای نمایندگان قوه 

قضائیه در کمیسیون ها تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از رویه صورتجلسه  گردانی 
در برخی کمیس��یون های کشور گفت: به هیچ وجه 
قابل قبول نیست که جلسات کمیسیون ها به صورت 
حضوری یا ویدئوکنفرانسی برگزار نشود و صرفا یک 
صورتجلسه به دفتر اعضای کمیسیون ها برود تا آن ها 

آن صورتجلسه را امضا کنند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای بر ضرورت 
اختصاص وقت کافی از سوی نمایندگان دستگاه قضا 
برای حضور فعاالنه در کمیسیون هایی که عضو آن ها 
هستند تاکید کرد و در عین حال گفت: نمایندگان قوه 
قضائیه نباید به عنوان یک ماشین امضاء فعالیت کنند 
بلکه باید حضوری فعال و اثرگذار در کمیسیون های 

متبوع خود داشته باشند.

<حضور و فعالیت بیش از ۵ هزار نفر
 از کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه 

در کمیسیون های سراسر کشور
پیش از س��خنان رئیس دستگاه قضا، حجت االسالم  
والمسلمین »مصدق« معاون اول قوه قضائیه با اشاره 
به رصد فعالیت ها و اقدامات نمایندگان دستگاه قضا در 
دفتر امور نمایندگی های معاونت اول، به بیان »آمار و 
عملکرد مراجع شبه قضائی«، »اهم اقدامات انجام شده 
جهت ساماندگی نمایندگی ها بعد از دستورات رئیس 
 ق��وه قضائیه« و همچنین »مش��کالت و راهکار های

 احصاء شده در این حوزه« پرداخت.
 معاون اول دس��تگاه قضا با اش��اره به وجود 9 هزار و 
500 کمیس��یون در سراسر کشور عنوان کرد: از این 
تعداد، هزار کمیسیون نقش نظارتی و تصمیم گیری 

دارند و مابقی کمیسیون ها دارای حق رای هستند.
حجت االسالم والمسلمین مصدق همچنین از حضور و 
فعالیت بیش از 5 هزار نفر از کارکنان قضائی و اداری 
قوه قضائیه در این کمیس��یون ها خب��ر داد و گفت: 
میانگی��ن ورودی پرونده به هر کمیس��یون در طول 
س��ال 357 فقره است که استان تهران در این زمینه 
رتبه نخس��ت را در اختیار دارد.وی همچنین گفت: 
هیئت های ح��ل اختالف مالیاتی، کمیس��یون های 
شهرداری و کمیسیون های تامین اجتماعی، بیشترین 
فراوانی پرونده را در دیوان عدالت اداری دارند.معاون اول 
قوه قضائیه بر لزوم آموزش بیش از پیش نمایندگان قوه 
قضائیه در بخش های مختلف تاکید کرد و از تاثیرگذاری 
این موضوع در کاهش موارد نقض آراء در دیوان عدالت 
اداری سخن گفت.حجت االسالم والمسلمین مصدق 
س��پس با اش��اره به موانع قانونی، آموزشی، نظارتی، 
س��امانه ای و ساختاری در فرآیند فعالیت نمایندگان 
قوه قضائیه در کمیس��یون های سراسر کشور گفت: 
راهکار های حل این موانع و مشکالت، تنظیم و تدوین 

شده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته تا 
پایان سال ش��اهد حل شدن این مشکالت و فعال و 
موثر شدن نقش نمایندگان قوه قضائیه در شورای های 
مختلف خواهیم بود.در این جلس��ه حجت االس��الم 
»منتظری« دادستان کل کشور، »صاحبکار« معاون 
راهب��ردی قوه قضائیه، »کاظمی ف��رد« رئیس مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و حجت االس��الم 
»نوراهلل قدرتی« معاون حقوقی قوه قضائیه نیز نظرات 
و پیشنهادات خود را برای ساماندهی و بهبود فعالیت 
نمایندگان دستگاه قضا در بخش های مختلف کشور 

ارائه کردند.
گفتنی است پیش تر و طی هفته های گذشته جلسات 
ویژه بررس��ی دس��تورات ده گانه رئیس قوه قضائیه 
برگزار ش��ده و موضوعاتی نظیر »احصاء مش��کالت 
م��ردم در مراجعات به واحد ه��ای قضائی«، »تدوین 
دس��تورالعمل و چارچوب هم��کاری و ارائه خدمات 
قضائی به نیرو های امنیت��ی انتظامی و به طور کلی 
تنظیم رواب��ط کاری فی مابین قضات و ضابطین« و 
همچنین »احصاء مشکالت و مسائل کارکنان دستگاه 
قضا، مراجعه کنندگان به واحد های قضائی و همچنین 
نمایندگان قوه قضائیه در دستگاه های مختلف کشور 
 و ارائ��ه راه��کار برای حل این مش��کالت« بررس��ی 

شده بود.

قوه قضائیه 

 احسان حضرتی: واقعیت این است که شأن اجل 
شخص وزیرخارجه است تا این نوع موضع گیری 
را مط�رح کند، این وجهه خوبی ب�رای آقای وزیر 
نمیس�ازد. از آق�ای امیرعبداللهی�ان بعی�د بود 
خودشان این حرف را بزند، البته من فایل صوتی 
را نش�نیده ام، شاید به مزاح این را گفته باشند، 
ولی باز فرقی نمی کند،بهتر بود یکی از معاونان 
یا مدی�ران وزارتخانه اینگونه موضع می گرفتند 
و ی�ا حتی ب�دون اع�ام موضع به صدا و س�یما 
دس�تور می دانند تا این امر را اجرا کند. این نوع 
موضع گیری قطعا نتیج�ه  بخش نخواهد بود و 
بیش�تر به وجهه بین المللی ایران ضربه میزند، 
باید با رفتار درس�ت براساس سیاست رسمی 
موض�ع بگیریم و از آن مهمت�ر انجام دهیم تا به 

بهترین شکل حق خودمان از کره را بگیریم



 
ی��ک پزش��ک اورژانس با بی��ان اینکه واکسیناس��یون تعریف 
مش��خص دارد و وقتی واکسیناسیون کامل می شود که ۱۴ تا 
۲۸ روز از تزریق دوز دوم آن گذشته باشد، گفت: با این حال 
کس��ی که بین تزریق دو دوز واکس��ن، مبتال می شود ۸ تا ۱۲ 
هفته پس از بهبودی می توان��د دوز دوم را دریافت کند.دکتر 
حسین کرمانپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه عالئم و 
شدت بیماری در بیماران کرونایی تغییری نکرده است، گفت: 
رون��د بیماری نیز تا اوایل مهر کاهش��ی بود، اما از آن پس بر 

اساس مش��اهدات بنده روند ثابتی از مراجعات را 
شاهد هس��تیم که می تواند علل مختلفی از جمله 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی، نگرش مردم 
نسبت به واکسیناسیون و تعداد باالی بستری های 

ICU دارد.

 ت��ا زمان��ی که در کل بی��ش از ۴۰۰۰ بیمار بس��تری در این 
بخش ها داش��ته باش��یم باید انتظار داش��ته باشیم که اعداد و 
ارقام ابتال و مرگ تغییری نکند.وی درباره تزریق واکسن کرونا 

نیز گفت: کسانی که می خواهند واکسن بزنند در 
درج��ه اول بای��د از عدم ابتال و ناق��ل بودن خود 
مطمئن ش��وند و بعد از آن واکسن دریافت کنند؛ 
چون اگر مبتال باش��ند و واکس��ن بزنند، واکسن 
عمال تاثیری ندارد. بر اس��اس مندرجات مقاالت 
علم��ی معتبر کس��ی که بین تزری��ق دو دوز واکس��ن مبتال 
می ش��ود ۸ تا ۱۲ هفته پس از بهب��ودی می تواند دوز دوم را 

دریافت کند.

اجتماعی شنبه17مهر 1400    شماره  6129 aftab.yz@gmail.com چه مدت پس از ابتال به کرونا، ُدز دوم واکسن را تزریق کنیم؟

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

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عرا: "خالی مان��دن بیش از 65۰ 
ظرفیت تخصصی پزشکی حتی در رشته هایی مانند قلب و اورولوژی، 
بیش از گروه پزشکی باید برای مسئوالن زنگ خطر را به صدا در آورد. 
این همان آزمونی است که برای قبولی در هررشته ای سوال خرید و 
فروش می ش��د."این گزاره متن توییت علی جعفریان استاد دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران اس��ت که با هشتگ س��ونامی مهاجرت به این 
مس��ئله اشاره شده است. وی در ادامه نوشته است "مشغولیت ذهنی 
به مهاجرت بس��یار بدتر از خود مهاجرت اس��ت چون باعث می شود 
افراد انگیزه کار و فعالیت نداشته باشند؛ نوعی روزمرگی کسل کننده و 
عذاب آور، با فکر دائمی گیر افتادن و تمایل به فرار از محیط، حاکمیت 
باید شرایط را تغییر دهد، اگر قرار است ایران روی پیشرفت همه جانبه 
را ببیند  .من که در س��ه مقطع پزش��کی عمومی، تخصص و هیئت 
علمی امکان مهاجرت را بدون هرگونه س��همیه و رانت داش��تم و با 
افتخار زندگی در ایران را انتخاب کردم و پشیمان هم نیستم، اکنون 
برای نسل جوان به سختی می توانم دلیل این تصمیم را توجیه کنم، 
چه رسد به آنان که می خواستند و نشد." ایشان خالی ماندن ظرفیت 
تخصصی پزشکی را به مسئله مهاجرت گره زده اند و ما در این گزارش 
چرایی خالی ماندن ظرفیت تخصصی پزش��کی و ربط آن به مسئله 

مهاجرت را مورد بررسی قرار داده ایم. 
<زنگ خطری که سالهاست به صدا در آمده 

بابک قرائی مقدم پزشک و جراح مغز و اعصاب در این باره به آفتاب 
یزد گفت:»این زنگ خطر سال هاست که به صدا در آمده است. یعنی 
سال هاست که در رشته پزشکی عدم توانایی در جذب و استفاده از 
نیروی انس��انی دیده می ش��ود. عده ای از بهترین دانش آموزان کشور 
با عش��ق و عالقه به س��مت رشته پزش��کی می روند و در این رشته 
تحصی��ل می کنن��د. اول اینکه در زمینه پزش��کی عمومی علی رغم 
افزایش ظرفیت ها ما هنوز نتوانسته ایم توانایی جذب پزشکان عمومی 
در مناطق محروم داشته باشیم.این همه سرمایه های مملکت صرف 
تربیت دانشجویان می شود اما آن ها جذب نمی شوند و نیروی انسانی 
مورد استفاده قرار نمی گیرد.هنوز باید به صورت اجباری پزشکان را به 
مناطق محروم فرستاد.در صورتی که عده زیادی به دورترین کشورها 
و مناطق بد س��ایر کش��ور ها می روند و حاضر می شوند در آن جا کار 
کنند.به این دلیل که در جاهای دیگر قدر کار آن ها دانسته می شود.

پس س��ال هاست که رشته پزش��کی درگیر مشکالت سیستماتیک 
است.پزش��ک به جای اینکه در کش��ور خودش و مناطق محروم آن 
با یک حقوق مناس��ب مشغول به کار ش��ود حاضر است در بدترین 
شرایط به کش��ورهای دیگر مهاجرت کند تا زندگی آبرومندانه ای را 

به دست آورد.«
<سیستم ناسالم بهداشتی درمانی کشور 

وی ادامه داد:» پزشکان دیدند زمانی که در پزشکی عمومی برخورد 
مناس��بی با آن ها نمی ش��ود به دنبال این رفتند که متخصص شوند.
اما این روزها با متخصصین هم برخورد مناسبی نمی شود مانند: کار 
س��نگین دوران رزیدنتی و تخصص،برخورد های نامناسب، امتحانات 
بس��یار س��خت، تعهد های غیر قانونی و.... از س��وی دیگر زمانی که 
آن ها متخصص می ش��وند یک عدم نا برابری وحشتناکی در حقوق و 
درآمدها وجود دارد.یعنی یک درصدی درآمد های میلیاردی دارند و 
حتی تعداد زیادی از پزشکان را زیر دست خود دارند که کارها را انجام 
دهند و درآمد را خودش��ان کسب کنند. افراد بعد از این مرحله باید 
س��ال ها زحمت بکشند و عمر را خود را بگذارند.با این شرایط طاقت 
فرس��ا و فش��ار کار باال طبیعتا این افراد دیگر تمایل پیدا نمی کنند و 

می روند جای دیگر طبابت می خوانند و مشغول به کار می شوند. این 
ضرر بسیار باالیی برای کشور است که پزشکان مهاجرت می کنند. این 
مهاجرت نیست که عامل این مشکالت است بلکه شرایطی است که 
سیستم بهداش��ت و درمانی کشور برای جامعه پزشکی ایجاده کرده 
و نتیجه این ش��ده اس��ت که این جامعه فقط به دنبال این باشد که 
به هرجای ممکن مهاجرت کند. سال های گذشته پزشکان به دنبال 
این بودند که تنها به آمریکا مهاجرت کنند ولی امروز پزشکان حاضر 
هستند به هرجایی مهاجرت کنند.درصد باالیی از پزشکان متخصص 
حتی امکان داشتن یک مطب معمولی را ندارند و درصد پایینی از این 
جامعه تمام کرسی های مختلف را به تصاحب خود درآورده اند. وقتی 
ش��رایط کار درست و سالم برای طبابت در کشور وجود نداشته باشد 
عده ای از پزش��کان به راه های نادرس��ت کشیده می شوند.این ها همه 
معلول سیستم ناس��الم و نادرستی است که سال هاست در سیستم 

بهداشتی و درمانی کشور حاکم شده است.«
<عدم رغبت به سمت سهمیه مناطق محروم 

محس��ن فتحی نماینده مجلس و پزشک نیز در این باره به خبرنگار 
آفتاب یزد گفت:» دو مدل قبولی سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم 
وجود دارد.ظرفیت هایی که خالی مانده اند ظرفیت های مناطق محروم 

هس��تند.برای مثال داوطلب می تواند دو مدل چش��م پزشکی قبول 
شود یا سهمیه آزاد یا سهمیه مناطق محروم. سهمیه مناطق محروم 
ک��ه امتیاز پایین تری می خواهد تعهدات گوناگون��ی دارد. داوطلبین 
تخصص مناطق محروم را برای بسیاری از رشته ها انتخاب نمی کنند 
زیرا تحمل حضور در مناطق محروم و شرایط خاص برای آن ها دشوار 
است.در نتیجه همکاران پزشک رغبتی نشان نمی دهند که گزینه های 
مناطق محروم را پر کنند.در گذش��ته افراد به دلیل عالقه به رش��ته 
خ��اص ظرفیت های مناطق محروم را انتخ��اب می کردند اما االن به 
دلیل شرایط سخت افراد این کار را انجام نمی دهند. برای مثال پزشک 
بر اس��اس تعهداتی که دارد بیشتر از 3۰ میلیون تومان نمی تواند از 
سیس��تم دولتی درآمد داش��ته باش��د و نمی توان��د مطب خصوصی 
داشته باشد. مسائلی از این دست باعث کاهش رغبت انتخاب چنین 
ظرفیت هایی شده اس��ت و افراد به سمت سهمیه های آزاد رفته اند.

بنابراین یکی از دالیل خالی بودن طرفیت ها همین است.«
<سختی کار برخی از رشته ها 

وی در آخر گفت:» دیگر دلیل این اس��ت که رش��ته هایی وجود دارد 
که س��ختی کار و اس��ترس زی��ادی و حتی درآم��د پایین تری دارد 
بنابرای��ن بس��یاری از همکاران رغبتی به س��وی آن ه��ا ندارند مثال 
بیهوشی. االن معضل کمبود پزش��ک بیهوشی در کشور وجود دارد.
رش��ته هایی که بسیار استرس زا هستند و پرداختی های آن ها بسیار 
پایین اس��ت. بنابراین رغبتی برای انتخاب این رشته ها وجود ندارد و 
ظرفیت ها خالی می مانند. این دو عامل جزو عوامل مهم خالی ماندن 
ظرفیت های پزش��کی تخصصی است. این خالی ماندن ظرفیت ها به 

دلیل مهاجرت نیست.«
<افرادی که می خواهند مهاجرت کنند اصال امتحان دستیاری نمی دهند

هادی یزدانی پزش��ک و کارش��ناس در آخر در این باره به آفتاب یزد 
گفت:»یکسری از رش��ته ها مثل طب اورژانس و بیهوشی رشته های 
پایه ای پزشکی و با مش��کالت روزمره مردم در تماس هستند.تقریبا 
ظرفیت های این رشته ها به صورت کلی خالی مانده است زیرا جامعه 
پزش��کی و افرادی که می خواهند برای تخصص بخوانند دیگر حاضر 
نیس��تند سه الی چهار س��ال عمرشان را برای رش��ته هایی بگذارند 
که آینده مالی و ش��غلی برای آن ها متصور نیستند.یعنی رشته های 
س��خت که با جان آدم ها در تماس هس��تند به اضافه رشته هایی که 
شرایط کاری و مالی س��خت دارند کمتر داوطلب دارند. این موضوع 
هیچ ارتباطی هم به س��همیه مناطق محروم ندارد. افراد دیگر حاضر 
نیستند برای رشته هایی سرمایه گذاری کنند که آورده مالی و علمی 
خاصی برای آن ها ندارد. به هر حال مسائل اقتصادی در انتخاب مسیر 
آین��ده نکته خیلی مهمی اس��ت و هیچ جذابیتی برای یک پزش��ک 
ن��دارد که وقت خود را برای آن ها قرار بدهد.یک مس��ئله وجود دارد 
این اس��ت که عنصر مهاجرت را می توان در تعداد افرادی که سالیانه 
در امتحان دس��تیاری شرکت می کنند یا تعداد فارغ التحصیالنی که 
شماره نظام پزش��کی دریافت نمی کنند دید. در اینجا افرادی وجود 
دارن��د که قصد دارند در ایران زندگ��ی کنند و وقتی ظرفیتی خالی 
می ماند یعنی افرادی امتحان داده اند، می توانس��تند این رش��ته ها را 
انتخاب کنند و اصال رش��ته ها انتخاب نشده است. پس این با مسئله 
مهاج��رت تف��اوت دارد.افرادی که می خواهن��د مهاجرت کنند اصال 
امتحان دستیاری نمی دهند و در امتحان تخصص شرکت نمی کنند. 
این ها افرادی هستند که برنامه آینده شان زندگی در ایران است ولی 
 نمی خواهند به رش��ته هایی بروند که برایشان آورده مالی و جذابیت 

چندانی ندارد.«

 گفته می شود بیش از 650 ظرفیت تخصصی پزشکی خالی مانده است

سرنوشت 3 جوینده گنج  زنگ خطر کمبود پزشک
نفیس در کرمانشاه 

سرپرس��ت فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان 
کبودراهنگ از دس��تگیری حفاران غیر مجاز 
در محوطه تاریخی ش��هرگل تپ��ه خبر داد.
س��رهنگ هادی پوررجب سرپرست فرمانده 
انتظامی شهرس��تان کبودراهن��گ گفت: در 
پی کسب خبری مبنی بر تردد های مشکوک 
در محوط��ه قدیمی و تاریخی ش��هر گل تپه 
پیگی��ری موض��وع در دس��تور کار ماموران 
انتظامی ق��رار گرفت.به گ��زارش رکنا، او در 
ادام��ه اف��زود: با حض��ور مام��وران در محل 
3 ج��وان ک��ه در داخل یک حلق��ه تونل در 
ح��ال حفاری برای دس��تیابی به گنج بودند، 
انتظامی  فرمانده  دستگیر شدند.سرپرس��ت 
شهرس��تان کبودراهنگ با اش��اره به کشف 
اقالمی از قبیل کلنگ، بیل، س��طل، طناب، 
تویوب موتور سیکلت و چراغ قوه از متهمان 
حف��اری غیرمجاز  گف��ت: افراد متخلف پس 
از تش��کیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی 
معرفی شدند.سرهنگ پوررجب از شهروندان 
خواس��ت: هرگونه موارد مشکوک را از طریق 

سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند. 

محاکمه 7 فروشنده شیر 
سمی به جای پاستوریزه! 

باند 7 نفره فروش شیرهای مسموم به زودی 
محاکمه می ش��وند.فروش ش��یر پاستوریزه 
تقلب��ی اته��ام بان��د 7 نف��ره ای اس��ت ک��ه 
شیرهای مس��موم را به جای شیر پاستوریزه 
می فروختند.متهمان مواد س��می را با ش��یر 
مخلوط می کردند و به عنوان شیر پاستوریزه 
تقلبی می فروختند.اعضای باند فروش ش��یر 
پاس��توریزه تقلبی شناس��ایی شدند.متهمان 
ف��روش ش��یر پاس��توریزه تقلبی ب��ه زودی 
محاکمه می ش��وند.به گزارش رکن��ا، باند 7 
نفره ای که اقدام به تهیه و فروش ش��یرهای 
پاس��توریزه تقلبی کرده بودند شناس��ایی و 
دس��تگیر ش��دند.این باند 7 نف��ره رانندگان 
تریلی بودند که با کالهبرداری از یک شرکت 
شیر پاس��توریزه،میزان ۴ هزار لیتر شیر را از 
رانندگان این ش��رکت خریداری کرده بودند.
سپس شیرها را به یک باغ در شهریار منتقل 
کرده و در آنجا با مواد مس��موم مخلوط کرده 
بودند و به عنوان ش��یر پاستوریزه به فروش 
رس��انده بودند.زمان��ی که اعض��ای این باند 
شناسایی شدند،دو مخزن بزرگ شیر در باغ 
شهریار در حالی کشف شد که دو مخزن زنگ 
زده و بوی تعفن می داد.اعضای باند شیرها را 
در ای��ن مخازن ریخته و با مواد مضر مخلوط 
می کردند.نتیجه آزمایش میکروب شناس��ی 
حاک��ی از آن ب��ود که میزان میک��روب وارد 
شده به این ش��یرها ۲۰ برابر حالت معمولی 
است.در گزارش اولیه تخلفات این باند نوشته 
شده است:»مشخص نیست چه مقدار از این 
شیرهای مسموم به دس��ت زن و بچه مردم 
رس��یده و آنها را مریض کرده است.«متهمان 
به زودی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه می روند.

دستگیری سارقان حرفه ای 
ویال و منزل

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان محمودآباد 
ازدس��تگیری س��ارقان وی��ال و من��زل با 53 
فقره س��رقت در این شهرس��تان خب��ر داد.
سرهنگ محمودحسین زاده فرمانده انتظامی 
شهرس��تان محمودآباد گف��ت: در پی وقوع 
چند فقره س��رقت اماکن خصوصی و ویال در 
سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس 
آگاه��ی قرار گرف��ت.او افزود: مام��وران اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی همه 
جانبه و بکارگیری منابع و مخبرین، سارقان 
را شناسایی کردند.س��رهنگ حسین زاده از 
دس��تگیری ۲ متهم پ��س از هماهنگی های 
قضائی خبر داد و گفت: این سارقان حرفه ای 
در بازجویی ها به 53 فقره سرقت منزل و ویال 
در سطح شهرستان محمودآباد اعتراف کردند 
و یک مالخر نیز در این خصوص دستگیر شد 
که اموال قابل توجهی از آنان کش��ف و ضبط 

گردید.

جزییات بازداشت زورگیران 
بی رحم از کوهنوردان 

عضو گروهی که در دامنه کوه دراک اقدام به 
زورگیری و آزار کوهن��وردان می کردند با دو 
هفته رصد اطالعاتی و درگیری مس��لحانه به 
دام پلیس افتادند.به گزارش رکنا، اما اظهارات 
عجیب پلیس از دلواپس��ی م��ردم در صحنه 
از عملک��رد پلیس واقعا قاب��ل تامل برانگیزه، 
یعنی اگر این زورگیران تی��زی را زیر گردن 
آن اف��راد و خانواده هایش��ان می گذاش��ت و 
اقدام به زورگیری، تجاوز، تهدید، س��رقت و... 
از آنها می کرد باز هم به اقدام پلیس معترض 
می شدند.اینها همان افرادی هستند که چه در 
حقیقی و چه در مجازی طوطی وار هر کلیپ 
ی��ا متنی را ببینند و بش��نوند تکرار خواهند 
 کرد بدون آنکه از حقیقت ماجرا خبر داشته

 باشند.

 حوادث 

 

 خبر 

= باب�ک قرائ�ی مق�دم: س�رمایه های 
مملک�ت ص�رف تربی�ت دانش�جویان 
می ش�ود ام�ا آن ه�ا جذب نمی ش�وند 
و نی�روی انس�انی م�ورد اس�تفاده قرار 

نمی گیرد.هنوز باید به صورت اجباری پزشکان را 
به مناطق محروم فرستاد

=محس�ن فتحی: داوطلبی�ن تخصص 
مناطق محروم را برای بسیاری از رشته ها 
انتخاب نمی کنند زی�را تحمل حضور در 
مناطق محروم و شرایط خاص برای آن ها 

دشوار است

=ه�ادی یزدان�ی: وقتی ظرفیت�ی خالی 
می ماند یعنی افرادی امتح�ان داده اند، 
می توانستند این رشته ها را انتخاب کنند 
و اصال رشته ها انتخاب نشده است. پس 

این با مسئله مهاجرت تفاوت دارد

انتخاب واکسن های
 "آسترازنکا" و "پاستوکووک"
 برای ُدز سوم کادر درمان

رئیس مرکز مدیری��ت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناسیون 
کشور از برجسته ترین اساتید تشکیل شده است 
و در مورد اینکه چه نوع واکسنی برای کدام گروه 
سنی استفاده شود، تصمیم گیری می کند، گفت: 
این تصمیم مبتنی بر ش��واهد علمی و موجودی 
واکس��ن در کشور اخذ ش��ده و تحت تاثیر هیچ 
عاملی قرار نمی گیرد.به گزارش ایسنا، دکتر محمد 
مهدی گویا - رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
درخصوص نوع واکس��ن در نظرگرفته شده برای 
مادران باردار و ُدز یادآور کادر بهداش��ت و درمان 
با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناس��یون کشور 
از برجس��ته ترین اساتید تشکیل شده است و در 
مورد اینکه چه نوع واکسنی برای کدام گروه سنی 
استفاده شود، تصمیم گیری می کند، اظهار کرد: 
این تصمیم مبتنی بر ش��واهد علمی و موجودی 
واکس��ن در کشور اخذ ش��ده و تحت تاثیر هیچ 
عاملی قرار نمی گیرد.وی با اشاره به واکسیناسیون 
زنان باردار با واکس��ن س��ینوفارم، بی��ان کرد: از 
مدت ها پیش با حضور اعضای کمیته بارداری و 
زایمان وزارت بهداشت جلسات متعددی تشکیل 
شده و استفاده از واکسن سینوفارم برای خانم های 
باردار مورد تایید قرار گرفت و سازمان غذا و دارو 
هم تاییدیه داده اس��ت.گویا ادام��ه داد: بنابراین 
ایجاد تردید در اس��تفاده از این واکسن اصال کار 
درستی نیست و سبب نگرانی خانم های باردار و 
خانواده هایش��ان می شود، این درحالی است که 
بررسی های کامل صورت گرفته است.وی در ادامه 
به نوع واکسن در نظر گرفته شده برای ُدز بوستر 
کادر بهداشت و درمان اشاره و بیان کرد: درباره نوع 
واکس��ن یادآور کادر بهداشت و درمان مدت های 
مدیدی بحث شده است و آنها می توانند از انواع 
مختلف واکس��ن هایی که در کشور موجود است 
به عنوان ُدز بوستر استفاده کنند.گویا با ذکر این 
نکته که از بین واکسن های موجود در کشور، نوع 
مناسب را برای ُدز بوستر انتخاب کردیم، توضیح 
داد: کادر بهداش��ت و درمان می توانند از واکسن 
آسترازنکا و یا پاستوکووک برای ُدز بوستر استفاده 
کنن��د. از برخی افراد که اظهارنظرهای متعددی 
می کنند خواهش می کنم در نظرات کمیته علمی 
که به وزارت بهداشت اعالم می شود و وزارتخانه 
آنها را عینا مورد استفاده قرار داده و بر مبنای آن 

تصمیم می گیرد، تردید ایجاد نکنند.

طرح رعد، زمینگیری سارقان
 و تشریح عملکرد کالنتری ها 

آفتاب یزد: دس��تگیری س��ارقان و زمینگیری 
آن��ان توس��ط کالنتری ه��ای زی��ر مجموع��ه 
س��رکالنتری شش��م تهران و پلیس پیشگیری 
فاتب.چهارش��نبه، چهاردهم مهر و به مناسبت 
هفته ناجا روس��ای کالنتری های ۱۱۰ ش��هدا، 
۱۱۴ غیاثی، ۱۲۱ س��لیمانیه، ۱3۲ نبرد، ۱56 
افس��ریه،۱57 مس��عودیه، ۱5۸ کیانشهر، ۱5۹ 
بیس��یم و ۱6۹ مش��یریه در حضور س��رهنگ  
جلینی؛ سرکالنتری ششم با برپایی نمایشگاهی 
که در کالنتری ۱3۲ نبرد انجام ش��د، هر کدام 
از روسای کالنتری ها نسبت به تشریح عملکرد 
کالنتری ها و دستگیری سارقان و اموال مکشوفه 
و اقتدار پلیس پیشگیری و پاکسازی پارک ها، به 
سرکالنتری ششم گزارش دادند.در میان اموال 
مسروقه و کشف شده توس��ط سارقان تعدادی 
ضب��ط و پخ��ش خ��ودرو، تع��دادی دوچرخه، 
الس��تیک خودرو، س��ارقان با اموال س��رقتی و 
اجناس دیگری به دس��ت آمده اس��ت که جای 

قدردانی دارد.

آفتاب یزد:خوشبختانه با فرا رسیدن هفته ناجا و طرح رعد، چهارشنبه  
مورخه چهاردهم مهر، ساعت هش�ت شب عوامل کالنتری 110 شهدا به 
ویژه س�روان ترابی، پارک ش�کوفه از وجود خالفکاران و موادفروش�ان 
پاکسازی شد. خانواده هایی که در پارک حضور داشتند، از حضور ماُموران 

قدردانی کردند.

 پاکسازی پارک شکوفه به همت کالنتری ۱۱۰ شهدا

چرایی باال بودن مرگ های کرونایی 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
مج��وز مص��رف اضط��راری از 
سوی س��ازمان غذا و دارو برای 
واکسن اسپایکوژن صادر شد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ 
محمدرضا ش��انه س��از با اعالم 
این ک��ه س��ازمان غ��ذا و دارو 
مجوز مصرف اضطراری واکسن 

کرونای "اس��پایکوژن" را صادر کرد، اظهار داشت: 
اثربخش��ی واکس��ن هایی همچون فایزر در مقابل 
سویه های جدید ویروس کرونا، کاهش یافته است 
و در برخی موارد به زیر 5۰ درصد رس��یده است. 
این در حالی است که اثربخشی واکسن اسپایکوژن 
باالتر از مقادیر مجاز اعالم شده در دستورالعمل های 
سازمان جهانی بهداشت بوده است. وی افزود: در 
حال حاضر ویروس غالب کرونا در کش��ور شامل 
س��ویه هایی مانند دلتا، انگلیسی و ووهان ممکن 
است باشد، که مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن 

جزو معدود مطالعاتی در جهان 
اس��ت که تمام��ا در پیک دلتا 
انجام شده است و این واکسن 
اکث��ر س��ویه های  مقاب��ل  در 
موجود ویروس کرونا در کشور، 
اثربخش��ی مناس��ب و باالتر از 
س��ازمان  دس��تورالعمل های 
جهانی بهداشت را داشته است. 
شانه ساز تصریح کرد: بر اساس گزارش ارسالی از 
مطالعه بالینی و نظر کمیته بالینی، در این مرحله از 
مطالعه بالینی فاز 3 واکسن اسپایکوژن، اثربخشی 
واکس��ن در پیشگیری از ابتال به موارد عالمت دار 
و خفیف کووید۱۹ و در شرایط غلبه واریانت دلتا 
در کش��ور، ح��دود 6۰ تا 65 درصد برآورد ش��ده 
است. براساس هماهنگی با معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت مقرر شده که افرادی که در فازهای موفق 
مطالعات بالینی واکسن دریافت کرده اند، بتوانند 

کارت واکسن خود را دریافت کنند.

دبیر کمیته علمی کش��وری کرونا با بی��ان اینکه باال بودن مرگ های 
ناشی از کرونا در کشور و در برخی استان ها، از آثار پیک پنجم است، 
در عین حال درباره احتمال بروز پیک ششم، گفت: بسیاری از مجامع 
علم��ی در دنیا اعالم کردند که ممکن اس��ت در اواخر اکتبر با پیک 
جدیدی مواجه باش��یم. با این حال همه این پیش بینی ها بر اس��اس 
اقدامات بهداشتی و رعایت جامعه، میزان واکسیناسیون و همچنین 
اینکه سوش جدیدی که نسبت به اقدامات بهداشتی یا واکسن مقاوم 
باش��د یا خیر، متغیر اس��ت.دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور و علت قرمز بودن برخی شهرها و 
باال بودن مرگ ها در برخی مناطق، گفت: باال بودن مرگ ها در کشور و 
در برخی استان ها، از آثار پیک پنجم است. حال در برخی استان های 
با واکسیناس��یون و اقدامات و رعایت خود مردم آمار کمتر ش��ده، اما 
در برخی اس��تان ها متاسفانه هنوز به حد کنترل خود نرسیده است. 
در عین حال میزان مرگ و میر هم با قرمزی اس��تان ارتباطی ندارد؛ 
چراکه معموال در بسیاری مناطق مرگ و میر به دلیل شدت بیماری 
است. از سوی دیگر بس��یاری از بیماران دیرهنگام مراجعه می کنند 
که منجر به درگیری ش��دیدتر ریه می شود و باعث می شود بسیاری 
بیماران در بخش های مراقبت ویژه بستری شوند. بنابراین هم شدت 

بیماری و هم مراجعه دیرهنگام، میزان مرگ و میر را باال می برد، اما 
از نظر میزان بروز، آثار باقی مانده از پیک قبلی است که امیدواریم به 
تدریج طی دو سه هفته آینده با واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی که 
انجام می شود، بتوانیم شاهد باشیم که این شهرها هم از قرمز به سمت 
نارنجی و زرد حرکت کنند.وی درباره پیش بینی زمان دو رقمی شدن 
مرگ ها در کش��ور، گفت: فکر می کنم اگر با مس��ئله جدیدی مواجه 
نش��ویم، که البته ما اقدامات الزم را در کمیته علمی برای پیشگیری 
از پی��ک جدید، مصوبات را انجام دادیم، بر همین اس��اس امیدواریم 

با اج��رای این مصوبات و عدم ایجاد پی��ک جدید، بتوانیم طی چند 
هفته آینده با انجام واکسیناس��یون های قوی که در حال انجام است 
و اقدامات س��ریع و عاجلی که در کنار واکسیناسیون انجام می شود، 
ش��اهد کاهش میزان مرگ و میر باشیم. خالصه این مصوبات شامل 
ادامه تس��ریع واکسیناسیون برای رس��یدن به ایمنی جمعی است و 
همچنین موضوع استفاده از واکسن های بوستر است که باید استفاده 
شود. رنگ بندی ها بر اساس میزان ابتال به بیماری است. یعنی ممکن 
است که میزان مرگ و میر در شهری کم باشد، اما چون میزان ابتال 
که بر اس��اس تشخیص بیماری کروناس��ت، زیاد است و وقتی تعداد 
ابتال باال رود، تعداد بس��تری هم باال رفته و می تواند منجر به افزایش 
مرگ و میر شود، برای ما یک آالرمی است که در اینجا باید اقداماتی 
را انجام دهیم. اس��اس رنگ بندی بر اساس تعداد افرادی است که به 
بیماری مبتال ش��دند و بر اساس میزان تش��خیص تعداد افراد مبتال 
است. بسیاری از مجامع علمی در دنیا اعالم کردند که ممکن است در 
اواخ��ر اکتبر یعنی اواخر مهر و اوایل آبان ماه با پیک جدیدی مواجه 
باشیم. با این حال همه این پیش بینی ها بر اساس اقدامات بهداشتی و 
رعایت جامعه، میزان واکسیناسیون و همچنین اینکه سوش جدیدی 
که نسبت به اقدامات بهداشتی یا واکسن مقاوم باشد، ایجاد می شود 

یا خیر متغیر است. 

با اعالم رتبه بن��دی موضوعی 
دانش��گاه  تایم��ز ۲۰۲۲، ۴۱ 
ایرانی در علوم مهندسی و ۱۲ 
دانشگاه نیز در علوم کامپیوتر 
در میان ۱۱۸۸ دانش��گاه برتر 
دنی��ا ق��رار گرفتند.به گزارش 
تسنیم؛ ۴۱ دانشگاه ایرانی در 
میان ۱۱۸۸ دانشگاه برتر دنیا 

قرار گرفتند.  رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ 
در دو موضوع علوم کامپیوتر و علوم مهندس��ی 
منتش��ر شد و ۴۱ دانشگاه کش��ورمان در علوم 
مهندسی و ۱۲ دانش��گاه نیز در علوم کامپیوتر 
توانس��تند ب��ا کس��ب معیارها و ش��اخص های 
تعریف شده در میان دانش��گاه های برتر جهان 
قرار بگیرند.در علوم مهندسی "دانشگاه صنعتی 
ش��ریف، دانش��گاه تبری��ز و دانش��گاه صنعتی 
نوش��یروانی بابل" رتبه اول تا س��وم را در بین 
۴۱ دانشگاه کشورمان کسب کردند. در بین ۱۲ 

دانش��گاه برتر کش��ورمان در 
علوم کامپیوتر نیز "دانش��گاه 
صنعت��ی ش��ریف، دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر و دانش��گاه 
تهران" اول تا سوم شدند. این 
رتبه بندی از ۱3 ش��اخص در 
قالب 5 معی��ار کلی آموزش، 
وجهه  اس��تنادها،  پژوه��ش، 
بین المللی و ارتباط با صنعت بهره گرفته است.
در پایگاه رتبه بندی تایمز در س��ال های ۲۰۱۲ 
ال��ی ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانش��گاه حضور 
داش��ت. در س��ال ۲۰۱5 دو دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف و صنعت��ی اصفهان در ای��ن رتبه بندی 
حضور یافته و در س��ال ۲۰۱6 تعداد دانشگاه ها 
به ۸ مورد رسید. در سال ۲۰۱7 به ۱3 دانشگاه 
و در س��ال ۲۰۱۸ به ۱۸ دانش��گاه و در س��ال 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ب��ه ترتیب به ۲۹، ۴۰ 

و ۴7 دانشگاه افزایش  یافته است.

 کرونا خبر 
=مبتالیان جدید: 1424 نفر

=قربانیان جدید: 185 نفر

=کل مبتالیان: 568۳980 نفر
=کل قربانیان: 122197 نفر

=بهبودیافتگان: 5186096 نفر
=بیماران بدحال: 5451 نفر

=واکسن تزریق شده دز اول: 4۳95۳106
=واکسن تزریق شده دز دوم: 182۳0064
=مجموع واکسن تزریق شده: 6218۳170

 ۵۳ دانشگاه ایران در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ 
در میان دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند

 مجوز مصرف اضطراری واکسن »اسپایکوژن«
 صادر شد 



آفتاب یزد - رضا بردســتانی: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی درباره 
انتخابات پارلمانی روز یک شــنبه، دهم اکتبر/هجدهم مهرماه عراق نوشت: »پیروزی 
گروه های سیاســی شیعه در انتخابات پارلمانی زودهنگام قابل پیش بینی است. در این 
گزارش تصریح شده است: احتماال گروه های سیاسی شیعه رقیب در این انتخابات تعداد 
کرسی های بیشتری را به دست خواهند آورد. همچنانکه در اقلیم کردستان نیز حزب 

دموکرات کردستان پیروزی را به دست خواهد آورد. 
نیویــورک تایمز می افزاید: درحالی که انتظار مــی رود احزاب موجود در پارلمان آینده 
نیز قدرت را در دســت داشته باشــند، تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات این 
احتمــال را به وجود آورده اســت که احزاب کوچک و نامزدهای مســتقل بتوانند در 
این انتخابات موفق شــوند. این روزنامه آمریکایی در کنایه ای به دیگر کشورهای عربی 
می نویسد: هر چند که برگزاری انتخابات در عراق با ایرادات و کاستی های همراه است 
و در گذشته در انتخابات تقلب شده است، اما با این اوصاف عراق با فاصله ای قابل توجه 
از اکثر کشــورهای عربی در خصوص برگزاری انتخابات جلوتر است.« این گزارش، به 
خالصه ترین شکل ممکن فضای انتخاباتی در عراق و نتیجه ی احتمالی آن را تحلیل و 

ترسیم می کند. 

< رأی ندهید مقصر هستید! 
»ایاد راضی« هنرمند و بازیگر عراقی در اظهار نظری قابل تأمل و در حمله به کســانی 
که همچنان بر طبل تحریم انتخابات می کوبند گفته: »اگر شــخصی از سیاستمداران 
سابق یا کنونی عراق در انتخابات پیروز شود، قصور از جانب مردم است و نه آن شخص 

سیاستمدار.« 

< اعتراضات باعث تعجیل در برگزاری انتخابات شد! 
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق پرداخته 
می نویســد: »برای اولین بار اســت که عراقی ها در چارچوب قانون جدید انتخابات به 
جای احزاب به افراد رای می دهند. قانون جدید انتخابات با هدف راضی کردن جنبش 
اعتراضی تحت رهبری جوانان تصویب شده است. از لحاظ نظری قانون جدید این امکان 
را به افرادی مثل رهبران قبایل، بازرگانان و فعاالن جامعه مدنی می دهد که وارد کارزار 
انتخابات شــوند. گروه های سیاسی سنتی که اکثرا ساختاری دینی و یا قومیتی دارند 
همچنان روی نامزدهایی که مدعی مستقل بودند، هستند سایه انداخته اند. اعتراضات در 
عراق باعث شد تا مصطفی الکاظمی انتخاباتی را که قرار بود در سال ۲۰۲۲ برگزار شود 
زودتر برگزار کند. مقامات عراقی قانون انتخابات را اصالح کردند، اما برخی از فعاالن و 
احزاب که با معترضان همسو بودند، شرکت در انتخابات را تحریم کرده اند. این احتمال 
وجود دارد که نیروهای مســتقل با دریافت وعده پست های وزارتی و دیگر وعده ها، به 

سمت گروه های سیاسی متمایل شوند.« 
نتیجه ی انتخابات هرچه باشــد، کشورهای همسایه ی عراق و دیگر بازیگران منطقه ای 
و بین الملل با نگرانی و حساسیت آن را دنبال خواهند کرد به قول صدقیان: »انتخابات 
عراق همان اندازه برای ایران، عربستان و ترکیه مهم است که برای آمریکا و اسرائیل!« 
در همیــن رابطــه، آفتاب یزد گفتگویی با محمدصالح صدقیان کارشــناس مســائل 

خاورمیانه، جهان عرب و عراق انجام داده که بدین شرح است: 

< »انتفاضه تشرین« محصول مشترک »بولتون«، »پمپئو« و »اسرائیل« بود! 
 انتخابات در عراق به هر نحو و شکلی که انجام شود خود مسئله انتخابات و 
برگزاری آن بسیار مهم است. با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاده به خصوص 
خروج آمریکایی ها از افغانســتان و تحرکات سیاسی در شمال غربی ایران که 
البته خیلی به مســئله عراق ارتباطی پیدا نمی کند اما می تواند مربوط هم باشد و 
آخرین بحثی که در اقلیم کردستان داشتیم تالش عربستان برای حضور جدی تر 
در عراق و تعیین زمان خروج آمریکایی ها از عراق. به نظر شــما این مسائل چه 

تاثیرات مثبت یا منفی روی انتخابات عراق باقی خواهد گذاشت؟ 
انتخابــات عراق را از دو منظر باید نگاه کــرد؛ یک دیدگاه داخلی و مختص خود عراق 
اســت و دیگری از منظر منطقه ای. دیدگاه منطقه ای بستگی به تحوالت منطقه دارد. 
مانند دولت جدید ایران، روابط ایران با عربستان، مسئله یمن و افغانستان و نگاه آمریکا 
به مســائل خاورمیانه. عراق برای آمریکا بسیار مهم است و روزگاری ۱۴۰ هزار سرباز 
آمریکایی در عراق حضور داشتند لذا آینده عراق برای آمریکا مهم است. از نگاه داخلی 
هم این انتخابات برای عراق ویژه و خاص اســت. در ســال ۲۰۱۸ بعد از انتخاب عادل 
عبدالمهدی به عنوان نخســت وزیر تظاهرات در عراق رخ داد و »انتفاضه تشرین« در 
عراق اتفاق افتاد و عادل عبدالمهدی سقوط کرد و آقای مصطفی کاظمی سر کار آمد. 
االن هم این انتخابات برای وضعیت داخلی عراق بسیار مهم است. چون اکنون مسئله 
مهم در عراق »حشدالشعبی« است. لذا مهم است که دولت بعدی عراق را چه کسی به 
دست می گیرد و در قبال »حشدالشعبی« چه تصمیمی دارد. ضمن اینکه کنفرانسی که 
در اربیل برای برقراری ارتباط با اســرائیل برگزار شد به نظرم بی ارتباط با مسائل آینده 
عراق نبود. بنابراین انتخاباتی که قرار اســت برگزار شود می تواند هم برای عراق و هم 

برای کشورهای منطقه و فرامنطقه مهم باشد. 

< مشکالت عراق سابقه ای ۵۰ساله دارد! 
 اگر حوادث دو دهه گذشته عراق را تحت سایه سرنگونی صدام و دولت های 
پــس از آن که تقریبا همگــی ناموفق بودند را نگاه کنیم بی ثباتی سیاســی در 
عراق را می بینیم که روی مناســبات هم خاورمیانه بزرگ و هم خاورمیانه عربی 
تاثیرگذار بوده است. مشــکل، چند پارگی در عراق و نبودن یک دولت مقتدر 
و متمرکز اســت که بتواند عراق را به گذشته درخشــان خود برگرداند. عراق 
کشور مهمی در منطقه اســت هم عراق به معنای عراق هم عراق به عنوان یکی 
از اعضای دول عربی و هم چنین به عنوان یکی از کشــورهایی است که در یکی 
از مهم ترین مناطق جهان حضور دارد. مشکالت اداری، فساد اقتصادی، مباحث 
معیشتی، زیرساخت های نابود شــده و... در این کشور دیده می شود. تا به االن 
انتخاباتی برگزار نشده که وضعیت عراق را به سامان تر کند و عراق را به سمت 
یکپارچگی و ثبات پیش ببرد. آیا این انتخابات هم تکرار انتخابات گذشته خواهد 

بود یا امیدوار باشیم که با یک دولت تغییر رو به رو خواهیم شد؟ 
در ۵۰ ســال اخیر شاهد مشکالت عدیده ای در عراق بودیم. از زمان ساقط شدن نظام 
بعثی در سال ۲۰۰۳ تاکنون این مشکالت به وضوح خود را نشان داد. در زمان صدام به 
دلیل خفقان و استبدادی که در عراق بود این مشکالت آشکار نبود و مردم نمی دیدند. 
در زمان صدام آزادی از هیچ نوعی وجود نداشت. بعد از سال ۲۰۰۳ آزادی مانند آزادی 
بیان، آزادی روزنامه ها و... همانند یک انفجار بود. قسمتی از مشکالتی که اکنون داریم 
به دلیل همان اســتبدادی است که در زمان صدام وجود داشت. در مورد انتخابات باید 
بگویم حدود ۶۰ سال در عراق انتخابات آزاد وجود نداشت. اولین انتخابات آزاد در سال 
۲۰۰۵ اتفاق افتاد. از بعد آن ۵ انتخابات در عراق داشتیم. ۲۰۰۵.۲۰۰۹، ۲۰۱۴.۲۰۱۸ و 
انتخابات پیش رو. بنابراین به نظر من وجود ابن دولت های ضعیف طبیعی است. مسئله 
دوم مسئله اشغال عراق است که بسیار مهم است چرا که در سال ۲۰۰۳ با ورود آمریکا 
دولت عراق ساقط و نیروهای مسلح به طور کامل منحل شد و آمریکایی آقای »ویلیام 
برنز« را به عنوان حاکم عراق گذاشــتند و این حاکم حتی بعد از تشکیل اولین دولت 
بعد از صدام یعنی دولت »المالکی« همچنان حاکم بود. تا سال ۲۰۱۱ که موافقت نامه 
 بین عراق و آمریکا امضا شــد و آمریکایی ها به طور رســمی خارج شدند. اما به صورت 
غیر رســمی تا االن هم در عراق حضور دارند. هنوز یک طبقه از وزارت خانه های عراق 
متعلق به آمریکایی ها اســت. مثال در وزارت نفت درســت است که در دست عراقی ها 
اســت اما سیاست نفت عراق همین االن هم در دست آمریکایی ها است. چند اتاق هم 
نزدیک اتاق وزیر به عنوان مشاور در وزارت امور خارجه دارند. در باقی وزارت خانه ها هم 
وضعیت به همین صورت اســت. نمی خواهم بگویم کل مشکالت عراق به خاطر آمریکا 
است منتها باعث و بانی قسمت اعظم مشکالت عراق آمریکایی ها هستند. حتی مسئله 
ساقط شدن عادل عبدالمهدی. انتفاضه تشرین که اشاره کردم تماما زیر سر آمریکایی ها 
بود چرا که گفتند می خواهیم با این کار دست های ایران را از عراق کوتاه کنیم. مسئله 

مهم تر اینکه تا به االن هنوز آمریکایی ها کار مثبتی برای خود عراق انجام ندادند. مسئله 
داعش هم بسیار برای عراق تاثیر گذار بود. بنابراین فکر می کنم انتخابات پیش رو بسیار 
برای عراق مهم است. اوال که دولت جدید آمریکا خواهان خاورمیانه آرام است. مسئله 
دوم در این کشــور برای عراقی ها بعد از داعش و انتفاضه تشــرین سهم سیاسی ایجاد 
شده و این سهم سیاسی جدید برای عراق بسیار مهم است. با دموکراسی که در این دو 
دهه به وجود آمده اکنون رهبران سیاسی عراق مشخص شده اند اینکه در چه مسیری 
حرکت می کنند و هدفشان چیست و کدام ضعیف تر و کدام قوی تر است را باید منتظر 
ماند و دید. مســئله دیگری که باید اشاره کنم مســئله رهبری است. در عراق از سال 
۲۰۰۳ تا االن یک رهبری مقتدر نداشــتیم. در عراق نه حزب سیاســی قوی داریم نه 
رهبری دینی. آقای سیستانی خودشان گفتند که نمی خواهند وارد مسائل داخلی عراق 
شوند. البته در مسائل حساس اظهار نظر می کنند مانند بیانیه ای که هفته پیش برای 
شرکت در انتخابات صادر کردند. اما برای رهبری همه مسائل وارد صحنه نشد و خلئی 
داخل عراق است. این خأل بیشتر داخل شیعیان عراق دیده می شود. از ۱۰ سال پیش تا 
االن آقای سیستانی از دیدار با هر مقام سیاسی عراق امتناع کرد و اصال با آن ها دیداری 
ندارد. لذا یک رهبری دینی و سیاسی در عراق نمی بینیم که این مسئله برای جمعیت 
ُکرد و سنی هم وجود دارد. در کردها در سلیمانیه رهبری با جالل طالبانی و پسرش و 
در اربیل با آقای بارزانی است. سنی ها هم مرجعیت دینی واحدی ندارند. بنابراین خأل 

رهبری عاملی مهم در وضعیت عراق است. 

< همسایگان عراق از عراِق قدرتمند می ترسند و حق هم دارند! 
 در دورانی زندگی می کنیم که به دلیل سیاســت و اقتصاد به هم پیوســته 
جهــان، جهان تک قطبی و چند قطبی نداریم و به دلیل جهان بدون مرزی که با 
آن رو در رو هســتیم ما را از ایــن ذهنیت خارج می کند که ضعیف بودن عراق 
به نفع منطقه است. قطعا ضعیف بودن عراق بیشتر از آن که به ضرر خود عراق 
باشد کشورهای مجاور را متضرر خواهد کرد. هر چه این کشور پویاتر باشد قطعا 
تاثیر مثبتی بر مباحث اقتصادی و سیاسی بین الملل خواهد گذاشت. جهان امروز 
با عراق به دو شکل می تواند رفتار کند یا اینکه همین وضعیت را بپذیرد که عراق 
یک کشــور بی ثبات و پر از فساد و فقر است یا اینکه به عراق کمک کند تا به 
دوران درخشان خود برگردد. اگر چه برخی اختالفات با ترکیه در شمال، با ایران 
در شرق و با عربستان و کویت در جنوب و با سوریه، لبنان و اردن در غرب وجود 
دارد که شــاید در دوران و اعصار دیگری ســر باز کند اما االن جهان با عراقی 
روبه رو است که واقعیتش تلخ است اما این واقعیت می تواند به سرنوشت شیرین 
منتهی شود و ما با یک عراق پویا رو به رو باشیم. اکنون خود عراق، فضای سیاسی 
عراق، ذهنیت عراقی ها و پتانســیلی که در عراق اســت کدام یک را می پسندد 
همین عراقی که اکنون اســت یا خیر دارد تالش می کند تا از این پوسته خارج 
شود و ذهنیت ها را بشکند و با یک دولت - ملت مقتدری رو به رو شویم که به 
همسایگان خود احترام می گذارد و با آن ها مناسیات سیاسی و اقتصادی برگزار 

می کند. کدام یک از این دو نظریه در عراق امروز بیشتر در دسترس است؟ 
در سوال قبل به چندین عامل اشاره کردم در جواب به این سوال دو عامل دیگر اضافه 
می کنم. یکی کشورهای منطقه است. کشورهای منطقه از بعد ۲۰۰۳ هر کدام خواهان 
یک عراق قابل هضم برای خودشــان هستند. مثال در مورد ایران. این دو کشور ۸ سال 
با یکدیگر جنگیدند و بعد از سقوط صدام ایران به آینده عراق نگاه به خصوصی داشت 
که منافع ایران باید تامین شود و این حق ایران است. ترکیه هم به همین ترتیب. چون 
در دوران حزب بعث طی سی سال این دو کشور هیچ گاه روابط حسنه ای نداشتند. در 
مورد سوریه هم تا سال ۲۰۰۳ مشکالتی وجود. با اردن هم مشکالت عدیده ای داشتیم 
منتها چون اردن کشــور فقیری است با عراق مصالحه ای داشت که بتواند از این کشور 
اســتفاده کند به خصوص بعد از اشغال کویت. در زمان صدام کویت اشغال شد و آن ها 
بســیار از این کار صدام دلخور شدند. عربستان نیز به همین شکل. بنابراین می بینیم 
کشورهای منطقه همه به نوعی از طرف عراق آسیب دیده بودند و به دنبال این بودند 
کــه چگونه با عراق برخورد کنند که به نفع آن ها باشــد. نکته قابل توجه این اســت 
که دیدگاه های این کشــور ها ۱۸۰ درجه با هم تفاوت داشــتند حتی کشورهای حوزه 
خلیج فارس. لذا دیدگاه واحدی برای آینده عراق وجود نداشت و این برای عراق بسیار 
تاثیرگذار بود. مســئله دومی که باید بیان کنم مســئله اسرائیل است. روزگاری صدام 
حسین ارتش قدس داشت و این ارتش حدود ۵۰۰ هزار نفر عضو داشت. در جنگ عراق 
و آمریکا هم صدام چندین موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که در هوا منفجر شد. 
۷ کشــور لیبی، الجزایر، سودان، مصر، عراق، سوریه و یمن جبهه مبارزه علیه اسرائیل 
تشکیل دادند و اسرائیل از آن زمان گفت که این ۷ ارتش در کشورهای عربی باید نابود 
شــوند و االن در سال ۲۰۲۱ می بینیم که این ۷ ارتش دیگر نیستند. بنابراین اسرائیل 
و دیدگاهش نسبت به عراق بسیار مهم است. االن هم معتقدم صد در صد اسرائیلی ها 
داخل عراق هســتند و به هیچ عنوان نمی خواهند عراق دوباره روی پای خود بایستد. 

حضور اســرائیل در پشت قضایای تقســیم عراق و اقلیمی شدن آن و هر مشکل دیگر 
این کشور مبرهن است. سازمان های اطالعاتی سایر کشورها هم داخل عراق هستند و 
هر کدام دیدگاه متفاوتی نســبت به این کشور دارند. مضاف بر همه اینها سازمان سیا، 
ســازمان ام. آی. ۶ انگلیس و ســازمان کا. گ. ب روسیه هم در این کشور منافع خود 
را دنبال می کند. با بررســی هایی که انجام دادم حدود ۲۵ ســازمان اطالعاتی در عراق 
حضور دارد و بسیار فعال هستند و ضعیف ترین آن خود دستگاه اطالعاتی عراق است و 
هیچ قانونی در اینجا برای نظارت بر ســازمان های اطالعاتی وجود ندارد. این سازمان ها 
در همه مســائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد شدند و در دانشگاه ها، مدارس و 
وزارت خانه ها فعالیت های شان را دنبال می کنند. با همه این تفاسیر فکر می کنم با این 
۵ عاملی که اشاره کردم آینده عراق خیلی روشن نیست. وقتی می گویم این انتخابات 
مهم است چون شــاید دولت مقتدری روی کار آید و از تجربیات بیست سال اخیر به 
نفع منافع ملی کشــور اســتفاده کند. خود عراقی ها هم االن احساس کردند که همه 
چیز در دستشــان نیست. مثال در انتخاب نخست وزیر باید ببینند آمریکا، عربستان و 
ترکیه چه چیزی می خواهند. رهبران دو ائتالف هفته گذشته با اردوغان دیدار کردند و 
از او نظرخواهی کردند. مجلس این دوره که چهارشنبه بر اساس قوانین عراق به دلیل 
انتخابات پیش رو منحل شــد بسیار ضعیف عمل کرد. این انتخابات اگر بتواند مجلس 

قوی و دولت قوی را روی کار آورد می توان امیدوار به بهبود وضعیت عراق بود. 

< آمریکا با تمامی گروه های عراقی روابط حسنه و نزدیکی دارد! 
 یکی از مباحث مهم که شــاید از نظرها دور باشد و شما اشاره کردید که 
بعضی از اتفاقاتی که در عراق افتاد و منجر به سقوط بعضی دولت ها شد با اینطور 
وانمود کرد که آن دولت نمی تواند مصدر امور را دردســت داشته باشد دخالت 
آشــکار دولت های بیگانه به خصوص اسرائیل و آمریکا در عراق است. یکی از 
آدم هایی که در عراق همواره چه قبل از نخســت وزیر شــدن و چه در هنگام 
نخســت وزیر شدن و چه تا االن در مظان اتهام بوده مصطفی الکاظمی است که 
می گویند او مهره آمریکایی ها اســت. نکته ای که بســیار مهم است این که در 
هر صورت آقای الکاظمی روابط نزدیک و گرمی با برخی از ســران کشورهای 
منطقه برقرار کرده است. اظهار ارادتش به مقامات ایرانی و مقامات عربستانی، 
سفرهایی که داشته و کنفرانسی که برگزار کرد نشان می دهد که الکاظمی برای 
آینده عراق نقشــه های طوالنی مدتی دارد و به نوعی احساس می شود الکاظمی 
خود را محق تر از همه برای ادامه نخســت وزیری می داند و حتی نامزد نشدنش 
هم این بحث را دامن می زند. پدیده ای به نام الکاظمی چقدر می تواند روی فضای 
سیاســی عراق، روی فضای انتخابات و روی آینده عراق تاثیر داشته باشد؟ آیا 

شما شانسی برای الکاظمی برای نخست وزیر آتی عراق قائل هستید؟ 
در رابطه با ارتباط الکاظمی با آمریکا باید بگویم االن در عراق همه با آمریکا ارتباط دارند 
و فرد مســتقل نداریم. اما آقای الکاظمی برای مسائل داخلی عراق کاری انجام نداد و 
وضعیت وزارت خانه ها از ضعیف به ضعیف تر رسید. نقطه مثبت آقای کاظمی موفقیت 
در سیاست خارجه است. او توانست روابط عراق با ایران، ترکیه، اردن و کشورهای دیگر 
را ارمیــم کند و توازن قدرت در داخل عراق بین ایران و آمریکا انجام داد. فکر می کنم 
آقای کاظمی در روابط خارجی عراق موفق تر از دیگران بود. از جمله کارهایی که انجام 
شــد برگزاری کنفرانس در این کشور بود. هم چنین نشست های ایران و عربستان نیز 
در بغداد انجام شــد. با کویت هم الکاظمی روابط خوبی برقرار کرد. بقیه کشــورها هم 
به همین ترتیب. فلذا می گویم آقای الکاظمی در روابط خارجه بسیار خوب کار کرد و 
توانســت عراق را به عنوان یک کشور عربی قوی در منطقه مطرح کند. حتی در سطح 
بین المللی نیز جایگاه عراق تا حدی ارتقاء یافت. در کشــورهای اســالمی هم توانست 
حضور قوی تری داشته باشد و این مسئله خیلی مهم است. دو دلیل می تواند برای این 
روند وجود داشــته باشد یا خود الکاظمی در سیاست خارجه قوی است که من همین 
طور فکر می کنم که روابط عمومی قوی ای دارد چون مرد روابط عمومی اســت نه مرد 
حکومتی و اجرایی. مســئله بعد اینکه فکر می کنم بقیه اشخاص، احزاب و جریان های 
عراق درک سیاسی بهتری نســبت به قبل دارند و همه خواهان تشکیل دولت قوی و 
مقتدر در عراق هستند. معتقدم اگر حیدر عبادی یا نوری مالکی هم روی کار آیند درک 
سیاسی شــان بهتر از قبل خواهد بود. می دانیم شیعیان در هفتاد سال پیش از مسائل 
دولت و سیاست دور بودند و تجربه هم ندارند. در نهادهای دولتی اصال حضور نداشتند. 
کم تجربگی یا بی تجربگی شیعیان در امور اجرایی نیز روی وضعیت عراق تاثیر گذار بود. 
اگر سه نفر برای موفقیت در انتخابات معرفی کنیم یکی از آن ها الکاظمی است و شانس 

وی از بقیه برای انتخاب بیشتر است. 

< ریشه ی تروریسم دولتی و بین المللی، اسرائیلی است! 
 در یک جمع بندی باید بگوییم همه چیز از یک ســقوط پادشاهی در عراق 
شروع شد و این کشور به آلبومی از سقوط ها تبدیل شده است. سقوط پادشاهی، 
سقوط صدام، سقوط دولت ها، سقوط اقتصادی و... اشاره تلخی داشتید به حضور 
دستگاه ها و سرویس های اطالعاتی و امنیتی بسیاری از کشورها در عراق که مخل 
ثبات، امنیت و استقالل کشور است و کشور عراق را به عنوان کشوری نا امن هم 
برای خود عراقی ها و هم برای همسایگان تیدبل کرده است. نکته بعدی که در 
کالم شــما مستتر بود در هر صورت کشورهای همسایه از عراق زخم خورده اند 
و از عراق قوی واهمه دارند. مســئله دیگرکه شما هم اشاره کردید سواد و فهم 
سیاسی مردم است که قابل مقایســه با قبل نیست. عراقی ها اکنون جنگجویان 
سیاست زده و سیاست ورزی هستند. با جمیع موارد عراق به کانون نا امنی تبدیل 
شده است. داعش، القاعده، گروه های جهادی و حتی شبه نظامی ها سبب ناامنی 
در این کشور شدند و این کشور کم کم به یک میدان جنگ نیابتی تبدیل شده 
اســت. هم جنگ نیابتی سیاســی هم جنگ فیزیکی. با جمع کردن همه اینها به 
تروریسم می رسیم. تروریسم خطرناکترین بحثی است که اکنون عراق را تهدید 
می کند. شاید عراقی ها تنها خواسته شان در این انتخابات منهای آزادی، معیشت، 
اقتصاد و فســاد نجات عراق از گروه های تروریستی است. آیا الکاظمی از عهده 

حل کردن مسئله تروریسم با یا بدون کمک کشورها بر خواهد آمد؟ 
فکر می کنم این مسئله با اســرائیل ارتباط دارد. چون قدرت اسرائیل در کمک کردن 
به تروریســت ها بسیار قوی است. در مورد مســئله روابط کشورهای عربی با اسرائیل 
باید بگویم اســرائیل نقاط ضعف کشــورها را شناســایی کرده و به آن ها قول حل آن 
مشــکل و ضعف را می دهد و در واقع کارش دالل بازی است. مثال وقتی با بحرین وارد 
گفتگو شــد آن ها گفتند مشکل ما ایران است اسرائیل هم قول کمک و مساعدت داد. 
حتی وارد شــدن اسرائیل به آفریقا هم بر همین محور بود. وقتی وارد عراق می شود با 
کردها صحبت می کند که بفهمد نقطه ضعف شان چیست. کردها خواهان دولت مستقل 
هســتند آن ها از ۵۰ سال پیش خواستار جدایی هستند اسرائیلی ها هم گفتند به این 
امر کمک خواهیم کرد و االن هم روابط خوبی با کردها دارند. در سال ۲۰۱۶ که همه 
پرســی انجام شد تنها اسرائیل اعالم کرد که اگر دولت ُکرد در شمال عراق ایجاد شود 
آن را به رســمیت می شناسیم. در مورد ســنی ها هم نقطه ضعف شان بی قدرتی است. 
اســرائیل االن با ســنی ها وارد گفتگو شده و گفته است می تواند با وارد آوردن فشار بر 
آمریکا و مقامات عراق که شــما هم وارد قدرت شــوید و بعد هم بتوانید کشور سنی و 
مســتقل تشکیل دهید. در مورد دولت های عراق که شیعه هستند با بعضی از شیعیان 
گفتگو کرد و عنوان کرد می تواند در مســئله داعش و تروریســم کمک کند و ثبات را 
در عراق برقرار کند. بعضی از سیاســیون عراق موافقت کردند و به این باور رسیدند که 
اســرائیل توان کمک به عراق را دارد. می توانم بگویم کنفرانس اربیل در این چارچوب 
انجام شد. آقای الکاظمی یک انسان واقع گرا است و وقتی می بیند همه مشکالت زیر 
سر اسرائیل است احتمال می دهم الکاظمی به اسرائیل بگوید اگر نمی توانم با اسرائیل 
ارتباط برقرار کنم اما حشدالشعبی و مبازران علیه اسرائیل را مهار می کنم. اسرائیل دارد 
بســیار در عراق کار می کند و بسیار برای عراق خطرناک است و نمی خواهد عراق قوی 
وجود داشــته باشد. به ضرس قاطع می گویم اسرائیل در پشت قضیه تقسیم و تضعیف 
عراق است. نگاه اسرائیل به عراق ژئوپولیتکی و ژئواستراتژیکی است و این نه فقط برای 

عراق که برای کل کشورهای منطقه خطرناک می باشد.

باالخره با تمام باال و پایین شدن ها، دهم اکتبر هم رسید و 
انتخاباتی که برخی می گفتند اساسًا برگزار نخواهد شد و 
بعضی می گفتند در خوشبینانه ترین حالت با یک سال تأخیر، 
بدون ذره ای تغییر در تاریخ در ُشــُرف برگزاری است. 
گمانه زنی ها می گوید این انتخابات حتمــًا با اقبال خوبی 
 روبه رو نخواهد شد اما بسیاری از عراقی ها و همسایگان 
این کشور چشم به این انتخابات دوخته اند؛ انتخاباتی که 
برنده و بازنــده ی آن می تواند »مصطفی الکاظمی« مرد 
همه کاره ی بغداد باشــد. صدقیان کارشــناس مسائل 
خاورمیانه می گوید: کشورهای بسیاری از عراق طِی هفتاد 
ســال گذشــته زخم خورده اند و خاطرات خوشی از این 
کشور ندارند اما امیدوار هستند باالخره ثبات و آرامش 
به این کشــور بازگردد. این کارشــناس مسائل عراق و 
جهان عرب همچنین معتقد اســت مهره ای که بتوان در 
زمانی کم به عنواِن جانشیِن مصطفی الکاظمی معرفی کرد 
وجود ندارد ضمن آن که بسیاری از کشورها پذیرفته اند 
مدل نخســت وزیری الکاظمی می تواند روزهای بهتری 
را برای عراق همچنان گرفتار در دام تروریســم، فساد و 

ناکارآمدی رقم بزند! 

گفتگوی تفصیلی آفتاب یزد با محمدصالح صدقیان، کارشناس مسائل عراق، درباره انتخابات این کشور

عراق بهشت سرویس های جاسوسی - اطالعاتی است
انتخابات عراق همان اندازه برای ایران، عربستان و ترکیه مهم است که برای آمریکا و اسرائیل
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? اینجانب مسعود قانعی مقدم ساکن 
اســتان گلســتان شهرســتان گرگان 
می باشم. ساکنان شهر هزاران نفره ی ما 
بهار و علی الخصوص تابســتان خوبی را 
سپری نکردند. در گرگان روزانه دو الی 
چهار ســاعت قطعی برق و ده ســاعت 
قطعی و کم فشاری آب داشتیم. از ساعت 
۷ عصر تدریجا آب رو به کم فشــاری و 
ســرانجام قطعی می رفت و تا ساعت ۴ 
الی ۵ صبح همین وضع ادامه داشت. در 
ایام موج پنجم کرونا که کلی بیمار نیاز 
به برق و آب داشــتند و حتی آدم های 
ســالم در گرمای ۴۵ درجــه و بیماری 
نیاز به شســتن مداوم دست ها و رعایت 
پروتکل ها بودند، متاسفانه سوءمدیریت 
مســئولین آب و بــرق شهرســتان و 
 اســتان باعث شــد که حتی با گذشت 
دو هفته از پاییز نیز شــاهد قطعی های 
گاه و بیگاه آب باشــیم. متاسفانه هیچ 
کدام از مسئولین پاسخ درستی به مردم 
شهرستان ندادند و هر از گاهی خبرهایی 
در رسانه ها به طور ناقص منتشر میشد. 
به نظر من و خیلی از ساکنان شهرستان 
و اســتان، مســئولین آب و برق باید از 
همین االن به فکر تأمین آب و برق مردم 
برای بهار و تابستان سال بعد باشند که 
دوبــاره در آن روزها دســت از پا درازتر 
مانند امســال فقط به فکــر پاک کردن 
صورت مسئله نباشند و متوجه شوند که 
راه حل، تولید برق و آب اســت نه قطع 
کردن آن ها. اگر کارشــناس این زمینه 
بودم قطعا راه حل هایم را میگفتم ولی در 
سازمان و اداره بزرگ برق و آب استان و 
شهرستان و کشور قطعا کارشناسان زبده 
دارای راه حل های مختلف برای مشــکل 

کمبود آب و برق کل ایران هستند. 
مــن به عنوان یک شــهروند عادی این 
به نظرم می رســد که اداره آب و برق در 
پاییز و زمستان باید دنبال چاره بگردد و 
اداره ی گاز در بهار و تابستان، تا هرسال 
بعد از اتفاقات مختلف جــواِب تکرارِی 

غافل گیر شدن را از آن ها نشنویم.
? کار تــورم و گرانی بی حــد و اندازه 
بــه جایی رســیده اســت کــه برخی 
خواروبارفروشــی ها بــرای اینکه درامد 
بیشتری داشته باشند تا از پس هزینه های 
گزاف زندگی برآیند هر چند روز یک بار 
نرخ برخی مواد غذایی مثل انواع برنج - 
حبوبــات و بطور کلی محصوالت غذایی 
فله ای را دســتکاری کــرده و درصدی 
بــه نفع خــود تغییر می دهنــد قیمت 
یک نوشــابه خانواده به نام »...« - روی 
در بطری آن ۱۰۰۰۰۰ ریال اســت در 
حالیکه مغــازه دار آن را ۷۰۰۰۰ ریال 
می فروشد - تولیدکننده قیمت باالتر را 
نوشته تا به خریدار القا کند که ۳۰۰۰۰ 
ریــال زیر قیمت می فروشــد تا خریدار 
ترغیب به خرید بیشتر شود. البته دیری 
نمی گذرد که فروشنده همان نوشابه را 
به قیمــت ۱۰۰۰۰۰ ریال می فروشــد. 
تولیدکننده های نوشابه های معروف هم 

چنین سیاست نرخ گذاری دارند. 
ابتدا قیمــت فروش را چنــد درصد از 
قیمت چاپ شــده روی بطری نوشــابه 
ارزانتر می فروشند. بعد از چندی همان 
نوشــابه با قیمت واقعــی روی محصول 
فروختــه می شــود - و دو بــاره همان 
محصــول با قیمــت باالتر روانــه بازار 
میشــود و زیر قیمت فروخته می شــود 
و این چرخه همچنــان ادامه دارد. و به 
کجا ختم میشــود - خدا عالم است. از 
دولت می پرســم که مرکــز نرخ گذاری 
محصوالت غذایی و بهداشتی کجاست. 
چرا نرخ گذاری واقعی صورت نمی گیرد. 
دولت دکتر ابراهیم رئیسی چه برنامه ای 
برای از بین بردن نابسامانی های اقتصادی 
دارد. اگر مذاکرات برجام شــروع شود و 
بازهم توافقی صــورت نگیرد - وضعیت 
اقتصــادی بدتر از این نخواهد شــد که 
هســت؟! - اگر کارشناســان اقتصادی 
داخلی از عهــده باز کردن گره های کور 
اقتصادی بــر نمی آیند - برای انجام این 
اقتصادی  یا )مستشــار(  کار کارشناس 
خارجــی وارد کنیــد - همانطوری که 
برای ورزش مربی خارجی وارد می کنید 
- تا به خواســت خدا مردم نفس راحتی 

بکشند. با تشکر - اکبر عابدی اشلقی
? درگذشــت فتحعلی اویسی هنرمند 
محبوب و پیشکســوت کشــور ما را به 
تمامــی هنرمنــدان و خانواده ایشــان 

تسلیت می گویم. فرخی پور
? انواع سبزی مانند بسیاری اجناس در 
تهران گران شد. بی توجهی به گرانی ها، 
نارضایتی ایجاد می کند. لطفا بنویســید 
مســئوالن برای پیشــگیری از گرانی ها 

چاره ای بیندیشند. 
پیام های مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427
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 افقی 

 عمودی 

  1 - از آث�ار تاریخ�ی و دیدنی کرمان 
2 - از خطوط قدیم اس�امی - برای 
اینکه - از مش�تقات نفتی 3 - اسب 
آذری - بالش - لباس خانم ها - یازده 
4 - غذای تزریقی - فاقد شایستگی 
- پیش�قدم 5 - مخت�رع تراکتور - 
طرح و صورت کار و عمل پیش بینی 
ش�ده - برجی در ته�ران 6 - هالی 
ش�کل - نام ترک�ی - دوم یا دومین 
7 - رنگی برای فرش - دریاچه مرزی 
کانادا - جابجایی هوا 8 - تیر پیکاندار 
- روزنامه نوی�س - من و تو 9 - موی 
ص�ورت مردان - گریخت�ن - هجوم 
10 - بوت�ه خار - ناخن س�تور - افراد 
11 - امپراطور مغول ، پسر سوم چنگیز 
خ�ان - دروازه بان مل�ی پوش بایرن 
مونیخ - اس�ب بارکش 12 - پارچه پر 
سوراخ - ماده روغنی - هر اداره ستاد 
ارتش 13 - غوزه پنبه - خرما فروش 
- متقارب - تکرار آخرین حرف 14 - 
س�لطان میوه ها - آهن ربا - آهسته 

خودمانی 15 - دیدنی شهر شیراز

 1 - کتاب دکتر باستانی پاریزی - دختر 
کورش 2 - خانه های ریز عکس - بسیار 
آهسته 3 - آسیب - اندوه و دلتنگی - 
دریچه قابل تنظیم دهانه دوربین عکاسی 
- ش�هر آلمان 4 - ماده س�اخت شمع 
- ظرفیت انبار ، وس�یله نقلیه یا مانند 
آن برحسب تن - علم و بیرق 5 - بیان 
کردن - کنایه از قد کوتاه! - راه بدس�ت 
آوردن درآمد و تامین مخارج 6 - ابرار - 
کاشف میکروب طاعون - سالن قطار 7 
- به ذهن افکندن - الفبای موسیقی - از 
مرکبات 8 - عزیز شدن - کنایه از هر چیز 
مورد دلخواه - ترس توخالی 9 - از تمدن 
های باستانی - بیکاره - بخشی از گل 10 
- اب�زار در و پنجره - نام زنانه - از علوم 
خیالی مانند کیمیا  11 - ناپخته - مانند 
ش�دن - امپراطور دیوانه 12 - ش�هری 
در اردبیل - نوعی ش�کات کوچک - 
قسمتی از پا 13 - زدنی بهانه گیر - دل ها 
- بسیار حمله برنده - نمایش تلویزیونی 
14 - آلبومی از خسرو آواز ایران - رقیق 

15 - عایدی - کور رنگی

آفتاب یزد – یوسف خاکیان: از قدیم گفته اند: »وقتی فقر پایش را از 
در خانه داخل گذاشت، ایمان از پنجره فرار می کند« شبیه همین جمله 
به شکل دیگری نیز بیان ش��ده است، اینکه گفته اند: »شکم گرسنه 
دین و ایمان ندارد« این دو جمله یا ضرب المثل در دورانهای مختلف، 
خودش��ان را به شکل های گوناگون نش��ان داده اند، یک روز فردی به 
خاطر فقر و گرسنگی مجبور شده دروغی را بیان کند تا به واسطه آن 
دروغ، لقمه نانی به دست آورد تا با آن شکم خود و زن و بچه اش را سیر 
کند. در نوبه بعدی فرد دیگری به خاطر اینکه بتواند درآمدی داش��ته 
باش��د حتی مجبور شده دسترنج فرد دیگری را به یغما ببرد تا بتواند 
روز خود را با روزی ای که از راه حرام به دس��ت آورده به ش��ب برساند. 
رفتارها و گفتارهای دیگری هم در بطن و متن جامعه رخ داده که هر 
کدام نش��انگر این بوده که ادمها در موقعیت های اقتصادی سختی که 
در آنها قرار می گیرند مرتکب اعمالی می ش��وند که به لحاظ شرعی و 
دینی، کردارهای پسندیده ای نبوده اند. همه ما هم می دانیم که اینگونه 
عملکردها از دیرباز وجود داش��ته و هر کاری هم که انجام می دادی باز 
نمونه هایی از آنها را در جامعه مشاهده می کردی، این یعنی اگر شرایط 
اقتصادی همه در وضعیتی یکسان قرار می گرفت هم باز عده ای بودند 
که دست از این اقدامات ناپسند بر نمی داشتند. راستش را بخواهید آنچه 
موجب نگارش این گزارش شده شکل جدیدی از اینگونه رفتارهاست 
که شاید خیلی ها از رخ دادن آنها مطلع نباشند و اگر برای آنها تعریف 
کنی با خود بگویند: »بابا دیگه اینجوریام نیست، درسته که فقر می تونه 
آدم رو به کارهایی وادار کنه که دین و ایمانش خدشه دار بشه و دیگران 
با خودش��ون بگن: »تو که داری این کارو می کنی جواب خدا رو چی 
می خوای بدی« ولی با این حال واقعا نمیشه قبول کرد که یه آدم یا یه 
عده ای از آدمها به خاطر فقر و نداری دست به انجام هرکار غیرشرعی 
و غیراخالقی ای بزنن و به قول معروف اصول انس��انی رو زیر پا بذارن، 
باالخره هر آدمی )حتی از نوع بدش( یه سری اعتقاداتی برای خودش 
داره که اون اعتقادات مانع انجام هرکاری توسط اون آدمها می شن« اگر 
شما هم جزو آن افرادی هستید که اینگونه می اندیشید و فکر می کنید 
همه آدمها اصولی دارند که پایشان را از آن اصول فراتر نمی گذارند، ادامه 
این گزارش را حتما بخوانید. س��ه روز پیش برای دیدار با مادرم که در 
15 فروردین سال جاری جان به جان به آفرین تسلیم کرد و چهره در 
نقاب خاک کشید راهی آرامستان بهشت زهرا )س( شدم. پس از طی 
مقداری از مسیر، سر راه چند شاخه گل تهیه کردم و به راه خودم ادامه 
دادم. همیشه هم بی هیچ قضاوتی درباره بسته های گل های خرد شده ای 
که در اکثر مواقع در تمام گلفروشی ها )چه آنانکه به صورت تک نفره در 
جاده ایستاده اند و چه آنانکه در مکانهای مسقف غرفه های گل فروشی 
دارند( در کیسه های مشمعی به فروش می رسند، به خرید گلهای مدنظر 
خودم مبادرت می ورزیدم و راهی مزار مادر می شدم. القصه آن روز هم 
جریان از همین قرار بود. پس از رسیدن به مزار مادر و شستن سنگ 
مزار و خواندن فاتحه، کنار مادر نشستم و مشغول نجوا با او شدم، دو سه 
مزار آن سوتر بانویی سر مزار دختر جوانش نشسته بود و مویه مرد، او 
هم مانند من برای عزیز سفرکرده اش گل آورده بود و اتفاقا گلهایش زیاد 
هم بودند، سر حوصله گلهای را روی سنگ مزار دور عکس دختر چید و 
بعد هم با چشمانی اشک آلود مشغول گفتگو با او شد. چون وسط هفته 
بود طبیعتا بهشت زهرا خلوت بود و به قول معروف پرنده پر نمی زد، در 

آن حوالی فقط من بودم و آن بانو و بسیار دور دو سه نفر دیگر هم سر 
مزارها نشسته بودند. یک ساعتی گذشت، آن بانو از جایش برخاست و 
به سمت خودرویش رفت پس از آن به طرف دیگر خیابان رفت تا یکی 
از قبرهایی را که در قطعه جدید هنوز خالی بود را ورانداز کند تا به این 
وسیله دریابد که دخترش در چگونه جایی آرام گرفته است. این از جا 
برخاستن و رفتن کوتاه، حتی به اندازه سه دقیقه هم طول نکشید، اما 
در همین سه دقیقه اتفاق عجیبی افتاد که برایم بسیار حیرت آور بود، 
اتفاقی که تصمیم گرفتم از آن به عنوان س��وژه گزارش امروز استفاده 
کنم. بانو که از جایش برخاست و از مزار دور شد، یک موتور سیکلت که 
دو راکب داش��ت از دور هویدا شد و نزدیک مزاری که متعلق به دختر 
آن بانو بود ایستاد، در عرض چشم بر هم زدنی نفر دوم که پشت راننده 
نشسته بود، از موتور پیاده شد، به سمت مزار دختر دوید، کیسه بزرگ 
سیاه رنگی را از زیر پیراهنش درآورد، آن را باز کرد، پای مزار نشست و 
انگار که دارد از برکه ای آب برمی دارد، گلها را از روی سنگ مزار برمی 
داشت و داخل کیسه می گذاشت. آن بانو حواسش به آنچه در حال رخ 
دادن بود، نبود اما من چون نزدیک صحنه بودم، تمام ماجرا را می دیدم، 
فریاد برآوردم که »آقا چه می کنی؟ چرا گلها رو جمع می کنی؟ اون گلها 
صاحب دارن...« راننده؛ موتور را روش��ن نگه داشته بود، بانو در آنسوی 
خیابان مشغول بررسی گور خالی بود و من.... وقتی دیدم آن دو نفر به 
اعتراضم اهمیت نمی دهند رو به آن بانو کردم و با صدای بلندتری گفتم: 
»خانم خانم، گلهاتونو دارن می برن« اما آن بانو حواس��ش به من نبود. 
خالصه تمام گلها از روی سنگ مزار به داخل کیسه منتقل شدند، دِر 
کیسه به سرعت بسته شد و مرد کیسه به دست به سمت موتور دوید، 
سوار آن شد و بعد هر دو از صحنه گریختند. در لحظه های پایانی گریز، 
بانو باالخره به خود آمد و مرا نگاه کرد. گفتم: »خانم کجایی؟ گلهاتون 
رو بردن« آن بانو عرض خیابان را طی کرد، به سمت مزار دخترش آمد، 
نگاهی به آن کرد و بعد هم به من نگریس��ت و گفت: »بردن؟ چرا؟«. 
15 ثانیه بعد موتورسوار دوباره به صحنه برگشت و در همان جای قبلی 
توقف کرد، کسی که پشت فرمان نشسته بود از دور فریاد کشید: »خانم 
گلها مال شما بود، ببخشید ما از روی سنگ مزار جمعشون کردیم که 
خراب نشن«، دوباره نفر دوم از موتور پیاده شد کیسه به دست به سمت 
مزار رفت و چند شاخه گل را روی مزار گذاشت، اما هنوز گلهای دیگری 
در کیسه مانده بودند. بانو سوار ماشینش شد، آن را روشن کرد و گفت: 
»ب��رای چی این کار رو می کنید؟« تا آم��د حرکت کند، راننده موتور 
به جوانی که س��ر مزار نشسته بود، گفت: »صبر کن داره میره، دوباره 

جمعشون کن«، جوان کیسه به دست که تو گویی هنوز وجدان بیداری 
داش��ت، فریادی بر سر دوستش کشید و گفت: »ول کن بابا، مسخره 
کردی خودتو« بعد از جایش بلند شد و آرام آرام به سمت موتور سوار 
رفت. رانن��ده رو به من کرد و گفت: »برای چی بهش گفتی؟« گفتم: 
»برای چی نگم؟ این چه کاریه می کنید؟ این چه نونیه می خورید؟ از 
خدا نمی ترسید؟ از مرده دزدی می کنید؟ خجالت بکشید...« داشتم به 
حرفهایم ادامه می دادم که نفر دوم سوار موتور شد و راه افتادند، در حین 
دور ش��دن در حالیکه قهقهه مستانه ای سر می دادند، با فریاد گفتند: 

»وقتی رفتی میاییم گلهای مزار تو رو هم برمی داریم.« 
آنچه خواندید یک خیال پردازی نبود، داستانی واقعی از ماجرایی بود که 
در جای��ی اتفاق افتاده بود که به آن می گویند: »خانه ابدی« جایی که 
همه ما معتقدیم که خانه آخرت ماست و باالخره روزی ما هم به آنجا 
خواهیم رفت، »ما« یعنی من روزنامه نگار که این گزارش را می نویسم، 
توی خواننده که این گزارش را می خوانی، آن بانو که برای دخترش گل 
آورده بود و آن موتورس��وارها که گلهای دختر آن بانو را به یغما بردند. 
در اینجا باز بار دیگر تاکید می کنم که هیچ قضاوتی درباره گلهای خرد 
شده کیسه ای که در گلفروشی های بین راه به قیمت ارزانتری به فروش 
می رسند نمی کنم، اما به خاطر رسالت روزنامه نگاری نمی توانم طرح این 
پرسش ها را نادیده بگیرم، اینکه آن گلها که روی مزار دختر مزار بودند 
برای چه توسط موتورسوارها داخل کیسه ریخته شدند؟ برای چه و به 
کجا برده شدند؟ اصال چرا باید دو نفر کار و کاسبیشان را رها کنند و به 
دنبال این باشند که گلهای مردم را از روی مزار جمع کنند به این دلیل 
که خراب نشوند؟ پاسخ این پرسش ها و پرسشهایی از این دست ما را به 
سمت چه حقیقتی رهنمون می کنند؟ آیا اگر بیندیشیم که فقر و نداری 
و بیکاری و شاید هم تن پروری برای انجام کارهایی که سخت تر به نظر 
می آیند، باعث شده که عده ای در این آرامستان به واسطه انجام اینگونه 
اقدامات ناشایست بتوانند روزگار اقتصادی خودشان را سپری کنند و 
نانی برای خود و خانواده شان مهیا نمایند، نابجا و اشتباه اندیشیده ایم؟ 
ذک��ر یک نکته در اینجا حائز اهمیت اس��ت، اینکه در طول مدتی که 
به دلیل از دس��ت دادن مادر به آرامستان بهشت زهرا )س( آمد و شد 
می کنم ش��اهد اتفاقات و رخ دادهایی بوده ام که بسیار تاسف برانگیز و 
گاه شرم آور بوده است، اتفاقاتی که از شان انسانی ما آدمها به دورند و 
به خاطر کرامت انسانی که خداوند در وجود همه ما به ودیعه گذاشته 
نباید مرتکب انجامشان شویم، اما نکته غم انگیز اینجاست که برخی از 
آدمها اصال مفهوم کرامت انس��انی را متوجه نمی شوند، برایش اهمیت 
قائل نیستنذ، به گرد و غبارهایی که رویش می نشیند توجه نکرده و آن 
را گردگیری نمی کنند. غافل از اینکه اگر این گرد و غبارها روی روح آنها 
بمانند و پاک نشوند باید با خوب بودن و خدامحورانه زندگی کردن و 
شریف ماندن وداع کنند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن زمان که بانگ 
رحیل برایشان به صدا درآمد بدون هیچ شک و تردیدی، آخرت بسیار 

رنج آور و تلخی خواهند داشت.

مفقودی
برگ سبز خودروی س�واری سایپا تیپ 131sL رنگ نقره ای متالیک مدل 
 S1412291166539  1391  به شماره شاسی 4752702  و به شماره موتور
به شماره انتظامی 84 ایران 683 د 95 متعلق به آقای صادق تنیده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ س�بز خودروی س�واری زانتیا  به ش�ماره پاک 54 ایران  939د56 به 
شماره موتور 00504236 و شماره شاسی S1512284130447 متعلق به آقای 
علیرضا نوبهار به کدملی 4432638151 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

 باز آمدن سياوش
 از زابلستان 

آگه��ی       ش��اه  ب��کاوس  آم��د  چ��و 
فّره��ی  ب��ا  س��یاوش  آم��د  ک��ه 
بفرم��ود ت��ا با س��په گی��و و طوس      
برفتن��د ب��ا ن��ای رویی��ن و ک��وس 
انجم��ن       ش��دند  نام��داران  هم��ه 
چ��و گرگین و خّراد لش��کر ش��کن 
پذی��ره برفتن��د ی��ک س��ر ز ج��ای      
رای  فرخن��ده  س��یاوش  بن��زد 
چ��و دیدن��د گ��ردان گ��و پور ش��اه      
راه  ب��ر گش��ادند  و  آم��د  خ��روش 
پرس��تار ب��ا مجم��ر و ب��وی خوش      
نظ��اره ب��رو دس��ت ک��رده بک��ش 
به��ر ُکن��ج در س��یصد اس��تاده بود      
ب��ود آزاده  س��یاوش  در  می��ان 
افش��اندند       ب��ر  گوه��ر  و  زر  بس��ی 
خواندن��د آفری��ن  هم��ه  سراس��ر 
چ��و کاوس را دی��د ب��ر تخ��ت عاج      
ز یاق��وت رخش��نده بر س��رش تاج 
نخس��ت آفری��ن کرد و ب��ردش نماز      
زمان��ی هم��ی گفت ب��ا خ��اک راز
ش��هریار       ب��ر  بیآم��د  پ��س  زان  و 
س��پهبد گرفت��ش س��ر ان��در کنار
ش��گفتی ز دی��دار او خی��ره مان��د      
ب��رو ب��ر هم��ی ن��ام ی��زدان بخواند
ب��دان اندکی س��ال و چن��دان خرد      
ک��ه گفت��ی روان��ش خ��رد پ��رورد
بس��ی آفری��ن ب��ر جه��ان آفری��ن      
زمی��ن  ب��ر  بمالی��د رخ  و  بخوان��د 
هم��ی گف��ت کای کردگار س��پهر      
مه��ر و خداون��د  خداون��د ه��وش 
تس��ت       ز  بگیت��ی  نیکویه��ا  هم��ه 
نیای��ش ز فرزن��د گی��رم نخس��ت 
بنواخت��ش       و  بپرس��ید  رس��تم  ز 
ب��ران تخ��ت پی��روزه بنش��اختش 

آذرتاش آذرنوش
 درگذشت

آذرتاش آذرنوش نویسنده و محقق برجسته زبان 
و ادبیات عرب، استاد دانشکده الهیات و معارف 
اس��المی دانشگاه تهران و چهره ماندگار ادبیات 
عرب در س��ن ۸۴ سالگی درگذشت. به گزارش 
صبا، او که عضو شورای عالی و مشاور عالی مرکز 
دائره المعارف بزرگ اسالمی و  استاد برجسته و 
پرآوازه ادبیات عربی بود. سال ها مدیریت بخش 
ادبیات عرب مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی 

را بر عهده داشت. 

»دشت خاموش« در کلمبيا 
 فیلم سینمایی »دشت خاموش« به کارگردانی 
احمد بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری که 
نزدیک به یک ماه اس��ت روی پرده س��ینماهای 
»هنروتجربه« رفته اس��ت، در بیست و سومین 
حض��ور بین المللی خود در جش��نواره بوگوتا در 
کلمبی��ا به نمای��ش درمی آید. به گ��زارش ایرنا، 
هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بوگوتا از 
تاریخ 15 تا ۲۳ مهر ماه )۷ تا 15 اکتبر( در کشور 
کلمبیا به صورت حضوری برگزار می شود و فیلم 
سینمایی »دشت خاموش« در بخش »کالس های 

نبرد« این جشنواره به نمایش درمی آید. 

»سقوط کابل« کليد می خورد 
چهارشنبه 1۴ مهرماه پروانه ساخت تازه ترین فیلم 
برادران محمودی با عنوان »سقوط کابل« صادر 
ش��د. نوید محمودی فیلمنامه این اثر را نوشته و 
خودش آن را کارگردانی خواهد کرد. جمش��ید 
محمودی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده خواهد 
داشت. به گزارش صبا، »سقوط کابل« پنجمین 
س��اخته مش��ترک برادران محمودی اس��ت که 
مضمونی مرتبط با افغانستان دارد. اگرچه تاکنون 
از جزیی��ات قص��ه این فیلم اطالعی در دس��ت 
نیست، اما به نظر می رسد ماجرای آن به تحوالت 
اخیر افغانستان و قدرت گیری مجدد گروه طالبان 

مرتبط باشد.

»جبرئيل« در فرانسه 
فیلم کوتاه »جبرئیل« س��اخته  یوسف کارگر به 
بخش مسابقه  سی و نهمین جشنواره فیلم  کوتاه 
Tous Court فرانس��ه راه یاف��ت. ای��ن فیلم 

در ادام��ه  حضورهای بین الملل��ی  خود در بخش 
مس��ابقه  این جش��نواره با فیلم هایی از فرانسه، 
آمریکا، لهس��تان، یونان، بلژیک، آلمان، مکزیک، 
دانم��ارک، چین و … به رقابت خواهد پرداخت. 
به گزارش س��رنا، "Tous Court" که از جمله 
جشنواره های معتبر و قدیمی فیلم کوتاه جهان 
است با هدف کشف و معرفی استعدادهای جوان 
برگزار می شود و فیلم های برتر از قاره های مختلف 
را در دو بخش مس��ابقه  بین المل��ل و تجربی به 

نمایش می گذارد.

»خاک سفيد« در »شهرزاد« 
نمایش »خاک س��فید« نوشته محمود احدی نیا 
به کارگردانی محمدرضا هالل زاده که با استقبال 
تماش��اگران در دور نخس��ت اجراها مواجه شده 
بود، از فردا یکش��نبه 1۸ مهرماه برای دومین بار 
به مدت محدود در س��الن ارکیده پردیس تئاتر 
شهرزاد میزبان تماشاگران خواهد بود. به گزارش 
ای��ران تئاتر، نمایش »خاک س��فید« در رابطه با 
حوادث اواخر سال 1۳۷۹ و اتفاقاتی است که در 

آن محله رخ می دهد.

»داستان باغ وحش« در قشقایی 
نمایش »داستان باغ وحش« نوشته ادوارد آلبی و کارگردانی مهدی پاشایی قرار 
است از فردا 1۸ مهرماه اجرای خود را در تاالر قشقایی مجموعه تئاترشهر آغاز کند. 
این اثر نمایشی قبل از تعطیلی فعالیت های تئاتری در تیرماه به دلیل قرمز شدن 
شهر تهران تنها توانست چند اجرا داشته باشد و در واقع 1۸ مهرماه را می توان جزو 

اولین رویارویی نمایش با مخاطبان دانست. در خالصه داستان این نمایش آمده: 
»داستان باغ وحش« روایت رویارویی مردی است از طبقه نسبتاً مرفه با شخصی 
که زندگی اش بر روال معمول جامعه نیس��ت. جدال سرخوش��انه آنها به تراژدی 
می انجامد. به گزارش مهر، این نمایش تا ۲۰ آبان ماه هر ش��ب در تاالر قشقایی 

مجموعه تئاترشهر به صحنه می رود. 

 قانون و فقه درباره ضرورت تزریق واکسن
ادامه از صفحه اول:

هر کارگری که گواهی س��المت معتبر را نشان ندهد، بدون پرداخت تعلیق می شود 
اما نمی تواند اخراج ش��ود. رئیس جمهور آمریکا در 1۰ س��پتامبر اعالم کرده اس��ت 
کارکنان فدرال بایستی واکسیناسیون کوید-1۹ را دریافت کنند. همچنین بسیاری 
از کارفرمایان از کارکنان خود بخواهند خود را واکسینه کنند و یا تست های هفتگی 
کرونا را انجام دهند. این قانون برای کسب و کارهای دارای کارکنان بیشتر از 1۰۰ نفر 
اجرا می شود. در انگلستان از ماه اکتبر واکسیناسیون برای کارکنان مراقبت در منزل 
در انگلستان اجباری می شود. کانادا گفته است تا پایان اکتبر واکسیناسیون کوید-1۹ 
را ب��رای کارکنان دولتی ف��درال و کارکنان حمل و نقل الزام��ی خواهد کرد. از 1۳ 
سپتامبر واکسیناسیون برای مدیران کسب و کارهای غیر ضروری مانند رستوران ها 
ضروری خواهد بود. از تاریخ 15 آگوس��ت فیج��ی کارکنان دولتی خود را در صورت 
واکسینه نشدن از کار محروم می کند. به عالوه، کارکنان بخش خصوصی در صورت 
واکسینه نشدن جریمه و شرکت های خصوصی نیز در صورت امتناع از واکسیناسیون 
از ادام��ه فعالیت منع می ش��وند. همه کارکنان بخش س��المت و مراقبت درمنزل و 
تکنیسین های بخش سالمت در کشور فرانسه بایستی حداقل دوز اول واکسن کوید-
1۹ خود را تا 15 س��پتامبر دریافت کنند. در یونان تنها افراد واکسیناس��یون ش��ده 
قادر خواهند بود به س��ینما، تئاتر و دیگر مکان های سربسته وارد شوند. اندونزی که 
چهارمین کشور پرجمعیت دنیا می باشد، دریافت واکسن را از ماه فوریه اجباری کرده 
و برای آن جریمه تا 5 میلیون روپیه )۳5۷ دالر( تعیین نموده اس��ت. لبنان ورود به 
رس��توران ها، کافه ها و س��واحل این کش��ور را محدود به افرادای نموده که یا گواهی 
واکسیناس��یون دارند و یا تست های آنتی بادی را انجام داده اند. مقامات شهر مسکو 
در 1۶ ژوئ��ن واکسیناس��یون را برای همه کارمن��دان در مکان های عمومی اجباری 
کردند. به ش��رکت ها نیز یک ماه فرصت داده ش��ده تا از واکسیناسیون حداقل ٪۶۰ 
کارمندان خود مطمئن ش��وند و در غیر این صورت جریمه یا تعطیل موقت خواهند 
ش��د. عربستان سعودی در ماه می، همه کارمندان بخش های عمومی و خصوصی را 
برای حضور در محل کار مجبور به دریافت واکسیناسیون نمود. همچنین برای ورود 
به همه بخش های خصوصی و دولتی، مراکز آموزشی و برای استفاده از حمل و نقل 

عمومی، واکسیناسیون اجباری خواهد بود. 

< موضع نظام حقوق عمومی و حقوق کیفری

محمد موالهویزه دانش��جوی حقوق دانش��گاه عالمه طباطبائی در یادداشتی ضمن 
بررسی موضع نظام حقوق عمومی و حقوق کیفری به نکات جالبی درباره قوانین فعلی 
کشور ما در حوزه فقه و حقوق اشاره کرده است. وی می نویسد: »حق بر سالمت حقی 
بنیادین از حقوق بش��ر محسوب می شود که مولود ماده 1۲ میثاق حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی )مصوب1۹۶۶( بوده و برای همه دولت-کش��ورها الزام آور است. 

مضاف بر اسناد بین المللی، حق بر سالمت در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری 
اس��المی خصوصاً اصل ۲۹ مورد توجه قانونگذار اساس��ی قرار گرفته. بند 1۲ اصل ۳ 
 نیز به گس��ترش بهداشت نیز تاکید موکد داش��ته. اصول دیگری همچون اصل ۲۰ 
)بهره مندی از حقوق بش��ری( اصل ۲1 )حمایت از زنان باردار( و بند 1 اصل ۴۳ از 
توجهات مقنن اساس��ی به مقوله حق بر سالمت محسوب می گردد. بدین ترتیب هر 
گروه و یا فردی که با اقدام و افعال خود حق سالمت شهروندان را به مخاطره اندازد 
عملی خالف حقوق بش��ر مرتکب گردیده اس��ت. پارلمان نیز اقدام علیه بهداشت و 
سالمت عمومی را جرم انگاری نموده است؛ ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات 
اس��المی )مصوب 1۳۷5 مجلس ش��ورای اسالمی( اش��عار می دارد: ))هر اقدامی که 
تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع 
آب آش��امیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن 
مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر 
مجازفاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع 
می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به 
حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.( ( این ماده در مقام تمثیل بوده و هرگز خود 
را محصور در مصادیق ننموده. فلذا می توان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کووید 1۹ 
خالف قانونی و ضد حقوق بشر است.« این دانشجوی حقوق موضع دستگاه فقاهت 
را نیز مد نظر قرار داده اس��ت. طبق بررس��ی که وی به عمل آورده است استدالالت 
عمیق فقهی در خصوص افرادی که از دریافت واکسن امتناع می کنند و یا کسانی که 

پروتکل های بهداشتی به زیر پا می برند جالب توجه است. 

< ادله فقهی
 ب��ه گزارش عصر قانون، ادله فقهی که این دانش��جوی حقوق به آن اش��اره داش��ت 

مبتنی بر چند اصل است: 
1-قاعده حرمت اضرار به نفس: این قاعده فقهی ریشه یافته در قرآن حکیم است که 
ْهُلَکِة( ( آن شخصی که واکسن را عمدا دریافت  بیان دارد: ))واَل تُلُْقوا بِأَیِْدیُکْم إِلَی الَتّ
نمی کن��د و یا بهداش��ت را نادیده می ان��گارد در قدم اول به خود ضرب��ه و ضرر وارد 
می کند و از منظر اس��تدالل عمیق فقهی هرگونه ضربه جانی و مالی حرام شرعی و 

طبعا خالف عقالنیت است. 
۲-قاعده وجوب دفع ضرر محتمل: مفاد این قاعده همان طور که از عنوانش مبرهن 
اس��ت از قرار است که انس��ان نباید خود را در معرض خطری محتمل و نزدیک قرار 

دهد. قطع به یقین انسان بی واکسن به ویروس و مرگ نزدیک است. 
۳-قاعده احترام: این قاعده بر خالف دو قاعده س��ابق ناظر به دیگران است. از قواعد 
فقهی اصطیادی مش��هور است که ادله آن نیز متعددند. به موجب این قاعده جان و 
مال انسان محترم است که هر گونه عمل در جهت تعرض به آن حرام شرعی است. 
در نهایت اینکه مطابق آنچه بررسی شده است تعمد درعدم دریافت واکسن و یاعدم 

رعایت پروتکل های بهداشتی؛ ضد حقوق بشر، خالف قانونی و حرام شرعی است.

 شاهنامه خوانی

 کوتاه از هنر 

در انتقاد به یک رفتار اجتماعی اشتباه در آرامستان بهشت زهرا )س( رویدادهای هنری 

به کجا چنین شتابان؟
را  انسانی  کرامت  مفهوم  اصال  آدمها  از  برخی 
متوجه نمی شوند، برایش اهمیت قائل نیستنذ، 
به گرد و غبارهایی که رویش می نشیند توجه 
نکرده و آن را گردگیری نمی کنند. غافل از اینکه 
اگر این گرد و غبارها روی روح آنها بمانند و پاک 
نشوند باید با خوب بودن و خدامحورانه زندگی 
چنین  اگر  و  کنند  وداع  ماندن  و شریف  کردن 
اتفاقی رخ دهد، آن زمان که بانگ رحیل برایشان 
تردیدی،  و  شک  هیچ  بدون  درآمد  صدا  به 

آخرت بسیار رنج آور و تلخی خواهند داشت
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آفت�اب یزد- نجمه حمزه نیا: زمانی ب��ه یک زوج نابارور اطالق 
می شود که این زوج نهایتاً پس از ۱۸ ماه اقدام برای بارداری، باردار 
نش��وند. اختالالت باروری به طور مساوی بین زنان و مردان توزیع 
ش��ده است؛ یعنی فاکتورهای ناباروری زنانه و مردانه به یک اندازه 
در ناباروری دخیل هس��تند. باید گفت ک��ه در4۰ الی ۵۰ درصد 
از موارد ناباروری، علت این مش��کل از مردان اس��ت. به طور کلی 
ناباروری مردان به معنای ناتوانی یک مرد از باردار کردن زنی دارای 
توانایی فرزندآوری اس��ت لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد 
دراینباره با دکترسید بشیرمیرتاجانی، متخصص ژنتیک مولکولی 
ودکتر حسین کرمی، متخصص اورولوژی و درمان ناباروری مردان 

گفتگو کرده است.
در ابت��دا دکتر میرتاجان��ی در اینباره می گوید: ناب��اروری یکی از 
مشکالت عمده سالمتی امروزه است و حدود ۱۵ درصد از زوج هایی 

را که قصد بچه دار شدن دارند را تحت تاثیر قرار داده است. 
وی بیان کرد: اختالل باروری مردان در 2۰درصد از زوج های نابارور 
و در 3۰ الی 4۰ درصد دیگر مساعد است. ناباروری در حال حاضر 
حدود ۵ الی 7 درصد از جمعیت عمومی مردان را تحت تأثیر قرار 
می دهد و ممکن است در آینده با توجه به روند آشکار کاهش تعداد 

اسپرم در کشورهای صنعتی، افزایش یابد. 
این متخصص ژنتیک مولکولی عنوان کرد: علیرغم پیشرفت عظیم 
در درک فیزیولوژی تولید مثل انسان، علت اصلی ناباروری مردان 
در ح��دود ۵۰درصد موارد که به آن ناب��اروری ایدیوپاتیک گفته 

می ش��ود، نامشخص است. بیشتر موارد ایدیوپاتیک احتماالً منشا 
ژنتیک��ی دارند زیرا احتماالً تعداد ژن های دخیل در اس��پرماتوژنز 

انسان بیش از ۱ هزار است. 
وی اظه��ار کرد: در حال حاضر، تنها تعداد کمی از ژن های دخیل 
در فرایندهای تعیین بیضه، نزول بیضه و اسپرماتوژنز دارای اهمیت 
بالینی معمول هستند. اینها شامل ژن تنظیم کننده رسانایی غشای 
فیبروز کیستیک )CFTR( است که جهش های آن باعث فیبروز 
 )AR( کیستیک و عدم وجود مجرای عروقی و ژن گیرنده آندروژن
می شود که جهش های آنها باعث سندرم عدم حساسیت آندروژن و 

آسیب اسپرماتوژن می شود.
< تشخیص ناباروری در مردان، کاری پیچیده است

دکتر میرتاجانی مطرح کرد: تشخیص ناباروری در مردان به دلیل 
ناهنجاری های ژنتیکی به دلیل طیف وسیعی از ژن های دخیل در 
تولید و انتقال اسپرم سالم، کاری پیچیده است. محققان ناباروری 
همچنین دائماً در حال شناس��ایی ناهنجاری های ژنتیکی اضافی 

هستند که به ناباروری مردان کمک می کند. 
این متخصص ژنتیک مولکولی عنوان کرد: هنگامی که معاینات و 
نتایج تجزیه و تحلیل مایع منی مردان نشان دهنده کمبود تعداد، 
حضور یا کیفیت اسپرم است، ممکن است غربالگری ژنتیکی برای 

تعیین علت ژنتیکی خاص ناباروری مردان انجام شود. 
وی ابراز داش��ت که این نتایج تش��خیصی به ما کمک می کند تا 
بهتری��ن راه برای حل مش��کل از طریق درم��ان را تعیین کنیم، 
مانند IVF با ICSI با اس��تفاده از اسپرم مرد یا استفاده از اسپرم 
اهدا کننده برای رس��یدن به بارداری. نتایج همچنین ممکن است 
نش��ان دهد که مرد یا زن و ش��وهر ممکن است از مشاوره ژنتیک 
س��ود ببرند. دکتر میرتاجانی بیان کرد:عالوه بر اختالالت ژنتیکی 
که باعث ناباروری مردان می شود، آنها همچنین می توانند باعث به 
ارث بردن عوارض جدی پزشکی و رشدی برای کودک شوند. برای 
 ،IVF بررسی نقایص ژنتیکی مردان در جنین ایجاد شده از طریق

آزمایش ژنتیک قبل از النه گزینی انجام می شود.
این متخصص ژنتیک مولکولی افزود: این آزمایش جنین ها را برای 
طیف وسیعی از مشکالت ژنتیکی که ممکن است باعث شکست 
النه گزینی، سقط جنین یا نقایص مادرزادی شود، بررسی می کند.
وی عل��ل ژنتیکی ش��ایع ناباروری مردان را اینگونه تش��ریح کرد: 
ناهنجاری ه��ای کروموزوم��ی و ری��ز حذف ه��ای ناحی��ه فاکتور 
آزواسپرمی )AZF( کروموزوم Y،تنها دالیل ژنتیکی رایج نارسایی 
اس��پرماتوژن هس��تند. فراوانی این دو ناهنجاری ژنتیکی با شدت 
 نق��ص اس��پرماتوژن افزایش می یابد و به طور کل��ی به 3۰ درصد
 AZF ۱۵ درصد ناهنجاری های کاریوتایپ و ۱۵ درصد ریزش های

در مردان آزواسپرمی می رسد.
دکتر میرتاجانی تصریح کرد: آنوپلوئیدی های کروموزومی جنسی، 
 XX ،46 و  XYY ،47 ،)س��ندرم کالین فلتر(  XXY ،47 مانند

مردان شایع ترین ناهنجاری های 
کروموزومی هستند که در هنگام 
تولد و در جمعیت مردان نابارور 
رخ می دهن��د. این بیم��اری در 
۱۰ درص��د مواقع قب��ل از تولد 
تشخیص داده می شود اما بیشتر 
در نوجوانی یا بزرگسالی در مردان 
مبتال ب��ه بیضه ه��ای کوچک و 
هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک 
تش��خیص داده می ش��ود ک��ه 
ع��دم تولی��د بیضه ه��ا در تولید 
هورمون های جنسی شان است. 

ای��ن متخصص ژنتیک مولکولی می گوید: م��ردان مبتال به بزرگ 
ش��دن سینه که ژنیکوماستی نامیده می شوند نیز اغلب با سندرم 
کالین تش��خیص داده می شوند. این س��ندرم از هر ۱۰۰۰ پسر ۱ 

نفر را مبتال می کند.
وی اظهار کرد: س��ندرم کالین فلتر باعث ایج��اد حدود 3 درصد 
از م��وارد ناباروری مردان می ش��ود و بیش��تر در م��ردان مبتال به 
الیگوسپرمی یا آزواسپرمی دیده می ش��ود. عالوه بر ناباروری، این 
بیماری می تواند منجر به کاهش موهای صورت و ناحیه تناسلی، 

آلت تناسلی کوچک و میل جنسی پایین شود.
دکتر میرتاجانی ادامه داد: این اختالل ژنتیکی همچنین می تواند 
منجر به پوکی اس��تخوان، مش��کالت زبانی و گفتاری، اختالالت 

یادگیری و مسائل رفتاری شود.
این متخصص ژنتیک مولکولی عنوان کرد:فیبروز کیس��تیک یک 
اختالل ارثی است که می تواند تهدید کننده زندگی باشد و ریه ها و 
دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات نشان داده است 
که یک جهش ژنتیکی خاص با این بیماری رخ می دهد که فقط بر 

باروری مردان تأثیر می گذارد.
وی مط��رح کرد: ناهنجاری در ژن فیبروز کیس��تیک موس��وم به 
CFTR )تنظیم کننده رسانایی غشای کیستیک فیبروز( به شدت 
با عدم وج��ود مجرای عروقی، لوله ای که اس��پرم را برای انزال به 
مجرای ادرار منتقل می کند، مرتبط اس��ت. م��ردان مبتال به این 
جهش CFTR معموالً فیبروز کیس��تیک ندارن��د اما حامل ژن 
هستند. با این حال، تقریباً همه مردان مبتال به فیبروز کیستیک 

فقدان مادرزادی دو طرفه عروق )CBAVD( دارند. 
دکتر میرتاجانی می گوید: مردان مبتال به جهش CFTR همچنین 
ممکن است انسداد مجرای انزال یا انسداد اپیدیدیم داشته باشند، 
لوله ای پیچ خورده در پشت هر بیضه که اسپرم را به مجرای وابران 

منتقل می کند.
این متخصص ژنتیک مولکولی توضیح داد: یک متخصص باروری 
ممکن اس��ت آزمایش ژنتیکی را برای مردان با تعداد کم اس��پرم 
توصی��ه کند که نش��ان دهنده جه��ش CFTR اس��ت و از آنجا 
ک��ه روش های آزمایش همیش��ه نمی توانند جه��ش CFTR را 
تش��خیص دهند، فرض بر این است که مردانی که مجرای عروقی 

)CBAVD( را از دست داده اند دارای جهش CFTR هستند. 
وی خاطرنش��ان کرد: برای حل مشکل عدم وجود انسداد مجاری 
عروقی یا انسداد، می توان اسپرم را از بیضه ها بیرون کشید و در طی 
IVF برای بارور کردن تخمک ماده اس��تفاده کرد. مشاوره ژنتیک 
همچنین ممکن است برای مرد و همسرش توصیه شود تا خطرات 
داشتن فرزند مبتال به فیبروز کیستیک را تعیین کند. همچنین، 
مردان مبتال به آزواسپرمی انسدادی با علت نامعلوم در معرض خطر 

بیشتر بچه دار شدن با فیبروز کیستیک هستند.
دکتر میرتاجانی تش��ریح کرد:ریز حذف های کروموزومی Y علت 
۱۰ الی ۱۵ درصد از آزواسپرمی ایدیوپاتیک و الیگواسپرمی شدید 
اس��ت. فراوانی حذف AZF در مردان نابارور بین ۵ الی 2۰ درصد 
 Y در نظرسنجی های جهانی متغیر است. ریزش های کروموزومی
تقریباً منحصراً در بیماران مبتال به آزواس��پرمی یا الیگواس��پرمی 

شدید یافت می شود.
این متخصص ژنتیک مولکولی گفت: شیوع ریزش های کروموزومی 
Y در م��ردان نابارور 6/4 درصد، در بیماران مبتال به آزواس��پرمی 
۱6/7 درصد و در بیماران مبتال به الیگواسپرمی شدید 2/۸ درصد 
 AZFb کمتر ناحیه ،AZFc است. وی افزود: حذف ها اغلب ناحیه
و تنها به ندرت ناحیه AZFa را شامل می شوند. بیشترین حذف 
در مردان حذف AZFc اس��ت. این وضعیت بر تولید اسپرم تأثیر 
می گذارد و منجر به از دست رفتن اطالعات ژنتیکی مورد نیاز برای 

تولید اسپرم سالم در نواحی کروموزوم Y می شود.
دکتر میرتاجانی ابراز داشت: انجمن پزشکی باروری آمریکا تخمین 
می زن��د که این ریز حذف ها ۱6 درصد موارد ناباروری را در مردان 
مبتال به آزواسپرمی یا اولیگواسپرمی شدید تشکیل می دهند. محل 
ری��ز حذف روی کروموزوم Y نش��ان دهنده نوع تاثیر آن بر تولید 
اسپرم است. اکثر ریزش های ریز باعث آزواسپرمی یا الیگوسپرمی 
در ناحیه عامل آزواسپرمی )AZF( در بازوی بلند کروموزوم Y رخ 
می دهد. جایی که ریز حذف حذف می شود، می تواند بر روی روش 

درمان احتمالی باروری تأثیر بگذارد.
این متخص��ص ژنتیک مولکولی بیان کرد: مش��اوره ژنتیک برای 
زوج ه��ا در مواقع��ی توصیه می ش��ود ک��ه م��رد دارای ریز حذف 
کروموزوم Y باش��د. پس��ران این مردان وراثت ح��ذف را دارند و 
 ممکن است نابارور باشند.وی می گوید: حذف های جزئی در ناحیه 
 AZFc که بخش های کوچکتری از منطقه)b3/gr/gr and b2( 
را حذف می کند بس��یار رایج اس��ت و در فرکانس های مختلف،در 
گروه ه��ای مختلف کروموزوم Y وج��ود دارد. در حالی که ارتباط 

حذف کامل AZFc با شکس��ت 
اس��پرماتوژنیک به خوب��ی ثابت 
ش��ده اس��ت، نقش حذف جزئی 
AZFc در اسپرماتوژنز و ناباروری 
مردان هنوز بحث برانگیز اس��ت. 
دکتر میرتاجان��ی ادامه داد: عالوه 
بر حذف، تکراره��ای مختلف در 
منطق��ه AZFc گزارش ش��ده 
اس��ت. تکرارها می توانند با حذف 
نسبی  AZFc روی کروموزوم رخ 
دهن��د و کروموزومی با چهار ژن 
DAZ ایجاد کنند، اما فاقد برخی 

نشانگرهای مکان برچسب گذاری شده با توالی )STS( هستند.
این متخصص ژنتیک مولکولی می گوید: به نظر می رسد که انتقال 
کروموزومی بر حجم مایع منی تأثیر نمی گذارد، اما غلظت اسپرم 
بس��یار پایین تر از حد معمول را نشان می دهد. اندازه گیری حجم 
بیضه در مردان با جابه جایی به نظر می رسد کمتر از مردان بارور 
است. وی می گوید: غربالگری ناهنجاری های کروموزومی معموال 
با تجزیه و تحلیل س��یتوژنتیک و حذف AZF با تجزیه و تحلیل 
واکن��ش زنجیره ای پلیمراز )PCR( در س��ه منطقه AZF انجام 

می شود. 
دکت��ر میرتاجان��ی اضاف��ه کرد که ب��ه تازگی، روش فلورس��نت 
کم��ی چندگانه QF -PCR توصیف ش��ده اس��ت ک��ه امکان 
تشخیص همزمان شایع ترین علل ژنتیکی ناباروری مردان، یعنی 
آنوپلوئیدی های کروموزومی جنسیتی و حذف AZFc و AZFb و 
برخی عوامل خطر بالقوه مانند حذف/تکرار جزئی AZFc را فراهم 
می کند. این تجزیه و تحلیل چند مرحله ای QF-PCR یک روش 
س��ریع، ساده، قابل اعتماد و ارزان است که می تواند به عنوان یک 
تجزیه و تحلیل ژنتیکی اولین قدم در بیماران نابارور استفاده شود.

این متخصص ژنتیک مولکولی می گوید: به تازگی، یک سیس��تم 
اصالح ش��ده ارائه شده است که نش��انگرهای اضافی را در منطقه 
AZFa و AZFb و همچنین نشانگر تعیین نسبت Xکروموزوم 3 

قرار می دهد. 
وی گفت: طبق تحقیقات انجام ش��ده سندرم کالین فلتر و حذف 

کامل AZFc شایع ترین علل ژنتیکی آزواسپرمی هستند. 
دکتر میرتاجانی می گوید:تجزیه و تحلیل گروه های هاپلو کروموزوم 
 )SNPs( که توس��ط پل��ی مورفیس��م های تک نوکلئوتی��دی Y
تعریف شده اس��ت، به یک رویکرد استاندارد برای مطالعه منشاء 
جمعیت ه��ای انس��انی و اندازه گیری تنوع بین آنها تبدیل ش��ده 
اس��ت. چند گروه ارتباط احتمالی گروه های هاپلو کروموزوم Y را 
با ناباروری مردان و ریز حذف های کروموزومی Y مورد مطالعه قرار 
داده اند، اما نتایج متناقضی منتش��ر شده است. برخی از مطالعات 
اخیر نش��ان می دهد ک��ه پس زمینه کروم��وزوم Y عامل مهمی 
اس��ت که بر تشکیل حذف AZFc جزئی و سهم آن در شکست 

اسپرماتوژن تأثیر می گذارد. 
این متخصص ژنتیک مولکولی گفت: تجزیه و تحلیل چندشکلی در 
ژن های دخیل در اسپرماتوژنز یکی از هیجان انگیزترین زمینه های 
تحقیق در زمینه ژنتیک ناباروری مردان است. چندشکلی در این 
ژن ه��ا به عن��وان عوامل خطر بالقوه در نظر گرفته می ش��وند که 
ممکن است به شدت نارسایی اسپرماتوژن کمک کنند. به احتمال 
زیاد تنها چندش��کلی در ارتباط با زمینه ژنتیکی خاص ویا عوامل 

محیطی می تواند منجر به اختالل اسپرم زایی شود.
< تقریبًا ۸ تا ۱۰ درصد زوج ها با مشکالت ناباروری روبه رو هستند

در ادامه نیز دکتر کرمی در اینباره خاطرنشان کرد: ناباروری زنان و 
مردان زیادی را در سنین باروری، تحت تاثیر قرار می دهد و باعث 
رنجش زیاد زوج ها و قطع نس��ل می ش��ود. تقریباً ۸ تا ۱۰ درصد 

زوج ها با مشکالت ناباروری روبه رو هستند. 
وی اظه��ار داش��ت: علل ناباروری در ح��دود 4۰ درصد مربوط به 
مردان، ۵۰ درصد مربوط به زنان و در ۱۰ درصد موارد نامش��خص 
اس��ت. ح��دود ۵۰ تا ۸۰ میلیون نفر از جمعیت دنی��ا از ناباروری 
رنج می برن��د.  این متخصص ارولوژی و درمان ناباروری بیان کرد: 
ناباروری س��ابقه تاریخی دارد و روایت آن در قرآن مجید، انجیل و 
تورات هم آمده اس��ت. از جمل��ه هاجر، زوجه حضرت ابراهیم )ع( 

مدتی نازا بوده است و بعدها خداوند فرزندی به آنها عطا کرد. 
وی عنوان کرد: بنابه تعریف، به زوجی که تا حدود دو س��ال بدون 
جلوگیری از بارداری، بچه دار نش��وند نازا می گویند. فراوانی و علل 
نازائی در بین کش��ورهای پیشرفته و کش��ورهای در حال توسعه 
تفاوت زیادی دارد. مثالً علت نازایی زنان در کشورهای افریقایی به 
علت بسته بودن لوله های رحمی )به دالیل مختلف( 42درصد و در 

کشورهای پیشرفته ۱۱درصد است.
دکتر کرمی مطرح کرد که مردم بر اس��اس ی��ک عقیده ناروا، در 
گذش��ته زنان را مس��ئول ناباروری می دانستند. در واقع هم مرد و 
ه��م زن باعث رواج این عقیده بودند. در صورتی که مردان نابارور، 
باعث ناباروری حدود 4۰درصد از زوج های نابارور هستند. بنابر این 
زوج های نابارور باید همزمان مورد بررسی و معاینه و آزمایش الزم 
ق��رار گیرند. این متخصص اورولوژی و درم��ان ناباروری می گوید: 
بررسی مردان نابارور، آسان تر، ارزان تر و سریع تر به نتیجه می رسد، 
ولی درمان آنها مشکل تر است و اغلب با بن بست روبرو می شود. به 
عالوه علم ناباروری در مردان، به اندازه ناباروری در زنان پیش��رفت 
نکرده اس��ت ولی در دهه گذش��ته در این رشته نیز پیشرفت های 
قابل توجهی صورت گرفته است. وی گفت: مهمترین عضو دستگاه 

تناسلی مردان، بیضه است که دو کار اصلی می کند که عبارتند از 
س��اختن اسپرم )نطفه( برای تولید مثل و ساختن هورمون مردانه 
برای ایجاد میل جنس��ی و حفظ ق��درت مردانگی و هر دوی این 

کارها تحت کنترل و فرمان غده ای در مغز هستند. 
دکتر کرمی می گوید که در بیست سال اخیر مشخص شده است 
ک��ه عفونت ها یکی از عوامل عمده نازایی هس��تند. توانائی تولید 
مثل یکی از اجزاء اصلی سالمت است.نازائی ممکن است سالمت 
جس��مانی زوج ها را تهدی��د نکند، اما مطمئناً اث��رات جدی روی 

سالمت روانی و اجتماعی زوج نازا دارد.
این متخص��ص اورولوژی و درم��ان ناباروری اف��زود: از نقطه نظر 
بهداشت عمومی مهم است که بدانیم نازایی مادرزادی و یا اکتسابی 
است. مطمئناً زوج های نازایی وجود دارند که نمی توان از نازائی آنها 

جلوگیری کرد و یا علت آن را تشخیص داد.
وی ابراز داش��ت: ش��ایع ترین و مهم ترین علت ناباروری اکتسابی، 
عفونت های لگنی هستند که حاصل بیماری های مقاربتی، سقط 
غیر بهداش��تی و یا عفونت های دوران زایمان و بعد از آن هستند. 
تمامی این بیماری ها قابل پیشگیری هستند. با وجود اینکه فراوانی 
عفونت در مردان نابارور کم گزارش ش��ده اس��ت ولی سابقه یک 
بیم��اری مقاربتی در مرد باعث افزایش خطر ناباروری در همس��ر 

او می شود.
دکت��ر کرمی عنوان کرد: تجارب نش��ان می دهد که عدم توجه به 
عفونت و بخصوص س��ابقه بیماری های مقاربتی در مردان، باعث 
به تعویق افتادن و یا عدم موفقیت در درمان زوج های نازا می شود 
بنابراین توصیه می شود که سابقه وجود عفونت در مردان از پزشک 

مخفی نشود. 
ای��ن متخصص اورول��وژی و درمان ناباروری متذکر شد:همیش��ه 
پیش��گیری از درم��ان ارزان تر، مناس��ب تر و موثرتر بوده اس��ت. 
بخصوص در مورد ناباروری، در صورتی که پیشگیری نشود، ممکن 
است درمانی هم وجود نداشته باشد. به عنوان مثال در مورد بیضه 
نزول نکرده که در داخل ش��کم مانده ان��د، در صورتی که درمان 
جراحی در حدود س��ن 2۰ ماهگی انجام نگیرد، بعد از آن درمان 
مؤثر نخواهد بود و مرد نازا می شود و یا در مورد عفونت های دستگاه 
تناس��لی زنان که در صورت عدم پیشگیری و درمان، باعث بسته 

شدن لوله های رحم شده و زن نازا می شود.
وی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از علل شایع نازایی مردان تزریق 
هورمون های بدن سازی است که بی رویه در باشگاه ها انجام می شود 
که باعث از کار افتادن هورمون های تحریک کننده نطفه سازی در 
هیپوفیز مغز ش��ده و این افراد علیرغم جث��ه عضالنی در معاینه 
بیضه های کوچکتری دارند که باید برای درمان نازایی حتماً مصرف 

این داروها را قطع کنند.
دکتر کرمی می گوید: امروزه یکی از ش��ایع ترین علل نازایی ثانویه 
نیز انجام وازکتومی توسط مردان جوان می باشد که در بسیاری از 
موارد بدون مشورت بالفاصله اقدام به بستن لوله های خود می کنند. 
بس��تن لوله ها اغلب سرپایی و بسیار آس��ان ولی باز کردن مجدد 
آنها جزء سخ ترین عمل ها می باشد و هر چه از زمان بستن لوله ها 
بیشتر بگذرد شانس موفقیت عمل باز کردن لوله ها پایین تر است 
لذا توصیه می کنم قبل از اقدام به وازکتومی یا بستن لوله ها حتماً با 

چند پزشک متخصص مشورت نمائید. 
این متخص��ص ارولوژی و درمان ناباروری افزود:بیش��ترین درصد 
موفقیت وازووازس��تومی ی��ا پیوند مجدد لوله ه��ا 2۰-۱۵ درصد 

می باشد و نباید به امید وصل مجدد آن لوله های خود را ببندید.
وی متذکر شد:آشنایی زوجها با مباحث نازائی باعث می شود که زن 
و مرد در وقت مناسب به پزشک مراجعه کنند و بدون اضطراب و 

یا ناامیدی، به درمان خود امیدوار باشند.
 دکتر کرمی عنوان کرد: به طور کلی مهمترین علل شایع ناباروری 
م��ردان عبارتند از نارس��ایی بیض��ه در تولید اس��پرم، اختالالت 
کروموزومی، نارس��ایی ثانویه بیضه به علت رادیوتراپی و ش��یمی 
درمان��ی، اوری��ون و عفونت، کمبود هورمون ه��ای تحریک کننده 
هیپوفی��ز به علت اولی��ه یا ثانویه به تزری��ق آمپول های هورمونی 
مخصوصا در جوانانی که بدن سازی می کنند، تومورهای هیپوفیز، 
هیپرتاالموس، تومور ترش��ح کننده پروالکتین، انواع س��رطان ها و 
شیمی درمانی و رادیوتراپی آنها، پرکاری غده فوق کلیوی آدرنال، 
دیابت، کم خونی داسی شکل،بیماری های اختالالت ایمنی بدن، 
 بیضه ه��ای پایین نیامده ش��کمی، تصادف و ی��ا ضربه به بیضه و 
 پاره گی آنها، انسداد در مسیر خروجی لوله های منی بر و وازکتومی 

یا بستن لوله.
این متخصص اورولوژی و درمان ناباروری در پاسخ به این پرسش 
که " ناباروری مردان چگونه درمان می شود"، مطرح کرد: با توجه 
به علت های ش��ایع گفته شده ناباروری، بیمار باید از نظر تک تک 
موارد فوق بررس��ی شود و علل زمینه ای را باید تشخیص و سپس 
 درمان را ش��روع کرد. به عنوان مثال اگر در بررسی، هومورن های 
fshو LH پایی��ن و پروالکتین باال باش��د و عملکرد و اندازه بیضه 
نرم��ال باش��د با جایگزین ک��ردن هورمون ه��ای تحریک کننده، 
بیضه ها ش��روع به اسپرم س��ازی می کنند. پروالکتین باالی خون 
باع��ث مهار تولید س��لول های تحریک کننده اس��پرم می ش��وند 
و ل��ذا باید با درمان جراح��ی و یا داروی��ی آن را پایین بیاوریم تا 
مشکل نازایی بیمار برطرف گردد.وی افزود: اگر علت نازایی بیمار 
بیضه های کوچک و س��فت باش��د و یا در نمونه برداری از بیضه ها 
س��لول های تولید کننده نطفه وجود نداش��ته باشند هیچ امیدی 
 ب��ه باروری وجود ندارد و زوجین باید از روش های دیگر اس��تفاده

 نمایند.
دکت��ر کرمی بیان کرد: اگر علت نازایی انس��داد مس��یر خروجی 
بیضه ها باش��د مثل کس��انی که وازکتومی کرده اند یا به هر علتی 
مسیر لوله ها بسته است بهتر است از روش ICSI و IVF استفاده 
شود یعنی از داخل بیضه اسپرم ها را با سوزن بیرون کشیده و در 
شرایط آزمایشگاهی به تخمک زن تزریق شود. این متخصص در 
پایان گفت:برای درمان ناباروری مردان می توان به متخصص کلیه 
و مجاری ادرار که اصطالحا اورولوژیست می گویند، مراجعه کرد تا 
معاینه کامل شود. همچنین می توانید جواب آزمایش اسپرم را به 
متخصص زنان نشان دهید تا در صورت نیاز برای شما دارو تجویز 

کند.

آفتاب یزد درگفتگو با متخصصان بررسی کرد 
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=دکتر میرتاجانی: علیرغم پیشرفت عظیم 
در درک فیزیولوژی تولید مثل انسان، علت 
50درصد  حدود  در  مردان  ناباروری  اصلی 
موارد که به آن ناباروری ایدیوپاتیک گفته 
موارد  بیشتر  است.  نامشخص  می شود، 
ایدیوپاتیک احتمااًل منشا ژنتیکی دارند زیرا 
احتمااًل تعداد ژن های دخیل در اسپرماتوژنز 

انسان بیش از 1 هزار است

که  سینه  شدن  بزرگ  به  مبتال  =مردان 
ژنیکوماستی نامیده می شوند نیز اغلب با 
سندرم کالین تشخیص داده می شوند. این 
سندرم از هر 1000 پسر 1 نفر را مبتال می کند

انسداد  نازایی  علت  اگر  کرمی:  =دکتر 
مسیر خروجی بیضه ها باشد مثل کسانی که 
وازکتومی کرده اند یا به هر علتی مسیر لوله ها 
 IVF و ICSI بسته است بهتر است از روش
استفاده شود یعنی از داخل بیضه اسپرم ها را با 
سوزن بیرون کشیده و در شرایط آزمایشگاهی 

به تخمک زن تزریق شود

=مردم بر اساس یک عقیده ناروا، در گذشته 
زنان را مسئول ناباروری می دانستند. در واقع 
هم مرد و هم زن باعث رواج این عقیده بودند. 
ناباروری  باعث  نابارور،  در صورتی که مردان 
هستند.  نابارور  زوج های  از  ۴0درصد  حدود 
بنابر این زوج های نابارور باید همزمان مورد 

بررسی و معاینه و آزمایش الزم قرار گیرند

 پس افتادگی فرهنگی و کرونا

ادامه از صفحه اول:
زیرا» فرهنگ معنوی« ریش��ه دار تر، عمیق تر 
 وگس��ترده تر از آنس��ت که بتواند به س��رعت
» فرهنگ مادی«تغییرکند. ما می توانیم لباس 
وپوشاک، اتومبیل، لوازم خانگی، محل سکونت 
وس��اختمان خودرا به س��رعت ع��وض کنیم، 
آخرین تکنولوژی را بدست آوریم وبخریم؛ اما 
به هیچ وجه نمی توانیم با این س��رعت باورها، 
اف��کار، عقاید، ارزش ه��ا، هنجارهای فرهگی، 
س��نت ها وآداب و رس��وم )فرهن��گ معنوی( 
خود را تغییر دهیم و ش��یوه و رفتار درس��ت 
اس��تفاده کردن از این امکانات را تغییر دهیم. 
این کار سال ها طول می کشد وبا کندی بسیار 
همراه است. چه بنا بر» اصل مقاومت متفاوت 
فرهنگ��ی « اگ برن پذیرفتن تغییر یامقاومت 
دربرابر آن، درتمام قسمت ها و اجزا ء فرهنگی 
به یک ش��کل واندازه نیس��ت. در برخی چون 
»فرهنگ مادی« زودتر ودر» فرهنگ معنوی « 
 دیر تر، صورت می گی��رد. که اصطالحا به آن:
» تاخر یا پ��س افتادگی فرهنگی« می گویند. 
)ام��ان قرایی مقدم - مردم شناس��ی فرهنگی 
- انتش��ارات ابجد( به عب��ارت دیگر» ذهنیت 
فرهنگی معنوی وفکری« به همان س��رعتی 
که فرهنگ مادی وتکنولوژیک تغییر می کند 
تغییر نمی کند وهمواره نا هماهنگی بین طرز 
تفکر ذهنی ومعنوی با فرهن��گ مادی وجود 
دارد. در نتیج��ه هم��واره بی��ن فرهنگ مادی 
وحسی و فرهنگ معنوی فاصله وشکاف وجود 
دارد، وهیچ��گاه ودر هیچ جامعه ای هماهنگ 
نمی ش��وند. . به عبارتی می ت��وان زود لباس ر 
اعوض کرد یا ماش��ین پیکان یا بنز یا پرشه یا 
یخچال و فری��زر خرید ولی هیچگاه نمی توان 
رفتار مناسب با تغییرات سریع تکنولوژیک که 
دائما درحال تغییراست را به دست آورد. درست 
است که بسیاری از افراد وسیله رادراختیاردارند 
 ولی فرهنگ درست اس��تفاده کردن از آنها را
نمی دانند. زیرا سال ها طول می کشد تا یک فرد 
طرز استفاده درست از آن ها را بیاموزد ودرست 
بکار ببرد. همواره سرعت تغییرات تکنولوژیکی 
به مرات��ب زیادتر از تغیی��رات ذهنی وفکری 
است. و هیچگاه ذهن وفکر نمی تواند خودرا با 
این تغیرات سریع هماهنگ کند. در نتیجه در 
تمام فرهنگ ه��ا همواره تاخر فرهنگی یا پس 
افتادگی فرهنگی بین فرهنگ مادی وحس��ی 
و فرهنگ معنوی یعنی شیوه درست استفاده 
کردن از آنها وجود دارد وخواهد داشت. از این 
رو این پدیده خاص کش��ورهای جهان س��وم 
وازجمله کش��ور ما نیست. بلکه همه کشورها 
بااین پدیده فرهنگی روبروهستند. منت ها این 
فاصله یا تاخر فرهنگی درهمه کشور ها، اقوام 
وافراد یکسان نیست. برخی بیشتر وبرخی کمتر 
است. بر اساس این تئوری هر مردمی که زودتر 
با تکنوژی وصنعت آش��نا شده وبه کار برده اند 
کمتر و مردمی که دیرتر با تکنولوژی وابزار آالت 
صنعتی آشناشده اند بیشتر تاخر فرهنگی دارند. 
 به عبارت دیگر اساس تئوری»تاخر فرهنگی«

 ب��ر پایه» تئوری تکنو کراس��ی «یا حاکمیت 
تکنیک واب��زارآالت، ق��رار دارد. یعنی فناوری 
وتکنولوژی اس��ت که سبک وش��یوه زندگی 
ودرست استفاده کردن از آنهارا تعیین می کند. 
دقیقا همان س��خنی اس��ت ک��ه رهبر معظم 
انقالب در اول فروردین ۹7 در مشهد فرمودند 
که:»فناوری فرهنگ می آورد«، سبک زندگی 
می آورد. براس��اس همین نظریه است که» اگ 
برن « تئوری تاخر یا پس افتادگی فرهنگی را 
مطرح و بر این مبنا رفتاروکردار، سبک وشیوه 
زندگی، خواسته، امیال وارزو ها، عقایدوباورهای 
افراد هرجامعه را مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهد 
ک��ه ازجمله آن می توان به مبارزه برخاس��تن 
وشعارنویس��ی تع��دای از اف��راد در خیابانهای 
شهر تهران که مرکز علمی، اقتصادی، سیاسی 
کشور اس��ت، اش��اره کرد. پالکاردهای تحت 
عن��وان: « نه به واکس��ن زدن را« تبلیغ وعلیه 
یافته های علمی و سالمت جسمی وبهداشتی، 
روح��ی وروانی وفک��ری مردم س��رداده اند که 
 ب��ه جرات می توان گفت نمون��ه ای از »تاخر یا 
پس افتادگ��ی فرهنگی« اینگونه افراداس��ت 
وتئوری »آگ برن ونیمکف« جامعه شناس��ان 
بزرگ امریکایی را مورد تایید قرارمیدهند. یعنی 
ظاه��را امروزی ومتجدد هس��تند اما از لحاظ 
فکری وفرهنگ معنوی درگذشته بسر می برند 
 Cultural( »ودچ��ار »تاخر یا پس افتادگ��ی
 Lag( هستند و بهتر است که از اینگونه اعمال 

دست بردارند. انشااهلل

 مردم غم نان دارند
 نه شانگهای

ادامه از صفحه اول:
فضای مجازی هم در چنین شرایطی نمی تواند 
آگاهی بخش باش��د چون اگر دقت کنید برخی 
خبرها تنها در این فضا بلد می شود و اکثر آن ها 
هم اقتصادی هستند. تا زمانی که دغدغه بخش 
عظیم��ی از جامعه غم نان اس��ت نمی توانیم از 
مردم بینش سیاس��ی طلب کنیم و همین امر 
نیز موجب ظهور پوپولیست ها می شود. دغدغه 
معیشت سبب می شود مردم به سمتی گرایش 
پیدا کنند که قش��نگ حرف می زند و در ظاهر 

درد آن ها را می فهمد و به دنبال درمان است. 
بین��ش سیاس��ی مربوط به جوامعی اس��ت که 
مشکالت اقتصادی ریز و درشت آن ها را احاطه 
نکرده باشد. مسئولین اگر میخواهند جامعه رشد 
و ترقی داش��ته باشد، اقداماتی را پیگیری کنند 
که معیش��ت مردم را بهبود ببخشد بدون شک 
در چنین ش��رایطی مردم به دنبال تحلیل سایر 

مسائل سیاسی هم خواهند بود.

مطالعات نشان می دهد افراد مبتال به هپاتیت B یا هپاتیت C با احتمال باال ابتال به ناباروری روبرو هستند.به گزارش مهر، هپاتیت یا هپاتیت ویروسی گروهی از بیماری ها هستند 
که معموالً کبد را تحت تأثیر قرار می دهند. سه نوع مجزا از هپاتیت وجود دارد، یعنی هپاتیت A، هپاتیتB و هپاتیتC. هر یک از این ویروس ها عالئم متفاوتی را نشان می دهند و 
روش های درمانی متفاوتی دارند.در حالی که هپاتیت می تواند به طرق مختلف منتقل شود، اما یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی است. وقتی صحبت از بیماری های مقاربتی و 
بیماری های تأثیرگذار بر باروری می شود، HPV، HIV، سوزاک و کالمیدیا به ذهن می رسد. اما در زمینه تشخیص و درمان ناباروری، توجه ویژه به هپاتیت ویروسی با تأکید بیشتر بر 
هپاتیت B و هپاتیت C مهم است.طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۳۲۵ میلیون نفر در جهان از عفونت هپاتیت B و هپاتیت C رنج می برند. بسیاری از مردم نمی دانند 
که هپاتیت های B و C یکی از دالیل اصلی ناباروری در زوجین است.هپاتیت B نوعی عفونت ویروسی کبدی است. عالئم آن شامل زردی، تب، خستگی، مشکالت و درد معده، درد 
مفاصل و مدفوع رنگ روشن است. عالئم ممکن است تا 6 ماه طول بکشد تا خود را نشان دهد و بیش از یک سوم افراد مبتال هیچ عالمتی ندارند. تشخیص اغلب با آزمایش خون 
انجام می شود. این هپاتیت معموالً از طریق رابطه جنسی، استفاده از سوزن مشترک و از مادر به کودک منتقل می شود.هپاتیت C یک عفونت کبدی است که می تواند آسیب جدی 
به کبد وارد کند. عالئم ممکن است بین ۲ هفته تا 6 ماه ظاهر شوند، اما در بسیاری از مواقع افراد مبتال ممکن است متوجه هیچ عالئمی نشوند. عالئم ممکن است شامل تب، زردی، 
خستگی، از دست دادن اشتها، تهوع، درد معده، استفراغ، درد مفاصل، مدفوع خاک رسی و ادرار تیره باشد.هپاتیت C می تواند از طریق رابطه جنسی با افراد آلوده، داشتن شریک 
جنسی متعدد، استفاده از سوزن و دارو مشترک، به اشتراک گذاشتن وسایل مراقبت شخصی، خالکوبی در شرایط غیربهداشتی و انتقال عفونت از مادر به فرزند منتقل شود.در زنان 
مبتال به هپاتیت B و هپاتیت C، اختالالت قاعدگی عامل اصلی مشکالت باروری است که می تواند به دلیل عواملی باشد که از آسیب کبدی ناشی می شود مانند سیروز کبدی. زنانی 
که قبل از یائسگی مبتال به هپاتیت C می شوند در معرض خطر باالی نارسایی زودرس تخمدان هستند. این مسئله ممکن است باروری این زنان را برای یک عمر تحت تأثیر قرار 
دهد. این وضعیت همچنین می تواند باعث مرده زایی، سقط جنین و دیابت بارداری شود.مشخص شده است که بسیاری از ویروس ها می توانند بر اسپرم تأثیر گذاشته و باعث ناباروری 
 ،C می تواند باعث افزایش قابل توجه مورفولوژی غیرطبیعی در اسپرم و کاهش تحرک آن شود. با افزایش بار ویروسی هپاتیت C مردان شوند. مطالعات نشان داده است که هپاتیت
تعداد اسپرمها نیز به ترتیب کاهش می یابد.همچنین اثبات شده پروتئین S در هپاتیت B موجب کاهش تحرک اسپرم شده و میزان لقاح در اسپرم را بیش از نصف کاهش می دهد. 
برخی از مطالعات نشان می دهد که زوجین، در جایی که شریک مرد مبتال به هپاتیت B باشد، حتی پس از IVF با خطر باروری پایین روبرو هستند.واکسیناسیون یک روش مؤثر 

و کامالً ایمن برای محافظت از همه در برابر هپاتیت B است. همچنین هپاتیت B اولین واکسن ضدسرطان نامیده می شود زیرا از سرطان کبد ناشی از هپاتیت B جلوگیری می کند.

| هپاتیت منجر به ناباروری در مردان و زنان می شود



شنبه  17 مهر 1400    شماره  6129
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: حضور ناگهانی و اعالم نشده ی سید ابراهیم رئیسی 
در اســتان خوزســتان، ابعاد رسانه ای گوناگونی داشــت تا جایی که بسیاری دست به 
یادآوری هایی زدند که نوک پیکان آن دولت حسن روحانی و فهمیدن هایی بود که گویی 
فقط در صبح جمعه رخ می داد. این اقدام رئیســی حکایت از آن داشــت که هشتمین 
رئیس جمهور با عزمی جزم، به دنبال رســیدگی بی وقفه به مشکالت و رسیدگی های 

میدانی است. 
یک هفته بعد، رئیسی این بار از جنوب غربی راهی جنوب شرقی کشور شد و سیستان 
و بلوچستان به عنوان مقصد دومین ســفر استانی هشتمین رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در صدر اخبار قرار گرفت. خراسان جنوبی، مقصد سومین سفر و ایالم، کهگیلویه 
و بویراحمد و بوشهر به ترتیب به عنوان مقاصد چهارم تا ششم معرفی شدند، سفرهایی 
که تمامی با استقبال رسانه های عمدتاً همسو و نیز مردمی قرار گرفت که به این سفرها 

و نتایج و مصوبات آن عادت کرده و دل بسته بودند. 

< نماینده تهران: به رئیسی پیشنهاد می کنم کمتر به سفرهای استانی برود
ســید رضا تقوی، نماینده مردم تهران می گوید: »به رئیسی پیشنهاد می کنم کمتر به 
سفرهای استانی برود.« او در ادامه گفته: »شرایط کشور، شرایط وعده دادن نیست البته 
ممکن است بگوییم وعده  ها، امیدواری ایجاد می کنند اما اگر با مشکالتی برخورد کردیم 

که نتوانستیم این وعده ها را عملی کنیم، نگاه مردم تغییر می کند.« 
این نماینده مجلس گفته: »پیشــنهاد من به آقای رئیسی، این است که فعال سفرهای 
استانی را کمتر کنید. فرض کنید آقای رئیسی به استانی می رود که استاندار آن می خواهد 
طی یکی، دو هفته آینده تغییر کند، اگر تصمیمی بگیرد با مدیری که نمی داند می ماند 
یا نمی ماند، این تصمیم به جایی نمی رسد. شرایط کشور، شرایط وعده دادن نیست فقط 
باید بگوییم که تالشمان را می کنیم، به عنوان مثال باید وعده دهیم که تمام تالشمان را 
در جهت بهبود زندگی مردم و حل مشکالت به کار می گیریم چون این صحیح است و 
در حال انجام همین کار هم هستند اما اینکه وعده دهیم مثال ما سالی یک میلیون خانه 

می سازیم، در شرایط فعلی این کار تا حدودی سخت است.« 

< فقط دوازده استاندار...
از میان ســی و یک استان، اگرچه گفته شــده که بنا ندارند تمامی استانداران را تغییر 
بدهند - امری که بســیار بعید به نظر می رسد - تنها اســتانداران دوازده استان تغییر 
کرده اند و این بدان معنا است که امور اجرایی نوزده استان همچنان به تصمیم استاندارانی 
ربط دارد که مورد اعتماد دولت دوازدهم بوده اند فلذا در این فقره حق با نماینده تهران 
است که می گوید: »فرض کنید آقای رئیسی به استانی می رود که استاندار آن می خواهد 
طی یکی، دو هفته آینده تغییر کند، اگر تصمیمی بگیرد با مدیری که نمی داند می ماند 

یا نمی ماند، این تصمیم به جایی نمی رسد.« 
اگرچه در برخی هفته ها، اســتانداران سه استان نیز تغییر کرده و منصوب شده اند اما 
 به طور طبیعی تا تغییر تمامی استانداران هنوز باید چند هفته زمان سپری شود و همین 
چند هفته زمان سپری شدن می تواند به نفع دولت و شخص آقای رئیسی نباشد مضافاً 
این که برخی از استانداران معرفی و منصوب شده، در محل خدمت خود دچار چالش ها 
و حواشــِی متعددی شده اند که این نیز طبیعی است اما آن چه می تواند طبیعی تلقی 
نشود سفرهایی پر از وعده و مصوبه است سفرهایی که بار سنگین دولت را سنگین تر و 
مسیر سنگالخی دولت را پر پیچ و خم و مخاطره آمیزتر نیز خواهد کرد که البته چاره 
به اصطالح پیشدســتی کردن و از آن فاصله گرفتن اســت یعنی متوقف کردن موقتِی 

ســفرهای استانی است مسئله ای که با توجه به شرایط روز کشور چندان هم نمی تواند 
پیشنهاد و تصمیم غیر دوستانه و غیر منطقی به شمار آورده شود. 

< سفرهای استانی، سفرهای وعده و مصوبه نه بررسی و مشاهده! 
آن چه به ذهِن این نماینده ی مردم رسیده و دست بر قضا نکته ی درستی است؛ جابه جا 
شدِن اهداف ســفرهای استانی آقای رئیسی است بدین معنا که؛ در این سفرها بیشتر 
از آن که به بررسی و مشاهده صرف شود به وعده و مصوبه تعلق پیدا می کند و همین 
مسئله می تواند خیلی زود بازتاب های بسیاری منفی و ناامید کننده ای به دنبال داشته 

داشته باشد. 
در همان توصیه های ده ماده ای روزنامه ی کیهان، رســانه ی صد در صد حامی و همراه 
رئیســی و دولت ســیزدهم، از جمله مواردی که روی آن دســت گذاشــته شده بود، 

اعتمادســازی از منظرعدم دادِن وعده هایی بود که با شرایِط روز کشور همخوانی ندارد 
و این نقطه ی تضاد و تالقی توصیه ها و امید بســتن ها است یعنی در حالی که رئیسی 
در این ســفرها باید از نزدیک با مشکالت و معضالت آشنا شود در جو گرم و صمیمی 
مردم و با توجه به انتظاراتی که طی دوراِن مختلف به وجود آمده، بحق و طبیعی است 
و حتی الزم )!( این گونه احســاس می کنند که چون رئیس جمهور آمده پس البد هر 
مصوبه ای می تواند ضمانت اجرایی نیز داشته باشد اما دولتی که هنوز نیامده با صدهاهزار 
میلیاردتومان کسری بودجه مواجه است آن هم در شرایط سخت و تلخ تحریمی، چگونه 

به خود اجازه می دهد خود را ضماِن تعهداتی کند که تماماً بارِ مالی به دنبال دارد. 

< خوشبینی و امیدوار بودن خوب است اما نه بدون پشتوانه! 
دولت آمده تا معضالت را حل کند، دولت در تالش است تا گرهِ بسیاری از مشکالت را 
باز کند چه در مباحث سیاست داخلی و چه در مباحث سیاست خارجه. این که باید به 
مردم امید بدهیم و خوشبینانه بیندیشیم بخش اول اما کوچک ماجرا است بخش دوم و 
اصلی ماجرا آن که نباید توقع ایجاد کنیم، تعهد بیافرینیم، خوشبینی کاذب ایجاد کنیم 
و مردم را به آینده ی نزدیک و نیامده حواله دهیم آن هم وقتی متوجه شده ایم که دولِت 
گرفتار در کسری بودجه و تحریم یعنی دولت بدون پول و دولِت بدون پول یعنی دولتی 

که باید گام های خود را محتاطانه و حساب شده بردارد. 

< اشتباهات روحانی را تکرار نکنید
همه، یعنی همراه و منتقد بارها و بارها به روحانی گوشــزد کردند که گذاشتن تمامی 
تخم مرغ ها در یک سبد درست نیست. درست هم نبود که تمامی ارکان حاکمیت در 
گرو برجام قرار گیرد و گرفت و چون درست نبود دولت روحانی به یکی از ناموفق ترین 
و شــاید بدتریِن دولت ها بدل شــد حال اما در جهِت عکس، دولت رئیسی بازهم دارد 
در همان مســیر اشتباهِ دولت روحانی گام بر می دارد و آن معلق نگه داشتن بسیاری 
از مســائل کشور پشت دروازه ی برجام و مسائل هســته ای است یعنی، نه حرف آخر 
را می زنــد که دنیا و ایرانی ها تکلیف خودشــان را بدانند و نه برای مذاکرات راهکاری 
می اندیشــد که فشــاِر روانی جامعه کاسته شود. این مســئله در جهِت عکس همان 
پیمودِن مســیر به روِش اشــتباه روحانی اســت و به همین دلیل است که می گوییم 

اشتباهات روحانی را تکرار نکنید! 

< در بحث کرونا فقط سعید نمکی رفته!؟ 
ایــن روزها که جامعه اندک اندک در حال امیدوارتر گام برداشــتن به دلیل ســرعت 
واکسیناسیون است برخی از مسئوالن ارشد وزارت بهداشت، دقیقا در همان مسیری گام 
بر می دارند که یک سال و اندی سعید نمکی گام بداشت؛ دادن وعده های بی دلیل، طرح 

ادعاهای بی پایه و اظهار نظراتی که اساساً نیازی نیست! 
در چنین فضایی اســت که می بینیم مدارس در بالتکلیفی تمام آغاز به کار کرده، نظام 
آموزشی زیر فشار جامعه ی فرهنگی و خانواده ها در حال له شدن است اما وزارت آموزش 
و پرورش تعیین تکلیف نمی شود و شاید همین مسئله کافی است تا از رئیسی خواسته 
شود چند هفته ای سفرهای استانی را تعطیل کند و بعِد تعیین تکلیف این وزارتخانه و 
برخی حوزه ها و نیز تغییر صد در صدی استانداران و نیز مشخص شدِن راهکارهای دولت 
برای آن میزان از کســری بودجه که قطعی اســت و نیز سیاست های دولت در حوزه ی 
سیاست خارجه، با فراغ بالی بیشتر و برنامه ها و طرح هایی مدون تر راهی سفرهای استانی 

شود آن هم نه برای وعده و مصوبه که تنها برای بررسی و مشاهده.

گزارش تحلیلی آفتاب یزد

وعده های سفراستانی چقدر پشتوانه دارد؟ 

حاکمیت َتراشه 
در راهبرد دیجیتال جهان

ادامه از صفحه اول:
کمپانی 2 تریلیون دالری اَپِل، بزرگترین خریدار تراشه ها در جهان است که 
ساالنه 58 میلیارد دالر برای خرید تراشه هزینه می کند. ساالنه معادل 37میلیارد 
دالر تراشه در صنعت خودروسازی جهان استفاده می شود و کمپانی هایی 
مانند تویوتا و فولکس واگن که از بزرگان این صنعت هستند، ساالنه 4 میلیارد 

دالر صرف خرید تراشه های موردنیاز خود می کنند.
ازآنجاکه تراشه ها از خودروها و قطارها گرفته تا تلفن های هوشمند و سایر 
لوازم الکترونیکی مصرفی، مورداستفاده هستند، نمی توان نسبت به این موضوع 
بی تفاوت بود. بدون تراشــه ها عمالً هیچ دستگاه یا محصول دیجیتالی هم 
در جهان وجود نــدارد )There is no digital without chips(. حاال دیگر 
خودکفایی بیشتر در تولید تراشه، جزء کلیدی و حیاتی راهبرد دیجیتالی به 

شمار می رود.
ریزتراشــه  های مدرن میلیاردها جزء دارند و در کارخانه های فوق پیشرفته 
ساخته می شوند که ده ها میلیارد دالر هزینه می کنند. این محصول پیچیده، 
زنجیره تأمینی به همان اندازه پیچیده ای دارد که هزاران شرکت تخصصی در 
سراسر جهان را ایجاد کرده است. به گفته انجمن صنایع تراشه امریکا یکی 
از اعضای آن ۱۶ هزار تأمین کننده دارد که بیش از 85۰۰ واحد آن خارج از 

آمریکا هستند.
کمبود تراشه در جهان به  دنبال شیوع کرونا و به تبع آن، تعطیلی کارخانه ها و 
افزایش میزان تقاضای جهانی، عالوه بر تولیدکنندگان کامپیوترها و گوشی های 
هوشمند، خودروسازان را نیز به دردسر انداخت. چنین شرایطی منجر به کندشدن 
 تولید طیف وسیعی از محصوالتی شــد که از تراشه ها برای پردازش داده ها 
 ،)A Global Chips Shortage( استفاده می کنند. این کمبود جهانی اخیر تراشه ها
دامنۀ گسترده استفاده از تراشه ها در محصوالت فناورانه امروز و وابستگی شدید 
)Heavy Dependencies( به کشــورهای مشخص زمینه ساز نگرانی اصلی 
سیاست گذاران آمریکا، اتحادیۀ اروپا و چین درباره ظرفیت تولید تراشه بوده 

است و به همین دلیل هم اخیراً تالش کرده اند بر آن بیشتر تمرکز کنند.

2( حاکمیت تراشه در راهبرد دیجیتال آمریکا
سهم ایاالت متحده از ظرفیت تولید تراشۀ جهانی از 37 درصد در سال ۱99۰ به 
۱2 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این کاهش سهم بیشتر به این دلیل 
بوده است که دولت های دیگر کشورها به طور جاه طلبانه در مشوق های تولید 

تراشه سرمایه گذاری کرده اند و دولت ایاالت متحده این کار را نکرده است.
)Act Chips for America( »در همین راستا سال 2۰2۰ »قانون تراشه برای امریکا 

 با هــدف افزایش انعطاف پذیری زنجیره های تأمین تراشــه ایاالت متحده 
 )to Increase the Resilience of US Semiconductor Supply Chains(
تصویب گردیــد. به موجب این قانون دولت امریکا بــه دنبال 52 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری فدرال برای تدارکات تحقیقات، طراحی و ســاخت 
تراشــه های   )Research, Design and Manufacturing Provisions(
داخلی، افزایش تاب آوری زنجیره های تأمین تراشه ها و قطعات نیمه هادی 
در امریکا را هدف گذاری کرد. بر اســاس آمار انجمن صنایع تراشه آمریکا 
)Semiconductor Industry Association( تراشــه ها اولیــن صادرات 

محصوالت الکترونیکی ایاالت متحده در سال 2۰۱9 بوده اند.

 صادرات محصوالت الکترونیکی ایاالت متحده در سال 2019

3( حاکمیت تراشه در راهبرد دیجیتال اتحادیۀ اروپا
به دنبال آمریکا، کمیسیون اتحادیۀ اروپا هم در سال 2۰2۱ جهت خودکفایی 
از اتکا به تأمین کنندگان آسیایی و آمریکایی در حوزه تولید تراشه ها، قطعات 
الکترونیکی و نیمه هادی موردنیاز به دنبال اجرایی ساختن »قانون تراشه ها« 
)Chips Act( است. اروپا می خواهد تا سال 2۰3۰ میالدی سهم خود را از 
بازار جهانی تراشه ها به 2۰ درصد برساند. موانع زیادی بر سر راه تالش های 
اروپا وجود دارد. یکی از این موانع، عدم دسترسی اروپا به مواد معدنی کمیاب 
اســت و این مواد را باید خارج از اتحادیه جست و جو کند. بی عالقه بودن 
شرکت های بزرگ به سرمایه گذاری سنگین در این مسیر هم یکی دیگر از 

مشکالت اتحادیۀ اروپاست.
هدف از اجرای »قانون تراشــه ها« پیوند دادن ظرفیت های تحقیق، طراحی 
و آزمایش ظرفیت های اتحادیۀ اروپا و هماهنگی بین ســرمایه گذاری های 
اتحادیۀ اروپا و همچنین سرمایه گذاری های ملی در این زمینه برای افزایش 
 خودکفایی اتحادیه اســت. هدف ایجاد یک اکوسیســتم تراشۀ اروپایی 
)A state-of-the-art European Chip Ecosystem( به طور مشترک است.

قانون تراشه های اروپایی شامل تحقیقات، افزایش ظرفیت تولید و همکاری 
بین المللی می شــود و این اتحادیه باید به دنبال ایجاد صندوق اختصاصی 
تراشه های اروپایی باشــد. این »قانون تراشه« 3 مؤلفه دارد: نخستین مورد 
آن، ایجاد یک راهبرد تحقیق توســط مؤسساتی در بلژیک، فرانسه و آلمان 
است. مؤلفه دوم یک برنامه جمعی )Collective Plan( برای افزایش ظرفیت 
تولید تراشــه در اروپا با حمایت از نظارت و انعطاف پذیری زنجیره تأمین 
تراشــه )Chip Supply Chain( در طراحی، تولید، بسته بندی، تجهیزات و 
تأمین کنندگان می باشد و هدف حمایت از توسعۀ اَبَر کارخانه های اروپایی 
)European Mega Fabs( بــرای تولیــد حجم باالیی از پیشــرفته ترین 
 تراشه هاســت کــه 2 نانومتر یا کمتر قطــر دارند و بســیار کم مصرف 
)Energy-efficient( هستند. سومین مؤلفه هم چارچوبی را برای همکاری و 
مشارکت بین المللی تعیین می کند. درواقع ایده این نیست که همه چیز در اروپا 
تولید گردد بلکه اعتقاد بر این بوده عالوه بر افزایش انعطاف پذیری تولیدات 
داخلی، باید با داشتن یک راهبرد ویژه، به زنجیره های تأمین خود تنوع مناسبی 
ببخشند. به این ترتیب وابســتگی بیش ازحد )Over-dependence( به یک 

کشور یا منطقه کاهش می یابد.
قانون تراشه ها در راستای سایر اقدامات دیجیتالی )Digital Initiatives( است 
که قبالً در اتحادیۀ اروپا انجام شده است. از این اقدامات دیجیتالی می توان 
به تــالش )the Digital Markets Act and Digital Services Act( برای 
مهار قدرت غول های اینترنتی )”Gatekeeper” Internet Giants( و افزایش 
پاســخگویی پلتفرم های مختلف )Platforms’ Accountability(؛ اقدام به 
)the Artificial Intelligence Act( مقررات گذاری برای برنامه های کاربردی 
پرخطر هوش مصنوعــی )Regulate High-risk Applications of AI( و 
همچنین مقابلــه )via a Beefed up Code of Practice( با اطالعات غلط 

آنالین )Online Disinformation( اشاره کرد.

4( حاکمیت تراشه در راهبرد دیجیتال چین
شی جین پینگ )رئیس جمهور چین( اولویت های متفاوت تکنولوژیکی اش را 
در سخنرانی ای که سال پیش در مجله حزب کمونیست )Qiushi( منتشر شد، 
بیان کرده است. او اذعان کرد که اقتصاد آنالین در حال شکوفایی است و 
گفت که »چین باید سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال، جامعه دیجیتال و دولت 
دیجیتال را باال ببرد« اما »هم زمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی 

بنیان اقتصاد دیجیتال است و صنایع مختلف تولیدی را نباید رها کرد.«
 China Wants Manufacturing—Not the( وال استریت ژورنال در مطلبی
Internet—to Lead the Economy( می نویسد که از دیِد شی جین پینگ دو 
)Nice to Have( نوع فنّاوری وجود دارد: آن هایی که »خوب است« آن ها را داشت 
و آن هایی که »باید« داشت )Need to Have(. رسانه های اجتماعی، تجارت 
الکترونیک و شــرکت های اینترنتی مصرفی جزء آن دست های هستند که 
»خوب است« کشور داشته باشد؛ اما در نگاه او، عظمت ملی به داشتن بهترین 
اَپ چت گروهی یا تاکسی اینترنتی وابسته نیست. در عوض، او فکر می کند 
که چین »باید« به جدیدترین فنّاوری نیمه رساناها، باتری خودروهای برقی، 
هواپیماهای تجاری و تجهیزات مخابراتی دسترسی داشته باشد تا چاالکی 
تولیدی خود را حفظ کند، نیازمند شرکت های غربی نباشد و نهایتاً همچنان 

صنعتی باقی بماند و تبدیل به اقتصاد خدماتی نشود.

از یک دهه پیش، چین دریافت که به زودی به عنوان کم هزینه ترین تولیدکننده 
دنیا، بازارهای جهانی را به دست خواهد گرفت؛ اما این امری موقتی خواهد 
بود، چون پس از مدتی نیروی کار چینی خواهان افزایش دستمزد خواهد شد. 
در این شرایط نیروی کار کشورهای دیگری مانند ویتنام می تواند جای نیروی 
کار چین را بگیرد. برای جلوگیری از این امر، چین درصدد تولید محصوالت 
پیشرفته تر و پیچیده تری هم تراز با آمریکا برآمد؛ اما مشکل اینجا بود که اغلب 
این محصوالت به تراشه های خاصی نیاز دارند که چین توان تولید آن ها در 
داخل را ندارد. الزم به ذکر است که ۶۱ درصد از تراشه های دنیا توسط چین 
برای تولیدات داخلی و بازارهای صادراتی خریداری می شود؛ به عنوان مثال 
دولت چین در سال 2۰۱8 حدود 3۱۰ میلیارد دالر تراشه وارد و اذعان کرده 

بود که توان تولید تراشه های پیشرفته تر را ندارد.
چین بیش از یک صد میلیارد دالر جهت توسعه صنایع نیمه هادی با هدف 
تبدیل شدن به قطب اول تولید تراشه در دنیا سرمایه گذاری کرده است و در 
این راستا، صندوق سرمایه گذاری صنعت چین یا »صندوق بزرگ« 5۱ میلیارد 
دالر )22 میلیارد دالر در سال 2۰۱4 و 29 میلیارد دالر در سال 2۰۱9( به این 
امر بودجه اختصاص داده است. چین از این سرمایه برای پیاده سازی بیش 
از 7۰ پروژه در صنایع نیمه هادی مانند ساخت و احداث کارخانه ها، خرید 
شرکت های خارجی، سرمایه گذاری در طرح های مشترک و غیره استفاده کرد، 
به این ترتیب، جایگاه خود را از تولید صفر درصد تراشه های دنیا به 5 درصد 
ارتقا بخشید. اگرچه کیفیت این تراشه ها امروز پایین است، در آینده این کشور 
قصد دارد سرمایه گذاری در طراحی تراشه ها و تجهیزات و مواد پیشرفته تولید 

محصوالت نیمه هادی را آغاز کند.

5( حاکمیت تراشه در راهبرد دیجیتال ایران
یک استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو 
با نگارنده در رابطه با صنعت تراشه در ایران چنین گفت: »صنعت ساخت 
نیمه رساناها )نیمه هادی ها( بزرگ ترین ضعف فناورانه ایران است. اگر کشوری 
چنین صنعتی داشته باشــد، می تواند کلیه قطعات و ادوات الکترونیکی و 
نوری را بســازد؛ از ریزپردازنده هــا )Microprocessor( گرفته تا فنّاوری 
رادیو شناســه )Radio Frequency Identification( و ازآنجا تا کامپیوتر 
خودرو )Electronic Control Unit( و تراشه های کنترل کننده تمام ادوات 

الکترومکانیکی.
این صنعت به طور گسترده به کمک غربیان در ژاپن، کره و تایوان توسعه یافته 

و اکنون چین هم بدان دست یافته است. گویا روسیه هم دارد.
مدت 4۰ تا 5۰ ســال اســت که افرادی در ایران به دنبال صنعت ساخت 
نیمه رســاناها بوده اند. از دریاســاالر اردالن رئیس سازمان صنایع دفاع که 
می خواست این صنعت را در دهه ۱35۰ در صنایع الکترونیک ایران در شیراز 
راه اندازی کند تا دکتر وجدانی که آزمایشگاه خواص مواد و نیمه هادی ها را در 
جوار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در نیمه دهۀ 5۰ راه اندازی 

کرد و کوره های دیفیوژن را به آنجا آورد.

سهم بازار فروش جهانی تراشه در سال 2019
در دهه ۱3۶۰ سعی در راه اندازی صنایع قطعات الکترونیک ایران در لویزان 
شد. در دهه ۱3۶۰ استادانی چون دکتر شریف بختیار، دکتر اعتمادی و دکتر 
بهبهانی دنبال ایجاد یک البراتوار ساخت مدارهای مجتمع و ادوات نیمه رسانا 

در دانشگاه صنعتی شریف بودند. در دهه ۱37۰ دکتر رشیدیان و دکتر فائز 
و بعضی دیگر همکاران به دنبال احیای پروژه ســاخت نیمه هادی ها بودند. 

متأسفانه هیچ یک توفیق چندانی نیافتند.
به نظر می رسد صنعت ساخت نیمه هادی ها تابویی مانند ذوب آهن در 8۰سال 
پیش ایران شده است. صنعت سیلیکون یا نیمه رساناها هم چنین سرنوشتی دارد؛ 
یعنی هیچ کشور غربی حاضر به فروختن آن به ما نیست. باری به نظرم این 
چیزی است که یکی از مظاهر اصلی فنّاوری پیشرفته است و ما هنوز در آن 

درمانده ایم.«

ختم کالم
مسابقه برای پیشــرفته ترین تراشه ها، مســابقه ای برای رهبری فنّاوری و 
 صنعت است. جایگاه تراشه در راهبرد دیجیتال فقط موضوع رقابت پذیری 
)A Matter of Competitiveness( نیست؛ بلکه این امر به حاکمیت فنّاوری 
)A Matter of Tech Sovereignty( نیز مربوط می شــود. بر اســاس آمار 
انجمن صنایع تراشه آمریکا سهم بازار فروش جهانی تراشه در سال 2۰۱9 
بدین صورت بوده اســت که: 45 درصد برای آمریکا؛ 24 درصد برای کرۀ 
جنوبی؛ 9 درصد برای ژاپــن؛ 9 درصد برای اتحادیۀ اروپا؛ ۶ درصد برای 

تایوان و 5 درصد برای چین.
فارن افرز در مطلبی )The Missing Chips( نوشته است که تأمین نیمه رساناها 
از خیلی قبل تر از همه گیری ویروس کرونا درخطر قرار گرفته بود و این ویروس 
فقط تا حدی مقصر کمبودهای کنونی است. همه گیری کووید ۱9 تا زمانی که 
جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا را تحویل بگیرد باعث شده بود که ابعاد 
وسیع بحران نیمه رساناها چندان به چشم نیاید. یکی از مهم ترین عواملی که 
برای کمبود فعلی نیمه رساناها برشمرده می شود تغییر ناگهانی سیاست تجاری 
آمریکا است. در سال 2۰۱8 دولت ترامپ با توجه به دغدغه هایی که درزمینۀ 
امنیت ملی داشت یک جنگ تجاری و فناورانه را با چین آغاز کرد که تمام 
زنجیره جهانی شده تأمین نیمه رساناها را تکان داد. مشکل صنعت چند میلیارد 
دالری نیمه رساناهای آمریکا زمانی شروع شد که دولت ترامپ از آن برای 
ابزاری علیه شرکت »هوآوی«؛ شرکت غول مخابراتی چینی و مصرف کننده 
بزرگ مدارهای الکتریکی، استفاده کرد. این کار مایۀ آبروریزی بود و باعث 
شد که کمبود کنونی تأمین نیمه رسانا پیش بیاید و کسب وکارها و نیروی کار 
آمریکا صدمه ببیند. اکنون دولت بایدن باید برای مهروموم های آینده، قطعات 

متالشی شده این حوزه را جمع و دوباره سرهم کند.
ازیک طرف؛ همان طور که فارن افرز در مطلب فوق اشــاره کرده اســت، 
تالش های واشنگتن برای بهبود زنجیره تأمین نیمه رساناها نیاز به این دارد که 
هریک از طرفین این شراکت بزرگ، انعطاف نشان دهند. ژاپن، کره جنوبی، 
تایوان و اروپا مأمن و موطن مهم ترین شــرکت هایی هستند که در جاهای 
مختلِف زنجیره تأمین نیمه رساناها قرارگرفته اند و سازنده مدارهای الکتریکی یا 
تجهیزات شبکه اند؛ اما روابط این کشورها به طرز پیچیده ای درهم گره خورده 
اســت و بازی با هر یک از طرف های ماجرا نیازمند بازبینی در دیپلماسی 
کشورهاست. روابط بین توکیو و سئول پرتنش باقی مانده است و اخیراً نیز 
ژاپن محدودیت های صادراتی روی مواد شیمیایی اساسی به تولیدکنندگان 
نیمه رساناها در کره جنوبی اعمال کرده است. تایوان چون بیشترین قطعات را 
برای شرکت های سازنده مدارهای الکترونیکی می سازد باید در مرکز توجهات 
واشنگتن قرار بگیرد؛ اما سیاست همکاری با تایوانی ها به طور اجتناب ناپذیری 
باعث رنجش چین می شود؛ چراکه پکن به این جزیره به مثابه یکی از استان های 
خود نگاه می کند و در پی این اســت که نهایتاً تایوان را به بخشی از چین 

تبدیل کند.
از طرف دیگر؛ بر اساس گزارش رویترز، البته اگر برنامه های جدید دولت های 
جهان اجرایی شود، صنعت تراشه ممکن است وضعیت مشابه دهه ۱97۰ و 
دهه ۱98۰ را پیدا می کند که طی آن هر کشوری تراشه را برای ارتباطات و 
مســائل دفاعی خود حیاتی ارزیابی می کرد؛ اما این ریسک وجود دارد که 
ظرفیت تولید تراشه بیش ازحدی در دنیا ایجادشده و قیمت تراشه ها را پایین 
بیاورد و مانند دهه ۱98۰ که کارخانه های زیادی از استرالیا گرفته تا آفریقای 

جنوبی تعطیل شدند، به بخش های وسیعی از این صنعت آسیب بزند.
با این اوصاف و با در نظر گرفتن تفاوت هایی که در سطح مناسبات بین المللی 
وجود دارد، تالش بسیار گسترده برای اینکه همه چیز را کنترل کنی عین کنترل 
 Overly broad attempts to control everything( نکردن هیچ چیز است

!)are likely to end up controlling nothing

سیاسی

سفرهای اســتانی و آدینه ای ســیدابراهیم رئیسی در 
حالی به ایســتگاه ششم رســیده که هنوز دولت فاقد 
وزیر آموزش و پرورش اســت، وضعیت کرونا همچنان 
به پایداری نزدیک نیز نشــده، نرخ ارز و سکه در برابر 
هرگونه کاهشی از خود مقاومت نشان داده است، حرف 
و حدیث های سازمان بورس و ارواق بهادار تهران تمامی 
ندارد، تابلو بورس، دو در میان - سبز و قرمز است و بانک 
مرکزی به تازگی رئیس خود را شــناخته. در کنار تمامی 
این مسائل؛ در بالتکلیفی به سر بردن مذاکرات برجامی و 
آینده ی تعامالت ایران در مباحث هسته ای در کنار گرانی 
و رکود مردم را دچار دوگانگی های آزاردهنده ای کرده 
اســت. در همین حال نماینده مردم تهران معتقد است 
در این وضعیت، استمرار سفرهای استانی می تواند باعث 

دلسردی و ناامیدی مردم شود! 

تکذیبیه

عراق

تکذیب خبرسازی رسانه های 
معاند پیرامون دستگیری 

قاضی توانمند دادسرای اوین
در پــی ادعای رســانه های معانــد مبنی بر 
دستگیری یکی از بازپرسین توانمند دادسرای 
امنیت »اوین« از ســوی حفاظت و اطالعات 
قوه قضائیه، دادسرای عمومی و انقالب تهران 
ضمن تکذیب این خبر اعالم کرد: هیچ گونه 
گزارشــی در این خصــوص از جانب مراجع 
نظارتــی و حفاظتی مطرح نشــده و ادعای 

مطروحه کذب است. 
به گزارش میــزان، این اطالعیه می افزاید که 
بازپرســی که در مورد آن خبرســازی دروغ 
صــورت گرفتــه از قضات خــوب و توانمند 
دادســرای تهران است که هم اکنون در حال 

رسیدگی به پرونده های مهم می باشد.

عراق: 
روند خروج نیروهای آمریکایی 

از کشور آغاز شده است
ســخنگوی فرماندهی کل نیروهای مســلح 
عــراق از آغاز روند خــروج نیروهای نظامی 
آمریکا از این کشــور خبــر داد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از العربی الجدید، یحیی رسول، 
ســخنگوی فرماندهی کل نیروهای مســلح 
عراق طی بیانیه ای اعــالم کرد: روند خروج 
نیروهای رزمی آمریکا از عراق آغاز شــده و 
تالش های برای تکمیــل روند خروج تا ۳۱ 
دسامبر سال جاری ادامه خواهد داشت. وی 
افزود: خروج این نیروها براســاس برنامه ای 
انجام می شــود که ســتاد عملیات مشترک 
عراق با همــکاری ائتالف بین المللی تنظیم 
کرده است و براساس آن نیروهای مستشار با 
اهداف آموزشی و تجهیز و تبادل اطالعات در 
عراق باقی خواهند ماند که تامین امنیت آن ها 
برعهــده نیروهای عــراق خواهد بود. یحیی 
رســول همچنین گفت که هماهنگی میان 
دوطرف برای تحویل مهمات و تجهیزات این 
نیروها به نیروهای مســلح عراق و هدف قرار 
دادن برخی از مواضع گروه تروریستی داعش 
با استفاده از جنگنده های ائتالف بین المللی 
وجود دارد. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای 
مسلح عراق ادامه داد: در حال حاضر تعدادی 
از یگان هــای رزمی آمریکا آمــاده خروج از 
کشــور و استقرار مجدد در خارج از مرزهای 

عراق هستند. 
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آفتابیزد-گروهشبکه: در نتیجه یک انفجار 
در مسجدی در والیت قندوز در شمال افغانستان 
ده ها نفر از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند. البته 
مسئوالن محلی می گویند دست کم ۵۰ نمازگزار 
در ایــن رویداد کشته شــده اند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان می گوید این انفجار ظهر جمعه، 
در یک مسجد شیعیان رخ داده است. مجاهد اگر 
چه تایید کرده که »تعدادی« در این رویداد کشته 
و زخمی شده اند، اما آمار مشخصی ارائه نکرده است. 
گزارش شده که انفجار در مسجد »سید آباد« در 
منطقه »خان آباد« این والیت هنگامی رخ داده که 
نمازگزاران مشغول ادای نماز جمعه بوده اند. تاکنون 
از شــمار دقیق تلفات ناشی از این انفجار اطالعی 
در دست نیست، اما شاهدان عینی از دیده شدن 
اجساد در نتیجه این انفجار به رسانه ها خبر داده اند. 
به گزارش فرارو، سخنگوی طالبان گفته است که 
»نیروی ویژه« به محل حادثه رفته و بررسی آن را 
آغاز کرده اند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله 
را به عهده نگرفته است. اما قبال مسئولیت بیشتر 
حمالت به مساجد شیعیان در افغانستان را گروه 

داعش به عهده گرفته است. هفته 
گذشــته نیز انفجاری در نزدیک 
مسجد عیدگاه در کابل رخ داد که 
در نتیجه آن دست کم هشت نفر 
کشته و بیست نفر دیگر زخمی 
شدند. در بیشتر از دو ماهی که 
گروه طالبان قــدرت را در کابل 
به دست گرفته اند، این چندمین 
حملــه خونین انتحاری اســت 
که در این کشــور رخ می دهد. 
نخســتین انفجار در هفته دوم 
تســلط طالبان بر افغانستان، در 

نزدیک فرودگاه کابل، زمانی به وقوع پیوســت که 
هزاران نفر تالش داشتند وارد این فرودگاه شوند. 
در آن زمان عملیات تخلیه شــهروندان خارجی و 
همکاران افغان شان جریان داشت و بسیاری تالش 

داشــتند طی همان روند از افغانستان فرار کنند. 
در آن حمله انتحاری که مســئولیت آن را شاخه 
خراسان داعش به عهده گرفت، حدود ۲۰۰ نفر از 

جمله کودکان و زنان جان باختند. 

< محکوم است 
اماسخنگوی وزارت امور خارجه 
ایــران حملــه تروریســتی به 
یک مســجد در والیــت قندوز 
افغانستان را محکوم کرد. سعید 
خطیــب زاده، ضمــن محکوم 
کردن این واقعه تروریســتی با 
خانواده قربانیان این رویداد تلخ 
ابراز همدردی کــرد و بهبودی 
الهــی  مجروحــان را از درگاه 
مسالت نمود. وی تاکید کرد که 
اقدامات تروریستی در هر شکل 

و توسط هر طرفی محکوم است. 

< واکنش کاربران
ایــن رویداد تلــخ واکنش کاربران شــبکه های 

اجتماعی را نیز در پی داشته است. 
یکی از کاربران در این باره نوشته است: »شهدای 
مســجد شــیعیان در والیت قندوز به ۱۰۰ تن 

رسید! کجاست امنیت حکومت طالبانی؟«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »متاسفانه دشمنان 
مردم افغانستان در مســجد جامع سید آباد در 
مرکز والیت قندوز شماری زیادی از هم وطنان 
ما را شهید و زخمی ســاختند. هدف قرار دادن 
مردم بر اســاس قوانین دینی و بین المللی جرم 
بوده و هیچ توجیه انسانی ندارد. مسولین ذیربط 
باید عامالن آن را شناسایی و مجازات نمایند.«. 

دیگری نوشــت: »امنیتی که طالبان وعده دادند 
برای شیعیان نبود. انگار تمام دنیا دست به دست 
هم دادند که نســل شــیعه افغانستان رو در دل 

تاریخ برای ابد مدفون کنند«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: »شیعیان 
همیشــه قربانی هســتند. . قربانی صلح، قربانی 
جنگ، قربانی جمهوری آمریکایی، قربانی امارت 
طالبانی، قربانی تغییر ساختار منطقه و بین الملل، 

قربانی سناریوهای بازیگران ملی و فرا ملی و...«.

فقــر و نداری و مشــکالت اقتصادی موجب 
بزهکاری و افزایش ســرقت موتورســیکلت، 
خــودرو یا اموال شــان در برخی شــهرها از 
جمله تهران بزرگ شــده اســت. با این حال 
ماموران پرتالش کالنتری ها و ادارات آگاهی 
در کمترین زمان توانســته اند با شــگردهای 
پلیسی سارقان را شناسایی، دستگیر و تحویل 
مقامات قضایــی دهند. به عنــوان نمونه با 
همت و تالش ماموران کالنتری ۱۱۰ شــهدا 
تهران توانســته اند نسبت به کشفیات خودرو 
و موتورســیکلت سرقتی اقدام و اموال کشف 
شده را با هماهنگی های الزم به مالباختگان 
تحویل دهند. احتماال بســیاری از خانواده ها 
از این موضوع و تالش شــبانه روزی ماموران 
کالنتری ها و آگاهی اطــالع ندارند اما چاپ 
این گونه یادداشــت ها، موجب اطالع رسانی 
و روشن شــدن اذهان عمومی خواهد شد و 
بیشــتر در جریان امور قرار می گیرند و باعث 
خوشــنودی و خرســندی مردم می شود. در 
کنار تالش ماموران باید موضوعی را یادآوری 
کنم. به دلیل افزایش قیمت تلفن همراه، آمار 
گوشــی قاپی هم باال رفته اما طرح جدیدی 
هم از سوی قوه قضائیه به اجرا گذاشته شده، 
افرادی که تلفن همراه آنان به سرقت می رود، 
می توانند بــا به همراه داشــتن جعبه تلفن 
همراه به تجسس کالنتری محل سکونت شان 
مراجعه و پس از آن اینترنتی در شبکه همیار 
بیست و چهار نامنویسی کنند، به محض این 
که تلفن همراه توسط ســارقان روشن شود 
مورد ردیابی قرار می گیرد و با اجرای این طرح 
امیدواریم  زودتر سارقان شناسایی می شوند. 
مردم هم در حفظ و نگهداری تلفن همراه شان 
بیشتر دقت کنند تا مانند من گرفتار سارقان 

موتورسیکلت سوار نشوند.

کشفیات

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

آفتابیزد-گروهشــبکه:تیمملیفوتبالکشــورماندرسومینروزاز
مســابقاتنهاییانتخابیجامجهانی۲۰۲۲قطرروزپنجشنبهدرورزشگاه
زعبیلبهمصافاماراترفتوموفقشدازسدمیهمانخودبایکگلمهدی
طارمیبگذرد.البتهدرایندیدارسردارآزموندردقیقه۹۰یکضربهپنالتی
راازدستداد.موضوعیکهباعثشداینبازیکنمحبوبباانتشارمتنیدر
اینستاگرامبابتآنازمردمعذرخواهیکند.اونوشتهاست:»تبریکبهمردم
عزیزایرانخداروشــکر۳امتیازمهمیراگرفتیم.بابتپنالتیهمشرمنده
نشدبیشترخوشحالتونکنمامیدوارمبازیبعدیجبرانکنم«.اکنونایران
بااینپیروزی۹امتیازیشدوبااینشرایطصدرجدولگروهAراکهموقتًا
دراختیارکرهجنوبیقرارگرفتهبود،پسگرفت.اگرچهاینپیروزیبسیار
خوشــحالکنندهبودامابهزعمبسیارینگرانکنندههمبودبدانجهتکه

اعضایتیمملیفوتبالآنانسجامهمیشگیرانداشتند.

< برای تیم ملی احساس خطر می کنم
دراینراستاپیشکسوتفوتبالایرانمیگویدشاگرداناسکوچیچتاکتیک
خوبیبرایگلزنیمقابلاماراتنداشتند.هادیطباطبایی،پیشکسوتفوتبال
ایراندرگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:تیمملیمادچاریکاتفاقیمیشود
کهانگارداردبهعقببرمیگردد.بــهعبارتدیگرماداریمبهزمانقبلاز
کیروشبرمیگردیم.درزمانقبلکیروش،مااگرمقابلیکتیمقدرتمند
قرارمیگرفتیمباانگیزهبازیمیکردیمودرمقابلتیمهایضعیفتربرعکس
میشد.درزمانکیروشاینمسئلهتغییرکردواوبابازیکنانطوریبرخورد
میکرددرهربازیکهتمامانگیزهخودرابهنمایشبگذارندامااالنبازهم
تیمملیبهدورانقبلازکیروشبرگشتهاستومنبرایتیمملیاحساس
خطرمیکنم.دروازهبانسابقتیمملیواستقاللادامهداد:مادرتمامخطوط
بازیکنانخوبزیــادیداریموکیفیتبازیکنانتیمملیرانجاتمیدهد.
کیفیتفنیبازیکنانشــرایطرابرایتیمملیعوضکردهاست.موقعیکه
سردارآزمونپشتپنالتیایســتاد،درچهرهاواحساسکردمکهمقداری
خستهاســتودرنهایتهماینبازیکنپنالتیخودراخرابکرد.بایددر
کادرفنیشرایطیپیشبیایدکهبازیکنانتیمملیدچارایناتفاقاتنشوند.
طباطباییباانتقادنسبتبهشرایطفنیتیمملیخاطرنشانکرد:منسرعت
خوبیدرروندبازیتیمملیندیدم.ابتکاربازیبیشتردستتیماماراتبود
وایندرحالیبودکهتیمملینفراتبهترینســبتبهتیماماراتداشته
استوطبیعتاتیمیکهازنفراتبهتریبرخوردارباشد،بایدشرایطبهتری
درزمینبرایخودرقمبزند.پیشکســوتتیمفوتبالایرانافزود:دربازی،
ماچندموقعیتداشــتیم؟مافرصتزیادیبرایگلزنینداشتیم.مادریک
موقعیتورویهوشمهدیطارمیتوانستیمبهگلبرسیم.ایننشاندهنده
ایناستکهماتاکتیکخوبیبرایگلزنینداشتیم.آیاشرحوظایفبازیکنان
دربازیهایتیمملیمشــخصاســت؟مارویکیفیتنفراتخودداریم

نتیجهمیگیریم.اگرکیفیتتاکتیکیخوبیدرتیمملیوجودداشتهباشد،
ملیپوشانمیتوانندغوغاکنند.طباطباییبااشارهاینکهتیمملیبایدروی
کارهایتاکتیکیتمرکزبیشتریداشتهباشد،خاطرنشانکرد:مربیبایدروی
کارهایتاکتیکیکارکندوسرعتتیمیماباالبرودوباایناتفاقاتفوتبال
مازیباترمیشــودوازظرفیتهایخودبیشتراســتفادهخواهیمکرد.در
فوتبالدنیا،تیمهادرابتدارویکیفیتفردیبازیکنانحساببازنمیکنند
واولویترویکیفیتتاکتیکیتیماســت.سوالمنایناستآیامسیهر
وقتکهتوپدستشمیآید،دریبلمیزند؟قطعاچنینچیزیوجودندارد.
اودرپایانگفت:اگرنگرشبهمســائلتاکتیکیوفنیتغییرکند،ماراحت
میتوانیمازمرحلهگروهیجامجهانیصعودکنیم.فکرمیکنمبایدروی۲
مســئلهتاکتیکیکارکنیم؛مسئلهاولآنالیزبازیحریفجهتپیداکردن
نقاطضعفتیمحریفواســتفادهکردنازاشتباهاتحریفاستومسئله
بعدیکارکردنرویمهارتهایســتارههاومهرههایقویتیماستکهدر
مواقعیکهبازیگرهمیخوردبتوانیمرویاینبازیکنانحساببازکنیم.باید
نگرشنسبتبهفوتبالتغییرکندواگرایننگرشتغییرپیداکند،آنموقع

میتوانیمشرایطبهتریبرایخودرقمبزنیم.

< تیم ملی باید منسجم تر بازی کند
مهاجمسابقتیمملیایراننیزگفت:تیمملیایرانآننظموانضباطالزم
رامقابلاماراتنداشــتوتیمبایدمنسجمتربازیکند.مهدیرجبزاده
اظهارکــرد:تیمملیایراندرنیمهاول۲-۴-۴خطیبازیمیکردوامارات
در۱۰دقیقهاولبهترازماشــروعکردامابعدازآنآرامآرامآنهاهمافت
کردند.چیزیکهمشهودبودتغییرتاکتیکدرتیمملیایرانبودکهمنتا

بهحالدرتیمملیندیدهبــودم.ازابتدایبازیتیمملیایرانحریفرااز
جلوتحتفشارقرارمیداد.درتیمملیهمیشهبازیکنانعقبمینشستند
تانظمتیمیراحفظکنندودفاعتیمیشکلبگیردوبعدتوپگیریوحمله
کننداماامروزمتفاوتظاهرشدندوبرنامهآقایاسکوچیچفشارازجلوبود.
اوادامهداد:اماراتیهابرعکسایراندرزمانیکهتوپراازدستمیدادند،
درزمیــنخوددفاعمیکردندوبهدنبالتوپگیریوضدحملهبودند.مابا
اینتاکتیکموقعیتهایخوبیبهدستآوردیمامامتاسفانهچندباراشتباه
کردیموپاسنهاییخوبدادهنمیشدتامتاسفانهاینموقعیتهاازدست
برود.دراینبازیعجوالنهبازیکردیموخیلیزودتوپهایمانازدســت
میرفت.باخونسردیبازینکردیمکهبتوانیمازفضاهااستفادهکنیم.رجب
زادهبابیاناینکه»بازیباکرهســنگینترازبازیبااماراتاست،«گفت:
بایدبهترازاینبازیکارکنیمامااینکهلیگمانتعطیلاستهمدرآمادگی
بازیکنانداخلیتاثیرگذاراســت.خوشبختانهمابازیکنانخالقیداریمو
حضوربازیکنانیمثلعلیقلیزاده،مهدیطارمی،سردارآزمونودیگران
تاثیرگذاراستوبازیکنانمامیتوانندبایکحرکت،حریفراتحتتاثیر
قراردهندامادرکلبایدمنســجمترکارکنیمتامقابلتیمهاییمثلکرهو

ژاپنبهمشکلبرنخوریم.
< واکنش کاربران

بههرحالبردتیمملیفوتبالایرانمقابلاماراتواکنشهاییرادرپیداشت.
سایتAFCباتیتر»طارمیقهرمانایرانمقابلاماراتبود«درخصوصاین
بازینوشت:»ایرانپیروزیدراماتیکیکهمقابلاماراتکسبکرد،سهامتیاز
باارزشدیگردرراهصعودبهجامجهانیبهدستآورد.گلمهدیطارمیدر
فاصله۲۰دقیقهتاپایان،تیمدراگاناسکوچیچراباسومینپیروزیخوددر
صدرجدولگروهAنگهداشت.ایننتیجه،رکوردناکامیاماراتدرشکست
ایرانراتداومبخشیدوباعثشدشاگردانمارویک،دوامتیازیباقیبمانند.
بااینحالجریانبازیدرنیمهدوم،بااخراجشــجاعخلیلزادهبهشدتبه
سوداماراتمیچرخیدامااعالمآفسایدازسویVARباعثشدخلیلزاده
ازجریمهداورفرارکند.چرخشجریانبازیبهنفعایراندردقیقه۷۰تکمیل
شــدومهدیطارمیپسازیک-دویفوقالعادهباآزمون،توپرادردقیقه
۷۰بهراحتیدردروازهاماراتجایداد.میهمانفرصتطالییدیگریبرای

گلزنیداشتکهدروازهبانامارات،پنالتیآزمونرامهارکرد.«
امایکیازکاربراندراینبارهنوشتهاست:»رکوردبینظیرصدرصدبردتیم
ملیبااسکوچیچچقدرخوبهکهبدوندفاعمطلقبازیمیکنیمومیبریم«.
کاربردیگریگفتهاست:»بهروندموجودبهاحتمالزیادصعودایرانوکرهبه

جامجهانیدرهمیندوررفتقطعیمیشه«.
دیگرینوشت:»خیلیسختامابردیم.دمبچههایتیمملیگرمکهدلمردمرا

شادکردند«.

تیمملیفوتبالکشورمانمقابلاماراتپیروزشداماکارشناسانانتقاداتبسیاریبهعملکرداینتیمدارند

ُمردیم تا بُردیم
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ماآزمودهایمدراینشهربختخویش حافظ نامه 
بیرونکشیدبایدازاینورطهرختخویش

تفسیر:دولتدســتوردادهثباتبازاروقیمتهااعمالشود،حافظ
میگوید:قبالبختخودرادراینگونهورطههاوروشهایدستوری

امتحانکردیم.!

نال ســالمینن، نوجوان ۱۶ساله روز چهارشنبه 
ششــم اکتبر به مــدت یک روز پــا جای پای 
سائولی نینیسته، رئیس جمهور فنالند گذاشت. 
 به گزارش یورونیــوز، واگذاری نمادین قدرت به 
نال ســالمینن در این کشور اســکاندیناوی در 
راســتای کارزار »قدرت گیری دختران« انجام 
شده اســت. کارزار »قدرت گیری دختران« در 
فنالند از سوی ســازمان غیردولتی بین المللی 
»پالن اینترنشنال« برای افزایش آگاهی دختران 
به توانایی هایشان و همچنین ترویج حقوق آنان 
راه افتاده است. از همین رو نال سالمینن در کنار 
رئیس جمهور فنالند با سیاستمداران مالقات کرد 
و در یک کنفرانس اقلیمی سخنرانی کرد. نال از 
تجربه روزی که به صورت نمادین رئیس جمهور 
فنالند شــده است به عنوان بهترین تجربه های 
زندگی اش نام برد و گفــت: »باید توانایی های 

دختران بیشتر شناخته شود و همچنین آن ها 
باید بیشتر در سیاستگذاری ها مشارکت داشته 
باشــند.« او در ادامه گفت: »منصفانه نیســت 
تصمیم هایی که تأثیر زیادی بر من دارند بدون 
پرســیدن نظر هم نسل هایم گرفته شوند.« نال 
همچنیــن در مورد آثار اطالعــات غلط درباره 
جنسیت که در فضای مجازی منتشر می شوند 
با رئیس جمهور فنالند گفتگــو کرد. او گفت: 
»اطالعات غلط و ضد اطالعات در اینترنت رشد 
کرده به گونه ای که پیدا کردن اطالعات درست 
واقعاً دشــوار است.« ســانا مارین، نخست وزیر 
فنالند که در سال ۲۰۱۹ قدرت را در ۳۴سالگی 
برعهده گرفــت، در آن زمان جوان ترین رئیس 
دولت در جهان بــود. او رهبری ائتالفی از پنج 
حزب چپ میانه را بر عهده داشــت که همگی 

توسط زنان اداره می شدند.

دختر نوجوان فنالندی 
برای یک روز رئیس جمهور شد

در خبری حیرت آور که تکذیب هم نشــده و 
تایید هم شــده اعالم شده: لبنیات کاهش ده 
درصدی خواهد داشت پیرو این خبر خبرچین 

چند مورد اساسی عرض می کند: 
* آیا در مذاکرات به نتایج خوبی رسیدید که 
استارت کاهشی شدن قیمت ها خورده؟ البته 
منظورمــان از مذاکرات گفتگوها با دامداران و 
فروشگاههای زنجیره ای اســت که ظاهرا هر 
کدام قبــول کردند ۵ درصــد کاهش قیمت 

بدهند؟ 
*به دولت که به قول وزیر خارجه »دولت عمل 

گراست اهل عمل است« عرض می کنیم: 
حتی اگر لبنیات ده درصد کاهش قیمت پیدا 
کند ما چون یاد گرفتیــم از زبان مردم حرف 
بزنیم اعالم می کنیم: مردم جز به کاهش کمتر 

از ۵۰ درصدی رضایت نمی دهند. 
*توقع داریم دولت مثل پروسه واکسیناسیون 
در تزریق لبنیات با قیمت مناســب به جامعه 
هم سریع عمل کند. این دولت »عمل گرا« ما 

را پر توقع کرده! 
*آیا کمبود کلســیم و پوکی استخوانی که ما 
بخاطرعدم مصرف کافی لبنیات و شیر به آن 
دچار شــدیم با ایــن ده درصد کاهش قیمت 
جبران می شــود؟ عمــر رفته ما کــه جبران 
نمی شود الاقل کمبود کلسیم ها جبران شود. 
آیا همانطور کــه وزیر خارجه اعالم کرد آماده 
رفع کمبود برق فالن کشور است آیا وزیرجهاد 
و سایر مسئولین مربوطه هم آماده رفع کمبود 
کلســیم ما می باشــند؟ ما اهالی خبرچین به 
دالیلی دچــار پوکی مغز شــده ایم اما پوکی 
اســتخوان بخاطرعدم مصرف لبنیات را هرگز 

تحمل نمی کنیم و آروم نمی گیگیریم. 
*اگر همین کاهش ده درصدی لبنیات هم در 
راه باشــد احتمال دارد سلطان شیر یا مافیای 
لبنیات اجازه کاهشــی شدن لبنیات را ندهد؟ 

دل شیر می خواهد با سلطان شیر در افتادن! 
*باور کنید اگر گاوهای »شــیر ده« از حسی 
مثــل »وجدان« برخوردار بودنــد از این همه 
گرانی لبنیات دچار عذاب وجدان می شــدند. 
شــاید اگر متوجه می شــدند این شیری که 
از آنان گرفته یا دوشــیده میشود آنقدر گران 
به دســت مردم میرسد در حرکت و جنبشی 
اعتراضی در حمایــت از مردم و مصرف کننده 
اعالم می کردند: تا کاهــش قیمت ها گاوهای 
شــیر ده در اعتصاب خواهند بود و گاو »شیر 

ده« نخواهند بود. 
* آیا این کاهش ۱۰ درصدی قیمت ها امکان 
دارد یک تعلیق موقت باشــد و دوباره همین 
۱۰درصد کاهش هم برگردد؟ در ضمن گوش 
شــیطون کر این ده درصد کاهش هم اتفاق 

بیافتد شق القمری صورت نگرفته!

خبرچین

جشن کاهش ده درصدی
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی 
پیمانکاران

شرکت سهامی بیمه ایران

نوبت اول

شمارهفراخوانارزیابیکیفیثبتشدهدرسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت:۲۰۰۰۰۰۱۰۳۸۰۰۰۰۱۵

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در نظــر دارد عملیــات اجرایــی تامیــن، اســتقرار و راه انــدازی 
ــی موجــود در  ــر جذب ــاژ چیل ــاژ و مونت ــوا خنــک( و دمونت ــر تراکمــی )ه ــک دســتگاه چیل ی
ســاختمان اداری خــود بنشــانی اســتان خوزســتان، شهرســتان اهــواز، میــدان ســاعت ، تقاطــع 
خیابــان هــای ســقراط و لقمــان ، ســاختمان مرکــزی مدیریــت اســتان خوزســتان را از طریــق 
مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد . مــدت زمــان 
اجــرای پــروژه ۴ مــاه شمســی و تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ ۳.۲۵۰.۰۰۰۰۰۰ ریال 

مــی باشــد.
 از شــرکت هــای پیمانــکاری کــه دارای ســوابق اجرایــی و گواهینامه تشــخیص صالحیت شــده 
حداقــل در پایــه ۴ رشــته ابنیــه و ۲ رشــته تاسیســات و تجهیــزات در رســته ســاختمان تاییــد 
شــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دعــوت مــی گــردد جهــت دریافــت فایــل الکترونیکــی 
اســناد ارزیابــی کیفــی حداکثــر تــا ســاعت 1۳ روز شــنبه 1۴۰۰/۰۷/۲۴ بــه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت مراجعــه و پــس از تکمیــل مــدارک و اســناد درخواســتی ، مطابــق شــرح 

اعــالم شــده در اســناد ارائــه شــده اقــدام الزم را انجــام فرمائیــد . 

انفجارمرگباردرقندوزبیشاز۱۰۰کشتهوزخمیبرجایگذاشت
کجاست امنیت حکومت طالبانی؟



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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رئیس ش��ورای اسالمی شهر تهران گفت: متاسفانه دچار کمبود 
فراوان اتوبوس و واگن مترو هس��تیم و ش��هر تهران بیش از هر 
چی��ز دیگری ب��ه تامین وس��ایل حمل و نقل عموم��ی نیازمند 
اس��ت. به گزارش مهر مهدی چمران، اظهار داشت: در شهرداری 
تهران چندان پروژه عمده نیمه تمامی نداریم و عمده پروژه های 
نیمه تمام فعلی مربوط به شهرداری نیستند، اما برخی پروژه های 
مدیریت شهری قبلی شامل خطوط ۶ و ۷ مترو باقی مانده است 
که باید تکمیل و افتتاح ش��وند. او در خصوص مترو تهران ادامه 

داد: طبق طرحی که وجود داشت، مترو تهران باید 
تا جاده ساوه گسترش پیدا می کرد. چمران تشریح 
کرد: میزان تحرک جمعیت��ی متروی تهران رکورد 
جهانی داش��ت، ولی در حال حاضر با کمبود واگن 
مواجه هس��تیم. زمانی مترو تهران روزانه ۲ میلیون 

نف��ر را جا به جا می کرد و حال این می��زان به علت کرونا به ۸۰۰ 
هزار نفر رس��یده است. رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان 
اینکه واگن س��ازی تهران متعلق به مترو است، اما قطعات اصلی 

واگ��ن مانند موتور آن باید از خارج وارد ش��ود ادامه 
داد: ما در ایران تا ۸۰ درصد واگن را ایجاد می کنیم. 
ام��ا ارز و فاینانس مورد نیاز خرید قطعات را نداریم و 
اگر همه چیز هم آماده ش��ود، حداقل یک سال و نیم 
زمان می برد تا به نتیجه برسیم. وی گفت: متاسفانه 
دچار کمبود فراوان اتوبوس هس��تیم و طبق طرح جامع ترافیک 
تهران، باید ۸ هزار اتوبوس در تهران داش��ته باش��یم، اما فقط ۲ 

هزار اتوبوس داریم.

 تهران به تامین وسایل حمل و نقل عمومی نیازمند است

 پلیس راهور

 مکث 

 آموزش 

 بهداشت

 خبر ویژه

رئیس پلیس راهور تهران:
طرح موتوریار

 متوقف نشده است
رئیس پلیس راهور ته��ران گفت: طرح موتوریار 
متوقف نش��ده و همچن��ان با جدی��ت درحال 
اجراس��ت. به گ��زارش برنا؛ او با اش��اره به اینکه 
س��اعات اجرای این ط��رح تغییر ک��رده، افزود: 
درحال حاضر از س��اعت ۷ تا 9 صبح و از ساعت 
11 تا 13 طرح موتوریار اجرا می ش��ود.حمیدی 
بیان کرد: طرح موتوریار در ۲۰۰ نقطه از ش��هر 

تهران توسط پلیس راهور در حال اجراست.

روستا »آبچالکی« لنگرود
 جذابیت های شهرس��تان لنگرود تنها به ساحل 
دریای خزر در منطقه چمخاله یا جاده گردشگری 
لیالکوه خالصه نمی ش��ود. بلکه در این شهر که 
میان پیوند کوه و دریا احاطه شده است روستاهای 
زیبایی نهفته اند که می توانند مقصد یک سفر یک 
روزه باش��ند. نام لنگرود ترکیبی است از دو پاره 
واژه لنگ��ر و رود. لنگر به معنی وقار و س��کون و 
آرامش است همان گونه که کشتی لنگر انداخته 
آرامش می یابد. این شهرس��تان بر روی جلگه ای 
سرسبز و 1۰ کیلومتر با دریای خزر فاصله دارد 
و در قسمت های جنوبی آن کوهپایه های جنوبی 
آن جنگلی دیده می شود. به گزارش ایسنا، یکی 
از جذابیت ه��ای شهرس��تان لنگرود، روس��تای 
کوهستانی »آبچالکی« است که به این دلیل که 
تمامی ش��هر لنگرود و ساحل دریای کاسپین از 
بلندای آن قابل رویت است، به بام لنگرود معروف 
شده است.تماشای شهر لنگرود در هاله ای از ابرها 
در کنار باغ های چای و عطر خوش سبزینگی در 
آبچالکی هر شهروند و گردشگری را فرا می خواند.

وزارت علوم: 
بنای ما فعال آموزش مجازی 

خواهد بود
معاون آموزش��ی وزارت علوم ب��ا تاکید بر اینکه 
نمی توان زمانی قطعی برای آغاز آموزش حضوری 
اعالم کرد، گفت: بنای ما این اس��ت دانشجویان 
این ترم آموزش مجازی داشته باشند، به همین 
جهت لیست دانشجویان برای دریافت اینترنت 
رایگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است. دکتر 
علی خاکی صدیق در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
وزارت علوم بنا را بر این گذاش��ته اس��ت که ترم 
جاری دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی نیز 
مجازی برگزار شود به همین جهت دانشجویان 
تا پای��ان ترم می توانند از اینترن��ت رایگان برای 
آموزش مجازی اس��تفاده کنند. ما طی سه ترم 
گذش��ته نیز اینترنت رایگان برای دانش��گاهیان 
داشتیم که امیدواریم برای ترم پیش رو نیز این 
امر بطور کامل و برای همه دانشجویان به راحتی 

محقق شود.

آیا ویروس »یزو« 
می تواند پاندمی دیگری را

 به همراه داشته باشد؟
ب��ه گفته یک متخصص ویروس شناس��ی روزانه 
ده ها ویروس  جدید با ژنتیک و اش��کال مختلف 
شناسایی می شوند و هنوز مقاالت علمی که بیان 
کند، ویروس» یزو« توانایی ایجاد پاندمی جدید را 
داشته باشد، منتشر نشده است.طلعت مختاری 
آزاد در گفت  وگ��و با می��زان در خصوص ویروس 
»یزو« که به تازگی در کش��ور ژاپن کشف شده 
اس��ت، گفت: ویروس »یزو« اخیرا یعنی در سال 
۲۰19 در ش��هر هوکایدو ژاپن شناس��ایی شد و 
به دلیل اینکه نام قدیمی ش��هر هوکایدو »یزو « 
بوده است، این ویروس »یزو« نامیده شد. استاد 
ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران ضمن اشاره به اینکه این ویروس 
در واقع یک ویروس نوپدید و ویروسی مشترک 
بین انس��ان و حیوان اس��ت، ادامه داد: »یزو« به 
غیر از انس��ان در گوزن و راکون نیز دیده ش��ده 
و به جز آربو ویروس ه��ا در خانواده بونیا ویریده 
نیز اس��ت.این متخصص ویروس شناسی با بیان 
اینکه ویروس »یزو« همانند بیماری کریمه کنکو 
از طریق گزش کنه منتقل می شود و عالیم اصلی 
آن تب، کاهش پالکت ها و لوکوس��یت ها است، 
اف��زود: تاکنون موارد کمی از م��وارد ابتال به این 
ویروس گزارش ش��ده و در این خصوص نیاز به 
بررس��ی بیشتر است.حسین کیوانی در پاسخ به 
این سوال که آیا ویروس »یزو« می تواند پاندمی 
دیگری را به همراه داش��ته باش��د؟، توضیح داد: 
روزان��ه ده ها ویروس  جدید با ژنتیک و اش��کال 
مختلف شناسایی می شوند و هنوز مقاالت علمی 
که بیان کند، ویروس» یزو« توانایی ایجاد پاندمی 
جدید را داش��ته باشد، منتشر نشده است. استاد 
دانشگاه علوم پزش��کی ایران اظهار کرد: به جزء 
ویروس کرونا و ویروس هایی که در گذشته وجود 
داش��ته اند، به نظر نمی رس��د وی��روس دیگری 
 توانایی بیماری زایی س��خت و ایج��اد پاندمی را 

د اشته باشد.

تقاضای رئیس سازمان
 ثبت اسناد و امالک از وایپو 

آفتاب یزد: رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
از وایپو درخواس��ت داش��ت تا امکان دسترسی 
رای��گان یا کم  هزین��ه ایران ب��ه دیتابیس های 
تجاری جستجوی اختراعات که در حال حاضر 
استفاده از آن ها متضمن پرداخت هزینه است، 
برای ایران فراهم گ��ردد تا زمینه ارتقا کیفیت 
اختراعات ثبت ش��ده و نیز تسریع در رسیدگی 
به اظهارنامه ها فراه��م گردد.دکتر خدائیان در 
نشست مش��ترک با دارن تانگ، مدیرکل وایپو 
ضمن ابراز امیدواری از تداوم همکاری مشترک 
ایران و وایپو در طول مدت مسئولیت مدیرکل 
جدید، اظهار کرد: ایران در حوزه مالکیت معنوی 
جز کشور های برتر بوده و بر اساس آمار منتشره 
وایپو در س��ال گذشته در حوزه ثبت اظهارنامه 
عالئ��م تجاری، طرح های صنعت��ی و اختراعات 
به ترتی��ب در رتبه های ۵، 1۲ و ۲۰ جهان قرار 
داشته که به نسبت تولید ناخالص ملی و برابری 
قدرت خرید، موفقیت چش��م گیری به ش��مار 
می رود.وی افزود: ما همچنین از زیر ساخت های 
قانون��ی الزم برای حمای��ت از این گونه حقوق 
برخوردار هس��تیم و اخیراً نیز نسبت به اصالح 
و به روز رسانی قانون ثبت اختراعات، طرح های 
صنعت��ی و عالئم تجاری مص��وب 13۸۶ اقدام 
گردیده که در حال نهایی ش��دن، اس��ت.دکتر 
خدائیان در ادامه از وایپو درخواس��ت داشت تا 
امکان دسترس��ی رایگان یا ک��م هزینه ایران به 
دیتابیس های تجاری جس��تجوی اختراعات که 
در حال حاضر استفاده از آنها متضمن پرداخت 
هزینه اس��ت، برای ایران فراهم گردد تا زمینه 
ارتقا کیفیت اختراعات ثبت ش��ده و نیز تسریع 
در رس��یدگی به اظهارنامه ه��ا فراهم گردد.وی 
 DAS همچنی��ن امکان اس��تفاده از سیس��تم
جهت تس��ریع در رس��یدگی به اظهارنامه های 
اختراع را خواس��تار ش��د. نماین��ده جمهوری 
اس��المی ایران در وایپو، موضوع ایجاد یک دفتر 
خارجی وایپو در ای��ران به منظور ارائه خدمات 
این سازمان به کشور های منطقه را مطرح نموده 
و از مدیرکل وایپو خواس��تند مساعدت الزم در 
این زمینه صورت پذی��رد.دارن تانگ، مدیرکل 
وایپو نی��ز ضمن تبریک کس��ب رتبه های برتر 
جهانی توسط ایران در حوزه ثبت اظهارنامه های 
مالکیت صنعتی، به تاریخ دیرینه ایران اش��اره 
کرد و افزود: با توجه به پیشرفت های چشم گیر 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه مالکیت معنوی 
و نقش فعال نمایندگی این کش��ور در وایپو، از 
معاونی��ن وایپو درخواس��ت میکنم ت��ا نهایت 
همکاری را با ایران داش��ته و کارگروه هایی نیز 
به منظور پیگیری درخواس��ت های مطرح شده 

توسط دکتر خدائیان تشکیل گردد.

<جمهوری اسالمی ایران 
در زمینه ایجاد دفتر خارجی وایپو آمادگی دارد
دکتر خداییان همچنین خواستار همکاری های 
نزدیک وایپو با جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
ایجاد دفتر خارجی وایپو در کشورمان با توجه به 
وجود زیرساخت ها و ظرفیت های ملی؛ پیگیری 
روند پیش��رفت کار و اثربخش��ی پروژه تیسک؛ 
کمک به ایجاد مرکز آموزش مالکیت معنوی و 
برگزاری مدارس تابستانه وایپو به زبان فارسی در 
منطقه با مرکزیت ایران گردید. معاون مدیرکل 
وایپو در بخش توس��عه ملی و منطقه ای، ضمن 
اش��اره به این که ش��رایط کنونی برای تعامل با 
ایران بسیار مناسب است، بیان داشت: به زودی 
فرآین��د اجرایی کردن پروژه تیس��ک در ایران 
آغاز خواهد ش��د. وی در خص��وص ایجاد مرکز 
آموزش مالکی��ت معنوی در ای��ران و برگزاری 
دوره های آموزش��ی که به گفته دکتر خداییان 
جز اولویت های این مرکز اس��ت، با استقبال از 
ایجاد ی��ک focal point آموزش��ی در مرکز 
مالکیت معنوی، اف��زود: وایپو آمادگی دارد تا با 
همکاری این مرکز، دوره های آموزشی تابستانه 
)summer school( را ب��رای دانش آم��وزان 
کشورهای فارسی زبان منطقه برگزار نماید. دکتر 
خدائیان نیزبه ظرفیت های خوب ایران در زمینه 
کس��ب وکارهای خالق و دانش محور و ضرورت 
حمای��ت از این کس��ب و کارها و ارائه آموزش به 
آنان در جهت استفاده بهینه از دارایی های فکری 
خود اشاره داشت. معاون توسعه ملی و منطقه ای 
وایپو، در این رابطه بیان داشت وایپو این آمادگی 
را دارد ت��ا با ارائه آموزش های پ��روژه محور، از 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط و کارآفرینان 
ایرانی جهت ورود ب��ه بازارهای جهانی حمایت 
نمای��د. در پایان مق��رر گردید مرک��ز مالکیت 
معنوی س��ازمان، موارد مطرح شده را از طریق 

بخش های مربوط وایپو پیگیری نماید.

9 اجتماعی

تاالب های کش��ور در وضعیت قرمز قرار دارن��د، تاالب هامون هم به 
عنوان س��ومین تاالب بزرگ کشور از این قاعده مستثنا نیست و در 
وضعیت نابودی قرار دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، تاالب هامون 
در دش��ت سیستان و بلوچستان با مساحت ۴۰۰۰ کیلومتر مربع در 
فصول پر آب بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور است که از این مقدار 
3,۸۲۰ کیلومتر مربع متعلق به ایران و بقیه متعلق به افغانستان است، 
این تاالب از 3 دریاچه کوچک به نام های هامون پوزک، هامون صابری 
و هامون هیرمند تش��کیل شده اس��ت.آب تاالب هامون از سرچشمه 
رودخانه های هیرمند، خاش رود، فراه، هاروت  رود، شوررود، حسین آباد 
و نهبندان تامین می شود. طی سال های اخیر با توجه به خشک سالی ها 
و تغییرات اقلیمی بخش عظیمی از تاالب هامون خشک شده، است.
علی ارواحی متخصص مدیریت زیست بوم های تاالبی، درباره اهمیت 
تاالب هامون گفت: تاالب هامون، سومین دریاچه بزرگ ایران پس از 
کاسپین و ارومیه بوده و بعنوان رامسر سایت و ذخیره گاه زیست کره 
توسط کنوانسیون رامسر و سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. این 
تاالب، تاالبی مرزی و آب شیرین است و وسعت آن در زمان پر آبی، 
۵۶۶۰ کیلومتر بوده که ح��دود ۷۰ درصد آن در ایران و بیش از 3۰ 
درصد آن در کشور افغانستان واقع شده است. وی گفت:از ویژگی های 
بارز تاالب هامون می توان به وابستگی شدید معیشت جوامع محلی 
به منابع تاالب از جمله صیادی، دامداری، کشاورزی و صنایع دستی 
و همچنین نقش آن در کنترل و ذخیره سیالب، جلوگیری از انتشار 
ریزگرد ها و فرسایش بادی و همچنین تعدیل آب و هوای منطقه اشاره 
کرد. وی در مورد وضعیت تاالب هامون اشاره کرد: تاالب هامون بیش 
از دو دهه با محدودیت جدی منابع آب و عدم تخصیص حقابه کامل 
مورد نیاز آن، مواجه بوده است. در طول این مدت، تنها در سال های 
1393 و 139۸ و در نتیج��ه بارش ه��ای غیرنرم��ال و ورود جریانات 
س��یالبی، شاهد آبگیری وسعت قابل توجهی از تاالب هامون بوده ایم 
و متاس��فانه هم اکنون با توجه به بارش پایینتر از نرمال س��االنه به 
میزان 3۵ میلی متر و عدم تخصیص حقابه مورد نیاز آن، تقریبا بطور 
کامل خشک ش��ده است. این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: 
شرایط امروز تاالب هامون از یک سو محصول احداث سد های کنترلی 
و تنظیمی نظیر بند کمال خان بر روی رودخانه هیرمند و بهره برداری 
از کانال انحرافی برای هدایت س��رریز آن به گود زره و از سوی دیگر 
نتیجه مدیریت غیر یکپارچه منابع آب های داخلی در کشور است که 
از مصادیق آن می توان به احداث و ایجاد سازه های کنترلی با تبخیر 
س��طحی باال و توسعه طرح های کش��اورزی )آن هم در منطقه ای با 
اقلیم خش��ک و نیمه خشک و متوسط بارش ساالنه ۶۰ میلی متر( 
و اولویت بخشی به مصارف کشاورزی و نادیده گرفتن حقابه تاالب، 
اشاره کرد. این در حالی است که برنامه مدیریت تاالب هامون، تدوین 
و ابالغ ش��ده و علیرغم ایجاد کمیته های مدیریت بین بخشی تاالب 
هامون در سطوح مختلف، نشانی از همکاری، هماهنگی و مشارکت 
موثر بخش ه��ای کلیدی ذینفع و ذیمدخل جهت حفاظت از تاالب 
هامون و احیای این زیس��ت بوم ارزشمند دیده نمی شود. ارواحی در 
خصوص دیگر تهدیدات تاالب هامون بیان کرد که مهمترین مشکل 
تاالب های هامون، کمبود شدید منابع آبی تخصیص یافته به تاالب 
اس��ت و دیگر تهدیدات پیش روی آن ش��امل دیپلماسی غیر موثر 
آب های مرزی، مصارف غیر اصولی در بخش کشاورزی، رقابت شدید 
بهره برداری از منابع آب در بخش کش��اورزی با تاالب، مدیریت غیر 
یکپارچه منابع آب، ورود رسوبات جریانات سیالبی به تاالب، فرسایش 
بادی و از دست رفتن منابع خاک، قطع ارتباط اکولوژیک تاالب های 
هام��ون پوزک، هامون هیرمند و هام��ون صابری، از بین رفتن تنوع 
زیستی خصوصا ذخایر آبزیان و پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی 
تاالبی به اراضی کش��اورزی، تغییر فاکتور ه��ای اقلیمی و جابجایی 
فصول پر باران و کم باران، تاب آوری پایین در برابر تغییرات اقلیمی 
و همچنین تبخیر سطحی باال و متوسط بسیار پایین بارش ساالنه، 
است.وی در ادامه درباره پیامد های خشک شدن تاالب هامون گفت: 
عالوه بر از دس��ت رفتن منابع آب، خاک و تنوع زیس��تی، در نتیجه 
خشک ش��دن تاالب هامون، بطور مش��خص معیشت 3۷۰۰ صیاد 
محلی که بطور مس��تقیم از تاالب هامون صید می کردند و مشاغل 
غیرمستقیمی نیز که بواسطه عرضه محصوالت صید شده از تاالب در 
بازار های محلی، بازار های خارج استان و مراکز تولید خوراک آبزیان، 
ایجاد می شد، در شرایط فعلی از دست رفته اند. عالوه بر آن پوشش 
گیاهی تاالب که پیش از این مورد استفاده دامداران و تولیدکنندگان 
محلی صنایع دستی قرار می گرفت، به تدریج از بین رفته و معیشت 
ای��ن گروه از بهره برداران نیز با خطر جدی روبرو اس��ت. متخصص 
مدیری��ت زیس��ت بوم های تاالبی اف��زود: در نتیجه از دس��ت رفتن 
فرصت های درآمدزایی برای جوامع محلی از یک س��و شاهد افزایش 
نرخ بیکاری و کاهش س��طح درآمد خانوار های روستایی بوده ایم و از 
سوی دیگر، تشدید فرس��ایش بادی و انتشار ریزگرد ها باعث شیوع 

برخی بیماری ها و همچنین کاهش سطح رفاه و مطلوبیت سکونت 
گاه های روستایی شده تا جایی که برخی از روستا های مرزی تخلیه 
شده و روستاییان به مهاجرت از روستا ها و اسکان در مناطق حاشیه 
شهر های بزرگ نظیر زاهدان، چابهار و ایرانشهر مبادرت کرده اند که 
خود تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی و مخاطرات امنیتی بیشتری 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت. عالوه بر آن هزین��ه قابل توجهی برای 
حفظ س��المت مردم و ایجاد فرصت های ش��غلی جایگزین به دولت 
تحمیل می شود.ارواحی در خصوص راهکار های احیای تاالب هامون، 
عنوان نمود: با توجه به تجارب متعدد در کش��ور، و مقدار آب مورد 
نیاز برای احیای تاالب هامون به نظر میرس��د راهکار هایی همچون 
انتقال آب از دریای عمان یا اس��تحصال آب ه��ای ژرف به دالیلی از 
جمله ناچیز بودن می��زان آب دریافتی، هزینه باال، زمانبر بودن این 
دس��ت پروژه ها، تغییرات اکوسیس��تمی و دیگ��ر پیامد های منفی 
زیست محیطی، ایجاد تقاضای بیشتر آنهم بصورت ناپایدار در حوضه 
مقصد و محروم ساختن حوضه مبدا از منابع آب در دسترس و بروز 
نارضایتی های اجتماعی، راهگش��ا و موثر نخواهند بود. وی در پایان 
مجموعه اقدامات پیشنهادی برای حفاظت و احیای تاالب هامون را 
اینگونه برشمرد: اهتمام دولت در اجرای موثر برنامه مدیریت جامع 
ت��االب هامون و الزام تمامی بخش ه��ای اجرایی به ایفای تعهدات و 
مسئولیت هایشان؛ دیپلماسی فعال آب های مرزی جهت بروز رسانی 
معاهده سال 13۵1 با توجه به نیاز کنونی تاالب هامون و همچنین 
تدوین و اجرای چارچوب همکاری های مش��ترک برای احیای تاالب 
هامون بین کشور های س��هیم از تاالب هامون؛ احداث ایستگاه های 
آنالی��ن هیدرومتری برای پایش م��داوم حقابه تخصیصی به تاالب 
هامون؛ بهسازی و بازسازی سیستم های انتقال آب شرب و کشاورزی؛ 
تغییر الگوی سنتی کشاورزی به الگوی کشاورزی سازگار با اقلیم در 
کنار آموزش گسترده کارشناسان و کشاورزان محلی؛ مطالعه زنجیره 
ارزش محصوالت کم آب بر و تحلیل بازار برای ایندس��ت محصوالت 
همراه با توانمندسازی جوامع محلی برای تسهیل دسترسی به بازار 
و درآمدزایی از محل فرآوری محصوالت جانبی؛ احداث نیروگاه های 
بادی و ایجاد هاب انرژی به منظور جایگزینی آن با انرژی های معمول 
در س��طح محلی و صادرات آن به دیگر کشورها؛ تسهیل داد و ستد 
مرزی و حمای��ت از صندوق ها و تعاونی های محلی برای جایگزینی 
مش��اغل س��ازگارتر با منابع تاالب نظیر گردش��گری، تولید صنایع 
دستی و آبزیان با کشاورزی؛ و استفاده مجدد از آب مصرفی از طریق 

بازچرخانی آب و تصفیه فاضالب است.

<حقی که به تاالب ها نمی رسد
از سوی دیگر درحالی از سال آبی خشکی وارد پاییز شده ایم که هنوز 
خبری از بارش گسترده باران در کشور نیست و وضعیت تاالب هایی که 
حق آبه آن ها به صورت کامل  پرداخت و رهاسازی نشده از هر زمان دیگر 
شکننده تر است. یک کارشناس محیط زیست معتقد است که وضعیت 
امروز تاالب ها بیشتر مربوط به دخالت های انسانی و حق آبه های  پرداخت 
نش��ده است. در حالی خشکسالی تامین آب ش��رب را برای شهرها و 
روستاها با مشکل روبه رو کرده است که تاالب های کشور نیز در این میان 
خشک و خشک تر شده اند. تاالب هایی که براساس ماده ۴ »آیین نامه 
جلوگیری از تخری��ب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها« وزارت نیرو 
باید میزان سهم آن ها از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت 
مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در 
اولویت دوم پس از آب شرب و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 
تامین کند. حال در شرایطی که حق آبه تاالب ها  به طور کامل پرداخت 
نشده که بنابر پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور، مقدار بارندگی 
در فصل پاییز امس��ال به احتمال زیاد کمتر از حد نرمال خواهد بود. 
کاهش بارندگی و مدیریت نامناس��ب بهره برداری و توزیع آب نه تنها 
طی یک سال اخیر بلکه سال های متمادی باعث ایجاد بحران هایی از 
جمله فرونشس��ت زمین و خشک ش��دن تاالب ها شده است. محمد 
حسین بازگیر - کارشناس محیط زیست می گوید: ایران دارای بیش 
از ۲۵۰ تاالب است که از این تعداد حدود 1۴۵ تاالب به طور رسمی در 
آئین نامه مصوب دولت و زیرمجموعه قانون حفاظت و احیا و مدیریت 
تاالب ها ثبت شده است و مابقی نیز مشمول تعریف تاالب می شوند. ۲۶ 
تاالب نیز عضو »کنوانسیون رامسر« )قرارداد بین دولتی که به منظور 
حفاظت از تاالب ها در شهر رامسر استان مازندران منعقد شد( هستند 
اما تعدادی از تاالب های کش��ورمان هم در معرض خطر از بین رفتن 
هستند. تاالب های هامون، شادگان، بختگان، پریشان و خیلی تاالب های 
دیگر با کمبود آب و عدم تأمین نیاز آبی محیط زیستی خود مواجهند و 
همین وضعیت باعث شده است که کارکردهای تاالب از جمله خدمات 
اکوسیس��تمی از بین برود. این کارشناس محیط زیست کمبود آب و 
عدم تأمین حق آبه ها را ناشی از خشکسالی و بهره برداری های بی رویه از 
منابع آبی و عدم رعایت حقابه تاالب ها می داند و می افزاید: منابعی هم 
که وارد تاالب ها می شوند، آلودگی هایی به همراه دارند و تاالب ها را آلوده 
می کنند. او همچنین نسبت به تغییر وضعیت وسعت و حجم آب دریاچه 
ارومیه نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی می کند و می گوید: حجم آب 
دریاچه ارومیه به نصف کاهش یافته است. بازگیر همچنین معتقد است 
که بیشتر اتفاقاتی که درمورد تاالب ها افتاده عمدی و ناشی از دخالت و 
دستکاری های انسانی به ویژه نحوه بهره برداری از منابع مانند آب است و 
عامل این مشکالت نیز نوع نگاهمان است. این کارشناس محیط زیست 
با تذکر این نکته که زیستگاه فقط یک محل برای گذراندن چند روز 
نیست، می گوید: زیستگاه، نوعی پشتیبان برای نسل های متوالی و ادامه 
حیات آن ها اس��ت که اگر از بین برود، ش��اهد کوچ دائمی یا انقراض 
گونه ها خواهیم بود. ما در برابر تاالب ها، تعهدات قانونی خارجی و داخلی 
داریم بنابراین حکمرانی محیط زیستی ما باید کامل تر شود و خانواده 
بزرگ دغدغه مند محیط زیست نیز بیشتر یکدیگر را یاری کنند؛ به این 
معنا که بازدارندگی در این حوزه باید فراتر از سازمان حفاظت محیط 
زیست باشد. بر اساس این گزارش وضعیت نابسامان تاالب ها و حقی که 
براساس قانون از آب دارند، در حالی نادیده گرفته شده است که بیش از 
۸۵ درصد منابع آب کشور در صنعت کشاورزی مصرف می شود. از این 
رو بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای نجات تاالب ها را در کاهش 
مصارف آب در بخش کشاورزی از طریق اصالح الگوی کشت همچنین 
روش های آبیاری می دانند. محسن موسوی خوانساری- کارشناس آب 
- نیز با اشاره به قوانینی که بر  پرداخت حق آبه تاالب ها تاکید می کنند، 
گفته بود: تصویب چنین قوانینی نشان از اهمیت باالی حیات رودخانه ها 
و تاالب ها فارغ از شرایط خشکسالی یا ترسالی دارد بنابراین الزم است 
با توجه به س��قف آب موجود در یک سال آبی، حق آبه محیط زیست، 
صنعت، کشاورزی و شرب از یکدیگر جدا شود و هرکدام بنا بر اهمیتی 
که دارند،  پرداخت شود اما متاسفانه هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین 
وجود ندارد. این کارش��ناس آب ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط 
زیست را مقصر اصلی  پرداخت نشدن حق آبه زیست محیطی تاالب ها 
توسط وزارت نیرو می دانست، تاکید کرده بود: سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت باید از ظرفیت هایی که قانون در اختیار آن قرار داده استفاده 
کند و از دس��تگاه های مس��ئول تامین آب به  دلیل نپرداختن حق آبه 
زیست محیطی شکایت کند. این س��ازمان متولی باید از دادستانی و 
مدعی العموم درخواست احقاق حق کند اما متاسفانه ضعف از سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت است که چنین اقدامی نمی کند و در نتیجه 
وزارت نیرو و ش��رکت های آب منطقه ای حق آب��ه تاالب ها را  پرداخت 

نمی کنند.

 چه اقداماتی برای احیای سومین دریاچه بزرگ کشور الزم است؟

 نتیجه خشک شدن تاالب هامون

علی دهق��ان کی��ا، رئیس 
کانون بازنشس��تگان ش��هر 
تهران، با اش��اره به مخالفت 
برخی از نمایندگان مجلس 
با دائمی سازی همسان سازی 
گفت:  بازنشستگان،  حقوق 
هنوز به طور قطعی مشخص 
نماین��دگان  ک��ه  نش��ده 

مجلس با دائمی سازی مخالفت کردند یا خیر اما 
بازنشستگان قطعا نسبت به این عمل نمایندگان 
واکنش منفی خواهند داش��ت.به گزارش برنا، او 
با اش��اره به اینکه تورم از ابتدای سال 1۴۰۰ که 
تاکنون ۶ ماه از س��ال گذشته، ۲ میلیون تومان 
به س��بد هزینه خانوار اضافه کرده اس��ت، افزود: 
بازنشستگان با چنین ش��رایطی چه طور زندگی 
کنند؟ ای��ن که برخی از نماین��دگان می گویند 
دائمی سازی همسان سازی حقوق انجام نشود، آیا 
به فکر معیشت بازنشستگان هستند؟ نمایندگان 
بای��د به فکر افزایش قدرت خرید بازنشس��تگان 
باش��ند. دهقان کیا با بیان این که مرغ، گوش��ت 
و... از س��فره بازنشستگان پریده است، بیان کرد: 
حداقل بگیران تامین اجتماعی دیگر توان خرید 
ندارند و فقط متوس��ط بگیران تامین اجتماعی 

نس��بتا وضعیت مناس��بی 
مجلس  نماین��دگان  دارند. 
یازدهم به عنوان نمایندگان 
انقالبی معرفی شدند و نباید 
مانع برای رنگین شدن سفره 
کنند  ایجاد  بازنشس��تگان 
ت��ا حداقل بگی��ران تامین 
سفره هایش��ان  اجتماع��ی 
خالی باشد. رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران 
تصریح کرد: امروز س��بد معیشت خانوار، حدود 
11 میلیون تومان است اما بازنشستگان حداقل 
بگیر تامین اجتماعی که ۴ میلیون تومان دریافت 
می کنند چه طور با این رقم زندگی شان را تامین 
کنند؟ چرا به این مس��ائل رس��یدگی نمی شود؟ 
مشکل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به 
هر طریقی که فکر می کنند، حل کنند.دهقان کیا 
با بیان اینکه نامه ای نیز برای وزیر کار نوشته ایم 
و تمام مشکالت و مطالبات بازنشستگان را برای 
وزیر تش��ریح کرده ایم، خاطرنش��ان کرد: سفره 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی ه��ر روز خالی تر 
می ش��ود و درخواس��ت ما از نمایندگان مجلس 
این است که قانونی را به تصویب برسانند تا سفره 

بازنشستگان رنگین شود.

رئیس بیمارس��تان آتیه با 
تاکی��د بر واکسیناس��یون 
در  گروه ه��ای  آنفلوآن��زا 
بیماری  این  معرض خطر 
بیماری  افراد دارای  گفت: 
زمینه ای، اف��راد باالی ۶۰ 
سال و کودکان حتما باید 
علی��ه آنفلوآنزا واکس��ینه 

شوند. خلیل علیزاده در گفت وگو با ایلنا در ارتباط 
با شیوع آنفلوآنزا در پاییز گفت: هیچ کس نمی تواند 
پیش بینی دقیقی داشته باشد. سال گذشته همه 
دنیا از شیوع همزمان آنفلوآنزا و کرونا می ترسیدند 

و خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
در س��ال 9۸ با شیوع بسیار وحشتناک  آنفلوآنزا 
مواجه ش��دیم، به نحوی که مراجعان اورژانس ما 
که به صورت متوسط شبی ۴۰۰ نفر بود، در اوج 
آنفلوآنزا سال 9۸ به ۸۰۰ نفر رسید و آمارها واقعا 
عجیب بود، اما خوشبختانه تعداد بسیار کمی بر 
اثر این بیماری بدحال، بستری یا فوت می شدند 
و اص��ال مانن��د کرونا عم��ل نمی ک��رد. او افزود: 
فک��ر می کنم علت کاهش مبتالی��ان به بیماری 
آنفلوآنزا در س��ال گذش��ته این بود که بسیاری 
از دورهمی ه��ا اتفاق نمی افت��اد و تعداد زیادی از 

م��ردم پروتکل ه��ا را رعایت 
می کردن��د در نتیجه جلوی 
شیوع آنفلوآنزا هم گرفته شد، 
اگرچه زدن ماسک و رعایت 
پروتکل ه��ا مردم را خس��ته 
می کن��د و در همه جای دنیا 
مردم خسته شده اند و تجربه 
جهانی نش��ان می دهد، برای 
پرهیز از آس��یب های روحی به م��ردم، از طریق 
واکسیناس��یون موثر و معتبر می ت��وان به اثرات 
بسیار مثبتی دست یافت. علیزاده گفت: مسئوالن 
بهداشتی کشور باید به فکر واکسیناسیون آنفلوآنزا 
باشند، چرا که اکنون فصل تزریق واکسن آنفلوآنزا 
است، بعد نگویند نشد، ارز نداشتیم، تحریم بودیم، 
نتوانستیم و می خواهیم در داخل تولید کنیم. در 
واقع مس��ئوالن بهداشتی کش��ور فکر نکنند که 
سال گذشته میزان شیوع آنفلوآنزا کم بوده است، 
امسال هم به همان صورت است. او افزود: من اگر 
مسئول باشم، به هیچ وجه چنین فکری نمی کنم 
و فکر می کنم امسال ممکن است وضعیت مانند 
سال 9۸ باشد، بنابراین مسئوالن بهداشتی کشور 
باید به فکر واکس��ینه ک��ردن جمعیت در خطر 

آنفلوآنزا  باشند. 

 ضرورت واکسیناسیون آنفلوآنزای گروه های در معرض خطر نمایندگان مجلس سفره بازنشستگان را رنگین کنند

= ارواحی: در نتیجه از دست رفتن فرصت های 
درآمدزایی برای جوامع محلی از یک سو شاهد 
درآمد  سطح  کاهش  و  بیکاری  نرخ  افزایش 
دیگر،  سوی  از  و  بوده ایم  روستایی  خانوار های 
تشدید فرسایش بادی و انتشار ریزگرد ها باعث 
شیوع برخی بیماری ها و همچنین کاهش سطح 
روستایی  گاه های  سکونت  مطلوبیت  و  رفاه 
شده تا جایی که برخی از روستا های مرزی تخلیه 
شده و روستاییان به مهاجرت از روستا ها و اسکان 
در مناطق حاشیه شهر های بزرگ نظیر زاهدان، 
خود  که  کرده اند  مبادرت  ایرانشهر  و  چابهار 
مخاطرات  و  فرهنگی  و  اجتماعی  منفی  تبعات 

امنیتی بیشتری را به همراه خواهد داشت
تاالب ها  درمورد  که  اتفاقاتی  بیشتر  =بازگیر: 
افتاده عمدی و ناشی از دخالت و دستکاری های 
انسانی به ویژه نحوه بهره برداری از منابع مانند 
آب است و عامل این مشکالت نیز نوع نگاهمان 

است
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سال هاست که قرار است ساختار بودجه ایران اصالح شود و در چند 
ســال اخیر نیز مورد تاکید ویژه رهبری بوده ولــی در نهایت آنچه 
پیش رفت با وجود طرح ها و برنامه های ارائه شــده از ســوی دولت و 
مجلس، همچنان بودجه هایی که از ســوی دولت پیشنهاد و مجلس 
آن را مصوب می کند به بودجه ای با ساختار اصالح شده تبدیل نشده 
است و ایرادات از وابستگی به نفت، منابع ناپایدار، هزینه های مدیریت 

نشده تا اوضاع نابسامان یارانه های پنهان و آشکار پابرجاست. 

< بودجه اصالح نشد و ایرادات پابرجاست
دولت گذشته با وجود اینکه بارها از اقدام برای اصالح ساختار بودجه 
ســخن گفته بود، بودجه هایش نشــانی از این اصالح نداشــت و در 
سال های اخیر کســری بودجه به هر دلیلی از همان ابتدای سال از 
چالش های مهم دولت بود و راهکار خود برای کســری های عمدتا تا 
مرز ۲۰۰ هزار میلیارد و باالتر را تامین منابع از صندوق توسعه ملی، 
اســتقراض از بانک مرکزی و از سال گذشته فروش اوراق بدهی قرار 
داد که با توجه به ناپایداری منابع، نتایج منفی از جمله تورم بر اقتصاد 
برجای گذاشت، روال معیوبی که برای امسال هم تکرار شد و بودجه 
۱۴۰۰ که برآوردهایی از کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی آن وجود داشت، 
بخــش زیــادی از منابع آن در چند ماه اول امســال از تنخواه بانک 

مرکزی و به عبارتی استقراض از این بانک تامین شد. 

< رشد سنگین یارانه های پنهان تا ۶۳ میلیارد دالر
اما یکی از پرچالش ترین بخش های بودجه که در اصالح ســاختاری 
مورد تاکید اســت به یارانه های پنهان و آشکار با هزینه های سنگین 

تحمیل شده به دولت برمی گردد. 
گزارشــی که ســازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه های پنهان در 
سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که ساالنه حدود ۹۰۰ هزار 
میلیــارد تومان یارانه در بخش بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه پنهان 
وجود داشــته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه 
انرژی، نفت و مشــتقات آن اختصاص داشــت که ۲۱۵ هزارمیلیارد 
تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه 

بودجه ای و فرابودجه ای تعلق داشت. 
این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی - رئیس سازمان 
برنامه و بودجه دولت سیزدهم - در رابطه با وضعیت یارانه های پنهان 
اعالم کرد نشــان داد که ساالنه ۶۳ میلیارد دالر یارانه در این بخش 
پرداخت می شــود.  بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با 
متوســط نرخ ۲۵ هزار تومانی دالر در ســال جاری محاسبه شود به 

بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می رسد. 

< ارز ۴۲۰۰ که ماجرای خود را دارد
در کنار یارانه های سوخت، از جمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت 
در سال را می توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ نام برد که ساالنه حداقل هشت 
میلیارد دالر برای ورود هفت قلم کاال به همراه بخشی از دارو و تجهیزات 
پزشکی اختصاص پیدا می کند که با توجه به فاصله قابل توجه با نرخ 
بازار، یارانه و به عبارتی رانت سنگینی به همراه داشته و با وجود بحث های 
بسیار تا کنون ساماندهی نشده است، هر چند که ابن روزها در آستانه 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ بار دیگر تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است. 

< یارانه های بی هدف نقدی با هزینه ۷۰ هزار میلیاردی
در ســوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که از ســال ۱۳۸۹ 
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دســتور کار بوده و ســاالنه حدود 
۴۲هزار میلیارد تومان بابت آن پردخت شده است که مجموع آن طی 

این سال ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد. 
با اینکه هزینه ها و تبعــات پرداخت عمومی یارانه نقدی کامال برای 
دولت مشهود و بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه بگیران شده 
بود ولی نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در ســال ۱۳۹۸ 
به دنبال افزایش قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه 
معیشتی اضافه کرد که ساالنه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت 
آن می پردازد که مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰هزار 

میلیارد تومان می رساند و تا کنون این روند اصالح نشده است. 
بر این اســاس، در معدود اقدام انجام شــده بــرای کاهش پرداخت 
 یارانه پنهان، بــر یارانه نقدی افزوده شــده و عمال اصالحی صورت 

نگرفته است. 

< دولت برنامه یارانه ای نداد
گرچه دولت جدید رســما برنامه برای اصالح نظام یارانه ای را اعالم 
نکرده ولی در اظهارات مســئوالن مربوطه و نقدهایی که به وضعیت 
موجود یارانه ها مطرح می کنند به نظر می رســد تمایلی هم به ادامه 
روش فعلی نداشــته باشــند و ممکن اســت در بودجه سال آینده 

تغییراتی در این رابطه ایجاد شود. 

< پنج راهکار مجلس برای اصالح سیاست های حمایتی بودجه 
این در حالی است که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در بررسی که 
در مورد اصالح ساختار بودجه داشته، در کنار بخش های مختلف به 
جریان یارانه ها و سیاست های حمایتی پرداخته و پنج پیشنهاد را به 

عنوان راهکار اصالح سیاست های حمایتی اعالم کرده است. 

< اصالح الگوی قیمت گذاری و ایجاد بازار برای بنزین 
موضوع اول بــه اصالح یارانه پرداختی بــه خانوارها برمی گردد که 
تصویب قانون جدید برای اصالح الگــوی قیمت گذاری و ایجاد بازار 
برای بنزین و حامل های انرژی مورد تاکید است؛ به طوری که قانون 

هدفمند کردن یارانه ها اصالح و قانون گذاری جدید انجام شود. 

< مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار 
براین اســاس پیشنهاد شــده که اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار 
در بازار بنزین برحســب منفعت از آن با هدف بــازاری کردن یارانه 
پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل گیری قیمت 
حامل های انرژی از طریــق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن 

سبد حمایتی مناسب اصالح شود. 

< یارانه پرداختی به صنعت اصالح شود
در رابطــه بــا اصالح سیاســت های حمایتی موضــوع دیگر اصالح 
یارانــه پرداختــی بــه بخش صنعت اســت کــه اعالم شــده باید 
 قانــون جدید به منظوراصــالح الگوی قیمت گذاری و بــازار انرژی 

به تصویب برسد. 
این برنامه در دو بخش کوتاه مدت و میان مدت مورد تاکید قرار گرفته 
اســت؛ به طوری که در کوتاه مدت اصالح قیمت سوخت و خوارک 
برخی صنایع انرژی بر و با حاشیه سود باال ناشی از یارانه انرژی صورت 
بگیرد و در میان مدت الگوی شکل گیری قیمت حامل های انرژی از 
طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب 

و حذف تدریجی سبد حمایتی اصالح شود. 

< حذف دهک های پردرآمد با اطالعات اقتصادی 
هدفمندســازی یارانه هــای پرداختی فعلی نیز دیگــر راهکار مرکز 
پژوهش های مجلس اســت که به عنوان برنامــه کوتاه مدت مطرح 
شده و براساس آن اســتفاده بهینه از پایگاه های اطالعات اقتصادی 
موجود جهت حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر 

دهک های کم درآمد مورد تاکید قرار دارد. 
در پیشــنهاد مطرح شــده یکپارچه ســازی اقدامات دســتگاه های 
حمایتی مطرح اســت که در این رابطه بایــد قانون جدید و دایمی 
مورد تصویب قرار بگیرد، در توضیح آن اعالم شده که اطالعات افراد 
 دریافت کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک 

گذاشته شود. 

< نظام مالیاتی به نظام یارانه ای متصل شود 
آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیالتی به نظام یارانه ای اســت که 
در قالب اصالح قانون مالیات های مســتقیم صورت می گیرد، در این 
راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمدســازی 
سیاست های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار 

برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است. 
این مجموعه پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با اصالح 
نظام یارانه ای در قالب اصالح ســاختار بودجه اســت که در آستانه 
تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیشــنهاد و مطرح شده است، اما اینکه 
دولت در شــرایط موجود چگونه در رابطــه با تامین منابع و کنترل 
هزینه ها در بودجه ســال آینده و همچنین جریان پرداخت یارانه ها 
بــه ویژه یارانه های ارزی برای واردات کاالهای اساســی و ارز ۴۲۰۰ 
اقدام می کند و آیا می تواند در این مدت کوتاه باقیمانده تا ارائه بودجه 
۱۴۰۱ نسبت به اصالح ســاختاری اقدامی صورت دهد جای سوال 
دارد که باید مســئوالن مربوطه به ویژه سازمان برنامه وبودجه به آن 

پاسخ دهند.

اقتصادی

نرخ بیکاری سوئیس در ادامه روند نزولی خود 
به ۲.۶ درصد رسید. 

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
تا پایان ماه سپتامبر نرخ بیکاری در سوئیس به ۲.۶درصد کاهش 
پیدا کرده که نســبت به ماه قبل آن ۰.۱درصد کمتر شده است و 
کمترین نرخ بیکاری ثبت شــده در این کشــور طی ۲۱ ماه اخیر 

محسوب می شود. 
در این مدت، شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۶۰۶۱ نفر 

کمتر شده و به ۱۲۰ هزار و ۲۹۴ نفر رسیده است. 
در بیــن جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ســال سوئیســی با 
۰.۴درصد کاهش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲.۲درصد 
تا پایان این ماه رســیده است که کمترین سطح ثبت شده ۱۰ماه 

اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی 
۱۲۴۸ نفر کمتر شده و به ۱۲ هزار و ۵۵۳ نفر رسیده است. 

متوســط نرخ بیکاری ســوئیس از ســال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ برابر با 
۳.۱۸درصد بوده اســت که باالترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط 
به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شــده نیز 

۱.۵درصد می ۲۰۰۱ بوده است. 
همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه آگوست با ۰.۵درصد 
کاهش نسبت به ماه قبل به ۲.۸درصد رسید که این نرخ کمترین 
نرخ بیکاری ثبت شــده در این کشور طی ۲۲ سال اخیر محسوب 

می شــود. طی این مدت شــمار بیکاران کره 
جنوبی با ۱۳۶ هزار نفر کاهش به ۷۹۴ هزار نفر 
رسیده اســت. از سوی دیگر اما شمار شاغلین 
نیز ۱۲۲ هزار نفر نســبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۷ میلیون 
و ۳۵۲ هزار نفر رســیده است. نرخ مشارکت در بازار کار که بیانگر 
جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ ســال اســت به ۶۳.۷ درصد رسیده که 
۰.۱درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال 

نیز با ۰.۲ درصد افزایش به ۵۹.۴ درصد رسید. 
متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ 
معادل ۳.۶۳ درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط به 
۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز ۲.۸ درصد آگوست 

۲۰۲۱ است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره 
چرایی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی 
با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اظهار 
کرد: این نمایندگی ها در زمان واردات کاالهای 

خارجی، نمایندگی شــرکت ها بودند، اما بعد از خروج شرکت های 
خارجــی با شــرکت های داخلی جایگزین ال جی و سامســونگ 
همکاری کردند. بنابراین در حال حاضر فقط برخی خدمات پس 

از فروش کاالهای قدیمی را ارائه می دهند و کاال نمی فروشند. 
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ بــه اینکه آیا لوازم 
خانگی بعــد از خبر ممنوعیت ورود کاالی کــره ای تصریح کرد: 
دربــاره قیمت انجمن تولیدکنندگان بایــد اعالم نظر کند، اما در 
ســطح بازار شنیده ها حاکی از این است که شرکت ها می خواهند 
پنج درصد محصوالت خود را گران کنند، اما هیچ سند و مدرکی 

در این رابطه وجود ندارد. 
به گفته وی، تا زمانی که شــرکت ها اعالم قیمت نکنند در سطح 
بازار قیمت تغییر نمی کند، چرا که در حال حاضر بازار اشباع است 
و به دلیل قیمت باالی کاال خریدار وجود ندارد. بنابراین فروشنده 
از سود خود می زند تا بتواند کاال را بفروشد. به بیانیه دقیق تر گرانی 

به ضرر صنوف است، چراکه مشتری خود را از دست می دهند. 

< راه تشخیص کاالی قاچاق
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی در ادامه با بیان اینکه 
خریداران برای اطمینــان از قاچاق نبودن کاال می توانند گارانتی 
آن را در ســامانه ۱۲۴ بررســی کنند، گفت: اگر کاالی ال جی و 
سامســونگ به ترتیب با ضمانت گلدیران و سام عرضه شود، کاال 
اصل و در غیر اینصورت کاال با گارانتی متفرقه عرضه شده و قاچاق 
اســت. حتی اگر فروشندگان برای آن کاال بیمه ارائه کنند و برای 

نصب در منزل حضور پیدا کند. 

< چگونه هنوز ال جی با گارانتی اصل در بازار است؟ 
وی در پاسخ به این که چگونه بعد از سه سال ممنوعیت، کاالی ال 
جی با ضمانت گلدیران فروخته می شود؟ تصریح کرد: ممکن است 
پیش از ممنوعیت افرادی که کاالهای این برند را خریداری کرده 
باشند، تاکنون نگه داشــته باشد و با افزایش قیمت یا ارائه شدن 
مدل هــای جدید، کاالی قدیمی خود را فروخته باشــند. در حال 
حاضر به غیر از ضمانت شــکل دیگری برای اطالع رسانی درباره 

کاالی قاچاق وجود ندارد. 
پازوکی همچنین در پاســخ به سوالی درباره فروش کاالهایی که 

از ســوی مرزنشــینان به کشور وارد می شــود، اظهار کرد: با این 
نوع کاالها برخورد نداشــتم، اما به طور کلی کاالیی که به صورت 
قانونی از مبادی ورودی وارد شــود، در کشــور نمایندگی داشته 
باشــد، ضمانت آن ها در سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت ثبت شــده و کد رهگیری داشته باشد، قانونی است. در 
غیر اینصورت کاال قاچاق اســت. بنابراین اگر کاالیی هم از طریق 
مرزنشــینان به صورت قانونی وارد شــود، باید از طریق بررســی 

گارانتی در سامانه ۱۲۴ قابل تشخیص باشد. 
وی دربــاره نظــارت اتحادیه بــر بازار نیز گفــت: در حال حاضر 
گرانفروشــی نداریم بلکه گرانی داریم. مالک گران فروشی، قیمت 
اعالمی شــرکت های تولیدی است که در ســازمان حمایت ثبت 
شده، اما در حال حاضر در سامانه ۱۲۴ لیست قیمت وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیــان اینکه مردم از 
طریق ســامانه ۱۲۴ تشخیص می دهند کاال را گران خریدند یا نه، 
تصریح کرد: کمیسیون بازرسی و شکایات اتحادیه در سال های اخیر 
شکایت گرانفروشی نداشتند. نظارت بر کاالی قاچاق نیز در سطح 
عرضه فقط برای مغازه های دارای جواز کسب به عهده اتحادیه است. 
بازرسان اتحادیه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۷شب گشت زنی 
دارند و اگر مغازه دارای جوازی کاالی قاچاق داشته باشد، ابتدا تذکر 

می گیرد و بعد با آن ها برخورد قانونی می شود. 

< فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی
همچنین به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف، 
ســازمان صنعت، معدن تجارت در ایــن زمینه کمک می کنند و 
در مواردی گشت های مشترک برگزار می شود. اما در حال حاضر 
فروش کاالی قاچاق با ضمانت و بیمه به طور گســترده در فضای 

مجازی در حال انجام است. 

< ۹۹ درصد فروشندگان کاالی قاچاق، جواز کسب ندارند
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگــی از طراحی لوگوی 
مخصوص برای مغازه های جوازدار خبر داد و گفت که مغازه داران 
باید این لوگو را پشــت شیشه خود نصب کنند. با توجه به اینکه 
تخلف مغازه داران در پرونده صنفی آن ها درج و طبق قانون با آن ها 
برخورد می شــود، ۹۹ درصد فروشــندگان کاالی قاچاق در بازار، 

مغازه داران بدون جواز کسب هستند. درحال 
حاضر بازرسان اتحادیه برای برخورد با کاالی 
قاچاق دوبرابر شــده اند. مغازه های بدون جواز 
کسب، ابتدا اخطار می گیرند و اگر رویه فروش 
کاال را تغییــر ندهند و جواز نگیرنــد اداره اماکن با آن ها برخورد 

خواهد کرد و پلمب می شوند. 

< چرا هنوز نمایندگی شرکت های خارجی در کشور فعال اند؟ 
وی همچنین درباره چرایی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی 
با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اظهار کرد: این نمایندگی ها 
در زمان واردات کاالهای خارجی، نمایندگی شــرکت ها بودند، اما 
بعد از خروج شرکت های خارجی با شرکت های داخلی جایگزین 
ال جی و سامسونگ همکاری کردند. بنابراین در حال حاضر فقط 
برخی خدمــات پس از فروش کاالهای قدیمی را ارائه می دهند و 
کاال نمی فروشند. چراکه قبل از سال ۱۳۹۶، شرکت های خارجی 
مختلف، براساس ضمانت نامه ای که در وزارت صمت دارند، حتی 
تا ۱۰ ســال ملزم هستند به مردم خدمات دهند. اگر این واحدها 
کاال میفروشــند، ۹۹ درصد کاال قاچاق است، مگر اینکه ضمانت 

نامه در سامانه ۱۲۴ درج شده باشد. 

< حجم قاچاق در ۵ سال گذشته تغییر نکرد
پازوکی در پاســخ به ســوالی درباره تخمین حجم کاالی قاچاق 
در بــازار نیــز گفت: اطالعــات دقیقی در این زمینــه در اختیار 
توزیع کنندگان نیست، بلکه انجمن های تولیدکننده و ستاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز می تواند در این رابطه اظهــار نظر کند. اما 
شنیده های ما حاکی از این است که با توجه به رشد تولید در چهار 
سال گذشــته و مصرف لوازم خانگی داخلی در کشور، رقمی که 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای قاچاق لوازم خانگی در سال 
۱۳۹۵ اعالم کرده تقریباً با ســال ۱۴۰۰ برابر است، چراکه کاالی 

ایرانی جایگزین شده و ذائقه مردم تاحدودی تغییر کرده است. 
وی همچنین در پایان از تولیدکنندگان انتقاد کرد. چرا که به گفته 
او، تولیدکنندگان پا در کفش توزیع کنندگان کرده و به جای عرضه 
کاال به توزیع کنندگان خرد، به صورت انحصاری به فروشگاه های 
خود یا به صورت قســطی می فروشــند. لیســت قیمت را هم در 
سامانه ۱۲۴ اعالم نکردند که همه اینها معضلی برای فروشندگان 
است. پازوکی از مسئوالن خواست که عالوه بر توجه به حل مشکل 
تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه، به مشکالت تولیدکنندگان نیز 

توجه کنند.

پرداخت 1۵00 هزار میلیارد یارانه پنهان

راهکار اصالح یارانه نقدی و بنزین
در شرایطی پرداخت یارانه های پنهان ارقام سنگین تری را در گذر زمان به خود اختصاص داده و از 1۵00 هزار میلیارد تومان عبور کرده است که هنوز برنامه 
جدی برای اصالح این روند در دستور کار قرار ندارد. با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین بررسی خود چند راهکار برای اصالح سیاست های 

حمایتی مطرح کرده که جریان پرداخت یارانه نقدی و به ویژه یارانه بنزین و مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار را مورد توجه قرار داده است

اقتصاد جهانی

انرژی

مسکن

ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی در سپتامبر 
تحت تاثیر رشــد قیمت روغن هــای گیاهی و 
غالت برای دومیــن ماه متوالی افزایش یافت و 
به باالترین رکورد در ۱۰سال گذشته صعود کرد. 
به گزارش ایســنا، شــاخص قیمت غذای فائو 
که تغییرات ماهانه ســبدی از غالت، دانه های 
روغنی، محصوالت لبنی، گوشــت و شــکر را 
بررســی می کند، در سپتامبر به ۱۳۰ واحد در 
مقایسه با ۱۲۸.۵ واحد بازبینی شده برای اوت 
افزایش پیدا کرد که باالترین قرائت از سپتامبر 
ســال ۲۰۱۱ بود. قیمت ها بر مبنای ساالنه در 

سپتامبر ۳۲.۸ درصد افزایش داشت. 
قیمت کاالهای کشــاورزی سال گذشته تحت 
تاثیر برداشــت کمتر و تقاضــای قوی چین به 

میزان چشمگیری افزایش یافت. 
شاخص قیمت غالت فائو در سپتامبر نسبت به 
ماه پیش از آن دو درصد رشد کرد که به دلیل 
رشــد چهار درصدی قیمت گندم تحت تاثیر 
محدودیت عرضه گنــدم صادراتی در بحبوحه 

تقاضای قوی بود. 
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو گفت: 
در میــان غالت مهم، گندم در هفته های آینده 
مورد توجه ویژه خواهد بود، زیرا وضعیت تقاضا 

در برابر رشد سریع قیمت ها باید ارزیابی شود. 
شــاخص قیمت روغن هــای گیاهــی فائو در 
سپتامبر بر مبنای ماهانه ۱.۷ درصد رشد کرد و 

بر مبنای ساالنه حدود ۶۰ درصد افزایش نشان 
داد. قیمت روغن پالم به دلیل تقاضای قوی برای 
واردات و نگرانی ها درباره کمبود نیروی کار در 
مالزی افزایش یافت. بهای معامالت روغن پالم 
تحــت تاثیر افزایش قیمت هــای نفت خام که 
از روغن هــای گیاهی مورد اســتفاده در تولید 
بیودیزل پشــتیبانی کرد، در اوایل اکتبر صعود 

کرد و در رکورد باالیی ایستاد. 
شاخص قیمت شکر فائو در سپتامبر ۰.۵درصد 
رشــد کرد. نگرانی ها نســبت بــه آب و هوای 
نامطلوب در برزیل کــه صادرکننده بزرگ این 
کاالســت، با کندی تقاضای واردات و دورنمای 

تولید مطلوب در هند و تایلند جبران شد. 
فائو پیش بینی کرد تولید غالت جهان در سال 
۲۰۲۱ به دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن می رسد 
که اندکی باالتر از دو میلیارد و ۷۸۸میلیون تن 
برآورد ماه پیش این ســازمان است. این میزان 
پایین تر از پیش بینی مصرف جهانی دو میلیارد و 

۸۱۱ میلیون تن خواهد بود. 
پیش بینــی گــزارش جدیــد فائــو از میزان 
مصرف جهانی غــالت باالتــر از دو میلیارد و 
۷۰۰میلیون تن برآورد شده در ماه پیش بوده و 
منعکس کننده استفاده بیشتر از گندم در غذای 
دامی است. بر اساس گزارش رویترز، پیش بینی 
می شــود ذخایر جهانی غالت در فصل زراعی 
۲۰۲۲-۲۰۲۱ کاهش پیدا کند اما در ســطح 

مناسبی خواهد بود.

افزایش قیمت گاز در اروپا تحت تاثیر نگرانی ها 
نســبت به کمبود عرضه در آستانه فرا رسیدن 
فصل ســرما و تقاضا برای گرمایش، پی در پی 

رکورد شکسته است. 
به گزارش ایســنا، روبرو شدن انگلیس با کمبود 
عرضه سوخت، یادآور نارضایتی زمستان اواخر دهه 
۱۹۷۰ است. کارخانه های چینی به دلیل کمبود 
برق تولیدشان را متوقف کرده اند و دورنما تیره و تار 
است. در واقع این ممکن است نخستین بحران از 

بحران های بسیاری باشد که در راهند. 
هنگامی که قیمت گاز ماه گذشــته همزمان با 
تدارک اروپا برای رسیدن زمستان، رشد سریع تر 
و سریع تری پیدا کرد، این قاره متوجه شد تنها 
منطقه ای نیست که به دنبال تامین گاز است و 

گاز به یکباره اهمیت یافت. 
این اتفاق پس از این روی داد که گاز از فهرست 
منابع انرژی کم کربن حذف شد و فرانس تیمرمانز، 
مسئول گذار سبز اتحادیه اروپا اعالم کرد گاز هیچ 
جایی در فرآیندگذار ندارد. اکنون به نظر می رسد 
تیمرمانز و همکارانش در بروکسل نمی توانستند از 

این بیشتر در اشتباه باشند. 
سال هاســت که اروپا نیروگاه های زغال ســوز 
را بازنشســته کرده و مزارع خورشیدی و بادی 
می سازد تا به سبزترین قاره روی زمین تبدیل 
شده و با صفر کردن آالیندگی دی اکسید کربن 
که بزرگترین مشــکل زمین به دلیل تغییرات 
اقلیمی نامطلوب اســت، درگذار انرژی پیشرو 
باشد. این حرکت با افت سرمایه گذاری در تولید 
نفت و گاز همزمان شــده است. اکنون اتحادیه 
اروپا باید نخســتین هزینه را برای برنامه سبز 

خود بپردازد. 
مارکو آلورا، مدیرعامل شرکت زیرساخت انرژی 
Snam ایتالیا به بلومبــرگ گفت: این بحران 
می تواند وخیم تر شــود مگر این که به سرعت 
تالش کنیم هر اینچ از مخازن را پر کنیم. بدون 
بــرق می توانید یک هفته دوام بیاورید اما بدون 

گاز نمی توانید دوام بیاورید. 
آخرین جمله مهم اســت. برنامه های گذار سبز 
اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که برنامه انرژی 
سبز دارند، این فرض را گرفته که تنها راه برای 
یک آینده انرژی ســبزتر از طریق برقی سازی 
کامل اســت. و آن ها می گویند این کار ارزان و 

راحت است. 
نخبگان حاکم در چین هم بایستی تصور کرده 
باشند که ســبز بودن راحت است، زیرا مقررات 
آالیندگی سخت گیرانه ای را برای تولیدکنندگان 

صنعتــی و نیروگاه ها وضع کرده اند و ســپس 
مجبور شــده اند دســتور تامین ســوخت های 
فسیلی به میزان کافی به هر قیمت صادر کنند 
تا اطمینان حاصل کنند که برای زمســتان از 

قطعی برق اجتناب می کنند. 
به نظر می رســد این دســتور دیر صادر شده و 
کارخانه ها اکنون در حال تعطیل شدن هستند، 
زیرا تامین زغال ســنگ محــدود مانده و برای 

مدتی همچنان محدود خواهد ماند. 
سالهاعدم سرمایه گذاری در زغال سنگ که به 
عنوان بزرگترین اشــتباه بشر شناخته می شد، 
اکنون به ثمر نشســته و ثمره آن هم یک ثمره 

آالینده است. اما چنین اتفاقی می افتاد. 
وقتی شما کاالیی که به مدت بیش از یک قرن 
در پیشرفت تمدن نقش اساســی ایفا کرده را 
مطرود کــرده و میلیاردها دالر هزینه می کنید 
تا مطمئن شــوید این مطرودسازی به نابودی 
آن منتهی می شود، موفقیت در این کار چندان 
زمان نمی برد. اما در این بین شــاید بهتر باشید 
اول مطمئن شوید جایگزینی دارید که می تواند 
عملکردی برابر کاالی مطرود شده داشته باشد و 

این مهمترین موضوع است. 
کمبود انرژی به شــکل بی چون و چرایی نشان 
داد که عملکرد نیروی بادی و خورشیدی برابر با 
نفت، زغال سنگ یا گاز نیست. این منابع به آب 
و هوا بستگی دارند. اما نیروی بادی و خورشیدی 
منابعی بودند کــه اتحادیه اروپا، چین و آمریکا 
درصدد جایگزینی آن ها با سوخت های فسیلی 
برآمدند و اکنون نخســتین ثمره شــتاب برای 

بکارگیری آن ها را مشاهده می کنند. 
بر اســاس گزارش اویل پرایــس، این واقعیت 
دارد کــه قیمت هــای بــاالی انــرژی نتیجه 
سیاســت های گذار انــرژی پــاک اســت. این 
سیاست ها بودند که مانع سرمایه گذاری در تولید 

نفت، گاز و زغال سنگ شدند. 
این سیاست ها بودند که به تعطیلی نیروگاه های 
زغال ســوز و هسته ای منجر شدند و در نتیجه 
ظرفیت تولید نیرو را کاهش دادند؛ ظرفیتی که 
نمی تواند به راحتی با نیروی بادی یا خورشیدی 
جایگزین شــود، زیرا این منابــع تجدیدپذیر 
نمی تواننــد به طور دائم نیرو تولید کنند. و این 
سیاســت ها در اروپا، چین، آمریکای شــمالی 
و نقاط دیگر هســتند که میلیاردهــا نفر را به 
خاموشــی، کمبود انرژی و قبــوص برق باالتر 
محکوم می کنند مگر اینکه بازبینی شده و اندکی 

بهتر منعکس کننده واقعیت ها باشند.

کشــورهای اروپای مرکزی و شــرقی در میان 
مــدت شــاهد بیشــترین افزایــش قیمت و 
کشورهای جنوبی اروپا شاهد بیشترین کاهش 

در قیمت مسکن بوده اند. 
به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه 
اروپا، داده های منتشــر شده توسط مرکز آمار 
اتحادیه اروپا نشــان می دهد که در بازه زمانی 
۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، متوســط قیمت مســکن در 
ســطح اتحادیه اروپا ۳۴.۱ درصد و متوســط 

اجاره بها ۱۶.۱ درصد افزایش داشته است. 
با این حال، در سه ماهه دوم امسال در مقایسه 
با ســه ماهه قبل، قیمت خانه در اتحادیه اروپا 
۱.۳ درصد و متوســط اجاره طی همین مدت 

۷.۳ درصد افزایش داشته است. 
بررســی وضعیت مسکن کشــورهای اروپایی 
نشــان می دهد که کشورهای اروپای مرکزی و 
شــرقی در میان مدت شاهد بیشترین افزایش 
قیمت و کشورهای جنوبی اروپا شاهد بیشترین 

کاهش در قیمت مسکن بوده اند. 
در بین کشــورهای مختلف متوســط قیمت 
مسکن در اســتونی طی یک دهه اخیر معادل 
۱۳۳ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر 
لوکزامبورگ با ۱۱۱ درصد، مجارستان با ۱۰۹ 
درصد، لتونی با ۹۱ درصد و اتریش با ۸۷ درصد 

افزایش در رده های بعدی قرار دارند. 
طی بازه زمانی فوق، بیشترین کاهش قیمت در 
یونان اتفاق افتاده که متوسط قیمت مسکن در 
این کشور در مقایسه با ۱۰ سال قبل ۲۸ درصد 
کمتر شده است و پس از این کشور نیز ایتالیا 
بــا ۱۳ درصد کاهش، قبرس با هشــت درصد 
کاهش و اسپانیا با سه درصد کاهش قرار دارند. 
همچنیــن در خصوص بازار اجــاره، قیمت ها 
در ۲۵ کشــور از ۲۸ کشــور عضو )با احتساب 
انگلیس کــه در بازه فوق عضــوی از اتحادیه 
اروپا بود( افزایش داشته است که در این بین، 
اســتونی با افزایش ۱۴۲ درصــدی قیمت ها 
رکورددار است و پس از این کشور نیز لیتوانی 
با ۱۰۹ درصد و ایرلند با ۶۶ درصد افزایش قرار 
دارند. از ســوی دیگر اما متوسط قیمت اجاره 
بهــا در یک دهه اخیر در یونان ۲۵ درصد و در 

قبرس سه درصد کمتر شده است. 
اتحادیه اروپا شــامل ۲۷ کشور بلژیک، آلمان، 
استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
مالت،  لوکزامبورگ،  لیتوانــی،  لتونی،  قبرس، 
هلند، اتریش، پرتغال، اســلوونی، اســلواکی، 
فنالند، بلغارســتان، مجارســتان، لهســتان، 
دانمارک، ســوئد، کرواســی، جمهوری چک و 

رومانی است.
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با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی
چرا هنوز نمایندگی شرکت های خارجی فعالند؟

نرخ بیکاری سوئیس فقط ۲.۶ درصد! 

فائو: گرانی جهانی مواد غذایی رکورد ۱۰ساله زد

بحران نویددهنده بحران های بزرگ بعدی

افزایش قیمت مسکن در اروپا
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کمیته سوئدی نوبل شامگاه پنجشنبه 15 مهرماه »عبدالرزاق گورنه« 
نویس��نده تانزانیایی را به پاس »نفوذ س��ازش ناپذیر و دلسوزانه او در 
تاثیراث استعمار و سرنوشت پناهندگان در شکاف میان فرهنگ ها و 
قاره ها« به عنوان برنده نوبل ادبیات ۲۰۲1 معرفی کرد. این نویسنده 
پیش تر نامزد دریافت چند جایزه معتبر ادبی از جمله بوکر شده بود اما 
سرانجام توانست مهم ترین جایزه ادبی جهان را در ۷۳ سالگی دشت 
کند. »گورن«ه که در جزایر زنگبار )تانزانیا( به دنیا آمده و در انگلستان 
و الجزایر زندگی کرده، امسال با »زندگی پس از مرگ« نامزد دریافت 
جایزه جورج اورول برای بهترین کتاب سیاسی سال در بخش داستان 
بود. به گزارش هنرآنالین، صالحه حداد، خبرنگار و نویسنده الجزایری 
به مناس��بت انتشار »زندگی پس از مرگ« با عبدالرزاق گورنه گفتگو 
کرده بود که بخش هایی از آن را به مناسبت اهدای جایزه نوبل ادبیات 

به این نویسنده آفریقایی می خوانید.

 چرا روایت کردن داستان های تاریخی به اندازه داستان های 
امروزی مهم است؛ به ویژه در پسزمینه ادبیات آفریقا؟

نوش��تن از یک لحظه تاریخی گاهی می تواند درک و دریافت ما را از 
آن بازه زمانی عمیق تر کند. بر این باورم تاریخی که ما یک داستان را 
در آن روایت می کنیم، چندان مهم نیس��ت. چه از یک دوره تاریخی 
در گذشته بنویسم چه از امروز، آنچه ارزش دارد تاریخ و رفتاری است 

که ما با آن داریم.

 »زندگی پس از مرگ« یک بازه زمانی بس��یار گسترده را 
پوش��ش می دهد؛ از دوران حضور اشغالگرانه آلمان ها تا دوران 
اس��تقالل. برای آوردن این دوره گس��ترده در کتاب و داس��تان 

چگونه پژوهش و مطالعه می کنید؟
جایی ک��ه رویدادهای رمان در آن می گ��ذرد از زادگاه زندگی من و 
دوران رش��دم چندان دور نیس��ت، آن هم با شنیدن داستان هایی از 
جنگ و گذر روزگار. از این رو، در درجه اول برخی تجربه های شخصی 
داشتم که مرا هدایت می کرد. سپس رویارویی با استعمارگری اروپایی 
بخش مرکزی آموخته ها و پژوهش های من بود. در مطالعه هایم روی 
موضوع حضور آلمان در ش��رق آفریقا متمرکز ش��دن که این هم به 
من بینشی بیش��تر درباره آن دوران داد. هر چند برخالف شخصیت 

الیاس در کتاب، من نیاز نداش��تم س��راغ بایگانی ها بروم و با دیگران 
گفتگو کنم.

 کتاب ش��ما سرشار از شخصیت هایی متفاوت و منحصر به 
فرد اس��ت که همه در ش��رایط سخت استعمار، جنگ، از دست 
دادن و حرم��ان زندگی می کنند. آیا ش��خصیتی هس��ت که بر 
اساس افراد واقعی شکل گرفته باشد؟ ساختن و تصویر کردن 

کدام شخصیت سخت تر بود؟
هیچ کدام از ش��خصیت ها ماب��ه ازای واقعی و بیرونی ندارند. بخش��ی 
از یک ش��خصیت را با بخش��ی دیگر از یک ش��خصیت دیگر ترکیب 
کرده و خیال را هم به آن افزوده ام تا بتوانیم ش��خصیتی را بسازم که 
دوست دارم. از آنجا که من با این شخصیت ها در فرآیند نگارش ماه ها 
و س��ال ها زندگی می کنم، به یک اس��تواری و واقعیتی می رسند که 

خودپایدار است. آنها در مسیر سخن می گویند و خود را می سازند.

 برخی ش��خصیت های زن کتاب پیچیده و جذاب هس��تند. 
در حال��ی که می دانیم در آن دوران زنان چندان در متن جامعه 
نبودند و بیشتر به درد ازدواج کردن و خانه داری می خوردند. آیا 
نویسندگان امروز می توانند زنان و اقلیت ها را حتی در دوره های 

گذشته نادید بگیرند؟
من در کتاب هایم هرگز زنان را ابزاری برای نوشتن داستان نمی دانم 
و نمی بین��م. گرچه در دوره های تاریخی زنان را صرفا یک وس��یله و 
ابزار می دیدند و گاهی هم انس��ان هایی با قدرت ه��ای خارق العاده و 
شخصیت های استثنایی. در هر حال، این خواننده است که باید بدون 
توجه کردن به عذر و توجیه نویسنده شخصیت های زن را بپذیرد یا 

رد کند.
 

 آیا میل ش��ما به روایت کردن بیماری ها و ش��خصیت های 
بیمار نشانه ای است از تالش برای به تصویر کشیدن آسیب پذیر 

بودن انسان؟ ارتباط این موضوع اساسا با نام کتاب چیست؟
میل و عالقه من برای نوش��تن از بیماری ها تالشی است برای نشان 
دادن همه گیری در آن دوره تاریخی و البته نشان دادن اینکه مردم تا 
چه اندازه آس��یب پذیر بودند. ضمن اینکه نام کتاب به این ماجرا ربط 
ندارد اما می تواند نشان دهد مردم چگونه پس از بیماری دوباره خود 

را بازمی یابند و به زندگی بازمی گردند.

 آیا این عش��ق و دوس��ت داشتن اس��ت که شخصیت های 
داس��تان را ب��ا وجود ناهموار بودن مس��یر و ش��رایط رو به جلو 

می برد؟
این یکی از چیزهایی است که شخصیت ها را به پیش رفتن وامی دارد؛ 
احس��اس و دوست داش��تن های کوچک که ما به همدیگر می دهیم 

حتی در سخت ترین شرایط.

 در جایگاه نویس��نده ای تحسین ش��ده و موف��ق و باتجربه 
از تانزانی��ا، توصیه تان به نویس��ندگان نوظه��ور و جوان از دیگر 

کشورهای آفریقایی چیست؟
هیچ توصیه ای به دیگران ندارم جز اینکه به نوشتن ادامه دهند.

 گفتگو با عبدالرزاق گورنه، برنده جایزه نوبل ادبیات 

هرگززنانراابزاریبراینوشتنداستاننمیدانم
 فرهنگی

آرمانملی:نیازبهتغییردرسیاستخارجی!
ضرب المثل»هزار دوس��ت کم و یک 
دشمن زیاد است« باید به عنوان سرفصل 
ادبیات ذهنی سیاست خارجی ایران باشد! همه امور در 
جهان امروز نسبی ا ست بنابراین در فضایی که منافع 
ملت و یا همان منافع ملی اولویت اصلی حکمرانان 
جوامع اس��ت حکمرانان ایران نیز نباید خود را تافته 
 جدا  بافته از حکمرانان دیگر جوامع به حساب بیاورند 
چراکه دنیای امروز دنیای واقعیت هاست بنابراین دو 
ضرب در دو در همه جغرافیا ها چهار می ش��ود! پس 
منافع ملت و یا همان منافع ملی به تعبیری علم اعداد 
و ریاضی ا ست به همین دلیل است که تفاوت جوامع 
غنی و جوامع فقیر در روش و منش حکمرانان شان 
رقم می خورد! حکمرانان باید بپذیرند که جهان امروز 
جهان عدد و رقم و به تعبیری جهان محاس��بات و 
ملموس��ات است بر همین اس��اس جوامع مختلف 
واقعیت های پیش روی شان را با چشمان غیر مسلح 
می بینند بنابراین با اوهام و خیاالت نمی ش��ود برای 
ملت ها رفاه اقتصادی، معیشتی و... را ایجاد کرد! باید 
پذیرفت همان طور که شرق توامان نقاط قوت و ضعف 
دارد غرب نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنان نیز 
توامان نقاط قوت و ضعف دارند اما اصل جهان شمول 
و مورد اعتماد همگانی این اس��ت که آفتاب فناوری 
و تکنولوژی و اکثریت داده های فرهنگی، اقتصادی، 
سیاس��ی و... امروز جوام��ع، از غرب طلوع می کند! و 
این طلوعی  اس��ت که مورد پذیرش همگانی  است. 
البته ه��ر طلوعی، غ��روب دارد اما اینکه حکمرانان 
منافع ملت  های ش��ان را به امید غ��روب غرب، دچار 
مخاطره کنند تا با طلوع شرق، آورده های  مطلوب شان 
محقق ش��ود به هیچ عنوان قابل پذیرش برای همه 
نیس��ت. جهان امروز جهان دادوستد با غرب و شرق 
اس��ت بنابراین کش��ورهایی که در روابط بین الملل 
یک سویه نگر نبوده اند و توامان غرب و آمریکا و چین 
و روس��یه را به رسمیت ش��ناخته  به رشد و توسعه 
نسبی دست یافته اند به عنوان مثال یک سویه نگری 
کشورهایی مثل کره شمالی، ونزوئال، کوبا و ... در روابط 
بین الملل چه آورده ای برای ملت های ش��ان داش��ته 
است؟ شاید برخی ادعای موفقیت آمیزی داشته باشند 
اما فقر، افسردگی و ناامیدی ملت های شان موفقیت 
آنها را زیر سوال برده است! جالب است چین و روسیه 
به عنوان مرجع چنین کشورهایی با آمریکا و غرب 
روابط کاربردی و موثر دارند و بر همین اس��اس باید 
اعتراف کرد چنین کشورهایی مصداق ضرب المثل» 
شاه می بخشد اما شاه قلی نمی بخشد،« هستند! شاید 
هم به عنوان کارت بازی ش��رق و یا به تعبیری پازلی 
از طراحی های بزرگ هستند و مجبور هستند چنین 
نقش��ی را بازی کنند. باید پذیرف��ت در دنیای امروز 
کشورهای توسعه یافته که در نظام بین الملل تاثیر گذار 
هستند رابطه ای قابل فهم و درک بین حکمرانان و 
ملت شان برقرار اس��ت در چنین کشورهایی رابطه 
مل��ت- دولت در باالترین س��طح اس��ت و دولت به 
معنی و مفهوم واقعی برآمده از اکثریت ملت اس��ت! 
البته ملت های جوامع کم تر  توسعه یافته و یا در حال 
توس��عه به دلیل اتصال با فن��اوری و تکنولوژی در 
قالب داده های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی 
در حال تبدیل وضعیت هستند بر همین اساس در 
چنین کشورهایی فاصله ملت- دولت روز به روز بیشتر 
می شود و چنین رویه ای عاقبت نیک فرجامی به همراه 
نخواهد داشت! به تعبیری حکمرانان چنین جوامعی 
ناخودآگاه با ملت شان در تعارض پیوسته قرار دارند. 
بنابرای��ن حکمرانانی که با هر ن��وع ایدئولوژی برای 
ملت های شان فقر، افس��ردگی و ناامیدی به ارمغان 
بیاورند از چشم اکثریت افتاده و در چنین شرایطی 
روز به روز صفت های پنهان شان مثل خشم، کینه و ... 

برای ملت شان آشکار خواهد شد!

دنیایاقتصاد:تفریغبودجهوپاسخگویی
و  برداش��ت ها  ب��ه  نظ��ر   -1
تفس��یرهای متف��اوت از مفاد 
ماده )۲( قانون دیوان محاسبات کشور »حسابرسی 
یا رس��یدگی کلیه حس��اب های درآم��د و هزینه و 
سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی 
دس��تگاه ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی 
و سایر قوانین مربوط و ضوابط الزم االجرا« در وظیفه 
حسابرسی صورت های مالی وزارتخانه ها، سازمان ها 
و موسسات دولتی توسط دیوان محاسبات کشور و 
به رغم مفاد بند )ه�( تبصره )۲۰( قانون بودجه سال 
1۳۹۹ کل کش��ور »دس��تگاه های اجرایی مشمول 
مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، 
دارایی ها و بدهی های خود بر اس��اس استانداردها و 
نظام حس��ابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان 
محاسبات کش��ور موظف به حسابرسی صورت های 
مالی مذکور در اجرای ماده )۲( قانون دیوان محاسبات 
کشور است.« برای رفع این ابهام؛ لیکن در عمل ابهام 
موجود هنوز مرتفع نش��ده و تاکن��ون وظیفه مهم 
حسابرسی صورت های مالی وزارتخانه ها، موسسات، 
سازمان ها و واحدهای گزارشگر بخش دولتی مغفول 

مانده است.
۲- طب��ق ماده )1( آیین نامه اجرای��ی بند )1( ماده 
)۲۶( قان��ون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش��ی 
از مق��ررات مالی دولت )۲( مص��وب 1۲/ ۲/ 1۳۹5 
»وزارتخانه ها، موسس��ات دولتی ازجمله دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش��ی و پژوهش��ی و موسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی از جمله ش��هرداری ها و 
سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه 
عموم��ی دولت مکلفن��د صورت های مال��ی خود را 
براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در 
چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصای 

و دارایی تهیه و ارائه کنند.«
۳- در راستای تعیین تکلیف حسابرسی صورت های 
مالی واحدهای گزارش��گر بخش دولتی و در اجرای 
تصویب  نام��ه م��ورخ ۲۷/ 5/ 1۳۹۸ هیئت وزیران، 
دس��تورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های 
مالی واحدهای گزارش��گر بخش عمومی تهیه اما به 
سبب سایه سنگین همان ابهام قانونی، عدم پیش بینی 
بودجه مورد نیاز و نیز فقدان فرهنگ حس��ابدهی و 
پاسخگویی در بخش دولتی این موضوع به طور کامل 

تاکنون عملیاتی نش��ده اس��ت. ۴- وجود اطالعات 
مالی ش��فاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی 
و تصمیم گیری های اقتص��ادی آگاهانه، از ملزومات 
بی بدیل رش��د و توسعه اقتصادی اس��ت. ابزار تهیه 
اطالعات مالی تنها در وجود نظام حسابداری مبتنی 
بر استانداردهای حس��ابداری بخش عمومی نهفته 
است. نمایندگان ملت و دولت در تصمیم گیری های 
مال��ی مختلف در س��طح اقتصاد خ��رد و کالن به 
اطالع��ات مالی نی��از دارند و هم��ه این تصمیمات 
سرنوشت اداره و تخصیص بهینه منابع مالی محدود 
و کمیاب کشور را رقم می زند. بنابراین درصورتی که 
تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطالعات مالی شفاف 
و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی هدر می رود و 
اقتصاد کشور آسیب می بیند. 5- در حال حاضر تعداد 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها و موسسات دولتی به عنوان 
واحد گزارشگر بخش عمومی در حدود ۳.۳۰۰ واحد 
است. تهیه و ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای 
حسابداری بخش عمومی وظیفه مباشرت مدیران را 
در حسابدهی و پاسخگویی مالی نسبت به منابعی 
که به آنان س��پرده شده است، نشان می دهد. ۶- در 
کشورهای توسعه یافته نظام حسابداری و حسابرسی 
یکی از ملزومات بی بدیل حکمرانی خوب محسوب 
می ش��ود. از آنج��ا که »حیف و می��ل« کردن یکی 
از مصادیق فس��اد محس��وب می شود، بخش خیلی 
کوچک فساد »میل« کردن و تخلف کردن است. ۷- 
نکته پایانی آنکه امروزه پی آمدهای مالی تصمیمات 
در دستگاه های اجرایی و بخش های عمومی که عالوه 
بر سیاس��تگذاری و عرضه کاالی عمومی به فعالیت 
گسترده تصدی گری مش��غول هستند، بیش از هر 
زمان دیگر برای تمامیت جامعه و مردم اهمیت دارد و 

نیازمند تامل و خردورزی مالی است. 

ایران:افشایاسرارسیاستمداران
درگردونهاسنادپاندورا

کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران 
تحقیقی در بزرگترین نشت اطالعاتی 
جهان��ی، از دارایی های پنهان صدها 
فرد بانفوذ جهان پرده برداش��ت. به گزارش س��ایت 
شبکه خبری »بی بی س��ی«، اس��ناد پاندورا شامل 
۲.۹۴ ترابای��ت داده در قالب 11.۹ میلیون اطالعات 
اس��ت. در بین این اطالعات نزدیک به ۶.5 میلیون 
سند، نزدیک به ۳ میلیون عکس، 1 میلیون و ۲۰۰ 
هزار ایمیل و1 میلیون و ۲۰۰ هزار فایل دیگر دیده 
می شود. در این اسناد مشخص می شود، صدها فرد با 
نفوذ جهان، شامل ستاره های راک، صاحبان صنایع 
بزرگ و سیاستمداران مرتکب تخلفات مالی بسیاری 
شده اند.شمار سیاس��تمدارانی که نامشان در اسناد 
پاندورا ثبت ش��ده ۳۳۶ نفر است که از بین آنها ۳5 
نف��ر از رهبران جهان هس��تند و ۳۰1 نفر نیز دارای 
مقام های دولت��ی از وزرای دولت ها گرفته تا قضات، 
ش��هرداران و ژنرال های نظامی در ۹۰ کشور جهان 
هستند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی 
این اس��ناد را 1۸ ماه پیش بر اساس اطالعاتی که از 
1۴ ش��رکت مالی و حقوقی در کشورهای انگلیس، 
پاناما، بلیز، قبرس، امارات، سنگاپور، سوئیس و جزایر 
ویرجین به دست آمده بود، در اختیار ۶۰۰ روزنامه نگار 
از سراسر جهان گذاشت که گزارش افشا شده جدید 
حاصل کار بی وقفه یک س��ال و نیم اخیر آنان روی 

این اسناد است.
عبداهلل دوم و علی اف در صدر اسناد پاندورا

ب��ه گ��زارش روزنام��ه »گاردین«، در رأس اس��امی 
سیاس��تمدارانی که نام آنها در این اسناد بارها تکرار 
ش��ده است، عبداهلل دوم، پادش��اه اردن قرار دارد که 
بر اساس اسناد پاندورا صاحب یک امپراطوری پنهان 
صدها میلیون دالری در امریکا و انگلیس است. امالک 
و مستغالت او در امریکا شامل چندین عمارت مجلل 
در مالیبو و واشنگتن دی سی می شوند.خانواده الهام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان نیز نامش پس 
از پادش��اه اردن بیش از دیگران تکرار ش��ده اس��ت. 
بر اس��اس اسناد پاندورا خانواده علی اف از یک شبکه 
دریایی اس��تفاده کرده اند تا پول های خود را پنهان 
نگه دارند.آنها همچنین دارای امالک و مس��تغالتی 
ب��ه ارزش بی��ش از ۴۰۰ میلیون پون��د در انگلیس 
هستند. بنابراین گزارش در پاکستان نیز هرچند نام 
عمران خان که س��ال ۲۰1۸ با وعده مبارزه با فساد، 
بر کرسی نخست وزیری کشورش نشست، در اسناد 
پاندورا دیده نمی ش��ود اما برخی از اعضای دولت او و 
خانواده هایشان میلیون ها دالر از اموال خود را در سایر 
کشورها سرمایه گذاری کرده اند. ولودیمیر زلینسکی، 
رئیس جمه��وری اوکراین که س��ال ۲۰1۹ با وعده 
پاکسازی کشورش از فساد و ارتشای اولیگارش ها به 
حکومت رسید هم از کسانی است که در این نشت 
اطالعاتی بزرگ نامش دیده می ش��ود. بر اساس این 
اسناد، زلینسکی ۲5 درصد از اموال خود را از طریق 
شرکت های مالیات گریز به خارج از اوکراین منتقل 
کرده اس��ت.اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنیا و ۶ 
نفر از اعضای خانواده اش نیز با اس��ناد پاندورا مرتبط 
هستند اما نه به خاطر سرمایه گذاری در شرکت هایی 
که به سیاستمداران کمک کرده اند فرار مالیاتی داشته 
باشند، بلکه او و خانواده اش مالک شبکه ای از چنین 
شرکت هایی هس��تند. آنها 11 شرکت از این دست 
دارند که تنها یک��ی از آنها بیش از ۳۰ میلیون دالر 

دارایی دارد.
پرونده انگلیس در اسناد پاندورا

در بین اسناد پاندورا پرونده سیاستمداران انگلیسی نیز 
قطور به نظر می رسد. بر اساس این اسناد، تونی بلر که 
بین سال های 1۹۹۷ تا ۲۰۰۷ نخست وزیر این کشور 
بود، صاحب یک عمارت ۸.۸ میلیون پوندی در جزایر 
ویرجین اس��ت. او و همسرش همچنین روابط مالی 
تنگاتنگی با زاید رشید الزیانی، وزیر توریسم بحرین 
داشته اند و امالکی را از او خریداری کرده اند. بجز تونی 
بلر و همسرش، نام خاندان سلطنتی انگلیس هم در این 
اسناد دیده می شود. با این تفاوت که خاندان سلطنتی 
انگلیس به طور مستقیم دست به فرار مالیاتی نزده اما در 
سال ۲۰1۸ اقدام به خرید یک ملک ۹1 میلیون دالری 
از خانواده الهام علی اف کرده است. خانواده علی اف بابت 

این معامله ۴۲ میلیون دالر سود کرده بودند.

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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»استیون نایت« خالق مجموعه »پیکی بالیندرز« اعالم کرد نسخه 
س��ینمایی »پیکی بالیندرز« به عنوان پایان بخش این مجموعه 
بعد از فصل شش��م و نهایی این سریال ساخته می شود. »نایت« 
در خالل جش��نواره فیلم لندن گفت: فصل شش��م این مجموعه 
فیلمبرداری ش��ده و تقریبا به صورت کامل تدوین ش��ده و برای 
سال ۲۰۲۲ آماده می شود. خالق این مجموعه محبوب تاکید کرد: 
فیلمبرداری نسخه س��ینمایی این مجموعه نیز سال ۲۰۲۳ آغاز 
می شود و این احتماال پایان راه است. به گزارش صبا، استیون نایت 
درباره احتمال ساخت اسپین آفی از این مجموعه نیز چنین اشاره 
کرد: اگر اسپین آفی وجود داشته باشد بر آنها نظارت نخواهم کرد.

سعید ش��ریعت خواننده جوان پیرامون خواندن 
آهنگ تیتراژ سریال »افرا« گفت: از ابتدای تولید 
سریال »افرا« در جریان و روند ساخت آن بودم در 
صورتی که هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر انتخاب 
خواننده برای تیتراژ آن گرفته نش��ده بود که در 
نهایت از بین چندین خواننده که »جنون« را اِتود 
زده بودند قرعه به نام من رقم خورد. وی در همین 
راستا ابراز کرد: خوشحالم که آهنگ تیتراژ سریال 
»افرا« مورد پس��ند اکثریت جامعه قرار گرفته از 
ای��ن رو از بهرنگ توفیقی، کامبیز دارابی و بابک 
زرین جهت انتخاب بنده به عنوان خواننده تیتراژ 
این مجموعه تش��کر می کنم. شریعت همچنین 
پیرامون نکات مهم در خلق یک اثر خوب برای آثار 
تلویزیونی بیان کرد: معتقدم بهره گیری از موسیقی 
و خواننده در متن و تیتراژ آثار نمایش��ی آنچنان 
ضرورت��ی ندارد، اما به نوبه خ��ود می تواند نقش 
سازنده ای در تلطیف سکانس ها و پالن های آثار و 
تفهیم بهتر محتوای قصه به مخاطب داشته باشد 
و همینطور یک اثر را با تمام نقاط قوت و ضعف در 
ذهن مخاطب ماندگار کند. این خواننده جوان در 
همین راستا ابراز کرد: ساختار یک اثر موسیقایی 
همچون مثلث سه ضلعی است که اگرچه خواننده 
در راس آن قرار دارد، اما این تعامل و هماهنگی با 
آهنگساز و ترانه سرا است که موفقیت ملودی ها و 

قطعات ساخته شده چه در زمینه آثار تلویزیونی 
و یا س��ینمایی و چه در عرص��ه ترانه را تضمین 
خواهد کرد. همچنین می توان مدعی شد در کنار 
همه این گفته ها میزان و درصد استقبال مردم به 
ویژه قشر فرهیخته جامعه است که تعیین کننده 
موفقیت و ماندگاری آثار موس��یقی و یا نمایشی 
خواهد بود. به گزارش میزان، شریعت در پاسخ به 
این سوال که چرا گاهی شاهد هجمه ای از انتقاد ها 
به جهت اجرای ریتم و ترانه های بازاری از سوی 
خوانندگان اصیل ایرانی هستیم افزود: متاسفانه 
موسیقی اصیل یا سنتی ما در دهه های اخیر به 
سمت و سویی گرایش یافته که عوام جامعه از آن 
روی گردان ش��ده اند و شاید همین ترانه ها که از 
آن به عنوان بازاری یاد می شود در کنار تصنیف 
و آواز های کالسیک ایرانی پلی باشد که بتوان با 
وجود آن برای بیشتر شنیده شدن و آشتی دادن 
جامعه با موسیقی اصیل گام های موثری برداشت. 
این خواننده جوان اظهار داشت: موسیقی خوب 
و فاخر همیش��ه مخاطب خود را داشته و خواهد 
داشت همچنین این روز ها کمتر شاهد تولید آلبوم 
هستیم و متاسفانه هنرمندان ما کمتر همت به 
تولید آلب��وم به ویژه به صورت فیزیکی می کنند 
در صورتی که آلبوم نقش مهمی در حفظ و اشاعه 
موسیقی به خصوص موسیقی اصیل و فاخر دارد.

مهرداد خوش��بخت کارگردان س��ینمای ایران در 
آستانه برگزاری جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران درباره تایید اعتبار این رویداد توسط آکادمی 
اس��کار گفت: هر اتفاقی که موجب ش��ود ارتباط 
ما سینما و فیلمس��ازان جهان بیشتر شود اتفاق 
خوبی اس��ت. یکی از این راه های ارتباطی همین 
جشنواره ها هستند که کمک می کنند با سینمای 
دنیا در ارتباط باشیم. این اتفاق باعث می شود هم 
درخواست حضور از سوی فیلمسازان خارج از کشور 
بیشتر شود و فیلمسازان بیشتری فیلم خود را برای 
ما ارسال کنند و هم فیلمسازان ما با آن ها ارتباط 
بیشتری داشته باشند. این اتفاق بزرگی است که 
به همت آن ها که پیگیر ماجرا بوده اند، رقم خورده 
است و واقعاً جای گفتن دست مریزاد دارد. وی افزود: 
کسب این اعتبار قطعاً موجب رشد فیلمسازان ما 
می شود. ما در مراسم اسکار که رویداد معتبری در 
جهان است، از نظر فرهنگی جایگاهی معتبر پیدا 
خواهیم کرد. تصویر غال��ب از ما در جهان تصویر 
اشتباهی است که به واسطه تبلیغات غلط به وجود 
آمده و رویدادهایی از این دست می تواند تأثیر مثبتی 
بر نگاه دنیا نسبت به ما و فیلمسازی ما داشته باشد. 
خوش��بخت درباره وضعیت امروز سینمای کوتاه 
ایران گفت: اش��کال بزرگ فیلمسازی کوتاه ما به 
بخش آموزش بازمی گردد. من در دانشگاه هم که 

تدریس می کنم، متوجه نقاط ضعف بچه ها می شوم. 
فکر می کنم اشکال اصلی در بخش آموزش است. 
اینکه ما مدام تکنی��ک را در قالب دروس خود به 
ذهن بچه های فیلمس��از حقن��ه می کنیم، محل 
اشکال است. متاسفانه امروز گویی فیلمسازی کوتاه 
ما یک گرته برداری از فیلمس��ازی بلند و حرفه ای 
است، در حالی که فیلمسازی کوتاه خودش هویت 
مستقل دارد. زمانی که ما فیلم کوتاه می ساختیم، 
فیلم هایی که مضامین قوی و نگاه قوی تری داشتند 
می توانستند به سینمای بلند هم کمک کنند. این 
کارگردان سینما درباره جسارت فیلمسازان کوتاه 
در پرداخت��ن به برخی س��وژه های اجتماعی هم 
گفت: فیلم های کوتاهی داریم که در پرداختن به 
مسائل اجتماعی و سوژه هایی که ممکن است در 
سینمای بلند به دلیل ممیزی، سخت تر بتوان به 
آن ها پرداخت، خوب عمل کرده اند اما فیلم کوتاه 
قرارش همین است. فکر می کنم اگر فیلم های کوتاه 
آن زمان خودم را امروز ارائه می کردم، اساساً پذیرفته 
نمی شد! از سویی دیگر ما نباید در این حوزه همان 
نظارت س��خت گیرانه موجود در سینمای بلند را 
داشته باشیم، ولی گاهی داریم. هدف ما در جشنواره 
باید تبادل نظرها و چالش میان فیلم ها باش��د. به 
گزارش مهر، سی وهشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان برگزار می شود. 

مس��ئوالن برگزاری جش��نواره برلین گفته اند 
برای هفت��اد و دومین دوره این فس��تیوال که 
قرار اس��ت بی��ن روزهای دهم تا بیس��ت ودوم 
فوریه برگزار شود، می خواهند روی رخدادهای 
فیزیک��ی و نمایش ه��ای حض��وری حس��اب 
بازکنند. در سال ۲۰۲۰، برلین یکی از آخرین 
فستیوال های بزرگ بین المللی بود که توانست 
مراس��م خود را پیش از وق��وع پاندمی جهانی 
کروناویروس به صورت حض��وری برگزار کند، 
اما فستیوال امس��ال فقط آنالین برگزار شد و 
جش��نواره برلین در تابستان صرفاً برای حضار 
محلی یک مراس��م دیگر در فض��ای باز برگزار 
کرد. »ماریت ریس��نبیک« و »کارلو شاتریان« 
مدیران فس��تیوال برلی��ن در بیانیه ای گفتند: 
خیلی خوش��حالیم که فس��تیوال را در فوریه 
ب��ه پ��رده ب��زرگ بازگردانی��م: یا ی��ک برنامه 
چندوجهی، فرش قرمز، س��تاره ها و مخاطبان 

فوق العاده برلینال��ه. آن ها اضافه کردند: نیاز به 
یک تجربه فیزیکی جشنواره ای و برخوردهای 
چهره به چهره به ش��دت هم در صنعت سینما 
و ه��م در عموم مردم واضح اس��ت. تجربه های 
ماه های اخیر نشان داده که برنامه های حضوری 
می توانن��د با ایمنی و موفقیت برگزار ش��وند و 
ای��ن رویدادها چق��در برای دیال��وگ و تبادل 
نظرات مهم هستند. مسئوالن جشنواره برلین 
قرار اس��ت در نیمه اول نوامبر جزییات تدابیر 
بهداش��تی و قوانین کروناویروس خود را برای 
فستیوال ۲۰۲۲ اعالم کنند. سازمان دهندگان 
گفتند تع��داد فیلم های ش��رکت کننده تقریباً 
مشابه با دوره سال ۲۰۲۰ یعنی پیش از کووید 
-1۹ خواه��د بود. ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
هالیوود ریپورتر، بخش فیلم های کوتاه برلیناله 
هم که از قسمت »نسل« فستیوال امسال حذف 

شده بود، دوباره برای سال آینده بازمی گردد. 

تابلوی »س��اندرو بوتیچلی« از عیس��ی مسیح 
که یکی از ش��اهکارهای آخر این نقاش دوران 
رنس��انس است، زمستان امسال توسط حراجی 
س��اتبیز به مزایده گذاش��ته می ش��ود. ارزش 
تخمین��ی این تابلو که »مرد غ��م و اندوه« نام 
دارد، بی��ش از ۴۰ میلی��ون دالر برآورد ش��ده 
اس��ت. »مرد غم و اندوه« عیسی مسیح را پس 
از رس��تاخیز به تصویر می کشد که با زخم های 
ناشی از به صلیب کشیده شدن، به بیننده چشم 
دوخته است. به باور تاریخدانان هنر قدمت این 
تابلو به اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم 
برمی گردد. به نقل از ساتبیز، از آثار بوتیچلی که 
پس از سال 1۴۹۲ کشیده شده اند تنها سه مورد 
هنوز در مالکیت مجموعه داران خصوصی قرار 
دارند که این تابلو یکی از آنهاست. کارشناسان 
س��اتبیز می گویند: این نقاشی نمادی از آثاری 
اس��ت ک��ه بوتیچل��ی در دهه آخ��ر از فعالیت 

هنری خ��ود کش��ید، یعنی زمان��ی که تحت 
تاثیر موعظه های جیروالمو ساوناروال، کشیش 
مشهور ایتالیایی از ایده آل های رنسانس درباره 
اومانیس��م و زیبایی به سمت کشیدن کارهای 
روحانی  رفته بود. تابلوی »مرد غم و اندوه« پس 
از نمایش در هنگ کنگ، لس آنجلس، لندن و 
دوبی، ژانویه سال ۲۰۲۲ در نیویورک به حراج 
گذاش��ته می ش��ود. تابلوی »مرد غم و اندوه« 
از س��ال 1۹۶۳ که به قیم��ت ۲۸ هزار دالر به 
یک مجموعه دار خصوصی فروخته ش��د، رنگ 
مزایده را به خود ندیده اس��ت. به گزارش ایرنا 
از مجله فوربس، این نقاشی آخرین بار در سال 
۲۰1۰ به عنوان بخشی از نمایشگاه بوتیچلی در 
فرانکفورت آلمان برای عموم به نمایش گذاشته 
شد. پیش بینی می شود این تابلو با بیش از ۴۰ 
میلی��ون دالر فروش به دومی��ن اثر گرانقیمت 

بوتیچلی تبدیل شود. 

قس��مت چهارم از انیمیشن »هتل ترانسیلوانیا« با سه ماه تاخیر، 
1۴ ژانویه ۲۰۲۲ )۲۴ دی 1۴۰۰( روی سرویس استریم آمازون 
پرایم ویدئو در ۲۴۰ کشور و منطقه - به استثنای چین - اکران 
آنالین می شود. هتل ترانس��یلوانیا ۴ قرار بود )۹ مهر 1۴۰۰( در 
س��ینماها اکران شود اما با توجه به شیوع س��ویه دلتای کرونا و 
بالتکلیفی وضع سینماها از مرداد ماه زمزمه هایی درباره احتمال 
واگذاری آن به زیس��ت بوم سرویس های پخش اینترنتی پیچید، 
شایعاتی که حال به واقعیت تبدیل شده اند. به گزارش ایرنا به نقل 
از از ددالین، قس��مت چهارم و پایانی این مجموعه به کارگردانی 

جنیفر کلوسکا و درک درایمون ساخته شده است.

»مایک فلنگن« نویس��نده و کارگ��ردان آمریکایی پس از آن که 
با سریال هایی چون »تسخیرشدگی خانه هیل«، »تسخیرشدگی 
عمارت بالی« و »عشاء ربانی نیمه شب« مو بر تن عالقه مندان به 
ژانر وحشت راست کرد، حاال به سراغ آثار »ادگار الن پو« نویسنده 
مطرح آمریکایی رفته که به داس��تان های ترسناک و فانتزی اش 
ش��ناخته می ش��ود. به گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از پای��گاه هالیوود 
ریپورتر، ش��رکت نتفلیکس پس از سه همکاری موفق، به پروژه 
این کارگردان برای س��اخت سریال »زوال خاندان آشر« براساس 
داستان  کوتاهی به همین نام از »پو« درباره عمارتی اسرارآمیز پر 

از رمز و راز، مرگ و جنون چراغ سبز نشان داده است.

»پیکی بالیندرز« کلید می خورد  آثار »الن پو« سریال می شود »هتل ترانسیلوانیا ۴« می آید

مهرداد خوشبخت:سعید شریعت:
در فیلم کوتاه ضعف آموزش داریمجامعه از موسیقی سنتی روی گردانده است 

»مرد غم و اندوه« حراج می شود »برلین ۲۰۲۲« فیزیکی می شود

=  آنچ�ه ارزش دارد تاریخ و رفتاری اس�ت که ما 
با آن داریم

= هیچ توصی�ه ای به دیگران ن�دارم جز اینکه به 
نوشتن ادامه دهند 
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در حالیکه افغان های مستاصل برای خرید غذا به فروش 
اموال خــود می پردازند، مقام هــای بین المللی در حال 
آماده شــدن برای انجام پروازهای حامل پول نقد برای 
نیازمندان هســتند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز 

در خبری اختصاصی گزارش کرده است، برنامه برای انتقال پول نقد 
برای افغان های گرفتار در افغانستان تحت دولت طالبان در این کشور 
در حالی در جریان اســت که اقتصاد افغانستان به دلیل کمبود پول 
به سرعت رو به افول است، اگرچه دیپلمات ها هنوز در حال بررسی 

این مسئله هستند که آیا قدرت های غربی می توانند از 
طالبان در قبال آن امتیاز بگیرند یا خیر. این کمک های 
اضطراری با هدف جلوگیری از بحران انسانی در مواجهه 
با خشکسالی و تحوالت سیاسی می تواند اسکناس های 
دالر آمریکا را برای توزیع از طریق بانک ها در کابل و با پرداخت کمتر 
از ۲۰۰ دالر به طور مستقیم به فقرا ارسال کند و با کمک طالبان اما 
بدون دخالت آن ها توزیع کند. دو مقام ارشــد گفتند که کشورهای 
اهداکننــده عالوه بر این پول نقد برای جلوگیــری از بحران فوری 

می خواهند صندوقی اعتباری به نام »بعالوه بشردوستانه« ایجاد کنند 
که حقوق افغان ها را پرداخت کند و مدارس و بیمارستان ها را باز نگه 
دارد. در روزهای اخیر، دیپلمات های غربی و مقام های این کشــورها 
تالش های خود را برای ایجاد یک خط انتقال پول نقد به افغان های 
در مضیقه دو چندان کرده اند. یکی از افراد آگاه از این وضعیت گفت، 
برنامه جهانی غذا ســازمان ملل متحد حدود ۱۰ میلیون »افغانی« 
معادل ۱۱۰ هزار دالر از طریق یک بانک محلی به صورت نقدی توزیع 

کرده است و قصد دارد به زودی مبلغ بیشتری را واریز کند.

برنامه کمک و توزیع پول در بین نیازمندان افغانستان سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

بین الملل

سیاست خارجی

نگاه

فرانسه

دبیرکل ناتو در گفتگویی با نشــریه پولیتیکو، 
گفت که ناتو، چین را »دشمن« قلمداد نمی کند. 
وی در این باره اظهار نظر کرد شــخصا معتقد 
است که برخی از چالش برانگیزترین مشکالت 
دنیا، تنها از گذر تعامالت بیشتر کشورهای عضو 
ناتو با چین حل خواهد شد. به گزارش ایسنا به 
نقل از اسپوتنیک، این موضع گیری دیپلماتیک 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مقابل چین، 
به این معناســت که ناتو بر گســترش سریع 
نظامی، اقتصاد عظیم و قاطعیت چین به عنوان 
خطر احتمالی امنیتی برای کشورهای عضو این 
پیمان نظامی اذعان دارد. این دو موضع، یعنی 
احســاس نیاز به تعامل بــا چین به عنوان یک 
ابرقدرت، و احســاس نیاز به مقابله با چین به 
عنوان یک ابرقدرت، به عنوان تالشی برای جلب 
رضایت جناح های مختلف تشکیل دهنده ناتو به 
نظر می رسد. آمریکا، نسبت به اروپا، لفاظی های 
رقابتی تر و خصمانه تــری را علیه چین مطرح 
کرده اســت؛ در مقابل، کشورهای اروپایی میل 
بیشــتری به تعامل با چین، خصوصا در زمینه 
اقتصاد داشته اند. استولتنبرگ گفت که ناتو برای 
مهار نفــوذ اقتصادی و نظامی چین در منطقه، 
نیازمنــد تعامل نزدیکتر با متحدین خود، نظیر 
ژاپن و اســترالیا، در آسیا-اقیانوسیه است. فارغ 
از روابط ناتو با چین، استولتنبرگ درباره اهمیت 
باالی نقش ناتو در کنترل تســلیحاتی و مقابله 
با تغییرات اقلیمی ســخن گفت. او درخصوص 
تســلیحاتی  توافقنامه های  موفقیت آمیز  نقش 
در جنگ ســرد در کاهش سالح های هسته ای 
آمریکا و شــوروی، به »پیمان استارت نو« بین 
آمریکا و شوروی اشاره کرد که طی آن استفاده 
از کالهک های هســته ای دوربــرد برای هر دو 
طرف ممنوع اعالم شده است. وی این توافق را 
نقطه آغاز خوبی برای توافقات کنترل تسلیحاتی 

در آینده دانست. 
استولتنبرگ همچنین تصریح کرد که ناتو، یک 

اتحاد نظامی، باید برای حفظ امنیت در کشورهای 
عضو خود، به تغییرات آب و هوایی رسیدگی کند. 
او به صراحت گفت: تغییرات آب و هوایی، بحران 
را چند برابر می کند. وی تصدیق کرد که کشورها 
باید راهی برای دستیابی به میزان انتشار کربن 
صفر پیدا کنند و اعضای ناتو در حال بررســی 
راه هایی برای کاهش انتشار کربن در فعالیت های 
نظامی، بدون افت قدرت و ظرفیت های نظامی 
خــود هســتند. وی در نظرخواهی نســبت به 
اختالفات فرانســه با آمریکا، انگلیس و استرالیا 
پیرامون قرارداد »آکوس«، قاطعانه در کنار این 

۳ کشور انگلیسی زبان ایستاد. 
این سرپرست ناتو، در انتهای گفتگو، از اتحادیه 
اروپا و تشــکیل بالقوه نیروی نظامی مستقلش 
ســخن گفت. وی با بیان اینکــه به این منطق 
بدبین است، گفت که »اتحادیه اروپا نمی تواند 
جایگزین ناتو باشد... چرا که بیش از ۹۰درصد 
از افرادی که در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
زندگی می کنند، در واقع در کشورهای عضو ناتو 
نیــز زندگی می کنند؛ بنابراین با تقویت ناتو، ما 
در واقع قدرت نظامی اروپا را تقویت می کنیم.« 
دبیــرکل ناتو همچنیــن اعالم کرد ســازمان 
متبوعش آماده گفت وگو با روســیه از جمله در 
قالب شورای روسیه-ناتو است. وی هم چنین از 
گفت وگو با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
در حاشــیه نشست های ماه ســپتامبر مجمع 
عمومی سازمان ملل خبر داد گرچه نتوانستند 
به توافقی دست یابند. استولتنبرگ گفت: موضع 
ناتو در قبال روسیه پایدار و شفاف است. ما این 
موضع را بر اســاس رویکردی دو طرفه به سوی 
امور دفاعی و گفت وگو، بنــا کرده ایم. ما آماده 
دیالوگــی معنی دار با روســیه ایم. ما هم چنین 
پذیرای شورای ناتو-روسیه هستیم. ما مدتهاست 
از روسیه برای این موضوع دعوت کرده ایم گرچه 
روســیه پاســخ مثبتی نداده و به همین خاطر 

چنین شورایی هم تشکیل نشده است.

حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه 
کشــورمان، در دیــدار با سیدحســن نصراهلل، 
دبیرکل حــزب اهلل لبنان بر حمایــت ایران از 
جریان مقاومت تاکید کرد. حسینیان، مدیر کل 
خاورمیانه و شــمال آفریقا وزارت امور خارجه 
که در دیدار شب گذشــته وزیر امور خارجه با 
سیدحســن نصراهلل حضور داشت در مورد این 
دیدار به خبرنگار ایسنا گفت: شب گذشته وزیر 
امور خارجه کشورمان در جریان ادامه دیدارهای 
خود با مقامات لبنان با ســید حســن نصراهلل 
دبیرکل حــزب اهلل لبنان نیز دیــدار و رایزنی 
کرد. وی افزود: در این دیدار که جلســه نسبتا 
طوالنی بود آقــای امیرعبداللهیان بار دیگر بر 

حمایــت ایران از لبنان و جریان مقاومت تاکید 
کردند. همچنین در این دیدار دو طرف در مورد 
مسائل منطقه ای و بین المللی صحبت و رایزنی 
کردند و آقای امیرعبداللهیان نیز توضیحاتی از 
رایزنی های اخیر خود در نیویورک و روســیه به 
سید حسن نصراهلل ارائه کرد. این دیپلمات ارشد 
کشورمان ادامه داد: همچنین در این دیدار آقای 
سید حسن نصراهلل نیز با تشکر از ایران در ارتباط 
با موضوع کمک به مردم لبنان با ارسال سوخت 
اعالم کرد که سوخت های ارسالی از سوی ایران 
به لبنان در بین اقشار مختلف این کشور توزیع 
شده است و این موضوع حمایت مردمی لبنان را 

به همراه داشته است. 

یک کارشناس مسائل منطقه و بین الملل گفت: 
ایران چاره ای ندارد با تهدیدات امنیتی در مرزهای 
شمال غربی خود مقابله کند. آذربایجان و ترکیه 
باید شرایط ایران را درک کنند و ارزش ها و منافع 
حیاتی ایران را تهدید نکنند. نوذر شــفیعی در 
گفت وگو با ایسنا با بیان این که تنش در شمال 
غرب ایران ریشه طوالنی دارد، گفت: اختالفات 
ارمنستان و آذربایجان یک منازعه »ممتد« است. 
در این منازعه گاهی بازیگران خارجی مثل ترکیه 
که به این مســئله وارد می شــوند که این ورود 
پیامدهایی فراتر از روابط دو کشور، بر کشورهای 

همسایه از جمله ایران دارد. 
وی با اشاره به حضور اسراییلی ها در آذربایجان، 
حضور نیروهای افراطی داعش در این کشــور 
و قطــع ارتباط ایــران با ارمنســتان از طریق 
گذرگاه »زنگزور« اظهار کرد: این سه مسئله از 
موضوعاتی هستند که امنیت ملی ایران را تهدید 
می کند. ایران تالش کرده است از طریق مذاکره 
و دیپلماسی این مسئله را حل کند و نگرانی اش 
را به آذربایجان و ارمنستان منتقل کند اما وقتی 
دیــد از طریق مذاکره روند متوقف نمی شــود 
ناچار شــد دســت به مانور نظامی در مرزهای 
شمال غربی اش بزند. شفیعی خاطرنشان کرد: 
پیامدهای وقوع جنگ خطرناک است و معتقدم 
همــه طرف ها تمایل دارند دیپلماســی راه حل 
باشــد، در عین حال این نگرانی وجود دارد که 

شــرایط بیش از االن در مرزهای شمال غربی 
تشدید شود. این کارشــناس مسائل منطقه و 
بین الملل تصریح کرد: ترور محسن فخری زاده، 
تحرکات و اقدامات علیه تاسیســات هسته ای و 
حتی دخالت در ترور شــهید سردار سلیمانی 
به اســراییل و نیز به نوعی به حضور اســراییل 
در آذربایجان ارتباط پیــدا می کند. در کنترل 
مرزهــای ایران و آذربایجان اســراییل از طرق 
مختلف دخالــت دارد و در بحث ایجاد کریدور 
عبور از اســتان سیونیک ارمنستان و ارتباطش 
با نخجوان تــالش دارند تا از این طریق ارتباط 
ارمنستان با ایران را قطع کنند که این اقدامات 

به طور واضح تحریک ایران است. 
شــفیعی گفت: ایران فقط زمانی ممکن است 
مداخله نظامی کند کــه آذربایجان بخواهد از 
طرق نظامی ارتباط ایران و ارمنســتان را قطع 
کند و در این تردیدی نیست که ایران وارد این 
روند می شود و اگر این اتفاق هم نیفتد، ممکن 
اســت ایران به دعوت ارمنســتان وارد استان 
سیونیک این کشور شود. وی افزود: در هر حال 
آنکه باید مانع از وقوع درگیری شود، آذربایجان 
و ترکیه هستند. آن ها باید از ورود به مخاصمه 
و شــرایط تنش بیشــتر خودداری کنند. اگر 
قرار باشــد عقب نشینی در آن سوی مرز اتفاق 
نیفتد بدون تردید ایران چاره ای جز توســل به 

راه حل های نظامی ندارد. 

ســفیر فرانسه در استرالیا گفت، ادعای استرالیا 
مبنی بر اینکه نمی تواند فرانســه را از مذاکرات 
محرمانــه خود با آمریــکا و بریتانیا برای خرید 
زیردریایی های هسته ای مطلع کند، »بچگانه« 
اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، استرالیا ماه گذشته میالدی از توافق ۴۰ 
میلیارد دالری ساخت زیردریایی با »گروه ناوال 
ناوگان زیردریایی های  برای ســاخت  فرانسه« 
متعارف خارج شــد و بجای آن قصــد دارد تا 
این هشت زیردریایی اتمی را با فناوری آمریکا 
و انگلیس به دســت آورد و بــرای این منظور 
شراکت امنیتی سه جانبه ای را با این دو کشور 
به نام »آکوس« امضا کرده اســت. لغو قرارداد 
کانبرا با پاریس باعث خشم دولت فرانسه شده 
و اســترالیا و آمریکا را به از پشــت خنجر زدن 
با انجام گفتگوهایی بدون مطلع ساختن طرف 
فرانســوی متهم می کند. اســکات موریسون، 

نخست وزیر استرالیا می گوید، نگرانی خود را با 
پاریس بابت توافق با گروه ناوال فرانسه در میان 
گذاشته اما نمی توانسته گفتگوهایش با آمریکا 
را تا زمان به توافق رسیدن شراکت استراتژیک 
افشــا کند. اما »ژان پیر تبول«، ســفیر فرانسه 
در کانبرا که ماه گذشــته میالدی در پی توافق 
آکوس به پاریس فراخوانده شد، گفته که دولت 
فرانسه یک شــریک نزدیک امنیتی با آمریکا، 
استرالیا و انگلیس اســت و می شد به آن برای 
ارائه این اطالعات اعتماد کرد. وی در گفتگویی 
با رادیو ABC گفت: کودکانه است که بگوییم 
مشــورت با فرانســه غیرممکن بود. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا و آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه این کشــور گفته بودند می توان به 
این موضوع بهتر رسیدگی کرد. آن ها رسما اعالم 
کردند که کارها باید متفاوت انجام می شد و باید 

رایزنی هایی صورت می گرفت. 

یک فعال سیاسی اصالح طلب با اعتقاد بر اینکه در کشور ما متاسفانه 
حزب واقعی نداریم، گفت: گروه های سیاسی چون برنامه مدونی ندارند، 
وقتی مشــکالت از حد متعارف بیشتر می شــود، محکوم به سکوت 
می شوند و این سکوت یعنی هیچ برنامه و راهکاری برای خروج کشور از 
بحران ندارند. غالمرضا انصاری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه گروه های 
سیاسی در کشور ما بیشتر گروه های سیاسی انتخاباتی و ایدئولوژیک 
هستند، اظهار کرد: ما رفتار و منش حزبی را در این گروه های سیاسی 
شــاهد نیســتیم. بیش از صد حزب در کشــور وجود دارد که در ایام 
انتخابات به صورت جبهه محوری یا جناح محوری غیرشفاف اقدامات 
خود را انجام می دهند و پس از انتخابات هم هیچ احساس مسئولیت 
وفعالیت مشخص ندارند. وی تصریح کرد: نظام جمهوری باید مبتنی بر 
کنشگری حزبی باشد و انتخابات، حزب محور و فعالیت های انتخاباتی از 
کاندیدا محوری و جناح محوری به سمت حزب محوری حرکت کند. 
اساســی ترین راه برقراری نظام حزبی مطلوب در ایران، ترویج فرهنگ 
فعالیت حزبی به عنوان یک فضیلت مدنی است. این وظیفه در درجه 
اول متوجه دولت، صداسیما و در درجه بعد متوجه خود احزاب و سپس 

مردم و کسانی است که هوادار گروه های سیاسی هستند. 

< سنجش دقیقی برای فعالیت گروه های سیاسی وجود ندارد
این عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه خاطرنشان کرد: 
آسیب دیگر گروه های سیاسی جناح محور این است که نظام سنجش 
اصولی و دقیق برای فعالیتشان وجود ندارد. در حالیکه حزب در قبال 
آینده سیاسی خود نیازمند است که شعارهای واقعی را مطرح کند و 
دارای مانیفست اساسی باشد تا طرفداران آن حزب بدانند که حزب در 
حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چه دیدگاه ها 
و برنامه های دارد. در غیاب احزاب ملی، گروه های سیاسی جنبه باندی 
پیدا می کنند. انصاری با اشاره به اینکه نظارت مردمی وسیستماتیک، 
کارویژه دیگر نظام حزبی اســت، افزود: احزاب می توانند نظارت قوی 
بر ارکان مختلف حکومت داشته باشند و البته خود حزب هم توسط 
هوادارانش تحت نظارت قرار می گیرد. در چنین شــرایطی است که 
یک حزب می تواند بستر توســعه را برای کشور بوجود آورد و مانع از 
بین رفتن منابع مالی و سرمایه های انسانی در جامعه شود. با این حال 
در غیاب احزاب ملی، قطعا گروه های سیاسی جنبه باندی پیدا کرده 
و از رای مردم به عنوان ابزار بهره می برند، به گونه ای که در چهار دهه 

گذشته حتی نسبت به عملکرد خود هم پاسخگو نبوده اند. 
وی همچنیــن گفت: در نبود احزاب ملی و فراگیر، گرایش جامعه به 
سمت صاحبان نظریه سوق پیدا می کند و اگر صاحب نظریه، صاحب 

قدرت هم باشد، جامعه باضررهای غیرقابل جبران مواجه خواهد شد. 
در تجربه کشورهای توسعه یافته هم دیده نمی شود که یک دانشمند 
صاحب اندیشــه، نظریه یا مکتب به حکومت برســد. بنابراین برنامه 
جمعی می تواند راهگشای توســعه در نظام های حکومتی مبتنی بر 
آرای مردم باشد. در سیستم های سیاسی بسته، سرسپردگی و تملق 

زمینه های رشد را فراهم می کند.
این فعال سیاســی با بیان اینکه در نبود احزاب ملی، گرایش حاکمان 
به سمت سیستم های بســته خواهد رفت، اظهار کرد: در این شرایط 
رقابتی در کار نخواهد بود و سیســتم قدرت، انطباق خود را از دست 
داده و ضربه پذیر می شــود. در چنین سیســتم هایی، سرسپردگی و 
تملق زمینه های رشــد افراد را فراهم می کند ولی در سیستم حزبی، 
صالحیت های فنی، علمی، عقلی و تــوان مدیریتی در رقابت موجب 
کسب قدرت شده و رقابت، امکان رشد عناصر سیاسی را در میان مدت 
و بلندمدت فراهم می کند. وی تصریح کرد: نبود احزاب ملی و گرایش 
به سمت افراد صاحب اندیشه و کاریزماتیک موجب سقوط سرمایه های 
اجتماعی می شــود و پیوندهای اخالقی و سنت ها را از بین می برد. از 
سویی وقتی عنصر پاسخگویی دموکراتیک برای منتخبین وجود نداشته 
باشد، طبیعی است که افراد فرصت طلب، متملق و شارالتان با اتکاء به 

شعارهای پوپولیستی عرصه سیاسی را در اختیار می گیرند.  
این عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به اینکه انقالب اسالمی مبتنی بر 
رای مردم بود، افزود: امام خمینی )ره( در جلســه با اعضای مجلس 
خبرگان تاکید داشــت که باید به انتخاب مردم تن دهیم حتی اگر 
انتخاب آن ها اشــتباه بود. انصاری گفت: جامعه ای که پیامبر اسالم 
در صدر اســالم طراحی کرد مبتنی بر آزادی، عقالنیت و عدالت بود. 
در جامعه ای که عقل سرکوب و اســتبداد فکری حاکم شود و افراد 

برای خردورزی و اظهار عقیده و بیان آزاد نباشند، پیامبرپسند نیست. 
جامعه ای پیامبرپسند است که عقالنیت، آزادی، اخالق، امنیت، رفاه و 

معیشت برای تمام توده های مردم برقرار باشد. 
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: وقتی شهروندان به این نتیجه 
برسند که حکومت برای رای و نظر آن ها و همچنین خود آن ها ارزشی 
قائل نیســت، همکاری آن ها با حکومت کاهش می یابد و به حداقل 
می رسد. ریشه نارضایتی ها در دیده نشدن و ناکارآمدی است. احزاب 
چون برنامه ندارند محکوم به ســکوت می شوند. انصاری با تاکید بر 
اینکه ما متاسفانه حزب واقعی نداریم، تصریح کرد: گروه های سیاسی 
چون برنامه مدونی ندارند، وقتی مشــکالت از حد متعارف بیشــتر 
می شــود محکوم به سکوت می شوند و این سکوت یعنی هیچ برنامه 
و راهکاری برای خروج از بحران ندارند. البته احزاب نیم بندی هم که 
دارای برنامه باشند، اجازه کنش گری سیاسی ندارند. تا ۱۰۰سال دیگر 

هم شعار دهیم، باز هم مشکالت تلنبار می شود
وی با اشــاره به اینکه مشکل کشور با شعار حل نمی شود، گفت: اگر 
تا ۱۰۰سال دیگر هم شــعار دهیم، باز هم مشکالت تلنبار می شود. 
اداره کشــور نیازمند هوشمندی، تدبیر و خردورزی است. االن زمان 
آن است که ایران نشانه تازه برای دنیا بفرستد تا گام تازه ای برداشته 
شود. برداشتن این گام نیازمند شجاعت و اعتماد به نفس است. باید 
به آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته این پیام را بدهیم که با حفظ 
اصول و منافع ملی خود می توانیم درشــرایط برد-برد با آن ها ارتباط 

سازنده ای را داشته باشیم. 

< یاس و ناامیدی برای کنشگر سیاسی سم مهلکی است
انصاری در پایان با بیان اینکه نهادهای مدنی و احزاب باید به صورت 
جدی به دنبال تدوین مانیفست و برنامه عملیاتی برای عبور از بحران 
کشــور باشند و منافع ملی را بر منفعت گروهی ترجیح دهند، اظهار 
کرد: هنر یک کنشگر سیاسی، تبدیل یک تهدید به فرصت است. یاس 
و ناامیدی برای کنشــگر سیاسی سم مهلکی است. همه کنش گران 
سیاســی و کســانی که نقد علمی و منصفانه از شرایط کشور دارند، 
باید آســتین ها را باال زده و کار گســترده تر از قبل را در دستور کار 
قرار دهنــد و با ایجاد ارتباط تنگاتنگ بــا توده های مردم و طبقات 
مختلف اجتماعی، اعتماد عمومی را جلب کنند و بســتر کشور را با 
تالش و هزینه کرد از سرمایه انسانی و سیاسی خود، به سمت آزادی، 
دموکراسی و رفاه هدایت کنند. چون جامعه ای که هرتحول وتحرک 
از اندیشه سنتی را با سنگ تکفیر وبدعت می زند، همواره در سکون 

وعقب ماندگی باقی خواهد ماند.
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شورای حقوق بشر ســازمان ملل با تمدید مأموریت سازمان ملل 
برای جمع آوری مدارک و اسناد مربوط به ارتکاب جنایات عربستان 
در جنگ یمن مخالفت کرد. به گزارش ایسنا، به دنبال اعمال فشار 
عربســتان به غرب برای عدم تمدید مأموریت تیم بازرسی سازمان 
ملل برای جمع آوری اســناد و مدارک مربــوط به ارتکاب جنایات 
سعودی در جنگ یمن، شورای حقوق بشر این مأموریت را تمدید 

نکرد. به گزارش المیادین، شــورای حقوق بشر سازمان ملل امروز 
نشستی را در ژنو به منظور تمدید مأموریت بازرسان سازمان ملل 
برای مستندسازی جنایات عربستان در جنگ یمن برگزار کرد که 
با مخالفت اکثریت اعضای شــورا مواجه شد. پیش از این، فعاالن 
و کاربران شــبکه های اجتماعی عنوان کرده بودند که عربستان در 
تالش است تا مانع تصمیمات غرب برای تمدید مأموریت بازرسان 

سازمان ملل درباره مستندسازی جنایات جنگی احتمالی در یمن 
شــود. »هنریتا فور« مدیر اجرایی صندوق کودکان ســازمان ملل 
متحد )یونیسف( ماه پیش طی سخنانی در شورای امنیت سازمان 
ملــل متحد گفته بود که هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی به دلیل 
گرســنگی و بیماری ناشــی از جنگ یمن، جان خود را از دست 

می دهند. 

پنتاگــون اعالم کــرد، وزیر دفــاع آمریکا در 
پنتاگــون با همتای لهســتانی خــود دیدار و 
گفت وگــو کرد. به گزارش ایســنا، بــه نقل از 
سایت وزارت دفاع آمریکا، لوید آستین، رئیس 
پنتاگون در جریان دیدار با ماریوسز بالچزک، 
همتای لهستانی اش گفت: کشورهای ما از پیوند 
ویژه ای برخوردارنــد که به دوران بنیان گذاری 
آمریــکا برمی گردد. ما دوشــادوش ســربازان 
لهســتانی در عراق و افغانستان جنگیدیم. من 
شخصا در کنار سربازان لهستانی جنگیده ام و 
همیشه شــجاعت و حرفه ای بودن آن ها را به 
یاد خواهم داشــت. وی افــزود: روابط ما طی 
 ۲۰سال از خودگذشتگی مشترک عمیق شده و 
آمریکا همیشه قدردان این از خودگذشتگی ها 
خواهد بود. هنگامی که لهستان در سال ۱۹۹۹ 
میالدی به ناتو ملحق شــد، بــر تعهد عمیق 
 خود به امنیت متقابل ائتــالف ما تاکید کرد. 
در سال ۲۰۱۴ میالدی هنگامی که جو امنیتی 
در اروپا متزلزل تر شــده بود، آمریکا اســتقرار 
نیروهای جنگی چرخشــی را در سراسر جناح 
شرقی ناتو آغاز کرد و بخش اعظم این برنامه در 
 لهستان صورت گرفت و ما تا به امروز این کار را 

ادامه داده ایم. 
لوید آستین اظهار کرد: آمریکا و لهستان سال 
گذشــته توافق »همکاری دفاعی پیشرفته« را 
امضا کردند که حتی حمایت های بیشــتری را 
از نیروهای آمریکایی که در لهســتان خدمت 
می کنند، فراهم می کند. این نمونه عالی از تعهد 
شما به مسئولیت مشترک است و ما مشتاقیم 
تا این روابط مهم را که بر پایه ارزش ها و تاریخ 
مشــترک قرار دارند، تقویت کنیم. وی گفت: 
آمریکا و لهســتان بیش از گذشــته به امنیت 
جمعــی ناتو و ثبات منطقه بــه ویژه در جناح 
شرقی ناتو متعهد هستند. ما به همکاری برای 
تقویت توانایی های دفاعــی و بازدارندگی ناتو 
و همچنیــن تضمین اینکه ایــن پیوند ترانس 
آتالنتیک همچنان بــه قوت خود باقی خواهد 

ماند، ادامه می دهیم. 
ماریوسز بالچزک به نوبه خود گفت: مشارکت 
پایدار و محکم آمریکا در اروپا به ویژه در جناح 
شرقی ناتو برای انسجام این ائتالف، بازدارندگی 
موثر و ثبات کل منطقه اروپا-آتالنتیک اساسی 
و ضروری است. در همین راستا، حضور نظامی 

آمریکا در لهستان همچنان یکی از ارکان اصلی 
همکاری دوجانبه کنونی و آتی ما و همچنین 
یکی از ارکان اساســی واکنش مشترک ما به 
چالش های امنیتــی برای ناتو خواهد بود. ما از 
پیشــرفت های حاصل شده تا به این لحظه در 
تقویت روابط دفاعی مان عمیقا خشنود هستیم. 
وی افــزود: می خواهم بر اجــرای نرم کنونی 
توافق همکاری دفاعی پیشــرفته و برنامه های 
مربوطه اش که اســاس افزایش حضور نظامی 
آمریکا در خاک لهســتان را تشکیل می دهد، 
تاکید کنم. ما همچنین بــه انجام تالش های 
شــدید برای تقویت توانایی های دفاعی مان از 
طریق خرید تجهیزات نظامی ساخت آمریکا از 
جمله جنگنده های اف-۳۵، تانک های آبرامز و 

سامانه دفاعی پاتریوت ادامه خواهیم داد. 
این مسئله در جلســه ای با عنوان »زندگی در 
سایه روسیه؛ چطور بازدارندگی سیاست خصمانه 
روسیه انجام می شود؟« مطرح شد که چهارشنبه 
در حاشیه نشســت هفتمین همایش امنیتی 
ورشو در لهســتان برگزار شد. در جلسه مذکور 
وزیر دفاع لهســتان گفت، امنیت اروپا به شکل 
واضحی به دلیل سیاست نظامی روسیه متزلزل 
شده اســت. مســکو موضع بین المللی خود را 
براساس قدرت نظامی، تهدیدات نظامی مستقیم 
و غیرمستقیم بنا کرده و از ابزارهای مختلف برای 

فشار بر جامعه جهانی استفاده می کند. 
او افزود: اروپا نیاز به استراتژی دفاعی فعال برای 
مقابلــه با آن دارد و بایــد ابهامات درباره آنچه 
روســیه بعد از آن انجام خواهد داد، رفع شود. 
ما مطمئن نیستیم اوضاع چطور تغییر می کند؛ 
اما مسلما باید آماده سناریوهای مختلف باشیم. 
کال النیت، وزیر دفاع استونی نیز گفت، بهترین 
بازدارندگی مقابل روسیه همان افزایش حضور 
نظامی آمریکاســت. روســیه طبعا تمایل دارد 
توجه آمریــکا روی مکانی دیگــر در اقیانوس 
آرام باشــد نه در منطقه ما. او افزود: ما نیاز به 
صحبت درباره نوع پیامی که به روسیه خواهیم 
فرســتاد، داریم. باید پیام ما مشــترک، قوی و 
یکپارچه باشد. مســئول وزارت دفاع رمانی به 
نیابت از رمانی گفت: بهترین حمایت کشور ما 
علیه روسیه حضور نظامی آمریکاست و حضور 
نیروهای دفاعی بیشتر در دریای سیاه به منزله 

پیامی قوی به روسیه است. 

به گفته تحلیلگران و یک متخصص ســازمان 
ملل که در هفته جاری شــک و تردیدهایی را 
درباره برداشت محصول در کره شمالی مطرح 
کردنــد، وضعیت غذایی این کشــور همچنان 
وخیم بوده اما شواهد حاکی از آن است که چین 
محموله های زیادی از کمک های بشردوستانه به 
این کشــور ارسال می کند. به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، کره شمالی مدت هاست از ناامنی 
غذایــی رنج می برد و مشــاهدات حاکی از آن 
است که تحریم های بین المللی، بالیای طبیعی 
و امــروزه همه گیری کرونا که منجر به بســته 
شدن غیرمنتظره مرزها شده است، نمکی است 
بر زخم بی تدبیری دولت در مدیریت اقتصادی 
این کشــور. کره شــمالی معموال برای جبران 
کمبود خود در محصوالت غذایی، به کمک های 
چین وابسته است، اما بستن خودخواسته مرزها 
با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، این 
واردات را به کمترین میزان خود رسانده است. 
یــک بازپرس حقوقی ســازمان ملل متحد در 
گزارشی که به دست رویترز رسیده بیان کرده 
است که تحریم های بین المللی که بر برنامه های 
هســته ای کره شمالی وضع شده، عالوه بر آن، 
موانع دیگری در حوزه های خارج از فعالیت های 
هســته ای این کشــور ایجاد می کننــد و باید 
برای جلوگیری از یک بحران انســانی، کاهش 
یابند. علیرغم مشکالت اقتصادی، کره شمالی 
به توسعه ســالح های هسته ای و زرادخانه های 
موشک های هســته ای خود ادامه داده است؛ از 
جمله این فعالیت ها می توان به آزمایش موجی 
از موشــک های کوتاه برد در هفته های اخیر و 
افزودن تاسیســاتی بزرگ به تاسیسات اصلی 
راکتور هسته ای این کشور اشاره کرد، تاسیساتی 
که به گفته تحلیلگران به منظور افزایش اورانیوم 
تسلیحاتی ساخته شده است. پس از آنکه کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی شرایط غذایی 
را »وخیم« توصیف کرد، چشــم ها به برداشت 
امسال محصوالت خیره مانده است و همه چیز 
به برداشــت امســال محصوالت بستگی دارد. 
اگرچه فائو، ســازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد گفته بود که فصل رویش در سال ۲۰۲۱ 
شروع خوبی داشته اســت، اما طبق گزارشات 
جدید از یــک اتاق فکر آمریکایــی، اطالعات 
جمع آوری شــده توســط تصاویر ماهواره ها از 

کره شــمالی، حاکی از آن است که محصوالت 
امســال، از یک برداشت خوب یا حتی متوسط 
نیز پایین تر است. مرکز مطالعات استراتژیک و 
بین المللی در گزارشی اعالم کرد: اگرچه هنوز 
نمی توان واژه »قحطی« را برای شــرایط فعلی 
بــه کار برد، اما این واژه منفی، به همراه عوامل 
بیرونی از جمله برداشت کم در سال گذشته و 
آسیب های سیل به کشتزارهای شمال شرق و 
زیرساخت های حمل و نقل، عدم امنیت غذایی 
در این کشــور را تشدید کرده است. این هفته، 
بــرای اولین بار در ماه های اخیر، نشــانه هایی 
مبنی بر پذیرش کمک های بین المللی توسط 
کره شمالی به چشم خورد؛ آژانس های سازمان 
ملــل متحد می گویند برخــی محموله ها وارد 
کشــور شده اند و اکنون در بنادر کره شمالی در 

قرنطینه هستند. 
محصــوالت تغذیــه ای و بهداشــتی از طرف 
یونیســف، صندوق کــودکان ملــل متحد و 
محصــوالت درمانی برای کنتــرل همه گیری 
کرونا از طرف سازمان بهداشت جهانی از جمله 
کمک های بشردوستانه ای هستند که در انتظار 
ورود به کره شمالی اند. چد اوکرول، مدیرعامل 
»گروه خطر کره« در کره جنوبی که وضعیت 
کره شــمالی را تحت نظــر دارد، بیان کرد که 
این محموله های حمایتی مدت هاست در انتظار 
گشوده شدن مرزهای کره شمالی هستند اما با 
توجه به اینکه این کشور از چین در این زمینه 
واردات دارد، به نظر نمی رســد مرزها بیشتر از 
این باز شوند. وی در این باره تصریح کرد: کره 
شمالی از ماه مه میالدی، اجازه ورود محموله ها 
از چین را به کشورش داده است، محموله هایی 
کــه شــامل حجــم زیــادی از کمک هــای 
بشردوستانه است. صادرات چین به کره شمالی 
در ماه اوت، برای سومین ماه متوالی با افزایش 
همراه بــوده و به ۲۲.۵ میلیون دالر رســید، 
که البته بخش ناچیــزی از ۲۱۹ میلیون دالر 
صادرات این کشــور در آگوست ۲۰۱۹، قبل 
از همه گیری کرونا بــود. اوکرول بیان کرد که 
معتقد است کره شــمالی می تواند با تکیه بر 
کمک های صادراتی چین، مشکل کمبود غذا را 
برطرف کند. با این حال وی افزود: اما کیفیت، 
تنوع، و ارزش غذایی محصوالت عرضه شــده 

توسط چین، کم خواهد بود.

اوضاع غذایی کره شمالی »خطرناک« استدرخواست حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا

ناتو: نیاز به تعامل با چین داریم

در دیدار امیرعبداللهیان با سیدحسن نصرالله چه گذشت؟ 
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ترکیه و آذربایجان منافع حیاتی ایران را تهدید نکنند

سفیر فرانسه: 
استرالیا، رفتاری بچگانه دارد
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