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و عملکرد میدانی است
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مهمترین معاون وزارت مردم
انتخاب شد

1
یادداشتها

پدرها
حمله کنید

1

مجید ابهری

شهرداری
وسرگردانیمردم

جعفربای

ناصر بالغی

یک فعال سیاسی به آفتاب یزد گفته شروع انتقادات از این دولت طبیعی نیست

آغازفصلجدید
علی صوفی:
در کل اصولگرایــان هزینــه زیــادی
پرداختنــد تا آقای رئیســی بر صندلی
ریاست جمهوری تکیه بزند اما حاال چون
انتظاراتشان برآورده نشد می خواهند
سفره خودشان را از ابراهیم رئیسی جدا
کنند .شبیه این اتفاق سال  96برای آقای
روحانــی رخ داد ،او پایگاه رای مردمی
باالیی داشــت اما شــرایط طوری رقم
خــورد که خیلی زود اســباب نا امیدی
مردم فراهم شد .امروز هم شاهد همین
اتفاق برای آقای رئیسی هستیم چرا که
پر واضح است شعارهای اصولگرایان در
زمان انتخابات بی اساس بوده است

1

کدام
انحصار؟

1

برسد به دست
بهارهرهنما!

امید مافی

نکاتی درباره افزایش
پروالکتینخون

1

حسین دلشاد

4

بنفشه ولییان

4

دلیل بیحسی پس از
عمل جراحی چیست؟

یادداشت1-

پدرها
حملهکنید
مجید ابهری

رفتار شناس

عذر بدتر ازگناه و قصه آنرا حتما شنیده ایدکه
دلقک دربار قاجار جســارتی به ناصرالدینشاه
میکند و درمقابل پرخاش وعتاب وی میگوید
ببخشــید فکر کردم شهبانوســت.واز آن روز
به بعد حکایــت آوردن عذر بدتر از خطا وگناه
توجیه خطاکاری برخی از افراد شد.همین چند
روز پیش صاحب یک هتل در فارس در مقابل
چشمان متعجب حضارسیلی محکمی بر گوش
یکی از کارگران جوان میزند.سپس در مقابل
فشــار افکارعمومی و افراد شریف محلی اظهار
میدارد:مــن در قبال آن جــوان حس پدرانه
داشتم .یکنفر از این سرمایه دار وصاحب هتل
بپرسد؛کدام پدر در مقابل اینهمه افراد اینگونه
فرزندش را مورد اهانت وتنبیه قرار میدهد؟آنهم
جوان حدود ۲۵ســاله که برای خودش مردی
است.نکند چون این آقا پولدار و ثروتمند است
خودرا مالک افراد وکارگران میداند؟شاید ایشان
فراموش کرده دوره ارباب بازی منسوخ و مطرود
شده است .دردناکتر از همه نکات عذر خواهی
ایشان از زمین وزمان است و فریب افکار عمومی.
جناب ارباب ما انقالب کردیم خون دادیم جوان
دادیم تا جوانان ما بناحق وحتی بحق در انظار
عمومی ســیلی نخورند.به فرض محال اگر آن
جوان مظلوم پسر شما بود ،جرات میکردید در
این سن وسال اورا در مقابل اینهمه افراد با سیلی
بزنید؟نجابت ونیازآن جوان مانع واکنش او شد
وگرنه آنچنان جواب سیلی شما را میداد که مثل
فرفره بدور خودتان بچرخید.
ادامه در صفحه 5

یادداشت2-

شهرداری
وسرگردانی مردم
جعفربای

جامعهشناس

شــهرداری از نهادهایی است که کوچکترین
عملکردش در کمترین زمان در معرض قضاوت
مردم قرار میگیرد .به همین دلیل شــهردار
فعال و توانا از شهردار تنبل و ناتوان در کمترین
زمان باز شناخته میشــود .مث ً
ال در مقطعی
که ما دورانگذار شــهرداری را طی میکردیم
ویرانــی و خرابیهای فراوانــی موجبات بروز
مشکالتی برای مردم شده بود .عدم شستشوی
بهنــگام ســطلهای زباله ،به همپاشــیدگی
وکثیفی بوســتانها ،نا بســامانی حمل و نقل
شــهری مانند اتوبوسهــا و بیبرنامهگی در
حرکت متروها میتوانــد مصادیقی از به هم
ریختگی دورانگذار شــهرداری باشد .ولی با
حضور شهردار و احضار شرکتهای ذیربط به
راحتی میتوان تغییرات را مشاهده نمود .چون
با تاخیــر حرکــت اتوبوسها متاســفانه یا
بیبرنامگی و بینظمی حاکم بر ساعات حرکت
آنها ســرگردانی مردم رســیدن به مقاصد و
اهداف این که در مترو به راحتی ایســتگاهها
را حذف کننــد و به موقع حرکت نکند وعدم
توقف در برخی از ایستگاهها اعالم شود و مردم
آشفته و ســرگردان شوند ،ســطلهای زباله
تخلیه نگردد ،کوچهها به موقع نظافت نشود،
پله برقیهایی که با سرمایه عظیمی نصب شده
به عللی ساده و معمولی نتواند به مردم خدمات
بدهــد .یا با توجه به تغییر فصل و برگریزان،
خیابانها تمیز نشود ،برگها جمعآوری نگردد
و میادین و پارکها و بوستانها تمیز نشود...
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ناصر بالغی

عضو اصلی هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز کسب و کار
در خصوص دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای
اســالمی برخالف اصول حاکم بــر قواعد عمومی
قانونگذاری صورت گرفته و مطالعات علمی کافی
صورت نگرفته اســت .همانطور که میدانیم دفاتر
اسناد رسمی نقش به ســزائی در فرایند تحقق و
توســعه و تثبیت عدالت توزیعی و نظم عمومی و
اخالق حسنه و امنیت اجتماعی دارند.
باید توجه داشــت که در ابتدای تاسیس اداره ثبت
اسناد و دفاتر اســناد رسمی اشخاص آگاهی مانند
مرحوم افجهای که در تدوین قانون مدنی مشارکت
داشــته و مرحوم جیالنی مجتهد (که در شــورای
عالی فرهنگ عضویت داشت و مرحوم غروی شاگرد
بالفصل آخوند مال کاظم خراســانی صاحب کتاب
کفایه االصول) و دکتر موسی جوان استاد برجسته
حقوق برای پیشبرد این امور دعوت و جذب شدند
که همگی شخصیتهایی بسیار محترم و متصف به
تقوی و امانت بودند ،شخصیتهای بزرگی که قبل از
تشکیل سازمان ثبت و تاسیس دفاتر رسمی صاحب
محاضر ترافع شرعی بودند و ّ
حل و عقد روابط و اعمال
حقوقــی و حل و فصل دعاوی حقوقی بین مردم را
برعهده داشتند به اقتضای مناعت طبعی که الزمه
علم و تقوی و شخصیت علمی و اجتماعی بود ،اگر
تقاضا یا تکلیف میشد به سهولت زیر بار نمیرفتند و
منصب سردفتری را نمیپذیرفتند و در واقع مصداق
سخنی گهربار از امام علی ابن موسیالرضا(ع) بودند
ب ال ْ ِعلْ ِم و ال یَط َع ُم مِن
که فرمودند« :ال یَ َم ُّل م ِْن َطلَ ِ
حاجات الْخَ لق» بودند ،باید که این طبقه را قدر دانست
و بر صدر نشاند و نه اینکه با وضع قوانینی بیهوده و

رئیسی
به مثابه روحانی؟
رضا جعفری
جامعه شناس

ِ
ناامیدی حاک ِم حاصل از عملکرد دولت
)1
دوازدهم بر بخش عظیمی از جامعه بهعنوان
پشتوانة جریان اصالحطلبی سبب شد تا
حامیان این جریان در کنشهای سیاســی
گوشة عزلت گزیده،آن بر سرِ اصالحطلبان
و جریان اصالحطلبی آید که بهزعم کسانی
چون راقم ســطور ،نــه اصالحطلبان که
اصالحطلبی به مســلخ رفت و جنازهاش
تشییع شد .این امر ســبب شد تا اقلیتی
نسبت ًا ثابت(به نسبت واجدین شرایط رأی)
بهعنوان پایگاه اجتماعی جریان اصولگرایی
بتوانندکاندیداها  /کاندیدای موردنظر خود
را بــدون دغدغة رقابتهــای انتخاباتیِ
مجلس یازدهم و ریاستجمهوری سیزدهم
بر دو قوه قانونگذاری و اجرایی کشــور
بنشانند؛
 )2مدیریت منفعل و ناکارآمد دولت دوازدهم
و انگشت نهادن بر ضعفهای آن  -اعم از
وابسته یا غیروابسته به تحریمها و برجام  -از
سوی وابستگا ِن به جریان اصولگرایی و در
شیپور دمیدن مدام در فضای یأس آلود ایجاد
شــدهاز یک سو ،تبلیغات گسترده و تلقین
شده به بدنة اجتماعیِ جریان اصولگرایی
مبنی براینکه بیــشاز  ۷۰درصد معضالت
و مسائل معتنابه کشور ،باالخص در حوزه
اقتصادی ،حاصل سوءمدیریت و ناکارآمدی
دولت وقت است و با روی کار آمدن دولت
همسو با جریان مذکور چنان گشایشی در
امور صورت خواهد گرفت ...
ادامه در صفحه7

خبر

یادداشت3-

کدام
انحصار؟

3

خفتباراینچنینموجبتضعیفمنزلتآنانگردید.
به اختصار مطلبی در تناسب و تالئم دانش و تعهد در
کلیه امور اجتماعی معروض میگردد.
هر مغزی کار میکند و هیجــان دارد و میآموزد
و مســائل را حل میکند ،اما مغزی که از اهمیت
خاصی برخوردار است ،مغز اجتماعی و مغز فرهنگی
و هیجانهای مثبت است ،به نقل از آلبرت هربارد:
اگر جامعه دانشــگاهی اشکالی دارد باید برگشت و
بررســی و مطالعه نمود که در گذشته در خانواده،
مدرســه و مهد کودک آن جامعه چه اتفاقی افتاده
است .مطالب را با چند مثال عرض میکنم،
«هوشی مین» رهبر ویتنام به فرانسه رفت و آنجا
تحصیل کرد و به ویتنام برگشت و پس از به قدرت
رســیدن به وی گفتند چگونه با دشمنان مواجه
خواهی شد؟! او کفشهای بچهها را نشان داد و سپس
آنها بر روی بچههــا کار کردند و آموزش ،دادند و
زمانی که آنها بزرگ شدند دشمن را شکست دادند
و مهمتر از آن در ژاپن اتفاق افتاد بعد از سال ۱۹۴۷
که آمریکاییها بر روی شــهرهای «هیروشیما» و
«ناکازاکی» بمب اتمی فرو ریختند ،در نتیجه ژاپن
شکست خورد و تسلیم شد ،بعدها با یک معلم ژاپنی
مصاحبهای شــد از او پرسیدند :شما که نفت و گاز
و منابع معدنی ندارید و دورتا دور کشــورتان را هم
که آب گرفته اســت ،برای آینده چه خواهید کرد؟
او گفت :روی بچهها کار خواهیم کرد .مثال معروفی
دارند که ما ارتش نداریم ،ولی روی میز رئیس جمهور
امریکا تلفن ساخت بچههای کشور ما قرار دارد.
در کشور ســوئیس بهترین اساتید را برای آموزش
پایههای تحصیلی ابتدایی بــه خدمت میگیرند
و حقــوق آنها باالتر از یک جراح اســت ،چرا که
هیجانات و دغدغههای فکری و روحی معلم بسیار
مهمتر از هیجان مغزی ســایر اقشار است .که اگر
هیجان مغزی انســان آسیب ببیند ،دیگر از خرد و
دانش خبری نخواهد بود.

امروزه برای بررسی میدانی و تصمیمگیری در هر یک
از امور و حوزه ها ،وزرای محترم دولت و نمایندگان
محترم مجلس حق ندارند به تنهائی تصمیم بگیرند،
بلکه باید از کارشناســان و متخصصین زبده حوزه
مربوطه نظرخواهی کرده و پس از مشاوره و رایزنی و
تحقیق و بررسی کافی و آسیبشناسی ،توالی فاسد
و عواقب آن قانون ،جلوی اتخاذ تصمیمات غلط یا
عواقب فاجعه بار را بگیرند.
اکنــون قرن اطالعــات و به عبارتی قــرن انفجار
اطالعات و به تعبیر دیگری قرن آلودگی اطالعات
است .در کشور ما مدارک علمی را مانند فست فود
میتوان خرید؛ دانش نیز به وســعت اقیانوس و به
عمق یک ســانتی متر تبدیل شــده است ،جلوی
دانشگاه تهران میتوان مقاله  isiچاپ کرد و دکترا
گرفت ،مثل ســالمتی که در ایران تبدیل به کاال
شــده و کاالی گران قیمتی هم هست ،دانش هم
به یک کاال تبدیل شده و این یک گرفتاری بزرگی
هست؛ این مشکل از کجا ناشی شده است آیا با یک
مشاوره حل میشود؟ ظاهرا ً آموزش و پرورش با ابعاد
مختلف روحی و روانی انسانها شکل نگرفته است.
بطور کلی هیچ یــک از موضوعات به خودی خود
موجب تفکر انتقادی نیســت چرا که نقد یک نوع
زیبائیشناسی هست ،نقد مانند تمیز کردن اشیاء
میماند و الزمه پیشرفت بشر است ،انسان باید نقد
کردن را بیامــوزد و از هنگام کودکی موضوعات را
به صورت ســاده و مقدماتی نقد کند ،حتی پدر و
مادر خود را نیز نقد کند ،چرا که نقد نفی نیســت.
اما در میان ما گویا دیگر استدالل ورزی و منطق و
خردورزی و عقالنیت به ظاهر رخت بربسته و تبدیل
به خردستیزی گردیده است ،باید گذشته را بررسی
کنیم ،حتی تاریخ را نقد کنیم ،تاریخ وقایع نگاری
نیست ،کشف قانونمندی حاکم بر جریان امور در
طول زمان میباشد.
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امید مافی

روزنامه نگار

*بهاره رهنما« :هر آدمی که بعد از  ۳۰ســال
کار کردن نتواند زندگی خوبی داشــته باشــد
بیدست و پاست!»
حظ بردیــم از ُدرفشــانیهایتان خانم رهنما.
حرفهایتان را که شــنیدیم کلمه بغض کرد،
ِ
پــژواک پوچی در
صدا روزه ســکوت گرفت و
گوشهایمان پیچید و ُغرید.
حاال شــما ببخشــید که پدران و بزرگان ما از
ازل تا ابد بیدســت و پــا بودند .عفو کنید این
ملت را که پس از سی سال گوشت و مرغ روی
سفرههایشــان دیده نمیشود و الجرم سنگک
سوخته سق میزنند .صمیمانه پوزش میطلبیم

طی حکمی از ســوی وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،مهدی مسکنی به عنوان معاون امور
تعاون این وزارتخانــه منصوب گردید .اهتمام
ویژه عبدالملکی به موضوع تعاون و سخنان وی
در زمان رای اعتمــاد درباره این بخش و قول
انتصاب قویترین معاون برای این حوزه نشان
از قصد جدی وی در تحول بخش تعاون دارد.
سوابق اجرایی و مدیریتی مهدی مسکنی نیز
نشان از یک انتخاب دقیق در این حوزه است.
مســکنی چهرهای شناخته شــده در عرصه
فعالیتهای جهادی ،میدانی و مردمی است.
مسکنی دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع) به
عنوان یک شبکه مردمی شاخص و تاثیرگذار
در سطح ملی است .او دارای سوابقی همچون
مشاور رئیس و دبیر شورای اجتماعی سازمان
بهزیستی کل کشــور ،دبیر کارگروه اشتغال
جوانــان در اســتانداری تهران ،دبیر ســتاد
مردمی اشتغال و توانمندسازی مناطق محروم
کشــور و همچنین جوان برگزیده کشور در
ســالهای  ۸۹و  ۹۱اســت .مسکنی در حال
حاضر مشــاور رئیس مجلس شورای اسالمی
در امــور نظارتهای میدانی و مناطق محروم
کشور است.

گزارش

یادداشت4-

برسد به دست
بهاره رهنما!

مهمترین معاون وزارت مردم
انتخابشد

بابت مردی که پس از ســی سال تا نیمه شب
روی تاکســی لکنته کار میکنــد و آنقدر ترمز
میکشــد که ترمز میبُرد در سراشیب زندگی.
عذر مــردی که میــان زبالهها دنبــال چیزی
میگردد تا بچههایش گرسنه نمانند را بپذیرید.
همان مــردی که از فرط بدبختی اشــک دارد
اما آســتین ندارد و گریههایــش را با پیراهن
یک الی تابســتانیاش در این سرمای گدا ُکش
پاک میکند.
عمیقا این ملت را عفو کنید که تناسبی با جهان
معکوس شــما ندارند و اصــال طفلکیها وقت
ندارند که کارد به شــکمهای فربهشان بزنند و
به ضرب ُسرمه و خلخال چهره عوض کنند .این
جماعت فقط سنگ به شکمهایشان میبندند تا
خالی از هیچ به فردا نرسند و قوتشان به خاطر
بیغذایی بسته نشود.
ادامه در صفحه 7

دولت سیزدهم تابع نوگرایی
و عملکرد میدانی است

جوانگرایی جهادی در وزارت
ِ
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با حکم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی« ،مهدی
مسکنی» به عنوان معاون تعاون وزیر کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی منصوب شد .انتخابی که نشان
از اهتمام جدی وزیر برای تحقق وعدههای گفته
شده در این بخش دارد« .حجت اهلل عبدالملکی»
از ابتدا وعده داد «باید این بخش را از کنج عزلت
بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم».
کارنامه مســکنی حکایت از این دارد که حضور
فردی جهادی و در عین حال با تجربه در حوزه
اشتغالزایی،توانمندسازیمردمپایهوتعاونمحور
در قالب فعالیتها و دورههای تعاونی به درستی
سکوی پرتاب این بخش خواهد شد.
ادامه در صفحه 2
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

یک فعال سیاسی به آفتاب یزد گفته شروع انتقادات از این دولت طبیعی نیست

وزارت جهاد کشاورزی روزانه قیمت اقالم خوراکی را اعالم کند

براساستصمیم روزگذشتهستادهماهنگیاقتصادیدولتمقررشدوزارتجهادکشاورزیبهصورت
روزانهقیمتاقالمخوراکیراازطریقرسانههااعالمکندومردمومصرفکنندگاننیزباخریداقالمبه
قیمتاعالمشده راسا برنرخهانظارتکنندوباهرگونهتخلفبرخوردشود.دراینجلسههمچنینبا
توجهبهسفراخیررئیسجمهوربهاستانبوشهر،موضوعتجارتملوانییااصطالح ًا
«تهلنجی»بررسیوطرحجدیدیباهدفساماندهیایننوعتجارتارائهشد.پسازتبادلنظردرباره
اینطرحمقررشددستگاههایمربوطهاینطرحرابامشارکتمراجعذیصالحنهاییکنند/.ایسنا

روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 3000 14 14 27

 -1220تندروی و رفتار رادیکال از هر جناحی
که باشد محکوم اس��ت .تندروی نقطه مقابل
اعتدال و میانهروی است .تندروی باعث مقابله با
نقد و انتقاد است)8/8( .
 -1222چ��را برخی رس��انهها از صحبتهای
وزیر خارجه و معاون او درباره برجام را سخنان
عجیبخطابمیکنند؟البتهبرخیحرفهایشان
مبهماتیدارد)8/8(.
 -1225این حرفهای نماینده تهران در مورد
اینکهگفتندماخیلیاوپنهستیمآزادهستیمو
این حرفها اصال درست بود؟ ()8/8
 -1140شبکه س��ی ان ان ادعا کرده تحریمها
علیه ایران حتی در عین مذاکرات هم میتواند
اعمال شود .این یک ادعای مسخره است)8/8( .
 -1150چرا در ترکیه مهاجران را باید به دالیل
واه��ی مثل موزخوران اخراج کنن��د؟ واقعا آدم
چیزهایعجیبمیشنود)8/8(.
 -1201این در شأن مردم ما نیست که چپ و
راس��ت خبر از کاهش مصرف اقالم خوراکی به
دلیل گرانیها بدهند .باالخره این بازار باید سر و
سامانبگیرد)8/8(.
 -1210آی��ا صح��ت دارد در فوتبال و موضوع
داوری چیدمان داوران با مافیاست؟ این موضوع
را یک کارشناس ادعا کرده)8/8( .
 8-1052آبان سالگرد درگذشت شاعر گرانقدر
کشورمان قیصر امینپور میباشد .روحش شاد و
یادش گرامی باد)8/8( .
 -1101آیا وضع مردم ترکیه آنقدر خراب شده
که اعالم میشود برخی از مردم حتی نمیتوانند
موزبخرند؟()8/8
-1112مسئوالنبهتولیدکنندگانداخلیلوازم
خانگی تذکر بدهند کیفیت محصوالت خود را
ب��اال ببرند نه فقط قیمتها را چند برابر کنند.
()8/8
 -1130زم��ان اجرای افزایش حقوق معلمان و
رتبهبندیآنهاکیاعالممیشود؟()8/8
 -1020چرا تیم فوتبال پرسپولیس نمیتواند از
بازیکن خارجی استفاده کند؟ این یک تبعیض
است)8/8( .
 -1025باالخ��ره موض��وع حض��ور زن��ان در
ورزشگاهها تعیین تکلیف میشود یا خیر .چه
اشکالی دارد س��همیهای هم برای حضور زنان
اختصاصیابد؟()8/8
 -1027شاید اگر در برخی تصمیمگیریها در
مدیریت کرونا از همان اول روشهای جدیتری
اتخاذ میشد شاهد این همه پیک و ابتال و فوتی
نبودیم)8/8(.
 -1031ش��هریههای مهدکودکه��ا را چن��د
برابر کردند .این باعث فش��ار زیاد به خانوادهها
می شود)8/8( .
 -1041خدا را ش��کر بعد از مدتها ش��اهد یک
بارش باران در تهران بودیم)8/8( .
 -1005دو مقولهای که هر دو مفهوم و محکوم و
مردود و مطرود و دور از حقیقت است این است
که متاسفانه در امر سیاست و اجتماع امروزی
بعضیازموافقینومخالفیندولتهابههمدیگر
اعمال میکنند یعنی سیاهنمایی برای مخالف و
سفیدنماییبرایموافقدرکیهانامروزاستالبته
منظور از کیهان یعنی روزگار نه روزنامه کیهان.
()8/8
-1012اینچندتحریمجدیدآمریکانشانهعدم
حسن نیت آنها برای مذاکرات است)8/8( .
 -1015چرا عضو هیئت رئیس��ه اتاق بازرگانی
میگوید تمام راههای بازگش��ت ارز به کش��ور
مسدود اس��ت؟ این خیلی برای اقتصاد کشور
زیانآور است .آیا طرح مجلس در این باره دخیل
است؟ ()8/8
 -0805چ��را آقایان اصولگرا در زمانی که مردم
در سختترین شرایط ممکن زندگی میکنند
صدای انتقادشان بلند نیست و فقط حرفهای
شعاری و تکراری میزنند؟ ()8/8
 -0903وقت��ی مراجع از وضع مردم احس��اس
نگرانی میکنند حق دارند چون آنها درد مردم
را درک میکنند)8/8( .
 -0910آیا آمریکا با اعمال تحریمهای جدید بر
ضدچندتنازمسئوالنمامیتواندادعابهحسن
نیتکند؟()8/8
 -0920رئیس جدید صدا و سیما برای تبدیل
رسانه ملی به یک رسانه کامال ملی و هماهنگ با
همه سلیقهها راه درازی در پیش دارد .امیدواریم
بهمقصدبرسند)8/8(.

 -0937آیا آنقدر کمبود خون در کش��ور داریم
کهسازمانانتقالخوناعالمکردهشایدفراخوان
ویژه بدهد؟ ()8/8
 -1948بس��یاری از نانواییها و فروشگاهها
دیگ��ر مث��ل س��ابق پروتکله��ا را رعایت
نمیکنند .باید به آنها تذکر جدی داده شود.
()8/16
 -1830وزی��ر کار گفتهان��د مس��ئوالن هم
مش��کل معیش��تی دارند .واقعا ای��ن از آن
حرفهاست! ()8/16
 -1840بهتر اس��ت فدراس��یون فوتبال در
ماجرای اختالف بین آقای طارمی و سرمربی
تی��م ورود کن��د و این مش��کل را حل کند.
()8/16
 -1901افزایش قیمته��ا همه داد مردم را
درآورده .مردم حیران هستند واقعا این وضع
به کجا ختم میشود؟ ()8/16
 -1910افزایش ش��دید قیم��ت رب گوجه
مثل خیلی افزایش اقالم اساسی قابل توجیه
نیست .معلوم نیست در این اقتصاد چه خبر
است؟ ()8/16
 -1920کشور نیاز به تهیه و تامین ارز خارجی
دارد آن وق��ت وزیر جهاد میگوید میتوانیم
معامالت خود با پاکس��تان را به صورت پول
رایج دو کشور انجام دهیم)8/16( .
 -1710حاال که مس��ئوالن به مردم واکسن
رایگان دادند بهتر اس��ت برخیها س��ر این
موضوع منت س��ر مردم نگذارند .مردم دارند
با تورم  47درصدی زندگی میکنند)8/16( .
 -1721چگونه دولت میتواند برای کاهش
قیمتها دست دالالن را قطع کند؟ آیا توان
این کار را دارد؟ ()8/16
 -1731تکلیف بازگش��ایی ورزش��گاهها را
مش��خص کنند .با رعایت فاصلهگذاریها و
پروتکلها چه اش��کالی دارد تماش��اگران به
استادیوم بروند)8/16( .
 -1805کار ما به جایی رسیده که پاکستان
میگوی��د نفت بدهی��د برنج بگیری��د .واقعا
تاسفآور است)8/16( .
 -1820بای��د دید این ط��رح واردات خودرو
در ازای صادرات چقدر عملی است و موفق؟
()8/16
 -1641آی��ا مذاکرات ایران و عربس��تان هم
به بنبس��ت خورده؟ گفته میشود مذاکرات
متوقف شده .اختالف بر سر چیست؟ ()8/16
 -1703دلس��وزان فوتبالی وس��اطت کنند
مش��کل پیش آمده بین مه��دی طارمی و
سرمربی تیم ملی را حل کنند ،حضور طارمی
در تیم الزم است)8/16( .
 -1601زودتر شرایط واردات خودرو را تعیین
تکلیف کنند شاید وضع بازار کمی بهتر شود.
()8/16
 -1612چرا ایرالینه��ا قیمتهای نجومی
برای بلیت هواپیما تعیی��ن کردند؟ چرا این
همه اجحاف به مسافران؟ ()8/16
 -1620اگر کس��ی یا مسئولی یا نمایندهای
وعدهای غیرقابل قبول بدهد ،بداند به شعور
مردم توهین کرده! ()8/16
 -1505دلیل رش��د عجی��ب قیمت خودرو
چیست؟ پراید  158میلیون ،مگر میشود؟
چه بر سر بازار آمده؟ ()8/16
 -1510اگر مردم خواهان این هس��تند که
مشکالت زندگی آنها برطرف شود باید به چه
کس��ی بگویند؟ چند سال باید صبر کنند و
اتفاق خوبی هم در زندگی آنها نیفتد؟ ()8/16
 -1520بازدیده��ای س��رزده یا س��فرهای
استانی مسئوالن خوب است اما باید خروجی
این کارها مشخص شود)8/16( .
 -1530بارها این پیام را برای روزنامه آفتاب
فرس��تادم باز هم میفرستم و میگویم این
وضع زندگی مردم شایس��ته آنها نیست .در
شأن مردم ما نیست)8/16( .
 -1401با تصویب قانون نمیشود فرزندآوری
ایجاد کرد .باید شرایط جامعه به گونهای باشد
که افراد میل به ازدواج و فرزندآوری داش��ته
باشند)8/16( .
 -1410وضعیت گرانیها به حدی است که
صدای مجلس هم درآمده .آقایان مس��ئول
زودتر فکری کنند)8/16( .
 -1420دول��ت در کنترل ،نظارت و تثبیت
قیمتها تاکنون موفقیتی نداشته)8/16( .
 -1310س��که از کان��ال  12میلیون هم رد
کرد .این روند تا کی ادامه دارد؟ وضعیت بازار
خیلی بد است)8/16( .
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲

جوابیه

جوابیه شهرداری منطقه 13
به یک پیام مردمی

در پاس��خ به مطلب مندرج در آن جریده
وزی��ن م��ورخ  1400/08/06در خصوص
«س��د معب��ر حلیمفروش��ی در خیاب��ان
پی��روزی» ضم��ن تش��کر از ش��هروندان
محترم در خصوص اعالم مشکالت محلی
و ش��هری به آگاهی میرس��اند براس��اس

گ��زارش کارشناس��ی ش��هرداری ناحی��ه
ی��ک منطقه  ،13به مح��ض دریافت پیام
و ب��ا توجه به درخواس��ت مردمی ،عوامل
معبربان این ناحیه س��ریعا ب��ا مراجعه به
حلیمفروش��ی معنوی نس��بت ب��ه توجیه
صاحب مغ��ازه و جمعآوری میز و صندلی
در راستای احقاق حقوق شهروندان اقدام
کردند.

آفتاب یزد:تا همین  3ماه پیش انگش��ت اتهام نمایندگان مجلس
یازدهم برای همه مش��کالت ریز و درش��ت کش��ور به سوی حسن
روحان��ی روان��ه بود و نماین��دگان یکصدا او را دلیل اصلی ش��رایط
فعلی کش��ور به ویژه ش��رایط اقتصادی میدانس��تند؛ در عین حال
همین نمایندگان در حمایت از ابراهیم رئیس��ی سینه سپر کرده و
او را معجزهای میدانس��تند که با روی کار آمدنش همه مش��کالت
حل خواهد ش��د؛ ش��اید به همین دلیل هم یکصدا به همه وزرای
پیش��نهادی ابراهیم رئیس��ی رای اعتماد دادند؛ ح��اال اما هنوز صد
روز از روی کار آمدن دولت س��یزدهم نگذاشته که صدای اعتراض
نمایندگان بلند ش��ده و این بار انگشتهای اتهام ابراهیم رئیسی را
نشانه گرفته است؛ البته شاید بتوان دلیل این اعتراضات زود هنگام
را وعدههای انتخاباتی رئیس��ی دانس��ت که از بهبوداوضاع و شرایط
معیشتی و اقتصادی کش��ور حکایت داشت ،با این حال سرد شدن
رابطه دولت و مجلس آن هم در ش��رایطی که هنوز صد روز هم از
عمر دولت سیزدهم نگذشته است؛ بسی عجیب به نظر میرسد!

آغازفصلجدید

>صدای اعتراض در مجلس بلند شد

عمر ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به شش ماه هم نرسیده است
اما انتظارات از او باالس��ت ،او که با ش��عارهای عدالت طلبانه و رفع
مشکالت معیشتی و اقتصادی در ایام انتخابات حاضر شده بود و در
مدت زمانی که به پاس��تور رفته بارها و بارها بر تحقق این ش��عارها
تاکید کرده اس��ت،اما عملکرد چندماه اخیر دولت حداقل در حوزه
معیشتی آن چیزی نبوده که انتظار میرفت.گالیههای افکارعمومی
از گرانیه��ا و ب��اال رفتن روزانه قیمتها کار را به آنجا رس��انده که
ح��اال نمایندگان مجلس که مخاطب ای��ن گالیهها و اعتراضات در
حوزهه��ای انتخابیه خود هس��تند علنا از تریب��ون مجلس ،رئیس
جمهور را خطاب قرار داده و خواستار اقدام فوری میشوند؛ آنچنان
که فداحسین مالکی از نمایندگان اصولگرای مجلس از پشت تریبون
مجلس رسما دولت را به نقد میکشد .او اخیرا از تریبون باز مجلس
نقدهایش را با گالیه از انتصابات فامیلی و درخواس��ت برای بازرسی
دفتر ریاست جمهوری آغاز کرد و به گرانیها رسید.
مالک��ی در صح��ن علنی مجلس خطاب به ابراهیم رئیس��ی با بیان
اینکه خبره��ای خوبی از تیم اقتصادی دولت به گوش نمیرس��د،
گف��ت« :برخی اختالفنظرها در تیم اقتصادی ،گرانی و مش��کالت
معیش��تی مردم را به حاش��یه برده اس��ت .انتظار داریم شما با یک
نهیب حیدری تیم اقتصادی دولت را به همسویی و همگرایی دعوت
کنید».
نماین��ده زاهدان اما به همین مقدار بس��نده نکرد و ضمن هش��دار
درباره س��رد ش��دن روابط دولت و مجلس از پاسخگو نبودن وزرا به
نمایندگان گالیه کرد .گالیه از نوع مراودات و تعامالت دولتمردان با
مجلس درحالی است که تنها چندماه از روی کار آمدن وزرای جدید
میگذرد و گویا در همین ابتدای کار افتاد مشکل ها.
>کسی به فکر گرانیها هست؟

قیمت گوش��ت ،تخ��م مرغ ،میوه ،مس��کن ،ماش��ین و...هم صدای
نمایندگان را درآورده اس��ت .آنقدر که با صدای بلند رئیس جمهور
را خطاب قرار داده و خواس��تار تغییر مس��یر حرکت قطار اقتصادی
کش��ور ش��دند .صباغیان اوایل هفته جاری در صحن علنی مجلس
گفته بود «:جناب آقای رئیس��ی برای گرانیها فکری کنید ،جلوی
گرانیها را بگیرید،مردم روزهای س��ختی را سپری میکنند .دیگر
گوش��ت ،میوه ،ماشین و صاحبخانهش��دن تقاضاهای دستچندم
اس��ت ،امروز خریدیک قالب پنیر و یک ش��انه تخممرغ برای مردم
س��خت شده اس��ت ،گوش��ت قرمز نمیخواهند ،گوش��ت مرغ هم
نمیتوانند بخرند .چه زمانی این مشکل را حل میکنید؟ به مشکل
مردم برسید ،مردم تحت فشار هستند».
با این همه البته نقدها به دولت تنها به مسائل معیشتی و اقتصادی
محدود نشده است.
>انتصابات فامیلی کار دست دولت رئیسی داد

ایزدخواه نماینده تهران نیز در چند روز گذش��ته در صف منتقدان
انتصابات فامیلی در دول��ت قرار گرفت ،او خطاب به رئیس جمهور

جوانگرایی جهادی
ِ
در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ادامه از صفحه اول:
بخ��ش تع��اون از تنوع ،گس��تردگی و در عین ح��ال از پیچیدگی
حقوقی و اقتصادی زیادی برخوردار اس��ت .اهمیت این بخش وقتی
پررنگتر میشود که روزگاری از یک وزارتخانه با تشکیالت کامل و
بودجههای مجزا برخوردار بود اما در نهایت با ادغام در وزارتخانه کار
و رفاه به یک معاونت خالصه شد .به اعتقاد برخی بیتوجهی مضاعف
سیاستگذاران بودجهای کشور و عدم تخصیص بودجه از یک سو و
مدیریت نامناسب از سوی دیگر باعث شده تا نفسهای آن به شماره
بیفت��د و بیش از قبل نیازمند حض��ور فردی انقالبی و جهادی و در
عی��ن حال پر انرژی و ایده باش��د« .حجت اهلل عبدالملکی» از ابتدا
وع��ده داد «باید این بخ��ش را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش
تعاون��ی را تقویت کنیم ».حاال انتخ��اب گزینه تصدی این معاونت
حکای��ت از این دارد که دولت س��یزدهم تالش خود را برای تحقق
وعده خود به کار بس��ته است تا مطابق با وعده وزیر سکوی پرتاب
بخش تعاون باشد.
با حکم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی« ،مهدی مسکنی» به عنوان
معاون تعاون وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تاسی از تاکیدات رهبری نسبت
به موضوع جوانگرایی اهتمام ورزیده و در عین حال سوابق مدیریتی
به ویژه مدیریت جهادی را برای انتخاب خود مد نظر قرار داده است.
مس��کنی متولد  1362و دارای کارشناسی ارشد مدیریت است .وی
کارنامه درخشانی در زمینههای مختلف به ویژه حوزههای اجتماعی
دارد .تجربیات اشتغال زایی و توانمند سازی مردم پایه و تعاون محور
مسکنی حاکی از آن است که گزینه مناسبی برای این پست انتخاب
شده است .کسی که از سوی وزیر رفاه برای معاونت در وزارت تعاون
و رفاه منصوب شده ،در سالهای  89تا  91برترین جوان کشور در
عرصه فعالیتهای اجتماعی بوده است .همچنین وی جوان برگزیده
ش��هر تهران در حوزه اجتماعی از سوی ش��هردار وقت در سال 87
اس��ت .مسکنی در سالهای  81تا  82مدیر روابط عمومی دانشگاه
آزاد-علوم و تحقیقات بوده اس��ت .در همین س��الها مدیر مسئول
پایگاه خبری ندای صبح ،اولین پایگاه خبری آسیبهای اجتماعی
نیز بوده است .وی سوابق طوالنی مدتی را در کارنامه مدیریتی خود
دارد .به عنوان مثال مس��کنی س��ابقه مدیریتی 10س��اله به عنوان
مدیرعامل خیریه بنیاد رش��د را در کارنامه خود دارد .همچنین در
این سالها دبیر و مسئول گروه جهادی رشد ایران نیز بوده است.
>سوابقمدیریتی

دبیر انجمن علمی غذا و تغذیه ،مدیرعامل تعاونی مسکن بنیاد رشد،

علی صوفی  :در کل اصولگرایان هزینه زیادی
پرداختندتاآقایرئیسیبرصندلیریاستجمهوری
تکیه بزند اما حاال چون انتظاراتشان برآورده نشد
میخواهند سفره خودشان را از ابراهیم رئیسی
جدا کنند .شبیه این اتفاق سال  96برای آقای
روحانی رخ داد ،او پایگاه رای مردمی باالیی داشت
اما شرایط طوری رقم خورد که خیلی زود اسباب
نا امیدی مردم فراهم شد .امروز هم شاهد همین
اتفاق برای آقای رئیسی هستیم چرا که پر واضح
است شعارهای اصولگرایان در زمان انتخابات
بیاساس بوده
گفت«:این استدالل که گاهی شنیده میشود که مدیری را از اقوام
و خویش��ان منصوب میکنند و میگویند به دلیل اعتماد اس��ت ،از
اساس غلط است .اینجا دو سوال مطرح میشود اوال مگر شما چند
ق��وم و خویش مطمئن (قابل اطمینان) دارید که بتوانید همه جای
نظ��ام را پ��ر کنید و دوم اینک��ه از کجا معلوم قوم و خویش ش��ما
مطمئن است و نزدیکان یک مدیر دیگر مطمئن نیستند؟اینجا بحث
قوم و خویش��ی یک مبنای بسیار غلطی اس��ت و اگر هم کسی در
گذشته این مبنا را گذاشته غلط بوده و نباید ادامه پیدا کند».
ایزدخواه به لزوم برخورد توسط رئیسجمهور با این موضوعات تاکید
کرده و گفته است«:انتظار ما این است که شخص آقای رئیسجمهور
با این نوع تفکر و اس��تدالل مقابله مس��تقیم و واضح داشته باشند.
دلیل نمیش��ود ما اقوام و خویش��ان را بیاوری��م و بگوییم به دلیل
اعتمادی اس��ت که ب��ه آنها داریم .این غلط اس��ت و قحطالرجال
نیست ،کشور باید براساس قانون اداره شود نه رابطه شخصی».
باال گرفتن برخی ش��ائبهها درباره نفوذ برخی چهرهها در انتصابات
دولت رئیس��ی هم به س��رعت با نقد روبرو ش��ده است ،آنچنان که
احمدی بیغش نماینده نزدیک به طیف احمدینژاد در مجلس رسما
از «پدیده مقدادیس��م» در دولت رئیس��ی ح��رف زده که کنایه به
خبره��ا درباره نقش مقداد نیلی در انتصابات دولت اس��ت؛ او حتی
این پدیده را با پدیده آشناییسم و نقش حسام الدین آشنا در دولت
روحانی مقایسه کرده است.
بیغش البته به اش��تباهات کالمی رئیس جمه��ور هم نقدی زده و
گفته«:وجود ضعف ش��دید در ادبیات گفتمانی شما در عرصههای
مختل��ف قابل توجیه نبوده و دس��تاویز قرارگرفت��ن این ادبیات در
ش��بکههای متعدد اجتماعی و رسانههای داخلی و خارجی ،زیبنده
کشور نیس��ت .مگر در کش��ور قحطالرجال علمی و سیاسی داریم
که چهار نفر از اس��تادان دانشگاهی کشور پیدا نمیشوند چند خط
بنویسند؟»
>تغییر فاز از حمایت گری به سمت مطالبه گری

این طور که مش��خص است استارت انتقادات از دولت سیزدهم زده
ش��ده است ،گرچه با نگاه منصفانه س��ه ماه فرصت مناسب و کافی
برای ارزیابی عملکرد دولت نیس��ت و در شرایطی که اقتصاد کشور
درگیر تحریم و مشکالت ناشی از عدم تصویب  FATFو غیره است
نمیتوان انتظار معجزه از دولت داشت اما به نظر میرسد وعدههای
انتخاباتی رئیس��ی از یک س��و و وعدههای بزرگ اقتصادی که طی

رئیس هیئت مدیره انجمن نواندیشان تغذیه ایران ،مسئول کارگروه
معین اشتغال سرمایهگذاری جوانان استان تهران ،دبیر اشتغالزایی
و توانمندسازی استانداری تهران ،مشاور استانداراستانداری تهران،
عض��و هیئت مدیره و هیئت موس��س ش��رکت س��خا ب��ا موضوع
سرمایهگذاری ،خیریه و اشتغال در مناطق محروم کشور ،بازرس ویژه
شهرداری تهران ،دبیرکل ستاد بازسازی زلزله ارسباران و عضویت در
هیئت مدیره ش��رکت رشد اندیش پارس��یان از دیگر فعالیتهای
مدیریتی وی در گذشته است.
>سوابق رفاهی

مس��کنی در سالهای  92تا  96عضو ش��ورای اجتماعی شهرداری
تهران بوده است ،کما اینکه سوابق دیگری در کارنامه وی در حوزه
رفاهی با ش��هرداری تهران نیز بوده اس��ت .وی عالوه بر اینکه عضو
کمیته مطالعات راهبردی بهداش��ت و سالمت شهر تهران در سال
 87بوده است ،همچنین در خصوص ابعاد مختلف رفاه اجتماعی و
بررسی موارد تشدیدکننده و تقلیل کننده آن با همکاری شهرداری
تهران و وزارت کار و رفاه اجتماعی مطالعاتی را انجام داده است.
تحقی��ق در خصوص نقش مش��اغل خانگی و کوچ��ک در کاهش
رف��ع فقر ،انجام مطالعات و پژوه��ش در خصوص مدیریت بحران و
مش��ارکتهای مردمی و ارائه طرح از دیگ��ر مطالعات وی در حوزه
اجتماعی است.
>سوابق جهادی

مهدی مس��کنی را باید به اقدامات و فعالیتهای جهادی شناخت.
وی سابقه عضویت شورا و هیئت موسس شورای مطالعات و هدایت
حرکتهای جهادی کشور را دارد .همچنین معاون امور بین الملل
مرکز مطالعات و هدایت حرکتهای جهادی کش��ور نیز بوده است.
دبیر و عضو هیئ��ت مدیره قرارگاه جهادی امام رضا (ع( و دبیر کل
قرارگاه شهید جعفری از دیگر فعالیتهای جهادی مسکنی است.
پروژههای مختلف جهادی تحت مدیریت وی به اجرا در آمده است
که همین نشان میدهد سابقه مدیریتی مسکنی در این حوزه کمک
ش��ایانی در معاونت وزارت تعاون خواهد ک��رد .اجرای مدل فروش
محصوالت روس��تایی در بس��تر اینترنت به منظور احیای روس��تا
برای قرارگاه جهادی امام رضا (ع) ،اجرای طرح س��ازماندهی کمک
به محرومین و نیازمندان در بس��تر ( ITپلتفرم س��ایه) برای بنیاد
جهادی مهرالرضا و اجرای پروژههای تحقیقاتی و علمی در خصوص
س��رمایهگذاری و ارائه طرحهای اقتصادی به جهت تشویق و انتقال
سرمایه داران در استانهای ایالم و همدان و هرمزگان از جمله این
موارد اس��ت .مجری طرح جهاد علمی در مناطق محروم برای بنیاد
رشد در استانهای خراسان جنوبی ،ایالم و سیستان و بلوچستان نیز
در سابقه فعالیتهای جهادی مسکنی ثبت شده است.
مس��کنی ب��ه منظ��ور تدوی��ن چش��مانداز حرکته��ای جهادی

چندماه اخیر از س��وی دولتمردان داده ش��ده است از سوی دیگر،
افکارعموم��ی را هیج��ان زده و منتظر یک تح��ول بزرگ اقتصادی
و معیش��تی کرده و محقق نش��دن ای��ن اتفاق نه فق��ط دولت که
نمایندگان حامی دولت را هم در مقابل افکار عمومی قرار میدهد.
از سوی دیگر آش انتصابات فامیلی در دولت آنقدر شور شده که از
نقد در فضای سیاس��ی و رسانهای به اعتراض در بین افکارعمومی و
فضای مجازی رسیده است.
ش��اید به همین دلیل است که این روزها برخی نمایندگان بنایشان
را بر نقد زودهنگام گذاشتهاند تا شاید اینگونه این پالس را به مردم
حوزه انتخابیه خود بدهند که در فاز مطالبه گری از دولت هس��تند
نه فقط همراهی و حمایت صرف.
ب��ا این همه باید دید نظر فعالین سیاس��ی درب��اره این تغییر رویه
نمایندگان مجلس چیست؟
>سرد شدن رابطه دولت و مجلس غیر طبیعی است

علی صوفی ،فعال سیاس��ی در این رابطه به آفتاب یزد گفت «:سرد
ش��دن رابط��ه دولت و مجل��س آن هم با این وضعی که ش��اهدش
هس��تیم غیر طبیعی به نظر میرس��د چرا که معموال در شرایطی
که مجلس حامی دولت و رئیس جمهور است ،سرد شدن ارتباطات
در دور دوم ریاست جمهوری صورت میگیرد نه در دولت اول ،چه
برسد به اینکه این سرد شدن ارتباط در سال اول و در شرایطی که
هنوز صد روز از عمر دولت نگذش��ته اس��ت اتفاق بیفتد .به همین
دلیل هم میگویم که این نوع س��رد شدن ارتباطات غیر طبیعی و
غیر منتظره است».
وی تصری��ح کرد «:ب��ا این همه حساس��یت اصولگرای��ان به دلیل
وعدههایی اس��ت که پیش از انتخابات داده ش��د و انتظاراتی که در
جامع��ه به وجود آورد .در واق��ع حمالتی که به دولت آقای روحانی
میشد به صورتی بود که همه نارساییهایی که در عرصه اقتصادی
وجود داش��ت را به ش��خص رئیس جمهور منتصب میکردند ،این
کار ب��ه این دلیل صورت میگرفت که مردم را متقاعد کنند که اگر
دولت بعدی از جناح سیاسی مقابل روحانی باشد وضع به کلی تغییر
خواهد کرد و مش��کالت معیشتی حل خواهد شد .این پروپاگاندا تا
جای��ی اتفاق افتاد که حتی برخی اص��الح طلبان هم بر این عقیده
بودند که با یک دس��ت ش��دن حاکمیت ،اصولگرای��ان برای اثبات
خودشان و نش��ان دادن ناکارآمدی دولت روحانی هر طور که شده
خیلی زود مش��کالت را بر ط��رف خواهند کرد .بنابراین همه انتظار
داشتند مذاکرات خیلی زود صورت بگیرد و وضعیت اقتصادی بهبود
چشمگیری پیدا کرده و نرخ ارز روند نزولی را طی کند و در نهایت
تحوالت عظیمی به وجود بیاید ،اما در عمل با روی کار آمدن دولت
سیزدهم همه چیز برعکس شد یعنی نه تنها یکپارچگی حاکمیتی
کمکی به حل مشکالت کشور نکرد بلکه حاال اصولگرایان در تالشند
که تقصیرها را گردن کس دیگری بیندازند».
این فعال سیاسی افزود «:در کل اصولگرایان هزینه زیادی پرداختند
تا آقای رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند اما حاال چون
انتظاراتش��ان برآورده نشد ،میخواهند سفره خودشان را از ابراهیم
رئیس��ی جدا کنند .ش��بیه این اتفاق س��ال  96برای آقای روحانی
رخ داد ،او پایگاه رای مردمی باالیی داش��ت اما ش��رایط طوری رقم
خورد که خیلی زود اس��باب نا امیدی مردم فراهم ش��د .امروز هم
شاهد همین اتفاق برای آقای رئیسی هستیم چرا که پر واضح است
ش��عارهای اصولگرایان در زمان انتخابات بیاساس بوده و انتظاراتی
هم که به وجود آوردهاند بیاساس بوده است».
وی تاکی��د کرد «:از س��وی دیگر نا کارآمدی تی��م اقتصادی آقای
رئیس��ی و نا هماهنگی آنها خیلی سریع بروز پیدا کرد؛ نشانههای
زیر پا گذاش��تن اصل شایسته ساالری و اختالفات درونی نیز بر این
موض��وع دامن زد و حاال هم مجلس س��عی دارد خ��ودش را از این
موضوع مس��تثنی کند به همین دلیل هم س��ریع و صریح اعتراض
خودش را نسبت به دولت نشان میدهد تا فردا روزی مورد اعتراض
مردم قرار نگیرن��د .در واقع نمایندگان به این فکر میکنند که چرا
بای��د هزینه دولت را آنها بپردازند چون آنها بهتر از هر کس��ی از
ناکارآمدی دولت مطلع هستند به همین دلیل هم علنا اعتراض خود
را نشان میدهند».

در اف��ق  1404از س��وی بس��یج س��ازندگی لوح تقدی��ر دریافت
کرده است.
البت��ه که باید گفت پروژههای وی به موارد باال خالصه نمیش��ود.
پژوهش و مطالعه در خصوص سند اشتغال ساالنه  1میلیون شغل
برای قرارگاه محرومیت زدایی س��پاه ،بررسی سند آمایش کشور با
اولویت مناطق محروم به منظور تامین غذایی برای مجلس شورای
اس��المی ،بررسی زمینههای گردش��گری و حمایت از تولید صنایع
دس��تی کشور برای ش��ورای امنیت ملی ،کارشناسی موضوع آب و
بررس��ی زمینههای مدیریت و هدایت در جهت آبرسانی به مناطق
کم آب و بیآب برای ش��ورای امنیت ملی و تدوین سند گردشگری
و صنایع دستی با توجه به ابعاد پیشرفت روستایی و قابلیتهای بوم
روستایی برای شورای امنیت ملی از دیگر مواردی است که مسکنی
توانسته اس��ت آن را در این سالها مدیریت و به نتایج قابل قبولی
برساند.
>فعالیتهایفعلی

مهدی مس��کنی همچنان س��وابق مدیریتی چندس��الهای دارد که
همچن��ان به قوت خود باقی اس��ت .از جمل��ه اینکه وی عضو فعال
س��تاد اربعین کش��ور از سال  93تاکنون اس��ت .مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره بنیاد جهادی مهر الرضا ،موسس و عضو هیئت مدیره
فروشگاه اینترنتی روستاپ ،موسس و مدیرعامل شتابدهنده جامپا،
دبیر و مش��اور شورای راهبردی آسیبهای اجتماعی بهزیستی کل
کش��ور و رئیس ش��ورای نظام مس��ائل نظارتهای میدانی مجلس
شورای اس��المی از دیگر عناوینی اس��ت که میتوان برای فعالیت
وی در دوران کنونی ذکر کرد .توانمندس��ازی  11استان محروم در
خوزس��تان خراس��ان رضوی فارس چهار محال وبختیاری اصفهان
کهگیلویه و بویر احمد ،کرمانشاه ایالم و لرستان ،احداث  900جایگاه
دام در شهرستان آق قال ،ساماندهی بیش از  2158مرکز خیریه در
بستر  ،ITساخت  114واحد مسکونی برای مدد جویان استانهای
غربی کشور از جمله کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان غربی ،ایالم و
چهار محال وبختیاری و نیز تشکیل کارگروه به منظور رسیدگی به
مسائل  47شهرستان کشور به منظور توسعه آنها از جمله مواردی
اس��ت که در کارنامه مسکنی به عنوان فعالیتهای فوق برنامه باید
ثبت کرد .راه ان��دازی غرفههای کار آفرینی برای فروش تولیدهای
زنان سرپرس��ت خانوار در استان تهران و بازسازی و احیا اجتماعی
محل��ه هرندی و امامزاده یحیی و عودالجان از جمله موارد مهم در
کارنامه وی برای اس��تان تهران است .کارنامه مهدی مسکنی نشان
میدهد که از همان ابتدای جوانی در عرصه فعالیتهای مدیریتی در
میدان بوده است .فردی که حیطه نگاه وی به مناطق محروم بیش از
هر چیز پررنگ است .امید آن میرود تزریق نیروی جوان ،با تجربه
و آگاه به بخش تعاون در این حوزه معاونت مذکور را از حاش��یه به
متن برگرداند.

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

افزایش  60درصدی چاقی در دوران کرونا

رئیس مرکز تحقیقات ،پیشــگیری و درمــان چاقی توضیحاتی
درباره آخرین آمار چاقی و اضافــه وزن در ایران ارائه داد.مجید
ولیزاده ،رئیس مرکز تحقیقات ،پیشگیری و درمان چاقی و استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با فارس ،اعالم
کــرد :در حال حاضر به دلیل پاندمی کرونا میزان چاقی و اضافه
وزن در کشور افزایش یافته و به بیش از  ۶۰درصد رسیده است.
وی افزود :خانهنشــینی ،برگزاری کالسهای مجازی و بازیهای
کامپیوتری سبب شده که تحرک و ورزش در میان افراد کاهش

یابد که در کنار آن تغذیه ناســالم و مصرف بیشتر
کالری هم ســبب به ابتالی هرچه بیشــتر افراد به
چاق شده اســت .ولی زاده با اشاره به اینکه چاقی
نه تنها در ایران بلکه به دلیل مســائلی مانند کرونا
در بســیاری از کشــورهای جهان روند صعودی به
همراه داشــته اســت ،گفت :چاقیام االمراض محسوب میشود
و ســبب بروز بیماریهای مختلف در افراد خواهد شــد .ابتال به
اختالل متابولیک ،دیابت ،فشــارخون و چربی خون باال از جمله

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

بیماریهایی است که با چاقی در ارتباط بوده و افراد
چاق و دارای اضافه وزن بیشتر درگیر این موضوعات
میشــود.وی گفت :همچنین خطر ابتال به مشکالت
قلبی و عروقی در افراد چاق بیشتر است و افراد چاق
و دارای اضافه وزن همچنین چابکی خود را از دست
میدهند و این مســئله محدودیت در حرکت را در آنها به همراه
دارد و خطر ابتال به آرتروز زانو و ســتون فقرات را در آنها بیشتر
میکند.

رفتار شناسی غارت بار مرغ منجمد یک کامیون پس از تصادف

به خودمان رحم کنیم!

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشــعراء :بــه تازگی کلیپی در فضای
مجازی منتشــر شده است که خبر از غارت بار کامیونی میدهد که
دچار تصادف شده است .بار این کامیون مرغ منجمد است و مردم با
شدت تمام بدون در نظر گرفتن راننده در حال غارت بار هستند .هر
چند وقت یکبار چنین کلیپهایی در فضای مجازی منتشر میشود
که رانندهای دچار تصادف شده و مردم به جای کمک به او اموالش را
غارت میکنند .در شرایطی که مسئولین نسبت به وظایف خود آگاه
نیستند و بســیاری از مردم از خرید اقالم غذایی مورد نیاز خود نیز
ناتوان گشــتهاند انتظار میرود مردم خود نسبت به یکدیگر احساس
تعلق داشــته باشند و حداقل در این شرایط خودشان برای خودشان
مشــکل تراشی نکنند .اما متاسفانه در جامعه ما نه تنها مسئولین به
وظایف خود به درســتی عمل نمیکنند و مــردم روز به روز فقیرتر
میشود بلکه خود مردم نیز به نظر میرسد دیگر آن حس مسئولیت
را در قبال یکدیگر ندارند.
>گرانی ،تورم ،از بین رفتن تعهدات اخالقی

مجید ابهری رفتار شناس در این باره به آفتاب یزد گفت « :این اولین
بار نیست که با این صحنه آزاردهنده و غیر انسانی رو به رو میشویم که
یک خودرو تصادف میکند و بار او که موادغذایی مانند میوه ،تخم مرغ
و ..میباشــد مــورد غارت مردم قــرار میگیرد .میبینیــم مردم با
شدت هرچه تمام به جای یاری رساندن به رانندهای که دچار حادثه
شــده اســت و اموال دیگری را حمل میکند بار وی را غارت کرده
و هرکس به طرفی میرود .از نگاه رفتار شناســی در کالبد شــکافی
اینگونه حوادث باید عرض کنم که گرانی ،تورم و از بین رفتن تعهدات
اخالقی در بین مردم موجب بروز این صحنههای دلخراش میشــود.
گاهی مشاهده میکنیم که یک کامیون دچار سرنوشت تصادف شده
است اما مردم به جای غارت بار و اموال او به وی کمک کرده و آنها
را جمعآوری کرده و در کامیون جایگزین قرار میدهند .این دو صحنه
میتواند با یکدیگر مقایسه شود که البته صحنه دوم بسیار کمتر رخ
میدهد .یعنی فقط میبینیم که برخی از افراد که به فکر سرنوشــت
راننده نیســتند اقالم باری وی را غــارت میکنند .با توجه به اینکه
نهادهای دولتی به فکر افراد کم درآمد و ضعیف نیســتند ،مردم به
جای اینکه با یکدیگر اتحاد و همدلی داشته و یاریکننده هم باشند
آنها نیز خود را به آزار و اذیت میکشند».
>فساد رفتاری در جامعه

ابهری در ادامه گفت «:اگر دولت و نهادهای دولتی که مسئول تامین
اقالم مورد نیاز نیستند به فکر ما نیستند حداقل خودمان باید به فکر
خودمان باشیم و از یکدیگر حمایت کنیم .متاسفانه فضای مجازی به
جای تقبیح و ســرزنش اینگونه افراد با تکثیر و ارائه چندین باره این
صحنهها ایــن موضوعات را بزرگنمایی کرده و خود از طرفی موجب
فساد رفتاری در جامعه میشــود .تکرار این گونه حوادث در فضای
مجازی به عنوان سرگرمی باعث میشود که زشتی اینگونه حرکات
در جامعه از بین برود و مردم از یاری و حمایت یکدیگر دست برداشته

>فرهنگسازیدیرینه

مجید ابهری :اگر دولــت و نهادهای
دولتی که مســئول تامین اقالم مورد
نیاز نیستند به فکر ما نیستند حداقل
خودمان باید به فکر خودمان باشیم و
از یکدیگر حمایت کنیم .متاسفانه فضای مجازی
به جای تقبیح و سرزنش اینگونه افراد با تکثیر و
ارائه چندین باره این صحنهها این موضوعات را
بزرگنمایی کرده و خود از طرفی موجب فســاد
رفتاری در جامعه میشود
ســعید معدنی :این یــک نوع هجوم
عمومی اســت؛ انگار انســان در بین
دیگران گم میشــود و به همین دلیل
حس میکند رفتار ناشایستش دیده
نمیشود
و بــه جان هم افتند .ما باید به فکر این باشــیم کــه اگر این حادثه
بــرای خود ما اتفاق افتد و چنین رفتاری بــا اموال ما صورت بگیرد
باید چه کنیم؟ باید رفتار مــردم اصالح گردد .همه مردم ما اینگونه
نیســتند اما همان اقلیت که رفتار ناپسند آنها در فضاهای مجازی
و شــبکههای اجتماعی بارها بارها به نمایش در میآید الگوی منفی
رفتارهای اجتماعی و فاصلهگیری از همدلی میشــود .رسانهها باید
ضمن باال بردن ســطح همدلی در جامعه اینگونه صحنهها را تقبیح
کــرده و راهکارهای کاهش و مقابله با آنهــا را ارائه دهند .نهادهای
دولتی که دارای مسئولیت تامین اقالم مورد نیاز مردم جامعه هستند
باید به وظایف خود به درستی عمل کنند .حاال که دولت آقای رئیسی
در راستای مبارزه با فساد و باال بردن سطح رفاه جامعه تالش میکند
باید قدمی هم در این مســیر بردارند تا گرفتاریهای اقتصادی مردم
هرچه زودتر حل و فصل گشته و خیلیها که در حسرت گوشت و مرغ
هستند منتظر اینگونه فرصتهای ناپسند و تلخ نباشند» .

ســعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشــگاه تهران در این باره به
آفتاب یزد گفت«:از ابعاد گوناگون میتوان این موضوع را بررسی کرد.
یک تحلیل وجود دارد که میگفتند در یک خوابگاه دانشجویی پولی
را یک جا میگذارند و میبینند اکثر دانشــجویان اعالم میکنند که
یک مقدار پول پیدا شــده است .اما غذاهای دانشجویان از یخچالها
برده میشــد و این را دزدی به حساب نمیآوردند.یعنی گاهی اوقات
ذهنیت این است که چنین اعمالی دزدی نیست .ما بسیار شنیدهایم
که فالن راننده تاکسی پولی را پیدا کرده است و به دنبال صاحب آن
گشــته تا پول را به او بازگرداند.ظاهرا بر روی کاال چنین حساسیتی
وجود ندارد که این یک بعد داستان است.دومین عاملی که وجود دارد
این است که به یک فرهنگسازی دیرینه در این مورد نیاز است .یک
زمانی دو زلزله همزمان در ژاپن و هائیتی رخ داد مردم هائیتی اموال
یکدیگر را غارت کردند اما مردم ژاپن با کمک به همدیگر مشــکالت
خــود را برطــرف کردند .پس ایــن موضوع یک مقــداری به تاریخ
کشور ها ،آموزش و فرهنگ بر میگردد».
>هجومعمومی

این جامعه شــناس ادامه داد «:نکته دیگر فقیر یا غنی بودن جامعه
اســت .به همین خاطر مردم هائیتی که خیلی فقیرتر از مردم ژاپن
بودند دســت به غارت اموال زدند زیرا از آینده میترسیدند و سعی
میکردند به هر نحوی آذوقه را ذخیره کنند .نکته دیگری که وجود
دارد این است که مردم به حکومتگران خود در مواقعی اعتماد ندارد
و به آینده و اقتصاد کشور بیاعتماد هستند .لذا زمانی که فرصت این
چنینی پیش میآید سعی میکنند از آن فرصت سوء استفاده کنند.
از ســوی دیگر این یک نوع هجوم عمومی است .انگار انسان در بین
دیگران گم میشود و به همین دلیل حس میکند رفتار ناشایستش
دیده نمیشود .برای مثال وقتی صد نفر برای غارت کامیون حرکت
میکننــد دیگران هم بــه اینها میپیوندند .انگار کســی که رفتار
متفاوتی نشان میدهد نرمال نیست .به همین مردم اکثر مردم همراه
جماعت میشــوند.ما مواردی داشتیم که به صورت استثناء مردم به
راننده کامیون در این موقعیت کمک کرده اند .البته این مهم اســت
که آغاز حرکت را چه کسانی انجام میدهند .اما بیشک این مسئله با
فقیر شدن جامعه ارتباط دارد .جامعهای که فقیر است به غارت دست
میزند به خصوص که اگر کاالی فراهم شــده دولتی هم باشــد زیرا
مردم آن را سهم و حق خود میدانند» .
وی در آخر گفــت«:در ابتدا باید کارهای خوب و کمکهای بیش از
پیش پخش شود.اگر ما بتوانیم کمکها را بیشتر منتشر کنیم بسیار
تاثیرگذارتر است .برای مثال در هند آنقدر کلیپهای امیدوار نسبت
به آینده این کشــور پخش میشد که  8۰درصد مردم هند به آینده
امیدوار هســتند.یکی از راهها این اســت که ما رفتارهای خوب را در
جامعه پخش کنیم .از سوی دیگر باید یک مقداری موضوع را حالجی
کنیم و مردم را از تبعات این کارها آگاه سازیم».

ُ
سنین باالی  ۶۰سال  ۲۸روز پس از تزریق دز دوم واکسن کرونا ،برای تزریق دز اضافه اقدام کنند

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد :بر اساس پروتکل علمی،
افراد باالی  ۶۰سال میتوانند بعد از  ۲8روز از تزریق دز دوم واکسن
کرونــا ،دز اضافه را تزریق کنند.به گزارش ایســنا ،دکتر حمیدرضا
جماعتی در حاشیه نشست کمیته علمی کشوری کرونا با حضور در
جمع خبرنگاران گفت :در جلسه در خدمت آقای دکتر یزدانپناه از
فرانسه بودیم که گایدالین درمان کووید را در فرانسه تدوین کرده بود
و درباره آخرین اقدامات درمانی که در پروتکلهای فرانسه وارد شده،
صحبت کردند .همچنین مباحثی درباره واکسیناسیون مطرح شد.
استراتژیهایی که برای تشویق مردم به انجام واکسیناسیون باید انجام
دهیم ،مطرح شد؛ شامل تبلیغات وسیع از طریق رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،هنرمندان و افراد صاحب نفوذ و ...همچنین درباره استفاده
از دز بوســتر و اضافه تاکیداتی انجام شــد.وی افزود :در افراد باالی
 ۶۰سالبهدلیلسیستمایمنیضعیفیکهدارند،توصیهسازمانجهانی
بهداشت این اســت که حتما برای آنها دز اضافه تزریق شود .یعنی
عالوه بر تزریق دو دز واکسن ،یک دز اضافه هم برایشان تزریق شود.
به خصوص افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند یا بیماریهایی دارند
که سیستم ایمنیشان ضعیف میشود یا داروهایی را مصرف میکنند

وزیر بهداشــت ،از طب ایرانی به عنوان یک هویت گمشــده نام
برد و بر احیای آن در کشــور تاکید کرد.به گزارش فارس ،بهرام
عین اللهی در مراســم اختتامیه جشــنواره طب ایرانی در سالن
امام جواد وزارت بهداشت ،گفت :طب ایرانییک میراث گرانبهایی
است که سالهای سال فراموش شــده بود و احیای طب ایرانی
یکی از مســائل مهمی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد.وی
بــا عنوان این مطلــب که خیلی از کشــورهای همجوار ما برای
خودشــان هویت میســازند ،افزود :اما ایران کشــوری است که
هویت دارد و همین هویت میتواند باعث پیشــرفت شــود.وزیر
بهداشــت افزود :حتماً در تاریخ پزشکی و ایجاد هویت کار شود،
چون بدون هویت نمیتوان رشــد کرد .واحدهای درســی طب
ایرانــی باید تدریس شــود و امروزه به آن نیــاز داریم .در حوزه

که باعث نقص و اختالل در سیستم ایمنیشان میشود ،توصیه بر این
است که دز اضافه را تزریق کنند.جماعتی گفت :فعال پروتکل درباره
افراد باالی  ۶۰سال است که دز اضافه را تزریق کنند .معموال به این
صورت اســت که حداقل زمان برای تزریق دز اضافه ۲8 ،روز بعد از
تزریق دز دوم است .یعنی بعد از  ۲8روز از تزریق دز دوم ،میتوانیم
دز اضافه را تزریق کنیم .البته این زمان بر اساس استراتژیهایی که
در کشور وجود دارد ،میتواند متغیر باشــد.وی ادامه داد :درباره دز
بوستر ،بر این اساس است که اگر انتیبادیهای ضدکرونا در بدن فرد
وزیر بهداشت:

طب سنتی باید احیا شود

پایین آید ،به دلیل اینکه سیستم ایمنی از حالت کامل بودن خودش
خارج میشــود ،توصیه به استفاده از دز یادآور یا دز بوستر است که
بر اساس مطالعاتی که انجام شده ،معموال به طور متوسط شش ماه
زمان برای تزریق دز بوستر بعد از تزریق دز دوم در نظر میگیریم .به
طوری که بعد از شش ماه به دلیل اینکه آنتیبادیها کاهش مییابد،
توصیه میشود که دز بوســتر را برای افرادی که در ریسک ابتال به
بیماری کووید هســتند ،تزریق کنیم.وی در این باره افزود :به عنوان
مثال در کشــور ما آغاز آن با کادر درمان اعم از پزشکان ،پرستاران و
کسانی است که در تماس مستقیم با بیماری کرونا در بیمارستانها و
مراکز درمانی و مراکز بهداشت هستند ،بوده است .بعد از این اگر افراد
دیگری واکسیناسیونشان کامل شد و دو دز را تزریق کردند ،اگر از
نظر زمانی افرادی را داشتیم ،تصمیمگیری برای تزریق دز بوستر در
آنها هم انجام میشود .البته هنوز درباره خود واکسن اصلی که مردم
باید تزریق کنند ،به هدفمان نرسیدیم و امیدواریم به پوشش  ۷۵تا
 8۰درصدی دو دز واکسن افراد جامعه که ایمنی جمعی را به وجود
میآورد ،برســیم و بعد از آن بتوانیم دز یادآوری و در افرادی که سن
باالی  ۶۰سال و نقص سیستم ایمنی دارند ،دز اضافه را تزریق کنیم.
طب ایرانی نباید ســکوالر فکر کنیم.وی با عنوان این مطلب که
رشد علمی با استانداردها و مستندات قوی میتواند از روشهای
غیــر علمی در جامعــه جلوگیری کند ،گفت :وزارت بهداشــت
از رشــد علمی طب ایرانی حمایت خواهد کرد.وی با اشــاره به
ســبک زندگی غربی در کشور گفت :با اســتفاده از طب ایرانی
میتوانیم به ســالمت مــردم کمک کنیم و حســن طب ایرانی
این است که به پیشگیری بیشــتر بها میدهد.وزیر بهداشت در
ادامه با اشــاره به آســیبهای پیک پنجم کرونا افزود :این پیک
آنقدر ســنگین بود که بایــد از آن به عنوان یک مــوج نام برد.
عین اللهی از پیک پنجم به عنوان یک فاجعه ملی نام برد و گفت:
ما روزانه  ۵۰هزار مبتال و  8هزار بستری داشتیم که این وضعیت
فاجعه ملی بود.

کرونا خبر
= مبتالیان جدید 8۳05 :نفر
=قربانیان جدید 11۲ :نفر
=کل مبتالیان 6004460 :نفر
=کل قربانیان 1۲7551 :نفر
=بهبودیافتگان 56۲9596 :نفر
=بیماران بدحال ۳640 :نفر
=واکسن تزریق شده دز اول55405154 :
=واکسن تزریق شده دز دوم4019۳198 :
=واکسن تزریق شده دوز سوم۲686۳8:
=مجموع واکسن تزریق شده95866990 :
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محیط زیست

نتایجیکتحقیق:

حجمعظیمزبالهپالستیکی
که به خاطر کرونا به اقیانوسها
سرازیرمیشود

نتایــج یک تحقیق جدید نشــان داد :در دوران
همهگیری کووید 19-بیش از  ۲۵هزار تن زباله
پالستیکی حاصل از لوازم و تجهیزات حفاظتی
ِ
شخصی ( )PPEدر اقیانوسها شناور شده اند.به
گزارش ایسنا ،از زمان آغاز همهگیری کووید19-
بسیاری از افراد به استفاده از تجهیزات حفاظتی
شــخصی رو آوردهاند که اغلــب یکبار مصرف
هســتند و نمیتوان برای مدت طوالنی از آنها
استفاده کرد .مشــکل آلودگی زیست محیطی
گسترده ناشی از ماسک ،دستکش و بطریهای
ضدعفونیکننده دورریختنی ،تهدید قابلتوجهی
برای زیست کره در مقیاس جهانی است.اکنون
نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد که بیش
از  ۲۵هــزار تن تجهیزات حفاظت شــخصی و
انواع دیگر زبالههای پالستیکی مرتبط با بیماری
کووید 19-وارد اقیانوسها شده است.گروهی از
متخصصان دانشکده علوم جوی دانشگاه نانجینگ
چین و مؤسســه اقیانوسشناسی اسکریپس در
سن دیگو به بررسی میزان تولید زباله پالستیکی
حاصل از تجهیزات حفاظتی شــخصی از سال
 ۲۰۲۰تــا اوت  ۲۰۲1پرداختنــد و پیشبینی
مدلهای کامپیوتری حاکی از آن است که تقریبا
ســه چهارم آن ،حدود  ۷1درصد ،تا پایان سال
روانه سواحل میشوند.بر اساس تحقیقات انجام
گرفته از شــروع همهگیری تا اوت 193 ،۲۰۲1
کشــور جهان  8.۴میلیون تن زباله پالستیکی
مرتبط با بیماری کووید 19-تولید کرده اند .اکثر
مواد پالســتیکی مرتبط با کووید 19-مربوط به
زبالههای پزشکی تولید شده در بیمارستانهاست.
پلیس

هشداررئیسپلیسدرباره
افزایشحجمسالحدرپایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از افزایش حجم
ســالح در پایتخت خبــر داد و بــر ضرورت
افزایش مجازات افراد مرتبط با ســالح تاکید
کرد.به گزارش ایســنا ،سردار حسین رحیمی
در حاشــیه اجرای طرح "اقتدار" با حضور در
جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح منع تردد
شبانه و نحوه اجرای طرح ترافیک ،اظهار کرد:
در مورد اجرای منع تردد شــبانه ما نظراتمان
را در شــورای ترافیک اعــالم و این موضوع را
به آنان منتقل کردیــم.وی ادامه داد :در مورد
اجرای طرح ترافیک نیز با افزایش ســاعات در
گزارشی که گرفتیم مشخص شد تا حدودی
در کاهش ترافیک هسته مرکزی اثرگذار بوده و
در گام دوم نیز طرح از ساعت  ۶:3۰تا  19اجرا
خواهد شد که ما امیدواریم این موضوع هم در
کاهش آلودگی هوا و هم در حجم ترافیک موثر
باشد.رحیمی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره
استفاده از سالح در پایتخت و کشفیات آن نیز
گفت :متاسفانه حجم سالح در پایتخت مقداری
زیاد شده است و ما گزارشــی درباره آن را به
مسئوالن و دستگاههای مربوطه اعالم کردیم.
رحیمی افزود :ما معتقدیم کــه باید در تمام
جرایم مرتبط با سالح اعم از انواع سالح ،یعنی
سالح جنگی ،لوله کوتاه ،لوله بلند و ...مجازات
مجرمان و تمام افراد مرتبط با سالح جدیتر
شود.رحیمی اضافه کرد :همانطور که گفتم ما
گزارشــی دادیم که حجم آن زیاد شده و باید
مجازات افراد مرتبط با آن نیز بیشتر شود.وی
در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سالح در
پایتخت شائبه امنیتی هم دارد یا خیر؟ گفت:
چنین موضوعی نیز مطرح اســت و قطعا این
موضوع تاثیر امنیتی هم خواهد داشت.رحیمی
در پاســخ به پرسشی پیرامون جرایم ترکیبی
افراد ،اظهار کرد :وقتی که فردی را دســتگیر
میکنیم ما تمام جرایم و سابقه جرائم او را در
پروندهاش درج میکنیم و در نهایت این قاضی
است که باید در این خصوص نظر خود را اعالم
بکند.
وزارت بهداشت
رئیسمرکزمدیریتبیماریهایواگیر
وزارتبهداشت:

واکسنسینوفارم
استفاده شده در کشور مورد
تایید سازمان غذا و دارو است

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت گفت :واکسن سینوفارم استفاده شده
در کشور مورد تایید سازمان غذا و دارومی باشد.
به گزارش ایســنا ،دکتر محمد مهدی گویا در
پاسخ به موارد مطرح شده در خصوص کیفیت
واکسن سینوفارم گفت :واکسن سینوفارم یک
نوع اســت که در اختیار کشورمان قرار گرفته
و مورد تایید ســازمان غذا و دارو است و نوع
دومی هم برای این واکسن وجود ندارد.وی در
ادامه افزود :مشــخص نیست این اخبار کذب
را بر چه مبنایی منتشر میکنند.رئیس مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت
همچنین درخصوص مرگ روزانه  ۷۰9نفر به
علت ابتــال به کرونا نیز گفت :این آمار صحیح
نیست برای اینکه اطالعات درست درخصوص
کرونا هــر روزه از طریق مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت منتشر میشود و
بر همین اساس مشخص است که روزانه موارد
مرگ ناشــی از کرونا در کشــور حداقل ظرف
یک ماه اخیر بین  1۲۰تا  1۷۰نفر بوده است.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،گویا
از مردم درخواست کرد که برای دریافت آخرین
اطالعات و اخبار صحیح کرونا به منابع معتبر
از جمله سایت رسمی وزارت بهداشت مراجعه
کنند.

حوادث

اعتراف پدر بیرحم
به قتل پسرش پس از  ۲سال

موضوع قتــل جوان  ۲۷ســاله درنهایت با
تالشهای شــبانهروزی کار آگاهان پلیس
آگاهی نتیجه داد و مشخص گردید که قتل
ناشــی از اختالفات خانوادگی بوده اســت.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس از افشای
راز پرونده قتل جوان  ۲۷ســاله در پردیس
بعد از دو ســال تحقیق و تفحص خبر داد.
ســرهنگ بهزاد عبدیان با اشاره به افشای
راز قتل اظهار داشــت :در پی اعالم کشــف
جســد جوانی در روز  9آذرماه سال 1398
بررســی موضوع در دســتور کار کارآگاهان
پلیــس آگاهی شهرســتان پردیــس قرار
گرفت.وی افــزود :مأمــوران پلیس آگاهی
بالفاصله به محل اعزام که با جســد جوان
مذکر روبرو شدند.فرمانده انتظامی پردیس
در ادامــه گفت :با پیگیــری صورت گرفته
مشخص شــد که جســد مربوط به جوانی
به هویت "ح_ث"  ۲۷ســاله اســت؛ اما به
علت پیچیدگی موضوع کشــف جســد در
بررســیهای اولیه نتیجهای حاصل نشــد.
ســرهنگ عبدیــان تصریح کــرد :موضوع
قتل درنهایت با تالشهای شــبانهروزی کار
آگاهان پلیس آگاهی نتیجه داد و مشخص
گردید که قتل ناشی از اختالفات خانوادگی
بوده اســت.فرمانده انتظامی پردیس یادآور
شــد :با توجه به پیچیدگی و اهمیت پرونده
مجددا ً با هماهنگــی مقام محترم قضائی از
تکتک اعضای خانــواده مقتول تحقیقات
الزم و فنی به عمل آمــد که درنهایت پدر
مقتول پس از دو سال لب به اعتراف گشود
که ضمن معترف شدن به بزه انتسابی علت
قتل را اختالفات خانوادگی عنوان داشتند.

پیدا شدن جنین زنده 8ماهه
در زبالههای منطقه فالح تهران

جنیــن  8ماهــه در زبالههای منطقه فالح
تهران کشــف شــد.به گزارش رکنا ،جنین
زندهای که کنار ســطل زباله در منطقه 1۷
تهــران خیابان بهبودی نبــش کوچه نیکو
ها،رها شــده بود توسط مردم محل تحویل
کالنتری  1۶1ابوذر و کادر درمانی مستقر در
محل شد.جنین رها شده عالئم مختصری از
حیات داشــت که با صورت جلسه تنظیمی
جهــت تشــخیص دی ان ای ،تحویل کادر
پزشکی حاضر در محل شد.

زن بیآبرو شکارچی زنان
و دختران کرمان بود

 ۲باند زورگیری و سرقت به عنف در کرمان
متالشی شد.فرمانده انتظامی استان کرمان
از دســتگیری و انهدام دو بانــد زورگیری
با سالح ســرد و ســرقت به عنف در شهر
کرمان خبر داد.ســردار عبدالرضا ناظری در
جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه در طرح
برخورد با اراذل و اوباش در اســتان کرمان
چندین باند ســارقین به عنف در اســتان
کرمان دســتگیر و متالشی شــدهاند اظهار
داشــت :در این میان دو باند مهم در مرکز
اســتان فعالیت و اعمال مجرمانه داشــتند
که دســتگیر شــدند.به گزارش رکنا ،وی با
بیــان اینکه در یکی از باندهــا یک خانم و
ســه نفر مرد حضور دارند کــه در مالعام و
با تهدیــد چاقو اقدام به زورگیری میکردند
گفت :با کمک خانم ،ســوژههای مختلف در
سطح شهر شناســایی شده و سه نفر اراذل
اموال ســوژهها را با تهدید قمــه و چاقو به
ســرقت میبردند که این باند حتی سرقت
موتورســیکلت هم داشتند.فرمانده انتظامی
استان کرمان با اشاره به اینکه این باند چهار
نفره تا کنون به هشــت فقره سرقت اعتراف
داشــته که مالباختگان مراجعه و سارق را
شناسایی کردند تصریح کرد :قطعاً با سوابق
مجرمانهای که این افراد داشتند ،سرقتهای
بیشــتری انجام شــده که همکاران ما در
انتظامی شهرســتان کرمان و پلیس آگاهی
مشــغول جمعآوری ادله و شناســایی بقیه
شکات هســتند.وی با بیان اینکه باند دوم
سارقین به عنفی هســتند که با همدستی
یک خانم ،ســه نفر سارق و یک مالخر اقدام
به انجام کارهای مجرمانه میکردند ،گفت:
این خانم به عنوان کارگر به منازل مسکونی
ورود کرده است.ســردار ناظری با اشاره به
اینکه این خانم از طریق یکی از شرکتهای
خدماتــی برای کار در منازل معرفی شــده
بوده افزود :فرد مذکور پس از ورود به منزل
مشخصات خانه و سوژهها به ویژه خانمهای
مسن تنها را شناسایی میکرد .وی ادامه داد:
یــا خود این خانم اقدام بــه باز کردن درب
منازل برای سارقان میکرد،یا بعد از خروج
وی از منزل ســارقان وارد منزل میشدند و
یا در ساعات اولیه شب سارقان به منزل وارد
شــده و با تهدید چاقو و ســالح سرد اقدام
به سرقت طالجات سوژهها میکرد.فرمانده
انتظامی استان کرمان با بیان اینکه تا کنون
هشت مورد سرقت شناســایی ،بسیاری از
اموال مردم کشف شده و به دنبال شناسایی
ســوژههای دیگر هستیم گفت :این سارقان
توســط مقامات قضائی تحــت قرار تحویل
زندان شدند.

چهارشنبه  19آبان 1400شماره 6156

گزارش

نکاتی درباره افزایش پروالکتین خون

روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 3000 14 14 27

? تاثیــر پیامهــای مردمــی؛ هر روز
از طریــق اینترنت برخــی روزنامهها را
میبینــم و بعضی یادداشــت و مطالب
مفید را مطالعــه میکنم .به این نتیجه
رســیدهام که روزنامه آفتــاب یزد برای
مــردم ارزش قائل اســت و بــه راحتی
میتوان از ســتونهای روی خط آفتاب
به این ادعا پی برد .مســئله دیگر ارسال
جوابیههــا بــه روزنامه اســت که چاپ
میشوند .قطعا پیام ها ،تاثیرگذار است.
این موضوع را باید به فال نیک گرفت و
به مدیرمســئول روزنامه از این که واقعا
مردمی هستند ،تبریک گفت .من اگر به
جای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بودم،
برای تشــویق چنین روزنامهای سهمیه
کاغذ با نرخ دولتی بیشــتری اختصاص
میدادم تا بقیه روزنامهها هم برای مردم
ارزش قائل شــوند نه این کــه روزنامه
انحصاری و متعلق به قشر خاص تبدیل
شود .علی اکبر از تهران
? یکی از پیام دهندگان با ارسال پیامی
از این که روحانی رئیس جمهوری سابق
کنارهگیری میکند و پاســخگوی برخی
مســائل نیســت ،انتقاد کرد .در پاسخ به
ایشان باید بگویم آقای روحانی وقتی که
رئیس جمهور بودند ،به درخواســتها و
پیامهایی که در مطبوعات چاپ میشدند،
روابــط عمومی نهاد ریاســت جمهوری
پاســخگو نبودند ،حاال که او در راس امور
نیستند چه انتظاری دارید؟ علی از تهران
? خوشــحالم از این که میبینم برخی
پیامهــا و یادداشــتهایم مــورد توجه
معاونــت اجتماعی برخــی کالنتریها
قرار گرفتــه و از این که مدیرمســئول
روزنامه با لطفی که بــه اینجانب دارد،
مطالبم را چاپ میکند ،هم از ایشــان
و هم از معاونــت اجتماعی کالنتریها
سپاسگزاری میکنم .ع فرقانی
? مردم برای خرید نان به قیمت دولتی
به دلیل افزایش قیمت ،مشکل دارند .با
ایــن حال برخــی نانواییهــای آزادپز
با پخــت نانهای کنجــدی ،یکطرفه
و دوطرفــه بهنفع خودشــان دکان راه
انداخته اند!
? یکی از پیام دهندگان به سایت دیوار
درباره کار در منــزل تبلیغ و در آگهی
نوشــته بود بدون پیش پرداخت بعد به
کانال میرفتیــم ۸۹ ،هزار تومان هزینه
ثبت نام میخواســتند .فورا موضوع را با
مدیر سایت دیوار درمیان گذاشتم ،آگهی
را حذف و به من پیام داد به درخواست
شما آگهی مربوط حذف شد .متاسفانه
برخیهــا به نام اشــتغال ،کالهبرداری
میکنند .از پیگیری فوری سایت دیوار
قدردانی میکنم .عرفان از تهران
? پیشنهاد میکنم زاکانی شهردار تهران
یک روز عصر ،نمایندهای از شهرداری مرکز
به میدان شهدا تهران بفرستند بلکه ایشان
مشکالتی که برای رانندگان و عابران وجود
دارد ،تایید کنند و برای ساخت میدان و
رفع مشــکالت ،دســتورات الزم را صادر
کنند .امیرمسعود ظفرمند
? وضع خدماترسانی و نظافت برخی
اتوبوسهای شــرکت واحــد نامطلوب
اســت .به عنوان نمونه دوشنبه ،مورخه
هفدهم آبان از ساعت  ۷صبح نیم ساعت
در میدان شهدا منتظر اتوبوس از میدان
بهارستان به دانشــگاه بلوار ابوذر شدم.
وقتی اتوبوس رسید ،تمیز نبود.
? مطلــع شــدم حجــت االســالم
محمدحســین حاج احمدی ،از خیران
و نیکوکاران شهرســتان دماوند تاکنون
کارهای درخور توجهی مانند رسیدگی
به خانوادههای نیازمند ،پرداخت کمک
جهیزیه به عــروس و دامادها ،بیماران
کرونایی ،اقدامــات مفیدی انجام داده و
ایشان مورد وثوق مردم این شهر و حتی
برخی شهرهای دیگر قرار دارد .با رفاقتی
که با ســعید حاج احمــدی دارم ،راوی
این موضوع اســت .ما هم از حسن نیت
خیر بزرگــوار قدردانی میکنیم .علی -
خبرنگار اجتماعی روزنامه آفتاب یزد
? مدتی است پایینتر از میدان شهدا
ساندویچ فروشی ...راهاندازی شده قیمت
ســاندویچها از قیمت یــک پرس چلو
جوجه گرانتر است!
? دوشــنبه هفدهــم آبــان جوابیــه
شــهرداری منطقــه پنج را در ســتون
روی خط آفتاب درباره سگهای ولگرد
مطالعه کردم .جوان پانزدهســاله به نام
متین حسینیان که مورد حمله سگها
قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده
از لحاظ روحی و روانی و هزینههایی که
بابت سهل انگاری شــرکت ساماندهی
صنایــع و مشــاغل متحمــل شــده،
تکلیفاش چیست؟ علی اکبر از تهران
پیامهای مردمی در صفحات 4-2
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حسین دلشاد  -فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

غدد هیپوتاالموس و هیپوفیز از نظرتشریحی و منشاء جنینی به طور
کلی مجزا از یکدیگر هستند اما از نظر کارکرد یک سیستم واحد را
تشکیل میدهند و در واقع ارتباطدهنده سیستم عصبی با سیستم
غدد درون ریز بوده و فعالیت غدد درون ریز بدن و ســوخت وســاز
(متابولیسم) بدن را با ساختار عصبی هماهنگ میکنند .هیپوفیز،
غدهای اســت با وزن حدود  ۵۰۰تا  ۷۵۰میلی گرم اســت که در حاملگی به وزن یک
گرم نیز میرسد .این غده در داخل زین ترکی ( )Sella turcicaدر کف جمجمه قرار
گرفته است .هیپوفیز که غده رهبر نیز نامیده میشود شامل دو قسمت قدامی و خلفی
است .هیپوفیز قدامی شش هورمون اصلی تولید میکند که عبارتند از هورمون رشد،
پروالکتین که برای تولید شــیر در پستان الزم است ،هورمون لوتئینیزهکننده ()LH
و هورمون محرک فولیکول ( )FSHکه غدد جنســی یــا گونادها را در مردان و زنان
کنترل میکنند ،هورمون محرک تیروئید یا تیروتروپین که کارکرد تیروئید را تنظیم
مینماید و هورمون آدرنوکورتیکوتروپین ( )ACTHکه باعث تولید گلوکوکورتیکوئید
از قشــر غدد فوق کلیوی میشود .در قسمت خلفی غده هیپوفیز هورمون ضد ادراری
ذخیره میگردد.
> پروالکتین

پروالکتین یا اصطالحا هورمون شــیر از ســلولهای الکتوتروپ ترشح میشود که در
حالت عادی  ۱۵تا  ۲۰درصد ســلولهای هیپوفیز قدامی را تشــکیل میدهند و در
خالل بارداری میزان آنها تا  ۷۰درصد افزایش مییابد .پروالکتین در شیردهی نقش
اساســی دارد .گیرندههای پروالکتین در پستان ها ،غدد جنسی (گنادها) ،کبد ،کلیه
و غدد فوق کلیوی یافت میشــوند .مقدار طبیعی پروالکتین پالســما برای زنان  ۱تا
 ۲۵نانوگرم و برای مردان  ۱تا  ۲۰نانوگرم در هر میلیلیتر اســت .باالتر بودن ســطح
پروالکتین در زنان سالم احتماالً نتیجه اثر تحریکی استروژن بر ترشح پروالکتین است.
غلظــت پروالکتین در دوران بارداری بــه تدریج افزایش مییابد .با توجه به تحقیقات
انجام شده توسط محققان اثرات پروالکتین در مردان هنوز مشخص نشده است .ترشح
پروالکتین نوســانی است که خود باعث تغییرات نوسانی سطح خونی آن در طول روز
میشود .اوج افزایش پروالکتین پس از خواب است .تحریک نوک پستان یا خود پستان
به خصوص هنگام شیر دادن سبب افزایش سریع پروالکتین سرم میشود .عامل مهم
دیگر محرک افزایش پروالکتین ،استرس میباشد .در شرایط طبیعی ،ترشح پروالکتین
به وســیله هیپوتاالموس مهار میشــود که این مهار توسط دوپامین صورت میگیرد.
قطع ساقه هیپوفیز مانع رسیدن دوپامین به هیپوفیز شده و باعث افزایش پروالکتین
سرم میشود .کم کاری اولیه غده تیروئید نیز باعث افزایش پروالکتین سرم میشود.
> افزایش پروالکتین خون

علل افزایش پروالکتین خون (هیپرپروالکتینمی) بسیار زیاد و غالباً همراه با نارسایی
جنســی (هیپوگنادیســم) با یا بدون تولید خود به خود شیر از پستانها (گاالکتوره)
هســتند و ممکن اســت دال بر وجود یک تودهای (آدنوم) در هیپوفیز یا بیماریهای
هیپوتاالموس باشــد .در حدود ۱۱تا  ۴۱درصد زنان فاقد قاعدگی ،هیپرپروالکتینمی
دارنــد و حدود  ۳۱درصد زنان مبتال بهعدم قاعدگی (آمنوره) و گاالکتوره دارای توده
هیپوفیزی مترشحه پروالکتین هستند .هیپرپروالکتینمی میتواند قاعدگی نامرتب یا
ناباروری ایجاد نماید .افزایش پروالکتین در مردها سبب کاهش میزان گونادوتروپینها
میشود و میزان تستوسترون سرم این بیماران غالباً پایین است .گاالکتوره به صورت
تولید شــیر در خانمی که به تازگی زایمان نکرده اســت ،تعریف میشــود .درحدود
 ۳۱تــا  ۹۱درصد زنان مبتال به هیپرپروالکتینمی گاالکتــوره وجود دارد .گاالکتوره
غالباً نشــانهای از افزایش پروالکتین اســت .وقتی گاالکتوره با آمنوره همراه باشــد،
هیپرپروالکتینمی در  ۷۵درصد بیماران وجود دارد.
> تشخیص افتراقی:

افزایش پروالکتین دارای علل زیاد بوده و مکانیسمهای مختلف دارد که در زیر آمده است.
علل مختلف افزایش پروالکتین خون (هیپر پرو الکتینمی)
-۱افزایش ترشح فیزیولوژیک
الف :آبستنی
ب :شیردهی
ج :تحریک دیوارهی سینه و نوک پستان
د :خواب
ه :استرس
 -۲تخریب پایهی هیپوتاالموس  -هیپوفیز
الف :تومورهای اولیه هیپوتاالموس و هیپوفیز
ب :گسترش تومورهای مناطق دیگر به ناحی فوق زین ترکی (سوپرا سالر)
ج :رادیوتراپی
د :تروما
ه :قطع ساقهی هیپوفیز
و :جراحی سوپرا سالر
 -۳تومورهای هیپوفیز
الف :پروالکتینوما (آدنوم مترشحه پروالکتین در غده هیپوفیز)
ب :آکرومگالی
 -۴بیماریهای سیستمی
الف :نارسایی مزمن کلیه
ب :هیپوتیروئیدی
ج :سیروز

نیازمنــد انجام امآرآی ( )MRIبا و بدون ماده حاجب ناحیه هیپوفیز و هیپوتاالموس
میباشــد .ماکروآدنوما و اکثــر میکروآدنومای هیپوفیز به آســانی در این روش دیده
میشــوند ،امآرآی در تمایز ضایعات داخل زین ترکی )اینترا ســالر (از ضایعات باالی
زینی ترکی) سوپرا ســالر (مانند کرانیوفارنژیوما ،ژرمینوما و مننژیوما اهمیت اساسی
دارد .وقتی ضایعهای در بررســیهای رادیولوژیک پیدا نشود ،هیپرپروالکتینمی بدون
علت ( ایدیوپاتیک) مطرح اســت ،هر چند ممکن است یک آدنوم ریز (میکروآدنوما)
هنوزدرغده هیپوفیز وجود داشــته باشــد .در بیماران مبتال به ماکروپروالکتینوما یا
ضایعات هیپوتاالموسی بررسی عملکرد هیپوفیز و بررسی میدان بینایی اهمیت اساسی
پیدا میکند.
> درمان

 -۵داروهای افزایشدهنده پروالکتین خون
الف :فنوتیازینها :کلرپرومازین ،پرفنازین
ب :بوتیروفنونها :هالوپرویدول
ج :متوکلوپروماید (ضد تهوع و استفراغ)
د :داروهای ضد فشار خون مثل :متیل دوپا و رزرپین
ه :مواد مخدر
و :سایمتیدین ،رانیتیدین
ز :ضد افسردگی ها :ایمی پیرامین ،آمی تریپتیلین
ح :مهار کنندههای برداشت سروتونین :فلوکستین
ط :بلوک کنندههای کانال کلسیم :وراپامیل
ی :هورمونها از جمله استروژنها و آنتی آندروژنها
هیــچ آزمونی برای تمایز علل فیزیولوژیک هیپرپروالکتینمی از علل دارویی آن وجود
ندارد .غلظت پروالکتین در زنان اندکی بیشتر از مردان است .در خالل حاملگی غلظت
پروالکتین در حین ســه ماهه دوم بارداری شــروع به افزایــش مینماید و در انتهای
حاملگی به اوج خود میرســد .انجام آزمون حاملگی درتمامی بیماران مبتال به فقدان
قاعدگی (آمنوره) و هیپرپروالکتینمی الزامی اســت ،همان گونه که در مورد آمنوره به
تنهایی نیز صادق است.
میانگین ســطح پروالکتین پس از زایمان پایین میآید ولی با هر دورهی شــیردهی
(مکیدن ســینه توسط نوزاد) باال میرود .در عرض چند ماه پس از زایمان غلظت پایه
پروالکتین و غلظت تحریک شده آن توسط شیردهی پایین میآید وپس از  ۴تا  ۶ماه
غلظت پایه پروالکتین طبیعی میشود و میزان افزایش ناشی از شیردهی با وجود ادامه
شیردهی کم شده یا از بین میرود.
در ارزیابــی هیپرپروالکتینمی باید تاریخچه مصرف دارو دقیقاً از بیمار گرفته شــود.
کــم کاری اولیه غده تیروئید باعث افزایش غلظت ســرمی پروالکتین میشــود که
میزان آن متناســب با ســطح تیروتروپین ( )TSHاســت .جایگزینی هورمونهای
تیروییــدی ،پروالکتین و  TSHرا به مقدار طبیعی میرســاند و گاالکتوره را از بین
میبرد .انجام آزمونهای تیروئیدی در بیماران دچار هیپرپروالکتینمی ضروری است.
هیپرپروالکتینمــی در  ۲۰تا ۵۰درصد بیماران مبتال به تومورهای هیپوتاالموس روی
میدهد .یکی از شــایعترین آدنومهای هیپوفیز ،آدنوم ترشحهکننده پروالکتین است
که اصطالحا «پروالکتینوما» به آن اطالق میشود و به طور قراردادی به آدنوم کوچک
(میکروآدنوما که کمتر از  ۱۰میلی متر قطر دارند) و ماکروآدنوما (که قطر بیشــتر از
۱۰میلیمتر دارند) تقسیم میشوند .سایر آدنومهای هیپوفیز از جمله آدنومهای بدون
عملکرد ،آدنومهای ایجادکننده بیماری آکرومگالی و یا بیماری کوشــینگ نیز ممکن
است دارای افزایش سطح پروالکتین سرم به دلیل ترشح همزمان پروالکتین به وسیله
تومور یا به دلیل تحت فشار قرار گرفتن ساقه هیپوفیز باشند.
در پروالکتینوما (آدنوم مترشــحه پروالکتین هیپوفیــز قدامی) هرچه تومور بزرگتر
باشد ،ســطح پروالکتین سرم باالتر اســت .در آدنومهای بزرگ (ماکروپروالکتینوما)
ممکن اســت اختاللهای هورمونی دیگر به علت تخریب نســج هیپوفیز ،ســردرد و
اختالل میدان بینایی ظاهر شــود .آدنومهای کوچک (میکروپروالکتینوما) شایعتر از
ماکروپروالکتینوما هســتند .میکروپروالکتینوما اکثرا در زنان دیده میشــود ،ولی در
مورد ماکروپروالکتینوما نســبت مرد و زن تقریباً برابر است .اختالل قاعدگی ،فقدان
قاعدگی (آمنوره) و ترشــح شیر از پســتانها (گاالکتوره) در زنان اغلب به تشخیص
زودرس هیپرپروالکتینمــی کمــک مینماینــد .در حدود  ۵تا  ۷درصــد زنان دچار
پروالکتینوما دچار آمنورهی اولیه هســتند .در مردان ناتوانی جنســی و کاهش میل
جنسی احتمال وجود پروالکتینوما را مطرح میکند ،با این وجود تنها ۱۵درصد مردان
مبتال ازاین اختاللها شــاکی هستند ،لذا تشخیص پروالکتینوما در مردان در مراحل
پیشــرفتهتری صورت میگیرد و اغلب این بیماران به علت رشد آدنوم و اثرات فشاری
آن به عصب بینایی و سخت شامه دچار اختالل دید و سردرد هستند.
> بررسیهای آزمایشگاهی

ســطح پروالکتین سرم در تمام بیماران مبتال به نارســایی جنسی (هیپوگنادیسم)،
گاالکتــوره یا ناباروری غیرقابل توجیه باید اندازهگیری شــود .اندازهگیری پروالکتین
باید در حالت ناشــتا یا در حالتی باشــد که بیش از یک ساعت از مصرف غذا گذشته
باشــد .اگرچه هیچ آزمون ســادهای برای تمایز علل مختلف هیپرپروالکتینمی از هم
وجود ندارد ولی وجود سطح سرمی پروالکتین بیش از  ۱۰۰میکروگرم در لیتر تقریباً
همیشه برای پروالکتینوما جنبه تشــخیصی دارد .هیپرپروالکتینمی غیرقابل توجیه

آدنومهــای بزرگ هیپوفیز (ماکروآدنوما) در ابتدا تومورهای کوچکی هســتند ،با این
وجود بیشــتر آدنومهای کوچک (میکروآدنوما) به ســمت آدنومهای بزرگ پیشرفت
نمیکننــد .به طــور کلی حدود  ۹۰تــا  ۹۵درصد پروالکتینوماهــای کوچک ،ثابت
وبدون تغییرباقی میمانند .با توجه به نادر بودن پیشرفت میکروپروالکتینوما به ماکرو
پروالکتینوما ،همه بیماران مبتالبه میکروپروالکتینوما نیازمند درمان نیســتند .زنان
مبتــال به میکروپروالکتینوما در صورتی که قصد بارداری داشــته باشــند یا مبتال به
آمنوره ،کاهش میل جنســی یا گاالکتوره مزاحم باشــند ،نیاز به درمان دارند .مردان
مبتال به میکرو پروالکتینوما در صورتی باید درمان شوند که مبتال به نارسایی جنسی
(هیپوگنادیســم) ،کاهش قدرت جنسی یا میل جنسی یا ناباروری باشند .تمام زنان و
مردان مبتال به ماکروپروالکتینوما نیاز به درمان دارند تا جلوی اثرات فشاری ناشی از
تومور گرفته شده و یا اینکه این اثرات از میان برداشته شوند.
درمان انتخابی هیپر پرو الکتینمی ،دارو درمانی اســت .داروهای ضد دوپامین غلظت
پروالکتین را دربیماران مبتال پایین میآورند .بروموکریپتین ،کابرگولین و دوزتینکس
داروهای اختصاصی برای درمان میباشــند .بروموکریپتین باید حد اقل دو بار در روز
همراه با وعدهی غذایی یا یک غذای حاضری مختصر مصرف شــود تا جلوی تحریک
دســتگاه گوارش گرفته شود .در برخی بیماران سطح پروالکتین با مصرف یک قرص
در روز به حد طبیعی برمی گــردد .قرصهای بروموکریپتین در ایران در حال حاضر
به صورت قرص  ۲/۵میلی گرمی موجود اســت .درمان باید با دوز پایین یک چهارم یا
یک دوم قرص (همراه با غذای شــب) شروع شود تا میزان اثرات جانبی مثل تهوع یا
استفراغ ،خستگی ،گرفتگی بینی و افت فشارخون وضعیتی به حداقل برسد .دوز دارو
به تدریج به  ۲/۵میلی گرم دو بار در روز افزایش داده میشــود .در ماکروپروالکتینوما
ممکن است به  ۱۵میلی گرم بروموکریپتین در روز نیاز باشد .میزان موفقیت درمانی،
باید از طریق ارزیابی تظاهرات بالینی ،سطح پروالکتین سرم و اندازهی تومور از طریق
انجام امآرآی پیگیری شود .این دارو در تمامی اشکال هیپرپروالکتینمی مؤثر است .به
علت اثرات جانبی بروموکریپتین امروزه از داروهای طوالنی اثر با عوارض جانبی کمتر
اســتفاده میشود .کابرگولین و دوزتینکس مشــتقات طویل االثر آگونیست دوپامین
هستند .با مصرف نیم تا یک میلی گرم کابرگولین یا دوزتینکس یک یا دو بار در هفته
در بیماران مبتال به میکروآدنوم در  ۸۰درصد موارد فعالیت غدد جنسی و در ۹۰درصد
مــوارد گاالکتوره بهبود مییابد .دربیــش از  ۵۰درصد موارد از ماکروپروالکتینوما نیز
پروالکتین ســرم طبیعی شــده ،اندازه غده کاهش مییابد .طبیعی شــدن قاعدگی
در زنان ممکن اســت دو ماه طول بکشــد ولی گاهی تا یک ســال به تأخیر میافتد،
از آنجا که حاملگی ممکن اســت بدون از ســرگیری قاعدگــی روی دهد ،بنابراین تا
زمانی که قاعدگی منظم شود ،باید از روشهای فیزیکی مطمئن پیشگیری از حاملگی
اســتفاده کرد .در مردان سطح تستوسترون معموالً سه ماه بعد از شروع درمان رو به
افزایش میگذارد ولی ممکن است در حد زیر طبیعی باقی بماند .در ماکروپروالکتینوما
اختالالت میــدان دید در  ۹۰درصد بیماران با درمان طبی بهبود مییابد .اگر نقایص
میدان بینایی پس از یک دورهی یک تا ســه ماهه برطرف نشود ،باید مداخله جراحی
صورت گیرد.
عوارض آگونیســتهای دوپامین بخصوص بروموکریپتین ،شــامل یبوست ،آبریزش
بینی ،خشــکی دهان ،بیخوابی ،کابوس شبانه و سرگیجه است ولی تهوع و استفراغ
آزارندهترین آنها است .کاهش دوز دارو قدری از این عوارض کم میکند و در صورت
باقی ماندن میتوان به جای پروموکریپتین از کابرگولین یا دوز تینکس اســتفاده کرد
که عوارض مشابه ولی با شدت کمتری ایجاد میکنند .در موارد تهوع شدید به دنبال
مصــرف خوراکی پروموکریپتین که به روشهای فوق پاســخ ندهد میتوان دارو را به
روش واژینال یارکتال استفاده کرد .برخی بررسیهای انجام شده توسط محققان نشان
میدهند که این فرم تجویز دارو اثرات مشابهی با فرم خوراکی دارد.
اگــر خانمی که بروموکریپتین ،کابرگولین و یا دوزتینکس اســتفاده میکند و باردار
شود ،باید دارو قطع شود و پروالکتین به صورت سرالن اندازهگیری شود .در خانمهایی
که پیش از بارداری مبتال به ماکروآدنوما بودهاند باید بررسی میدان بینایی در فواصل
منظم انجام شــود و در صورت تأیید ادامه رشد تومور ،مصرف دارو مجددا ً از سرگرفته
شــود .اگر چه انجــام امآرآی هیپوفیز در حین بارداری بیخطر اســت ،ولی باید آن
را برای بیماران عالمت دار با ســردرد شــدید و یا اختالل میدان بینایی نگه داشــت.
در دوران بارداری داروی انتخابی ،بروموکریپتین اســت .در آدنوم مترشحه پروالکتین
(پروالکتینوما) جراحی تنها در مواردی انجام میشود که مقاومت یاعدم تحمل دارویی
وجود داشته باشد .رادیوتراپی در بیمارانی مورد استفاده قرار میگیرد که تومور مهاجم
به حداکثر دوز قابل تحمل دارو یا جراحی پاســخ نداده باشــد .در بیمار تحت درمان
با اگونیســتهای دوپامین ،تنهــا در صورتی میتوان درمان را قطع کرد که ســطح
پروالکتین برای دو سال متوالی طبیعی بوده و تومور به کوچکترین حدممکن رسیده
باشــد .بعد ازقطع درمان ،بیمار باید به دقت پیگیری شود چرا که بیشترین موارد عود
در سال اول قطع درمان رخ میدهد.

یادداشت

دلیل بیحسی
پس از عمل جراحی چیست؟

بنفشهولییان

فوق تخصص درد

به دالیل مختلفی امکان دارد که بیحســی و گزگز پس از عمل
جراحی رخ دهد .گاه رخ دادن بیحسی عمدی (قابل پیشبینی)
و گاه رخ دادن آن دور از انتظار اســت و در قالب عوارض جراحی
رخ میدهد .اینکه دست یا پا بیحس باشد ،بسیار آزاردهنده است
و میتواند روی فعالیتهای روزمره افراد اثر سوء داشته باشد؛ پس
نباید آن را بیاهمیت شــمرد .پس اگر احساس کرختی در اندام
داریــد و جراح قبل از عمل بیان نکرده بود که این اتفاق محتمل
است اصال تردید نکنید که باید این موضوع را با پزشک در میان
بگذارید .امکان دارد دلیلی منطقی پشت این قضیه باشد یا حتی
عالمتی مهم از یک عارضه پس از عمل باشد.
> علل بیحسی بعد از عمل جراحی

دالیل متعددی میتواند ســبب بروز بیحســی شود .بیهوشی
به صورت عمدی ســبب ایجاد بیحسی میشــود و این حالت
میتواند تا ساعتها یا حتی روزها باقی بماند .مدت زمان طوالنی
باقیماندن روی تخت عمل جراحی میتواند سبب بروز بیحسی
شود .هر چه طول پروسیجر بیشتر شود به همان نسبت ریسک
بروز مشــکالت این چنینی هم بیشتر میشود .اگر پس از کمی
نشستن پایتان خواب میرود نسبت به ابتال به این چنین مشکالت
مستعدتر هستید .تفاوت آنجاســت که اگر در طی عمل پایتان

خواب برود در حالتی از هوشیاری نیستید که جا یا حالت بدنتان را
عوض کنید .به منظور پیشگیری از وقوع این چنین مسائلی تقریبا
تمام تختهای اتاق عمل با الیههایی از بافت نرم پوشــیده شده
اند .زمانی که به عصب آسیب وارد میشود احتمال بروز بیحسی
در منطقه فعالیت عصب وجود دارد؛ مثال برش عمقی در قسمت
پایینی پا میتواند سبب قطع عصب و بروز بیحسی در قسمت
برش و بخشهای پایینی آن شود .احتمال قطع عصب حین انجام
جراحی نیز وجود دارد و ناگزیر میباید این مســئله را پذیرفت.
جراحانی که در فیلد صورت جراحی میکنند به شــدت مراقب
این مسئله هستند که به عصب آسیب وارد نکنند که حتی آسیب
کوچک عصبی ممکن است توانایی لبخند زدن را از بیمار سلب
کند یا محل جراحی را حس نکند ،در این موارد حتی بروز مشکل
در هنگام صحبت کردن نیز محتمل اســت .احتمال پیشــروی
بیحسی به دنبال التهاب شدید عصب بسیار است .این احتمال
وقتی بیشتر میشــود که روی سطح سخت و سفت قرار داشته
باشید (مثال نشستن روی زمین یا تشک سفت یا )...یا زمانی که
پانسمان سفتی داشته باشید.
> بیحسی به دنبال بیهوشی

علتی که حین جراحی از بیهوشی اســتفاده میشود این است
که شــما درد را احساس نکنید .روشهای بیشماری برای ایجاد
بیهوشی وجود دارد که تمام این روشها یک هدف واحد دارند و
آن هم ممانعت از هوشیاری مغز در حس کردن پروسیجر و روند
آن است .بسیاری از پروسیجرها آنقدر دردناکاند که حتی جایی
برای شــک کردن به مزیت ایجاد بیهوشی باقی نمیماند .پس از
جراحی ممکن است به صورت موقتی بیمار بیحس باقی بماند به

خصوص اگر عصبی بلوک شده باشد (شیوه رژیونال یا اسپاینال و
اپی دورال و .)...در مورد برخی پروسیجرها این بیحسی تا مدتها
پس از عمل باقی میماند؛ مثال از چند ســاعت تا چند روز این
موضوع برای بیمار نعمت است؛ چون در ناحیهای که بیحس است
دردی حس نمیکنید.
> بیحسی در محل برش جراحی

ناحیه اطراف برش ممکن است تا مدتها پس از جراحی حتی تا
ماهها بیحس باقی بماند و دلیل این مسئله هم آسیب به عصبی
اســت که ناحیه برش جراحی را عصب دهی کرده است .حس
ناحیه معموال چند ماه پس از جراحی دوباره باز میگردد.

> آسیب عصبی حین جراحی

اگر آســیب دائمی به اعصاب یکی از عوارض عمل جراحی شما
بوده است ،جراحتان باید قبل از انجام جراحی با شما در این مورد
صحبت کرده باشد .این مسئله یکی از مسائل مهمی است که حین
تصمیمگیری برای انجام یاعدم انجام جراحی باید آن را مد نظر قرار
دهید بدون اینکه به مزایای جراحی فکر کنید ریسکها را هم باید
محتمل رخ دادن قرار دهید و بعد آگاهانه تصمیم بگیرید.
> بدتر شدن بیحسی بعد از جراحی

اگــر قبل از عمل در اندام بیحســی دارید ،احتمال اینکه بعد از
جراحی شرایط بیحسی وخیمتر شــود وجود دارد به خصوص
اگر علت جراحی هم همان بیحســی باشد .اگر جراح ،جراحی
موفقیتآمیزی داشــته باشــد پس از بهبود و کشیده شدن ورم
و التهاب ،کم کم شــرایط بهتر میشود و حســتان را به دست

میآورید؛ به طور مثال اگر در قســمت پشت و کمرتان عصبی
تحت فشــار بوده باشد و در قسمت پا بیحسی داشتهاید ممکن
است پس از عمل بیحسی بیشتری داشته باشید اما بعد از اینکه
دوره ریکاوری طی شد و کامل بهبود یافت اوضاع بهتر میشود.
بیحسی میتواند یکی از مسائل جدی بعد از عمل باشد لذا اگر
شرایط زیر را داشتید باید سریعا آن را درمان کنید:
 کنترل ادرار را از دست بدهیدکنترل مدفوع را از دست بدهید ناگهان توانایی صحبت کردنتان تغییر کند. تجربه ناتوانی در حرکت کردن و راه رفتن افتادن صورت به خصوص به صورت یک طرفه احساس ضعف در تمام نیمی از بدن احساس بیحسی شدید و قابل توجه در قسمت پایینی عمل،اگر روی کمر و پشتتان جراحی انجام داده اید.
اگر هر یک از حاالت باال را تجربه کردید حتما از مراقبتهای ویژه
کمک بخواهید.
> بیحسی پس از عمل میتواند بهبود یابد

بیحســی پس از عمل به محض آف شدن بیهوشی و ریکاوری
کامل شروع به از بین رفتن میکند .اکثر بیماران بعد از یک روز تا
دو روز پس از جراحی کامال از بیحسی ریکاوری مییابند .آسیب
عصبی زمان بیشــتری نیاز دارد تا بهبــودی کامل حاصل آید و
حدودا  ۶ماه تا یک سال بعد از عمل آن سطح از بهبود عصب که
مدنظر است رخ میدهد .همیشه استثناهایی وجود داشته است
و برخی از بیماران نیازمند عملهای جراحی متعاقب هستند تا
بیحسی کامال برطرف شود.

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

فرهنگی

تحلیلی بر اظهارات محمدمهدی اسماعیلی پیرامون سامان گرفتن وضعیت بودجهای وزارت ارشاد

«ح ِولحا ِلنا»یفرهنگی
َ

آفتاب یزد – گروه فرهنگی« :مدیریت فرهنگی کشور به وزارت ارشاد
تفویض میشود .بر اساس دس��تور رئیس جمهور تمامی دستگاههای
دولتی که بودجه و ساختار فرهنگی دارند باید به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی متصل شده و بر این اساس در آینده مدیریت فرهنگی کشور در
اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوره
جدید فعالیت خود تالش میکند تا مرجعیت خود در مدیریت فرهنگی
کشور را به تثبیت برساند».
آنچه خواندید بخشی ازسخنان محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و
ارش��اد اسالمی است که روز گذشته آنها را بیان کرده بود .سخنانی که
در این گزارش بنا داریم درباره آنها مطالبی را به رش��ته تحریر درآوریم.
اولین نکتهای که باید به آن اشاره کنیم آن است که فرهنگ و هنر در
سرزمین ما همواره در مهجوریت قرار داشته و خیلی به آن توجه نشده
است ،نشان به آن نشان که هنرمندان حوزههای مختلف هنری همواره
از مشکالت بیشماری در کار و زندگی شان برخوردار بوده و گالیههای
بس��یاری را در این زمینه بیان کردهاند و همین که این گالیهها همواره
روی زمی��ن مانده و هیچ مس��ئولی در صدد رفع مش��کالتی که باعث
ایجاد این گالیهها ش��دهاند بر نیامده خود نشانگر حال نامطلوب عرصه
فرهنگ و هنر است .این در حالی ست که در روزگار کنونی و شاید هم
کمی پیش��تر به هر ارگان و سازمان و وزارتخانه و حتی سوپرمارکت و
مغازهای که سر میزنی میبینی که یک اتاقی درست کردهاند روی درش
نوشته اند« :بخش فرهنگی» .حال اینکه این بخش فرهنگی چه ارتباطی با
عملکرد آن وزارتخانه ،سازمان ،نهاد ،ارگان و ...دارد و اساسا چرا باید چنین
مجموعهای دارای بخش فرهنگی باشد خودش مسئله مهمی ست که در
این گزارش به واکاوی آن خواهیم پرداخت .در چنین ش��رایطی مسلما
این س��وال پیش میآید که آن بخش خاص فرهنگی که حاال دیگر در
همه جا وجود دارد از کجا تامین بودجه میکند و مخارجش چگونه تامین
میش��ود .باالخره امروزه روز هر اقدامی بخواهی انجام بدهی باید پول
خرج کنی .این یعنی باید جیبت پر از پول باشد تا بتوانی از پس مخارجی
که در طول روز ،هفته ،ماه و سال برایت تراشیده میشود برآیی .در این
بخشهای فرهنگی هم که علی ماشاءاهلل کسی حاضر نیست دست در
جیب مبارک کن��د و برای کارهایی فرهنگی پول هزینه کند ،بنابراین
پرسشی که مطرح میشود این است که این پول از کجا میآید؟ پیشتر
بیان کردیم که در حوزه فرهنگ و هنر که متولی اصلی آن وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی است هنرمندان خودشان هزار و یک مشکل دارند ،یکی
بیمار است ،آن یکی بیکار است ،دیگری نان ندارد بخورد ،چهارمی از کار
افتاده ش��ده ،پنجمی بازی کرده تهیهکننده پولش را نداده ،ششمی در
حال س��اخت فیلم بوده که با تورم مواجه شده و ادامه تصویربرداری را
به بعد موکول کرده و ...تمام اینها یعنی پول وجود ندارد ،آنچه که مسلم
است برای تمام این هزینه باید بودجهای در نظر گرفته شود تا در طول
سال این بودجه صرف مخارجی شود که برای اهالی هنر و فرهنگ ایجاد
میشود .حال این پرسش مطرح میشود که این بودجه از کجا باید تامین
ش��ود؟ پر واضح است که قس��متی از این بودجه (مثال برای تولید آثار
سینمایی)توسطاسپانسرهایبخشخصوصیتامینمیشودامابقیهاش
چه؟ تکلیف بقیهاش در بودجهای مش��خص میشود که هر ساله برای
سازمانها و ارگانهای مختلف در نظر گرفته میشود .مثال همین وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بودجه مخصوص به خودش را دارد ،وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی به همین منوال ،وزارت دارایی همینطور ،س��ازمان
مفقودی
شناس�نامه مالکیت اتومبیل  ( QUIK Rکویی�ک ) مدل  1400رنگ
س�فید  -قرمز ش�ماره انتظامی 35ای�ران  364د 53ش�ماره موتور
 M159110418شماره شاسی NA2X212AAM1025396بنام پریسا
خرم فرمفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی
قرارداد  5برگی مسکن مهر به شماره -91-23039ص 103-به تاریخ
 91/12/14به مالکیت فرشاد فتورهچیانی و همینطور کلیهی فیشهای
واریزی در مورد قرارداد ملک مذکور از درجهی اعتبار ساقط است.
مفقودی
مجوز اس�لحه شکاری به شماره بدنه 1900398ساخت کشور ایران مدل
کوس�ه کالیبر12به ن�ام آقای محمود کارگر به کدمل�ی 0069827346به
شماره شناسنامه 4502مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
س�ند کمپانی و برگ سبز س�واری فولکس گل ،رنگ نقره ای  -متالیک
م�دل  1384به ش�ماره پ�الک  699ق  – 35ای�ران  11به ش�ماره موتور
 UDH352346و شماره شاسی  IR84521001728به نام لیال ایوزخانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی
شناس�نامه مالکیت خودرو برگ س�بزخودرو سواری س�وزوکی ویتارا
نق�رهای م�دل  1386ش�ماره پ�الک 925ط 55ای�ران  44ش شاس�ی
 85200242شموت�ورJ20A- 440716به نام ربابه عباس زاده مراد لوی
س�فلی به ش�ماره ملی  0492532237به شماره شناسنامه 394فرزند
حسن صادره از تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی
کلیه مدارک (برگ س�بز و برگ کمپانی و )...خودرو پراید وانت مدل
1395ش شاسیnas451100G4914817:ش موتورM135583628:
ش پالک10:ایران  732-ی 89مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی
ب�رگ کمپان�ی و بنچ�اق پ�ژو  207م�دل 1397ش شاس�ی:
NAAR03FE4JJ633035ش موت�ور179B0022863:ش پ�الک:
 20ایران  143-ب 56مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی
(نوبت سوم)
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب س�ولماز مینایی بقا فرزنداحمدعلی
ب�ه ش�ماره شناس�نامه 27659ص�ادره ازته�ران درمقط�ع کاردانی
رش�ته حس�ابداری صادره ازواحد دانش�گاهی اسالمش�هر با شماره
س�ریال138623100319:مفقودگردیده وفاقداعتبارمیباشد.ازیابنده
تقاضامیشود اصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحداسالمشهر به
نشانی:اسالمشهر-میدان نماز-خیابان شهیدصیادشیرازی-دانشگاه
آزاداسالمی واحداسالمشهر ارسال نماید.
مفقودی
س�ند کمپانی و شناس�نامه مالکیت اتومبیل وانت زامیاد مدل 1389
رنگ آبی شماره انتظامی 78ایران  734ط 85شماره موتور80013371
شماره شاس�یNAZDL104TJK011394بنام پیام ناصر زعیم مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آموزش فنی و حرفه ای ،س��ازمان ثبت اس��ناد ،سازمان صداوسیما و....
هم به همین شکل و شمایل .اما از دل این وزارتخانهها و سازمانهایی که
نامشان را آوردیم دو نهاد هستند که بسیار با مسئله فرهنگ و هنر رابطه
مس��تقیم دارند ،یکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگری سازمان
صدا و س��یما .به سابقه این دو نهاد که رجوع میکنیم میبینیم که به
لحاظ بودجهای همیش��ه در تنگنا بوده اند ،مثال صداوسیما همیشه از
کمبود بودجه نالیده و همین مسئله را در دست گرفته که به دلیل آنکه
پولی در بساط نیست نمیتوانیم سریالهای باب میل مردم بسازیم به
همین دلیل مجبوریم آگهی بازرگانی روی آنتن بفرستیم که بخشی از
کمبود بودجه مان جبران شود .تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
هم که کامال مشخص است ،پیشتر درباره وضعیت هنرمندانش گفتیم،
درباره هنرمندانی که در شهرستانها زندگی میکنند و وضعیت اقتصادی
و معیشتی واقعا اسفناکی دارند هم اگر چیزی نگوییم بهتر است ،هرچند
که از قدیم گفته اند« :چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است»
این اتفاقات برای وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،سازمان صداوسیما
و چند نهاد مرتبط با مس��ائل فرهنگی دیگ��ر در حالی رخ میدهد که
پیش��تر گفتیم حاال دیگر نانوایی سر کوچه نیز در کنار تنور نانواییاش
یک بخش فرهنگی تعبیه ک��رده و در آن کارهای مثال فرهنگی انجام
میدهد .در حالیکه عملکرد آن نهاد یا آن سازمان کمترین اصطکاکی با
مسائل فرهنگی و هنری ندارد اما کیست که نداند بخشی از بودجهای در
اختیارش است را صرف این موارد میکند (شاید هم برای فعالیتهای
فرهنگی و هنری بودجهای جداگانه در اختیارش قرار میگیرد) مسلما
تمام این فعالیتهای فرهنگی هزینه بر است و موجب خرج شدن پول.
حال پرسشی که ایجاد میشود این است که نقش عدالت اقتصادی در
این میان چه میشود؟ نهادهایی که اساسا صفر تا صد کارشان فرهنگ و
هنر است و با بخشهای مختلفی سروکار دارند که هرکدام از آن بخشها
کلی فعال در درون خود دارد که از پس مخارج فرهنگیاش بر نمیآید،
اما میبینیم که در بخشهای دیگر که خیلی هم با موضوعات فرهنگی
و هنری میانهای ندارند کلی پول هزینه میشود که میتوان جلوی آنها
را گرفت .هر عقل سلیمی متوجه این موضوع هست که هنگامی که ما
داریم درباره حوزه فرهنگ و هنر حرف میزنیم اگر بودجهای قرار است
برای این حوزه در نظر گرفته شود باید برای اهالی فرهنگ و هنر هزینه
ش��ود .وقتی ما کلی هنرمند و نویسنده و خواننده و نوازنده و خطاط و
نقاش و طراح و عکاس و ....داریم که خیلی هایشان واقعا به نان شبشان
محتاجند اساسا چرا باید بودجهای که به نام فرهنگ و هنر در نظر گرفته
میشود در جای دیگری هزینه شود؟ این بیسر و سامانی در اختصاص
یافتن بودجه به فرهنگ و هنر در سازمانها و نهادهای مختلف به چه دلیل

ادامه از صفحه اول:

رخ میدهد؟ وقتی فرهنگ و هنر برای کسی مهم نباشد ،حتما برای او
مه��م نخواهد بود که پولی که برای این بخش تاثیرگذار در نظر گرفته
میشود چگونه هزینه خواهد شد .متاسفانه به نظر میرسد مسئوالن و
دست اندرکاران مسائل بودجهای در کشور در هنگام تصمیم گیریهای
مالی خود چندان توجهی به بخشهای مختلفی که برایش��ان بودجه
در نظر میگیرند ،ندارند .اسمش این است که ما یک وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی داریم و یک سازمان صداوسیما ،برای این دو ارگان هم مثال
 Nتومان بودجه در نظر میگیریم و تمام .اما هیچکس این دو سوال را
از خودش نمیپرسد.
 آیا بودجه که برای این دو نهاد در نظر میگیریم با توجه به حجم کار و باتوجه به انبوه فعاالنی که با این دو ارگان همکاری میکنند کافیست یا نه؟
 آیا بودجهای که به عنوان بودجه فرهنگی برای وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی و سازمان صداوسیما در نظر میگیریم تنها بودجهای ست که
برای مسائل فرهنگی و هنری پرداخت میکنیم؟
در طول این گزارش پاسخ هر دو پرسش مطرح شده را دادیم .اول آنکه
شواهد و قراینی که از شرایط زندگی و کار هنرمندان حوزههای مختلف
هنری به دست ما میآید نشان میدهد که بودجهای که برای فرهنگ و
هنر در جامعه در نظر گرفته میشود نه تنها کافی ست بلکه از حد نرمال
بس��یار هم پایینتر است ،دقیقا به همین دلیل است که اهالی فرهنگ
و هنر اینهمه مش��کل دارند .یکی مجبور است سازش را بفروشد ،یکی
مجبور اس��ت جایزهاش را حراج کند و یکی دیگر مجبور اس��ت از فرط
بیپولی دارو و درمان را کنار بگذارد و منتظر ملک الموت باشد .دوم آنکه
حجم باال و قابل توجه فعالیتهای فرهنگی به لحاظ گستردگی مکانی در
نهادها و ارگانهای دیگر ای��ن امر را اثبات میکند که بودجهای که در
راس��تای اعتالی فرهنگ و هنر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
سازمان صداوسیما در نظر گرفته میشود تنها بودجهای نیست که در
این س��رزمین برای مسائل فرهنگی خرج میشود .حداقل در دولتهای
پیش��ین این روال همواره ادامه داشته و بخشی از بودجهای که باید در
اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا زیر نظر این نهاد هزینه میشده
به نهادها و ارگانهای غیر مرتبط با امور فرهنگی اختصاص مییافته که
خودش جای سوال دارد.
با تمام این تفاس��یر همانطور که در ابتدای این گزارش مطالعه کردید
گویی قرار است اتفاق خوبی در حوزه فرهنگ و هنر و مدیریت فرهنگی
و تخصیص بودجههای پراکنده در این بخش رخ بدهد ،آن هم این است
که تمام ارگانهای دولتی که بودجه و ساختار فرهنگی دارند (پول بابت
خرج کردن در حوزه فرهنگ دریافت میکنند) زیر نظر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی فعالیت کنند و زین پس در ماجرای مدیریت فرهنگی این
نهادها نظارت خوبی صورت بگیرد .امید که این اتفاق خوش یمن باعث
شود مسئوالنی که دست اندرکار تخصیص بودجه به سازمانها و نهادهای
مختلف هستند در موضوع اختصاص دادن بودجههای فرهنگی و هنری
دقت نظر بیشتری داشته باشند تا هم مدیریت صحیحی در امر تخصیص
بودجه به نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظر گرفته
شود و هم از این رهگذر هنرمندان و فعاالن بخشهای مختلف فرهنگی و
هنری که همگی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت میکنند
معیشت و کارشان سرو سامانی یابد و از وضعیت اسفناکی که سالهاست
به دلیل مدیریت نامطلوب بودجهای در س��رزمین ما گرفتارش شدهاند
نجاتیابند.

پدرهاحملهکنید

جادارد مسئولین محترم قضائی فارس و مدیران گردشگری اجازه ندهند این رفتار ضد انسانی
بیپاسخ بماند .نکته واقعا تاسفآور اینکه این سیلی هنگام ورود ورزشکاران یک تیم به هتل محل
اقامتشان در شیراز رخ میدهد.جاداشت اعضای آن تیم به خاطر این بیحرمتی آن هتل را ترک و
رفتار مدیر را محکوم نمایند.برخی از نهادهای حرفهای وقانونی استان خواستار عذر خواهیآن فرد
ضارب میشوند.اگر به فرض محال این رفتار برعکس بود واز سوی جوان خدمتکار اتفاق میافتد
آیا با یک عذر خواهی پرونده بسته میشد؟متاسفانه در مدتی کوتاه فیلمهای این رفتار نامعقول
در فضای مجازی سراسر ایران وجهان پخش شد؛ با غرور شکسته واحساسات مضروب شده آن
جوان چه باید کرد؟چرا برخی با اعتبار توانمندی مالی ،خودرا صاحب جان وآبرو وغرور دیگران
میدانند؟در این شرایط باید نهادهای حقوقی و سازمانهای مدافع حقوق کارگران وارد میدان شده
و به جناب مدیر توضیح دهند که دوران خان بازی و ارباب رعیتی چندین دهه پیش با نظام
شاهی به خاک سپرده شده است.

ادامه از صفحه اول:

شهرداری وسرگردانی مردم

اینها نش��ان از سوءمدیریت شهرداری دارد .شهردار باید هرچه زودتر تکلیف مدیران مناطق
را مشخص نماید تا مردم بیش از این در گرفتاری و مشکالت و سرگردانی به سر نبرند .چون
مردمی که با جان و دل عوارض پرداخت میکنند باید خدمات مورد نیاز را هم ببینند .اگر مردم
در پرداخت عوارض خود یا مالیات خویش قصور و کوتاهی میکنند فقط به خاطر این است که
عوارض آن در قالب خدمات شهری به آنان و بهنگام ارائه نمیشود .قطعاً با شناختی که از مردم
خوب تهران سراغ داریم اگر خدمات شهری بتواند وظایف خویش را به هنگام به مردم ارائه دهد
قطع به یقین مردم وظیفه خویش را در پرداخت مالیات و عوارض انجام خواهند داد .اگر چه گروه
کثیری از مهاجران خارجی بدون پرداخت عوارض و مالیات به زیباترین شکل از مزایای خدمات
شهری بهره میبرند که باید شهرداری برای آنان نیز قاعده و قانونی را داشته باشد.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت خدماتی
ناحیهصنعتیابرکوه
( سهامی خاص به شماره ثبت  671و شناسه ملی ) 14003804023
بدینوس�یله از کلیه سهامداران ش�رکت دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده ش�رکت خدماتی ناحیه صنعتی ابرکوه که راس س�اعت  10صبح روز
شنبه مورخ 1400/09/06در محل شرکت کوشش کاران واقع در ناحیه صنعتی ابرکوه تشکیل
میگردد حضور بهم رس�انید .ضمن�ا در اجرای مفاد ماده  99قانون تجارت الزم اس�ت برای
اشخاص حقیقی صاحب س�هم یا وکیل قانونی و برای اشخاص حقوقی نماینده تام االختیار
آن ش�رکت با معرفی نامه مکتوب با درج کامل اطالعات هویتی جهت دریافت برگه ورود به
جلس�ه از تاریخ  1400/08/29لغایت 1399/09/04به دفتر این شرکت مراجعه نمائید .بدیهی
اس�ت سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود دریافت کرده باشند.با توجه به
شیوع بیماری کرونا و حسب ابالغیههای ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت نکات بهداشتی از
جمله فاصلهگذاری اجتماعی و به همراه داشتن ماسک و دستکش و خودکار شخصی از سوی
متقاضی در مجمع الزامی است.
دستور کار جلسه:
 –1گزارش عملکرد شرکت توسط هیئت مدیره و بازرس
 –2بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به  30اسفند ماه سال 1399
 –3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 –4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 –5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
-6تصویب بودجه اصالحی سال  1400و پیشنهادی سال 1401
-7تصویب حق الس�هم از مخارج خدمات عمومی مشترک و مخارج استحصال و توزیع آب
درسالهای  1400و 1401
 -8سایر مواردی که در اختیار مجمع میباشد
با تشکر-هیئتمدیره
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رویدادهای هنری

کودکانکاردر«کانون»

آفتاب یزد ۳۰ :ک��ودک و نوجوان کار و اتباع
مهاجر افغان روز یکش��نبه  ۱۶آبان به تماشای
نمایش «آرزوهای یک موش کور» به کارگردانی
وحید نف��ر در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان نشستند .این دعوت با هدف
دسترسی قش��ر آسیبپذیر جامعه به فضاهای
فرهنگی و هنری صورت گرفت .مرکز تولید تئاتر
و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوان��ان از دیرب��از از طبق��ات کمبرخوردار
و ک��ودکان در معرض آس��یب حمایت کرده و
تاکنون کودکان بیسرپرست ،بدسرپرست ،کار
و ...از تئاتره��ای این مرکز دی��دن کردهاند .این
نمایش به نویسندگی سعید ابک داستان موش
کوری اس��ت که در یک شب مهتابی تصمیم
میگیرد از خانهاش در زیرزمین بیرون بیاید و در
پی آرزویش که دیدن خورشید است برود .موش
کور در مسیر خود با حیوانات جنگل روبرو شده
و ماجراهای شگفتانگیزی برایش اتفاق میافتد.

آغازتدوین«رقصشاهو»

فیلم نیمه بلند «رقص شاهو» به قلم رزگار فیض
الله��ی و کارگردانی محمد محب الهی با پایان
مراحل فیلمبرداری در مرحله تدوین قرار گرفت.
به گزارش صبا ،فیلمبرداری این فیلم نیمه بلند
با محوریت زندگی کولبران در جاجرود ،کوههای
سد لتیان و چهاردانگه شمس آباد مقابل دوربین
فرهاد قربانپور رفت.

«پنجدقیقهتافستیوال»
ساختهشد

تله فیلم «پنج دقیقه تا فستیوال» به نویسندگی،
تهیه کنندگ��ی و کارگردانی محبوبه نورنقدی
س��اخته ش��د .به گزارش صبا« ،پن��ج دقیقه
ت��ا فس��تیوال» زندگی بهمن م��ردی چهل و
چند س��اله اس��ت که در کودکی گم ش��ده و
س��ال هاس��ت برای تس��کین خودش به تمام
آرزوهای��ش ش��خصیت داده و ب��ا آنها زندگی
میکن��د .او خ��ود را در س��نین مختلف مرور
میکند و در نهایت مادر رویاهایش را مییابد.

«جزر و مد» در هند

فیلم «جزر و مد» به نویس��ندگی و کارگردانی
پدرام مهرخواه در چهاردهمین دوره از جشنواره
جیپ��ور هند حضور خواهد داش��ت .به گزارش
خبرآنالین ،فیلم کوتاه «جزر و مد» که پخش
بینالمللی آن توسط «سایهفیلم» انجام میشود
پیش از این جایزه بهترین فیلم را از جش��نواره
«فیلمهای مس��تقل کوت��اه» در لس آنجلس
دریافت کرده و فینالیس��ت جش��نواره هنری
« آمرتا » ترکیه شده است.
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هنرمندان

درمبخش
در خاک آرمید

پیکر کامبیز درمبخش ،روز گذش��ته سهشنبه
 ۱۸آبان از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت
آرامگاه ابدی در خانه هنرمندان بدرقه شد .این
مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز شد و
با اجرای هادی حیدری ،هنرمند کاریکاتوریست
ادام��ه یافت .احم��د عربانی ،کاریکاتوریس��ت و
از دوس��تان نزدیک کامبی��ز درمبخش در ادامه
مراس��م متن��ی را قرائت کرد و گف��ت :او گاهی
از ان��دام ناس��ازگار روزگار مینالی��د؛ اما هرگز
ترشرویی نمیکرد .او با فخرفروشی رابطه خوبی
نداشت و به هنرهای تجسمی آبروی ویژهای داد.
او بود که هنر کاریکاتور را به ایران شناس��اند و
با جوایزی که دریافت کرد ،باعث ش��د تا دروازه
موزههای مهم جهان به روی آثار او گشوده شوند
و ن��ام ایران در میان بزرگان هنر کاریکاتور ثبت
ش��ود .ابراهیم حقیقی ،ط��راح گرافیک هم در
این مراس��م گفت :کاریکاتوریستها مخصوصاً
درمبخش را میتوان با رادیولوژیستها مقایسه
کرد ک��ه دردها را م��دام رادیول��وژی میکنند
و جلوی چش��م آدمه��ا میآورن��د .او با آثارش
آسیبهای جامعه را شناسایی میکرد .همیشه
و در هم��ه حال ،قلم و کاغذ داش��ت و این کار
را انج��ام میداد .در عین حال امضای خودش را
داش��ت ،تا جایی که اگر خط سادهای هم روی
کاغذ میکشید ،میش��د فهمید کار درمبخش
است .رامین درمبخش ،فرزند زندهیاد درمبخش
هم در این مراس��م گفت :ابتدا فکر کردم پدرم
سرما خورده است ،اما وقتی دیدم بیاشتهایی و
خواب ایشان بیشتر شده است ،تصمیم گرفتیم
پرستار بیاوریم .بعد که وضعیت بهتر نشد ،پدر
را به بیمارس��تان آتیه منتقل کردیم .بالفاصله
من و مادرم هم تس��ت دادیم و تست من منفی
ش��د ،اما برای مادرم مثب��ت بود که البته خوب
شدند .وی افزود :حیف است که چنین آدمهایی
از می��ان رفتند .دیروز با م��ادرم صحبت کردم،
گفت میخواهم برایش نمایش��گاه بگذارم .من
ه��م موافقت کردم ،چون پدرم در طول عمرش
زحمت کشید و دوست دارم عالقهمندان از هنر
ایش��ان لذت ببرند .به گزارش ف��ارس ،در پایان
این مراسم ،پیکر کاریکاتوریست فقید «کامبیز
درمبخش» از مقابل خانه هنرمندان تش��ییع و
راهی بهشت زهرا(س) شد تا در قطعه هنرمندان
نزدیک مهدی سحابی تدفین شود.
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تازهها

استروژن از کاهش حجم مغز
زنانمیانسالپیشگیریمیکند

مطالع��ات جدید محققان نش��ان میدهد قرار
گرفتن در معرض طوالنیتر هورمون اس��تروژن
از کاهش حجم ماده خاکس��تری مغ��ز و زوال
عقل زنان میانسال پیشگیری میکند .به گزارش
ایرن��ا ،برای ای��ن مطالع��ه  1۲۸داوطلب  4۰تا
 ۶5سال شرکت کردند و همه یکی از فاکتورهای
بیماری آلزایم��ر از جمل��ه ژن"  "4APOEیا
س��ابقه خانوادگی ای��ن بیم��اری را دارا بودند.
شرکتکنندگان سواالت مختلفی را پاسخ دادند
از جمله این که در چه س��نی یائسه شدند ،آیا
هورم��ون درمانی میکنند ،س��ابقه ب��ارداری و
زایمان دارند.داوطلبان مورد اس��کن مغزی قرار
گرفتند تا ماده خاکستری مغز مورد بررسی قرار
گیرد .ماده خاکس��تری از جمله مناطق کلیدی
اس��ت که در بیماری آلزایمر آس��یب میبیند و
اگ��ر حجم ماده خاکس��تری کاهش یابد ،خطر
زوال عقل افزایش مییابد .در ادامه از داوطلبان
تس��ت حافظه برای ارزیابی مهارتهای تفکر و
زبان گرفته ش��د.نتایج نش��ان میدهد یائسگی
دیرتر ،اس��تروژن درمانی و در نتیجه ،داش��تن
فرزند بیش��تر با حجم ماده خاکس��تری بیشتر
در زنان میانس��ال مرتبط بود.این مطالعه نشان
میدهد دو س��وم مبتالیان به آلزایم��ر را زنان
تش��کیل میدهند و ش��روع قاعدگی ،بچهدار
ش��دن و یائسگی رویدادهای مهمی هستند که
بر س��المت مغز تاثیرگذارند .این مطالعه نشان
میدهد فعالیت جس��م و ذهن��ی ،رژیم غذایی
متعادل ،کنترل فشار خون و قند خون ،کاهش
وزن و دوری از مشروبات الکلی و سیگار اقدامات
موثری برای داشتن ذهنی سالم و پویا هستند.
هشدار

اهمیتمعایناتبینایی
در نوزادان

یک چش��م پزش��ک گف��ت :هنگام تول��د نوزاد
سیستم بینایی یک سیستم تکامل نیافته است
و در طول س��ال اول زندگی نوزاد این سیس��تم
تکامل پیدا میکند ،مشکالت احتمالی در طول
س��ال اول نقش مهمی در تکامل بینایی نوزاد و
جلوگیری از مشکالت ناشی از اختالل در بینایی
نظیر مش��کالت یادگیری خواهد شد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،حمید ریاضی با اشاره
به اینکه اگر بیماریهای چشمی نوزادان خصوصاً
بیماریهای آب مروارید و آب سیاه تحت درمان
قرار گیرد نتیجه خوبی خواهد داشت افزود :این
امر در مورد نوزادان��ی که حاصل ازدواج فامیلی
هستند از اهمیت باالیی برخوردار است.او با اشاره
به اینکه گاهی اوقات چشم نوزادان دچار انحراف
به داخل یا خارج میشود و حرکت چشمها با هم
هماهنگی ندارند ،ادامه داد :در صورتی که انحراف
چشم تا سه یا چهار ماهگی خود به خود برطرف
نشود باید نوزاد تحت درمان قرار بگیرد.این چشم
پزش��ک با اش��اره به اینکه به دلیل ثابت ماندن
یک چشم در زمان حرکت چشم دیگر و تفاوت
فاحش بین حرکات دو چشم باید نوزاد را حتی
پیش از سه یا چهار ماهگی نزد پزشک متخصص
ب��رد تا مورد معاینه قرار بگیرد عنوان کرد :زمان
تشخیص انحراف چشم بسیار مهم است ،چون
بیماریهایی مثل تنبلی چش��م یا آمبلیوپی در
واقع به دلیل انحراف چشم درمان نشده به وجود
میآید.ریاضی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین
لحظات زمانی است که یک کودک برای اولین بار
چشمان خود را باز میکند و با اطرافیان ارتباط
برقرار میکند گفت ،:اما اگر این کار به درس��تی
انجام نشود نگران نباشید بهبود سیستم تصویری
یک نوزاد تازه متولد شده زمان میبرد.او تصریح
کرد :دانستن نقاط عطف رشد دیداری کودک و
آنچه میتوان برای کمک به او انجام داد میتواند
شما را مطمئن کند که فرزند شما به طور صحیح
میبیند و از جهان خود لذت خواهد برد.

زندگی

آفتاب یزد درگفتگو با فوق تخصص دردشناسی بررسی کرد

چگونه میتوان با بیماری لوپوس زندگی کرد؟

مهاربیماریمزمنکلیه
با کمک داروی دیابت!

پژوهشگران در بررسی جدیدی نشان دادهاند که
یک داروی دیابت میتواند روند کاهش عملکرد
کلیه را در بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه
کند کند.به گزارش ایس��نا ،نتایج یک آزمایش
بالینی جدید نشان میدهد که یک داروی دیابت
موسوم به "داپاگلیفلوزین" میتواند روند کاهش
عملکرد کلیه را در بیم��اران مبتال به "بیماری
مزم��ن کلیه" ،صرف نظ��ر از اینکه ب��ه دیابت
مبتال هس��تند یا خیر ،کند کند.پژوهش��گران،
در این آزمای��ش ک��ه " "DAPA-CKDنام
دارد،ش��رکتکنندگان مبتال ب��ه بیماری مزمن
کلی��ه را به صورت تصادفی ب��ا داپاگلیفلوزین و
دارونما آزمایش کردند.اگرچه شرکتکنندگان
بدون دیابت نی��ز با مصرف داپاگلیفلوزین ،کند
ش��دن کاهش عملکرد کلیه را تجربه کردند اما
تاثیر این دارو در افراد مبتال به دیابت ،بیش��تر
بود".هیدو لمبرز هیرسپینک" ،پژوهشگر ارشد
ای��ن پروژه گف��ت :نتیجه اصلی این اس��ت که
داپاگلیفلوزین میتواند ی��ک درمان موثر برای
کن��د کردن روند کاهش عملک��رد کلیه هم در
بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه باش��د که
به دیابت نوع دو مبتال هستند و هم در بیمارانی
که به دیابت مبتال نیستند .بنابراین همان گونه
که پیش��تر در آزمایش  DAPA-CKDنشان
داده ش��ده بود ،داپاگلیفلوزین عالوه بر کاهش
خطر نارسایی قلبی یا مرگ و میر ،روند پیشروی
کاهش عملک��رد کلیه را نیز کن��د میکند.این
پژوهش ،با عنوان "تاثیر داپاگلیفلوزین بر میزان
کاهش عملکرد کلیه در بیماران مبتال به بیماری
مزمن کلیه" انجام شده است.
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آفتاب یزد -نجمه حمزه نیا :لوپوس یک بیماری خود ایمنی
بلند مدت اس��ت .به دلیل س��اختار پیچیده این بیماری ،گاهی
اوق��ات افراد با نام «بیم��اری هزار چه��ره» از آن یاد میکنند.
تش��خیص این بیماری میتواند دش��وار باش��د ،چرا که عالئم و
نشانههای آن مشابه بیماریهای دیگری است .لوپوس میتواند
بر بسیاری از سیس��تمهای مختلف بدن مانند مفاصل ،پوست،
کلیهها ،سلولهای خونی ،مغز ،قلب و ریه تاثیر بگذارد و کیفیت
زندگ��ی افراد را بس��یار کاهش میدهد لذا ب��ا توجه به اهمیت
موض��وع آفت��اب یزد در اینب��اره با دکتر س��یروس مومن زاده،
فوق تخصص دردشناسی و طب درد گفتگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :لوپوس بیماری ای اس��ت که زمانی رخ
میدهد که سیستم ایمنی بدن شما به بافتها و اندامهای شما
حمله میکند یعنی یک بیماری خود ایمنی است.
دکتر موم��ن زاده عنوان کرد :التهاب ناش��ی از بیماری لوپوس
میتواند سیس��تمهای مختلف بدن از جمله مفاصل ،پوس��ت،
کلیه ها ،سلولهای خونی ،مغز ،قلب و ریهها را تحت تاثیر قرار
دهد.این فوق تخصص دردشناسی و طب درد بیان کرد :به طور
کلی تش��خیص بیماری لوپوس کار دشواری است زیرا عالئم و
نشانهها در افراد مختلف بسیار متفاوت است .عالئم و نشانههای
لوپوس ممکن اس��ت در طول زمان تغییر کرده و با بس��یاری از
اختالالت دیگر همپوشانی داشته باشد.
وی ادامه داد :هیچ آزمایشی به تنهایی نمیتواند بیماری لوپوس
را تش��خیص دهد .ترکیب��ی از آزمایش خ��ون و ادرار ،عالئم و
نشانهها و یافتههای معاینه فیزیکی منجر به تشخیص میشود.
دکتر مومن زاده بیان کرد :ش��مارش کام��ل تعداد گلبولهای
قرم��ز ،گلبوله��ای س��فید و پالکته��ا و همچنی��ن می��زان
هموگلوبین ،پروتئین موجود در گلبولهای قرمز را اندازهگیری
میکند .نتایج ممکن است نشان دهد که شما کم خونی دارید،
که معم��والً در لوپوس رخ میدهد .تعداد کم گلبول س��فید یا
پالکت در لوپوس نیز ممکن است رخ دهد.
این فوق تخصص دردشناس��ی و طب درد افزود :آزمایش خون
میزان رسوب گلبولهای قرمز به کف لوله را در یک ساعت تعیین
میکند .نرخ س��ریعتر از حد معمول ممکن اس��ت نشاندهنده
بیماری سیس��تمیک مانند لوپوس باش��د .میزان رسوبگذاری
برای هیچ بیماری خاصی مشخص نیست .اگر مبتال به لوپوس،
عفونت ،بیماری التهابی دیگر یا س��رطان هستید ،ممکن است
افزایش یاب��د و آزمایش خون میتواند عملک��رد کلیهها و کبد
را ارزیابی کند .لوپوس میتواند روی این اندامها تأثیر بگذارد.
وی اظهار کرد :بررس��ی نمونه ادرار ش��ما ممکن است افزایش
س��طح پروتئین یا گلبولهای قرمز در ادرار را نش��ان دهد ،که
ممکن است در صورت تأثیر لوپوس بر کلیههای شما رخ دهد.
دکتر مومن زاده مطرح کرد :آزمایش آنتی بادی ضد هس��تهای
( )ANAنیزنشاندهنده یک سیستم ایمنی تحریک شده است.
در حال��ی که اکثر افراد مبتال به لوپوس آزمایش  ANAمثبت
دارن��د ،اکثر اف��رادی که دارای  ANAمثبت هس��تند لوپوس
ندارند .اگر آزمایش ش��ما برای  ANAمثبت بود ،ممکن است
پزشک آزمایش آنتی بادیهای خاصتری را توصیه کند.
ای��ن فوق تخصص دردشناس��ی و طب درد گفت :اگر پزش��ک
مش��کوک اس��ت که لوپوس بر ریهها یا قلب شما تأثیر گذاشته
است ،ممکن است پیش��نهاد کند تصویربرداری از قفسه سینه
انجام شود.
>بیماریلوپوسبهطرقمختلفبهکلیههاآسیبمیرساند

وی تصری��ح کرد :بیماری لوپ��وس میتواند به طرق مختلف به
کلیههای ش��ما آسیب برساند و بسته به نوع صدمهای که ایجاد
میش��ود ،درمان میتواند متفاوت باش��د .در برخی موارد ،الزم
اس��ت نمونه کوچکی از بافت کلیه را آزمایش کنید تا مشخص
ش��ود که بهترین درمان کدام اس��ت .نمونه را میتوان با سوزن
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شناسایی قطعه گمشده پازل "لوپوس"

یا از طریق یک برش کوچک
عوارض جانبی ش��امل تهوع،
تهی��ه ک��رد وگاه��ی اوق��ات
اس��هال و عفونت اس��ت .به
بیوپس��ی پوس��ت برای تأیید
ندرت ممکن است افسردگی
تشخیص لوپوس روی پوست
بدتر شود.
انجام میشود.
وی خاطرنش��ان ک��رد:در
آزمایش��ات بالین��ی ،نش��ان
>درمانلوپ��وسبهعالئمو
داده ش��ده اس��ت که داروی
نشانههایشمابستگیدارد
"ولوکوس��پورین" نی��ز در
دکتر موم��ن زاده توضیح داد:
درمان بیم��اری لوپوس موثر
درم��ان لوپ��وس ب��ه عالئم و
اس��ت .داروهای دیگ��ری از
نش��انههای شما بستگی دارد.
جمله ابیتس��پت ،انیفرولمب
تعیی��ن اینکه آی��ا باید تحت
برای درم��ان بیماری لوپوس
درم��ان قرار بگیری��د و از چه
در حال مطالعه هستند.
دکتر مومن زاده :به طور کلی تشخیص بیماری
داروهایی اس��تفاده کنید ،نیاز
دکت��ر موم��ن زاده بیان کرد:
لوپوس کار دشواری است زیرا عالئم و نشانهها
به بح��ث دقیق در مورد فواید
برخ��ی از اف��راد ب��ا گرایش
و خطرات آن با پزشک است.
در افراد مختلف بسیار متفاوت است .عالئم و ب��ه بیم��اری لوپ��وس متولد
این فوق تخصص دردشناسی نشانههای لوپوس ممکن است در طول زمان تغییر میش��وند که ممکن است در
و ط��ب درد مطرح ک��رد :با از کرده و با بسیاری از اختالالت دیگر همپوشانی اث��ر عفون��ت ،داروهای خاص
بی��ن رفت��ن عالئ��م و عالئم داشته باشد
ی��ا حتی نور خورش��ید ایجاد
بیماری لوپوس ،شما و پزشک
ش��ود .در حال��ی ک��ه هی��چ
ممکن است متوجه شوید که داروهایی که معمو ً
ال برای درمان ماالریا استفاده درمان��ی برای لوپ��وس وجود
باید داروها یا دوز دارو را تغییر میشوند ،مانند هیدروکسی کلروکین ،بر سیستم ن��دارد ،درم��ان میتوان��د به
دهید.
ایمنی تأثیر میگذارد و میتواند به کاهش خطر کنت��رل عالئم کمک کند.این
وی میگوید :مص��رف برخی ابتال به بیماری لوپوس کمک کند .عوارض جانبی فوق تخصص دردشناس��ی و
داروهای برای کنترل لوپوس آنها میتواند شامل ناراحتی معده و به ندرت ط��ب درد تصریح کرد :عالئم
موث��ر هس��تند .داروهای ضد
و نش��انههای بیماری لوپوس
آسیب به شبکیه چشم باشد .هنگام مصرف این
التهابی غیر اس��تروئیدیهای
ممکن اس��ت به طور ناگهانی
بدون نسخه ،مانند ناپروکسن داروها ،معاینات منظم چشم توصیه میشود
ظاهر شوند یا به آرامی ایجاد
س��دیم و ایبوپروف��ن و غیره
شوند ،ممکن است خفیف یا
که ممکن اس��ت برای درمان درد ،تورم و تب مرتبط با لوپوس ش��دید باشند و ممکن اس��ت موقت یا دائمی باشند .اکثر افراد
استفاده شوند.دکتر مومن زاده افزود :داروهای ضد التهابی غیر مبتال به لوپوس دارای بیماری خفیفی هس��تند که با دورههایی
استروئیدیهای قویتر با نس��خه در دسترس هستند .عوارض که به آن ش��عله ور میگویند ،مشخص میش��ود ،هنگامی که
جانبی این داروها ممکن است شامل خونریزی معده ،مشکالت عالئم و نشانهها برای مدتی بدتر میشوند ،سپس بهبود مییابند
کلیوی و افزایش خطر مشکالت قلبی باشد.
یا حتی برای مدتی به طور کامل ناپدید میشوند.
این فوق تخصص دردشناسی و طب درد ابراز کرد :داروهایی که وی میگوید :عالئم و نش��انههای بیماری لوپوس بستگی به این
معموالً برای درمان ماالریا استفاده میشوند ،مانند هیدروکسی دارد که کدام سیستم بدن تحت تأثیر این بیماری قرار میگیرد.
کلروکین ،بر سیستم ایمنی تأثیر میگذارد و میتواند به کاهش ش��ایعترین عالئ��م و نش��انهها عبارتند از خس��تگی ،تب ،درد
خط��ر ابتال به بیماری لوپوس کمک کند .ع��وارض جانبی آنها مفاصل ،س��فتی و تورم،بثورات پروانهای روی صورت و جاهای
میتواند شامل ناراحتی معده و به ندرت آسیب به شبکیه چشم دیگ��ر بدن،ضایعات پوس��تی که با قرار گرفت��ن در معرض نور
باش��د .هنگام مصرف این داروها ،معاینات منظم چش��م توصیه خورشید ظاهر میشوند یا بدتر میشوند ،انگشتان دست و پا که
میشود.
در معرض سرما یا دورههای استرس زا سفید یا آبی میشوند.
وی عن��وان کرد :کورتیکواس��تروئیدها پردنیزون و س��ایر انواع دکت��ر مومن زاده اظهار کرد :لوپ��وس میتواند باعث التهاب در
کورتیکواس��تروئیدها میتوانند با الته��اب لوپوس مقابله کنند .مخاط ریه شود .این باعث تنگی نفس و درد قفسه سینه هنگام
دوزهای باالی اس��تروئیدها مانند متی��ل پردنیزولون (مدرول) تنفس عمیق میشود.این فوق تخصص دردشناسی و طب درد
اغلب برای کنترل بیماریهای جدی که کلیهها و مغز را درگیر مطرح کرد :نیمی از افراد مبتال به لوپوس نیز دارای مش��کالت
میکند ،استفاده میش��ود .عوارض جانبی شامل افزایش وزن ،کلیوی هس��تند که به آنها نفریت لوپوس میگویند .سه عالئم
کبودی آسان ،نازک شدن استخوان ها ،فشار خون باال ،دیابت و شامل افزایش وزن ،متورم شدن مچ پا ،فشار خون باال و کاهش
افزایش خطر عفونت است .خطر عوارض جانبی با دوزهای باالتر عملکرد کلیه است.
و درمان طوالنی مدت افزایش مییابد.
وی توصیه کرد که در صورت بروز بثورات غیر قابل توضیح ،تب
دکتر مومن زاده مطرح کرد :داروهای س��رکوبکننده سیستم مداوم ،درد مداوم یا خس��تگی افراد به پزش��ک مراجعه کنید تا
ایمنی داروهایی که سیس��تم ایمنی بدن را س��رکوب میکنند هرچه زودتر اقدامات درمانی الزم انجام شود.
ممکن است در موارد جدی لوپوس مفید باشند.به عنوان مثال دکتر مومن زاده توضیح داد :به عنوان یک بیماری خود ایمنی،
میتوان آزاتیوپرین ،مایکوفنوالت ،متوترکسات ،سیکلوسپورین لوپوس زمانی رخ میدهد که سیس��تم ایمنی بدن شما به بافت
را نام برد .عوارض جانبی احتمالی ممکن اس��ت شامل افزایش سالم بدن ش��ما حمله میکند .به احتمال زیاد لوپوس ناشی از
خطر عفونت ،آسیب کبدی ،کاهش باروری و افزایش خطر ابتال ترکیبی از ژنتیک و محیط شما است.
به سرطان باشد.این فوق تخصص دردشناسی و طب درد گفت :این فوق تخصص دردشناس��ی و طب درد ابراز داش��ت :به نظر
مواد بیولوژیکی نوع دیگری از داروها که به صورت داخل وریدی میرس��د افرادی که مس��تعد ابتال به بیماری لوپوس هس��تند
تجویز میشود ،عالئم لوپوس را در برخی افراد کاهش میدهد .ممکن اس��ت در صورت تماس با چیزی در محیط که میتواند
باعث ایجاد لوپوس شود ،به این بیماری مبتال شوند.

نتای�ج یافتهه�ای مطالعه اخیر محققان حاکی از آن اس�ت که بیماری خود ایمنی لوپوس ممکن اس�ت در اثر یک
فرآیند معیوب در ایجاد گلبولهای قرمز خون ایجاد ش�ود .این یافتهها میتواند به توسعه روشهای جدیدی برای
طبقهبندی و درمان بیماران مبتال به این بیماری منجر شود .به گزارش ایسنا ،محققان در این مطالعه دریافتند که
گلبولهای قرمز بالغ تعدادی از بیماران مبتال به لوپوس قادر به خالص شدن از میتوکندری خود نیستند .این عمل
حذف غیرطبیعی میتوکندری میتواند باعث ایجاد فعالیت ایمنی نامناس�ب و مضر که مشخصه این بیماری است،
شود.دکتر "ویرجینیا پاسکال"نویسنده ارشد این مطالعه گفت :نتایج یافتههای ما نشان میدهد گلبولهای قرمز
میتوانن�د نقش مهمی در ایجاد التهاب در بیماران لوپوس ایفا کنن�د .بنابراین این یافتهها همانند پیدا کردن یک
قطعه جدید از پازل لوپوس اس�ت و میتواند به توس�عه روشهای درمانی جدیدی منجر شود.مطالعات قبلی نشان
دادهاند که میتوکندری معیوب در سلولهای ایمنی بیماران مبتال به لوپوس وجود دارد .در مطالعه جدید ،محققان
گلبولهای قرمز خون را که به نظر میرسد فاقد میتوکندری هستند ،مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که تعداد
زیادی از بیماران لوپوس دارای گلبول قرمز با سطوح قابل تشخیص میتوکندری هستند و این سلولها به ویژه در
بیمارانی که شدیدترین عالئم لوپوس را دارند ،شایع است .در مقابل ،افراد سالم هیچ گلبول قرمز حاوی میتوکندری
نداشتند.یافتههای مطالعات پیشین حاکی از آن است که عملکرد معیوب میتوکندری در سلولهای ایمنی بیماران
لوپوس دیده میشود ،بنابراین در این مطالعه محققان به بررسی گلبولهای قرمز خون بیمارانی که به نظر میرسید
فاقد میتوکندری باش�د ،پرداختند و دریافتند بس�یاری از بیماران مبتال به لوپوس دارای گلبولهای قرمز با سطح
قابل تش�خیصی از میتوکندری هستند و این س�لولها در بیمارانی که به نوع شدید این بیماری مبتال هستند نیز
بیشتر دیده میشود و این در حالی است که هیچ میتوکندری در گلبولهای قرمز افراد سالم مشاهده نشد.محققان
سپس به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه گلبولهای قرمز خون به طور معمول با بالغ شدن ،خود را از دست
میتوکندریها خالص میکنند و اینکه چرا این فرآیند در بیماران لوپوس معیوب است.آزمایشات بیشتر نشان داد
که چگونه این گلبولهای قرمز غیرطبیعی باعث التهاب میشوند .به طور کلی گلبولهای قرمز با بالغ شدن یا ظهور
عالئم بیماری ،توسط سلولهای ایمنی به نام ماکروفاژها برداشته میشوند .آنتی بادیهایی که به گلبولهای قرمز
متصل میشوند نیز عملیات حذف آنها را تسهیل میکنند .هنگامی که گلبولهای قرمز توسط ماکروفاژها بلعیده
میشوند ،دی انای میتوکندری گلبولهای قرمز یک مسیر التهابی قوی به نام مسیر  cGAS/STINGرا تحریک
میکند که این کار نیز سبب تولید اینترفرون نوع اول میشود.محققان در حال حاضر به مطالعه فرآیند پیچیدهای
که طی آن میتوکندری در گلبولهای قرمز خون میماند و در نهایت به فعال شدن واکنش ایمنی غیرطبیعی منجر
میشود ،میپردازند .شناسایی بیمارانی که عالئم لوپوس آنها به این دلیل تشدید میشود ممکن است به تشخیص
زمان احتمالی عود کردن بیماری لوپوس و توسعه روشهای درمانی خاص برای این دسته از بیماران منجر شود.

نزدی��ک به دو س��ال از زمان تبدیل ش��دن به ی��ک بیماری
هم��ه گیر جهانی ک��ه جان میلیونه��ا نفر را گرفته اس��ت،
میگ��ذرد و این معما ک��ه پروتئینهای موج��ود در ویروس
سارس-کوو ۲-مسئول آسیب شدید عروقی هستند که حتی
میتواند منجر به حمله قلبی یا س��کته شود ،هنوز حل نشده
است .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،اکنون برای اولین
بار تیمی از کارشناسان توانستهاند  5پروتئین از  ۲۹پروتئین
س��ازنده ویروس را شناسایی کنند که مسئول آسیب رساندن
به رگهای خونی هس��تند .محققان امیدوارند شناسایی این
پروتئینها به توسعه داروهای هدفمند برای کووید 1۹-کمک
کند که آس��یب عروقی را کاهش میدهد.محققان میگویند
ما ش��اهد شیوع بسیار باالی بیماریهای عروقی و لخته شدن
خ��ون ،به عنوان مثال س��کته مغزی و حمل��ه قلبی ،در میان

>دربیشترموارد،علتلوپوسناشناختهاست

وی عنوان کرد :در بیش��تر موارد ،علت لوپوس ناشناخته است.
برخی از محرکهای احتمالی عبارتند از قرار گرفتن در معرض
نور خورشید ممکن اس��ت ضایعات پوستی لوپوس را به همراه
داش��ته باش��د یا در افراد مس��تعد واکنش داخلی ایجاد کند و
ابت��ال به عفونت میتواند باعث ایجاد لوپوس یا عود در برخی از
افراد ش��ود.دکتر مومن زاده اضافه کرد :داروها لوپوس میتواند
توسط انواع خاصی از داروهای فشار خون ،داروهای ضد تشنج و
آنتی بیوتیکها ایجاد شود .افرادی که مبتال به لوپوس ناشی از
دارو هستند معموالً با قطع مصرف دارو بهتر میشوند .به ندرت،
عالئم ممکن است حتی پس از قطع دارو ادامه یابد.
این فوق تخصص دردشناسی و طب درد ابراز داشت:عواملی که
ممکن اس��ت خطر ابتال به لوپ��وس را افزایش دهند عبارتند از
جنس زیرا بیماری لوپوس در زنان شایعتر است ،بیماری لوپوس
بر همه س��نین تأثیر میگذارد ،اما بیشتر اوقات در سنین  15تا
 45س��الگی تشخیص داده میشود و بیماری لوپوس بیشتر در
آفریقایی تبارها ،اس��پانیایی زبانان و آسیایی تباران شایع است.
وی در پاسخ به این پرسش که " عوارض لوپوس چیست"،اظهار
کرد :التهاب ناشی از لوپوس میتواند بسیاری از نواحی بدن شما
را تحت تاثیر قرار دهد ،از جمله کلیه ها ،مغز و سیستم عصبی
مرکزی ،خون و عروق خونی ،ریهها و قلب.
دکتر مومن زاده ادامه داد :نارسایی کلیه یکی از علل اصلی مرگ
در افراد مبتال به لوپوس است و اگر مغز شما تحت تأثیر لوپوس
قرار گرفته باش��د ،ممکن است دچار س��ردرد ،سرگیجه ،تغییر
رفتار ،مش��کالت بینایی و حتی س��کته مغزی یا تش��نج شوید.
بس��یاری از افراد مبت��ال به لوپوس مش��کالت حافظه را تجربه
میکنند و ممکن است در بیان افکار خود مشکل داشته باشند.
ای��ن فوق تخصص دردشناس��ی و طب درد بی��ان کرد :لوپوس
ممکن اس��ت منجر به مشکالت خونی ش��ود ،از جمله کاهش

شناسایی پروتئینی که عامل سکته قلبی در بیماران کرونایی است

بیماران کووید هستیم .ما تمایل داریم کووید را در درجه اول
یک بیماری تنفس��ی بدانیم ،اما حقیقت این است که بیماران
مبتال به کرونا سه برابر بیشتر در معرض سکته مغزی یا حمله
قلبی هس��تند .همه شواهد نشان میدهد ویروس به شدت به
رگهای خونی یا س��لولهای اندوتلیال که رگهای خونی را
پوش��اندهاند آسیب میزند .با این حال ،تا به امروز این ویروس
به عنوان یک موجود در نظر گرفته شده است .ما میخواستیم
بفهمیم کدام پروتئینهای ویروس مس��ئول این نوع آس��یب
هس��تند .کروناویروس جدید یک ویروس نس��بتا ساده است
در مجم��وع از  ۲۹پروتئین مختلف (در مقایس��ه با دهها هزار
پروتئین تولید ش��ده توسط بدن انس��ان) تشکیل شده است.

محققان از  RNAهر یک از پروتئینهای کووید 1۹-استفاده
کردند و واکنش��ی را که هنگام ق��رار دادن توالیهای مختلف
 RNAدر س��لولهای عروق خونی انس��ان در آزمایشگاه رخ
داد ،بررسی کردند .آنها از این طریق توانستند پنج پروتئین
کروناویروس را شناس��ایی کنند که به رگهای خونی آسیب
میرساند .دانشمندان گفتند زمانی که ویروس کرونا وارد بدن
میش��ود ،ش��روع به تولید  ۲۹پروتئین میکند ،یک ویروس
جدید تش��کیل میشود ،آن ویروس  ۲۹پروتئین جدید تولید
میکن��د و غیره .در این فرآیند ،رگهای خونی ما از لولههای
مات ب��ه نوعی ت��وری یا تکهه��ای پارچه قابل نف��وذ تبدیل
میش��وند و به موازات آن لخته ش��دن خون افزایش مییابد.

تع��داد گلبولهای قرمز س��الم (ک��م خون��ی) و افزایش خطر
خونریزی یا لخته ش��دن خون .همچنین میتواند باعث التهاب
رگهای خونی شود.
وی گفت :ابتال به لوپوس ش��انس ابتال به التهاب غش��ای قفسه
س��ینه را افزایش میدهد که میتواند تنف��س را دردناک کند.
خونریزی در ریهها و ذات الریه نیز ممکن است.
دکت��ر مومن زاده عن��وان کرد :بیماری لوپ��وس میتواند باعث
التهاب ماهیچه قلب ،عروق یا غش��ای قلب ش��ما شود لذا خطر
بیماریهای قلبی  -عروقی و حمالت قلبی نیز به شدت افزایش
مییابد.
این فوق تخصص دردشناسی و طب درد ابراز کرد :عفونت افراد
مبتال به لوپوس بیشتر در برابر عفونت آسیب پذیر هستند زیرا
ه��م بیماری و ه��م درمان آن میتواند سیس��تم ایمنی بدن را
ضعیف کند.
>خطرابتالبهسقطدرزنانمبتالبهلوپوسبیشتراست

وی میگوید :خطر ابتال به سقط در زنان مبتال به لوپوس بیشتر
اس��ت .لوپوس خطر ابتال به فش��ار خون باال در دوران بارداری
و زایم��ان زودرس را افزای��ش میدهد .ب��رای کاهش خطر این
عوارض ،پزشکان اغلب توصیه میکنند که بارداری را به تعویق
بیندازید تا بیماری شما حداقل به مدت شش ماه تحت کنترل
باش��د.دکتر مومن زاده توصیه ک��رد :در صورت ابتال به بیماری
لوپوس اقدامات الزم را برای مراقبت از بدن انجام دهید .اقدامات
ساده میتواند به ش��ما در پیشگیری از عود لوپوس کمک کند
و در صورت بروز ،بهتر با عالئم و نشانههایی که تجربه میکنید
کنار بیایید.
این فوق تخصص دردشناس��ی و طب درد خاطرنش��ان کرد :در
ص��ورت ابتال به بیماری لوپوس انج��ام معاینات منظم به جای
مراجعه فقط به پزش��ک در صورت تش��دید عالئم ،ممکن است
به پزش��ک شما در جلوگیری از جوش کمک کند و میتواند در
رفع نگرانیهای معمول س��المتی مانند استرس ،رژیم غذایی و
ورزش مفید باش��د که میتواند در پیشگیری از عوارض لوپوس
مفید باشد.
وی اضاف��ه ک��رد :از آنج��ا که ق��رار گرفت��ن در مقابل اش��عه
ماوراء بنفش میتواند باعث عود بیماری لوپوس شود لذا توصیه
میشود لباس پوشیده بپوشید مانند کاله ،پیراهن آستین بلند
و ش��لوار بلند و هر بار که بیرون میروی��د از کرم ضد آفتاب با
محافظت در برابر آفتاب ( )SPFحداقل  55استفاده کنید.
دکت��ر مومن زاده ی��ادآور ش��د :ورزش میتواند به اس��تحکام
اس��تخوانها در افراد مبتال به لوپوس کمک کرده ،خطر حمله
قلبی را کاهش داده و سالمت عمومی را ارتقا دهد.
ای��ن ف��وق تخص��ص دردشناس��ی و ط��ب درد مط��رح کرد:
سیگار کشیدن خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی را افزایش
میدهد و میتواند اثرات لوپوس را بر قلب و عروق خونی ش��ما
بدتر کند.
وی توصیه ک��رد :مبتالیان به بیماری لوپوس در صورت نیاز به
مکملهای ویتامین  Dو کلس��یم از پزش��ک خود باید بپرسند.
ش��واهدی وجود دارد که نش��ان میدهد افراد مبتال به لوپوس
ممکن است از ویتامین  Dمکمل استفاده کنند.
دکت��ر مومن زاده متذکر ش��د :گاهی افراد مبت��ال به لوپوس به
دنب��ال داروهای جایگزین یا مکمل هس��تند .هیچ گونه درمان
جایگزین��ی که بتواند روند بیم��اری لوپوس را تغییر دهد وجود
ندارد ،اگرچه برخی از آنها ممکن است به تسکین عالئم بیماری
کمک کنند.
این فوق تخصص دردشناس��ی و طب درد خاطرنشان کرد :قبل
از ش��روع درمانهای جایگزین با پزشک خود مشورت کنید .او
میتواند به شما در سنجش فواید و خطرات کمک کند و به شما
بگوید آیا درمانها با داروهای فعلی لوپوس ش��ما تداخل منفی
خواهند داشت یا خیر.
وی اظهار کرد :مکملهای روغن ماهی حاوی اس��یدهای چرب
امگا  3هستند که ممکن است برای افراد مبتال به لوپوس مفید
باش��د .اگرچه مطالعات بیشتری مورد نیاز است .عوارض جانبی
مکملهای روغن ماهی میتواند شامل تهوع ،آروغ زدن و طعم
ماه��ی در دهان باش��د.دکتر مومن زاده تصری��ح کرد :در روش
درمانی طب س��وزنی نیز از س��وزنهای ریزی استفاده میشود
که درس��ت زیر پوس��ت قرار داده شده اس��ت .ممکن است به
کاه��ش درد عضالن��ی مرتب��ط ب��ا لوپ��وس کم��ک کند.این
فوق تخصص دردشناسی و طب درد تشریح کرد :اگر شما مبتال
به لوپوس هس��تید ،به احتمال زیاد طیف وسیعی از احساسات
دردن��اک را در م��ورد وضعیت خ��ود دارید ،از ت��رس گرفته تا
س��رخوردگی شدید .چالشهای زندگی با بیماری لوپوس خطر
افس��ردگی و مشکالت مربوط به س��المت روان مانند اضطراب،
اس��ترس و عزت نفس پایین را افزایش میده��د .وی در ادامه
توصیه کرد :هر گونه س��والی که در مورد لوپوس به ذهن ش��ما
خطور میکند بنویس��ید تا بتوانید در مالقات بعدی خود از آنها
بپرسید .برای اطالعات بیشتر از پزشک یا پرستار خود بخواهید.
هرچه اطالعات بیشتری در مورد بیماری لوپوس داشته باشید،
اطمینان بیشتری در انتخاب درمان خود احساس خواهید کرد.
دکتر مومن زاده متذکر شد :در مورد بیماری لوپوس با دوستان
و خانواده خود صحبت کنید و راههایی را که میتوانند در درمان
بیماری جرقه کمک کنند ،توضیح دهید .لوپوس میتواند برای
عزیزان ش��ما ناامیدکننده باشد زیرا آنها اغلب نمیتوانند آن را
ببینند و شما ممکن است بیمار به نظر نرسید.
وی در پایان گفت :با س��ایر افرادی که مبتال به لوپوس هستند
صحبت کنید .میتوانید از طریق گروههای پشتیبانی در انجمن
خ��ود یا از طری��ق تابلوهای پی��ام آنالین ارتباط برق��رار کنید.
س��ایر افراد مبتال به لوپوس میتوانن��د حمایت بینظیری ارائه
دهند زیرا آنها با موانع و س��رخوردگیهای مش��ابه شما روبه رو
هستند.
ما به طور کامل اثر هر یک از  ۲۹پروتئین بیان ش��ده توس��ط
ویروس را بررس��ی کردیم و در شناسایی پنج پروتئین خاص
که بیش��ترین آسیب را به سلولهای اندوتلیال و در نتیجه به
ثبات و عملکرد عروق��ی وارد میکنند ،موفق بودیم .عالوه بر
این ،ما از یک مدل محاس��باتی توس��عهیافته توسط پروفسور
ش��اران استفاده کردیم که به ما امکان میدهد بدون اینکه در
آزمایشگاه آنها را «در عمل» ببینیم ،ارزیابی و شناسایی کنیم
که کدام پروتئینهای ویروس کرونا بیشترین تاثیر را بر سایر
بافتها دارند.آنها میگویند شناسایی این پروتئینها ممکن
است پیامدهای قابل توجهی در مبارزه با ویروس داشته باشد.
تحقیق ما میتواند به یافتن اهداف دارویی کمک کند که برای
متوقف کردن فعالیت ویروس اس��تفاده میشود ،یا آسیب به
رگهای خونی را به حداقل میرساند.

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

سیاسی

«فایننشیال تایمز» روایت کرد

راهبرد جدید ایران درباره برجام

در این رابطه ،یک منبع نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی میگوید« :برگزاری مذاکرات هستهای با غرب ،اولویت اصلی ایران نیست کما اینکه راهبرد اصلی ایران
در دوره کنونی این است که دیگر نباید روی توافق برجام حساب چندانی باز کرد و عمال روی توافقی سرمایهگذاری نمود که یک مرتبه شکست خورده است»
نشریه «فایننشیال تایمز» در گزارشی ،ضمن پرداختن به آخرین روند
تحوالت مرتبط با معادله هســتهای ایران ،به طور خاص به این نکته
اشــاره کرده که اینطور به نظر میرســد که مسئله احیای برجام ،از
اولویت چندانی برای دولت جدید ایران برخوردار نیست و این کشور
مایل نیست که روی توافقی که یک بار شکست خورده ،سرمایهگذاری
چندانی انجام دهد.
ِ
گذشت چند ماه از
فایننشیال تایمز در این رابطه مینویسد« :پس از
انتخاب «ابراهیم رئیســی» به عنوان رئیس جمهور جدید ایران ،این
کشور و قدرتهای غربی در نهایت بر سر تعیین یک تاریخ مشخص
جهت از سرگیری روند مذاکرات هستهای وین (با هدف احیای توافق
برجام) ،توافق کردند.
با این حال ،چند روز پس از اعالم موضع ایران مبنی بر تعیین تاریخ
 ۲۹نوامبر جهت از سرگیری مذاکرات هستهای ،مقامهای ایرانی تا حد
زیادی نسبت به اینکه مذاکرات مذکور بتواند نتایج ملموسی را با خود
به همراه داشته باشد ،ابراز تردید کرده اند.
در حالیکه پیشــتر آمریکا و تروئیکای اروپایی به این مســئله اشاره
توافق آنها با دولت «حســن روحانی» بسیار
داشــتند که حصول
ِ
نزدیک بود ،دولت جدید ایران به ریاســت جمهوری ابراهیم رئیسی
این نکته را برای طرفهای غربی روشــن ساخته که انتظار پیشرفت
چندانی را از مذاکرات هستهای با غرب ندارد.
در این رابطه ،یک منبع نزدیک به دولت ابراهیم رئیســی میگوید:
«برگزاری مذاکرات هستهای با غرب ،اولویت اصلی ایران نیست کما
اینکه راهبرد اصلی ایران در دوره کنونی این است که دیگر نباید روی
توافق برجام حساب چندانی باز کرد و عمال روی توافقی سرمایهگذاری
نمود که یک مرتبه شکست خورده است».
در این راستا ،طرفهای غربی به میز مذاکره خواهند آمد و ایران را به
عنوان بازیگری بَد خطاب قرار خواهند داد .ایران نیز که به مذاکرات
و دیپلماسی متعهد است ،با خونسردی تمام لیستی از مسائل مطلوب
خود را روی میز مذاکره قرار خواهد داد .لیستی که به احتمال فراوان
آمریکا آن را گران و غیرقابل قبول ارزیابی خواهد کرد.
بــه گزارش فرارو ،قرار بود درچارچوب توافــق برجام ( ،)۲۰۱۵ایران
برخی محدودیتها بر برنامه هســتهای خــود را بپذیرد و در مقابل

از امتیــازات اقتصادی (نظیر لغو تحرمیهای هســتهای علیه خود)
برخوردار شود .با این حال ،دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا
نقض روح برجام متهم کرد و نفوذ منطقهای
به طور ناگهانی ایران را به ِ
و همچنین برنامه موشکی ایران را مخالف با ماهیت اصلی توافق برجام
تفسیر کرد .در نتیجه ،وی تحریمهای سنگین و گستردهای را علیه
ایــران وضع نمود که همچنان هم در دولت بایدن ،ســر جای خود
هستند.
در شــرایط کنونی ،ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران بر این
باور اســت که اقتصاد ایران حتی با وجود تحریمها نیز میتواند رشد
کنــد .وی در این زمینه به طور خــاص روی افزایش تولید داخلی و
توسعه روابط تجاری ایران با همسایگانش حساب کرده است .دولت
ایران هنوز قانع نشده که احیای برجام برای آن دستاوردهای عینی را
به دنبال خواهد داشت.
ایران در شــرایط کنونی این نگرانی را دارد که در صورت بازگشــت
احتمالی ترامپ به قدرت در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴
آمریــکا ،بار دیگر این توافق نقض شــود و آمریکا به طور یکجانبه از
آن خارج شده و تحریمهای گســتردهای را علیه ایران وضع کند .از
این رو ،ایران قویا از دولت بایدن درخواســت دارد تا تضمین دهد که
درآینده دولتهای آمریکا به نقض توافق برجام و خروج از آن مبادرت
نمیورزند.

جدای از این ها ،اخیرا «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران نیز
در موضعگیری تاکید کرده که آمریکا جهت نشان دادن حسننیت خود
در راســتای معادله برجام ،باید  ۱۰میلیارد دالر از داراییهای مسدود
شده ایران را آزاد کند .مسئلهای که همزمان با شروع مذاکرات ،میتواند
به مثابه یکی از شروط تیم مذاکرهکننده ایرانی مطرح شود.
در این راســتا ،علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در
موضعگیری گفته اســت« :رئیس جمهور آمریــکا به دلیل اینکه از
اختیار کافی برخوردار نیســت ،حاضر نیست که تضمینهای الزم را
به ایران ارائه کند .اگر روند کنونی تغییری نکند ،نتیحه مذاکرات آتی
برجامی از همین حاال مشخص است».
در این راســتا برخی سیاستمداران و تحلیلگران داخلی ایران بر این
باورند که بایدن فردی ضعیف اســت و از منظر داخلی ،در موقعیتی
نیســت که بتواند با ایران به یک توافق برســد .آیا وی واقعا میتواند
درچارچوب یک توافق ،پولهای ایران را با مخالفتهای گســترده از
سوی کنگره و سنای آمریکا آزاد کند؟ جواب کامال روشن است :خیر.
انتظار میرود که در گفتگوهای آتی مرتبط با مسئله هستهای ایران
نیز «رابرت مالی» مذاکرهکننده ارشد آمریکا به صورت غیرمستقیم
با تهران به مذاکــره بپردازد .در این رابطه برخــی منابع نزدیک به
دولت ایران بر این باورند که ایران تنها در صورتی با آمریکا به صورت
مستقیم مذاکره میکند که در رویکرد آن تغییرات واقعی را ببیند .با
این همه ،با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن موانع سیاسی
که در ایران و آمریکا وجود دارند ،چشمانداز هرگونه گفتگوی مستقیم
میان دو طرف و انعقاد توافق میان آن ها ،چندان روشن نیست.
تحلیلگــران غربی هشــدار میدهند که در صورت طوالنی شــدن
مذاکرات و گسترش آنها به سال جدید میالدی ،امیدها جهت انعقاد
یــک توافق جدید نیز تا حد زیادی کاهش پیدا خواهند کرد .در این
راستا «ن ِد پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته
گفت« :آمریکا هنوز باور دارد که دستیابی به یک توافق سریع با ایران
همزمان ایران و آمریکا به توافق برجام ،ممکن است .با این
و بازگشت
ِ
حال ،پیشــرفتهای اتمی ایران موجب میشود تا از ارزش بازگشت
به توافق برجام برای آمریکا و شــرکا و متحــدان آن ،تا حد زیادی
کاسته شود».

جزئیات گفتوگوی تلفنی امیر عبداللهیان با وزرای خارجه آلمان وفرانسه

حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان و «هایکو
ماس» وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی شامگاه دوشنبه
درخصــوص آخرین وضعیت روابط دوجانبــه ،گفتگوهای وین و
همچنین تحوالت منطقه با یکدیگر گفتگو کردند.
هایکــو ماس ،وزیــر امور خارجــه آلمان در ایــن تماس ضمن
احوالپرسی از وزیر امور خارجه برای او بهبودی کامل آرزو کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتگو ضمن اشاره به سابقه
همکاریهای خوب دو کشــور در عرصههای مختلف بر ضرورت
توسعه آنها تاکید کرد.
هایکو ماس نیز با اشــاره به عالقمندی شــرکتهای آلمانی برای
همــکاری با ایران اظهار امیدواری کرد :این نوع همکاریها با رفع
مشــکالت تقویت شــوند .طرفین اهمیت همکاری در حوزههای
صنعتی ،انرژیهای تجدید پذیر ،نیروگاهی ،کشــاورزی ،پزشکی،
علم و فناوری و محیط زیست را مورد بررسی و تاکید قرار دادند.
وزیر امور خارجه کشــورمان در موضــوع گفتگوهای پیش رو در
وین یادآور شد :آمریکا مقصر اصلی وضع موجود است .همچنین
خروج آمریکا و بدعهدی سه کشور اروپایی بیاعتمادی را به شکل
فزایندهای افزایش داده است؛ لذا لغو کامل تحریمها یک ضرورت
اســت .وی همچنین ضرورت اجتناب طرفهای اروپایی از صدور
بیانیهها و اظهارات تنش آفرین را یادآور شد.
امیرعبداللهیان گفت :در مســیر مذاکرات اســتفاده از زبان زور و
تهدید کمککننده نیست و جمهوری اسالمی ایران خود را تسلیم
فضاســازیهای واهی نخواهد کرد .هرگونه اظهار نظر غیردقیق و
مغایر با واقعیات میتواند تالشهای در حال انجام را به خطر اندازد.
وزیر خارجه آلمان با اشــاره به اینکه آلمــان بیاعتمادی ایران را
درک میکند ،تصریح کرد :کشــورش برای بازگرداندن آمریکا به
برجام و همچنین به نتیجه رسیدن گفتگوها تالش خود را انجام
خواهــد داد .در این گفتگو که در فضایی صمیمانه صورت گرفت
درباره مسائل منطقهای نیز رایزنی و تبادل نظر شد.
در خصوص مسائل جاری در عراق ،وزیر امور خارجه کشورمان بار
دیگر بر اعالم محکومیت حمله به محل اقامت نخست وزیر عراق
از سوی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه آلمان نیز با اشــاره به موضع مشــترک آلمان و
ایران در محکومیت این اقدام ،بر ضرورت تداوم حمایت از صلح و
ثبات در عراق تاکید کرد.
در ادامه امیر عبداللهیان با اشــاره به مسائل و تحوالت افغانستان،
بر ضرورت ارســال کمکهای بیشتر به این کشور تاکید کرد و با
رئیس جمهوری اسراییل از همتای کلمبیایی
خود خواست در مبارزه با برنامه هستهای ایران،
در کنار اسراییل باشــد .به گزارش عصرایران
به نقل از روزنامه اســراییلی «جروزالم پســت» ،در جریان دیدار
دیروز (دوشــنبه) «ایوان دوکه مارکز» رئیس جمهوری کلمبیا با
«آیزاک هرتزوگ» همتای اســراییلی ،ایران یکــی از اصلیترین
محورهــای گفتگو بود .در این دیدار رئیس جمهوری اســراییل از
همتای کلمبیایی خواست با توجه به عضویت این کشور در شورای
حــکام آژانس بینالمللــی انرژی اتمی ( )IAEAبــرای مقابله با
برنامه هســتهای ایران با اسراییل همکاری کند .به نوشته جروزالم

اشاره به روند رو به تکمیل واکسیناسیون حدود چهار میلیون اتباع
افغانســتانی مقیم ایران ،بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای
ارسال کمکهای آلمان از طریق مرزهای کشورمان به افغانستان
تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به ضرورت تالش برای پایان
بخشیدن به محاصره انسانی در یمن اشاره نمود که مورد استقبال
طرف آلمانی قرار گرفت .تحوالت لبنان و حمایت از دولت قانونی
این کشور از جمله نکات مورد تاکید در این تماس تلفنی بود.
همچنین ،حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و
ژان ایــو لو دریان وزیر خارجه فرانســه در یک گفتوگوی تلفنی
در خصــوص موضوعــات مختلف از جمله مناســبات دوجانبه و
گفتگوهای فراروی وین به بحث و رایزنی پرداختند.
در ابتدای این مکالمه وزیر خارجه فرانسه وضعیت سالمت و درمان
وزیر امور خارجه کشــورمان را جویا شده و برای امیرعبداللهیان
بهبودی سریع آرزو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از احوالپرسی وزیر خارجه
فرانسه و اشــاره به اینکه دولت جمهوری اســالمی ایران هم در
روابط دوجانبه و هم در گفتگوهای هستهای رویکردی عملگرایانه
و نتیجه محور دارد ،ابراز امیــدواری کرد که رایزنیهای تهران و
پاریس به پیشبرد عملی همکاریها میان دو کشور منجر شود.
امیــر عبداللهیان ایــران و فرانســه را دارای ظرفیتهایی بزرگ
خواند و تصریح نمود که جمهوری اســالمی ایران برای گسترش
همهجانبــه روابــط دوجانبه بر اســاس احترام متقابــل و منافع
مشترک آمادگی دارد و میتوان مناسبات را در حوزههای مختلف
بیشاز پیش گسترش داد .در همین چارجوب طرفین با اشاره به
دو بار تماس روسای جمهور ایران و فرانسه ،و همچنین گفتگوی
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امیرعبداللهیان و ماکرون در حاشــیه نشســت بغداد و نیز دیدار
حضوری اخیر وزرای خارجه دو کشور ،در مورد مناسبات دوجانبه
و فرصت همکاریها بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری مسئولیت آمریکا
در بروز وضعیت کنونی برجام و نقش ســکوت سه کشور اروپایی
در زیادهخواهی آمریکا ،تصریح نمود که ایران خواستار دستیابی به
یک توافق خوب است ،اما این امر الزمههایی دارد از جمله بازگشت
طرفهای مقابل به تعهدات کامل خود و لغو موثر تحریمها.
امیرعبداللیهان با اشاره به تحریمهای تازه آمریکا علیه ایران ،این
اقدام را تاییدی بر تداوم بیاعتمادی جمهوری اســالمی به آمریکا
خواند و بر لزوم ارائه تضمین و انجام راستیآزمایی موثر تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان برنامه دفاعی ایران را حق حاکمیتی
هر کشــوری دانست و افزود بیاعتنا به رفتار غیرسازنده تحریمی
آمریکا بر افزایش توان دفاعی کشورمان با قدرت ادامه میدهیم.
امیرعبداللهیان با اشاره به جدیت جمهوری اسالمی در مذاکرات و
آمادگی در رسیدن فوری به توافق خوب ،با اشاره به اینکه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی باید از سیاسیکاری اجتناب نماید ،بر ادامه
همکاری فنی ایران با این نهاد تأکید کرد.
وزیــر خارجه فرانســه نیز در این تماس با بیــان اینکه پاریس از
بازگشت همه طرفها به برجام حمایت میکند و هرآنچه در توان
داشته باشد در این راســتا انجام میدهد ،ابراز امیدواری کرد که
گفتگوهای پیش رو در وین با پیشرفتی سریع همراه شود.
در این تماس ســالم آقای ماکرون به رئیس جمهور کشورمان و
پاسخ متقابل از طریق وزرای خارجه منعکس شد.
گفتگوهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی دو کشور امروز توسط
معاونین سیاسی در پاریس تداوم دارد.

فرانسه :مذاکرات با ایران از جایی که متوقف شد از سرگرفته شود

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به نقل از وزیر خارجه این کشور اعالم کرد که مذاکرات احیای برجام باید از همان مرحلهای
که تا  ۲0ژوئن رسیده بود ،از سر گرفته شود.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای اعالم کرد که «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه این کشور گفته
است که از سرگیری مذاکرات با ایران بر اساس آنچه که تا  ۲0ژوئن مذاکره شده ،ضروری است.
بیانیه مذکور پس از گفتگوی لودریان با همتای ایرانی خود حسین امیرعبداللهیان در زمینه از سرگیری مذاکرات احیای برجام،
توسط سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور صادر شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه همچنین گفت که وزیر امور خارجه این کشور همچنین بر همکاری همه جانبه ایران با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد.

دیدار با همتای کلمبیایی گفت« :من میدانم
که کلمبیا نیز مانند اســراییل نگران استقرار
هستههای تروریستی ایران و حزباهلل در مرز
شــما با ونزوئال است .از تجربه چندین ســاله ،واضح است که این
نیروها باید به ســرعت  -اگر شده حتی به اندازه یک دقیقه زودتر
 متوقف شــوند ».دفتر نخست وزیری اسراییل نیز اعالم کرد کهبنت و دوکه در مورد «چالشهای امنیتی مشترک خود با تاکید بر
ایران» گفتگو کردند .نخست وزیر اسراییل همچنین از دوکه بخاطر
اینکه دولت کلمبیا ،حزب اهلل و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
را به عنوان گروههای تروریستی معرفی کرده است ،تشکر کرد.

درخواست اسراییل از کلمبیا برای مقابله با ایران
پســت :ایران مهمترین موضوع امنیتی در دستور کار «ایوان دوکه
مارکز» ،رئیس جمهوری کلمبیا ،در دیدارهای روز دوشنبه خود با
«آیزاک هرتزوگ» رئیس جمهوری و «نفتالی بنت» نخســت وزیر
اسراییل بود .کلمبیا اخیرا در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی پذیرفته شــده و هرتزوگ ابراز امیدواری کرد که این کشور
آمریکای التین در کنار اسراییل «نبرد دیپلماتیک معناداری علیه
برنامه هستهای ایران را پیش ببرد ».رئیس جمهوری اسراییل در

یادداشت

مصطفیداننده

تقصیرتونیست
خانمرهنما!

بهاره رهنما که بازیگر اســت و به نظر میرســد در دسته آدمهایی تعریف
میشود که «بدنامی را بهتراز گمنامی و فراموشی میدانند» در جدیدترین
اظهارات شاذش گفته است« :کسی که بعد از  ۳۰سال نتواند زندگی خوبی
داشته باشد بیدست و پا است».
خانم رهنما ،خیلی از ما بیدست و پا هستیم؛ راست میگویی! بسیاری
از ما بیدســت و پاها که همیشــه هشــتمان گرو نهمان است ،سعی
کردهایم سالم زندگی کنیم .ما بلد نیستیم پایمان را روی شانه دیگران
بگذاریم و پز بدهیم .زندگی ما همین است .آدمهای معمولی یک حقوق

مشــخص دارند .بعضی از آنها شغل دوم و سوم هم دارند تا فقط چرخ
زندگیشان بچرخد.
البته انتظاری از شما نیست .در یک جامعه کاریکاتوری که آدمهای غیرواقعی
تبدیل به نخبه میشوند ،باید این چنین اظهار نظرهایی را هم بشنویم.
در جامعهای که تورم و گرانی کاری کرده است که آدمهایی که زندگی سالم
دارند و سعی نمیکنند از هر طریق ممکن پول به دست بیاورند ،بیعرضه
معرفی شوند ،مقصر شما نیستید.
در یک جامعه عادی که همه چیز سرجای خودش است ،واقعا بعد از  ۳۰سال
زندگی یک خانواده باید یک زندگی حداقلی داشته باشند و به آرامش نسبی
برسند اما در کشوری که قیمتها هر روز باال میرود ،چگونه میشود انتظار
داشت که مردم بعد از چند سال به ثبات در زندگی برسند.
وقتی پراید که در بسیاری از کشورها به عنوان اسباببازی بچهها هم از آن
استفاده نمیکنند ،در کشور ما به  ۱۴۰میلیون میرسد! چه انتظاری دارید؟
یک جوان چقــدر باید کار کند تا بتواند در پایینترین نقاط شــهر محل

زندگیاش یک خانه بخرد؟ برای بهاره رهنما و امثال آنها که زندگیشان
شبیه آدمهای معمولی نیست ،باید هم تعجب برانگیز باشد که یک آدم با
حقوق  ۳میلیون تومانی چگونه نمیتواند ماشین و خانه بخرد!
تازه این مربوط با آدمهایی اســت که ماهیانه و سر وقت حقوق میگیرند.
هستند کسانی که چند ماه چند ماه حقوقشان عقب میافتد یا بیکار هستند
که داستان این جماعت درام ،درام است.
برای کســی که هرچه میگوید به عنوان کتاب شعر منتشر میشود ،سرخ
نگهداشتن صورت با سیلی معنایی ندارد .به قول قدیمیها که باید کالمشان را
با طال در گوشه گوشه شهر نوشت «سواره از پیاده خبر ندارد؛ سیر از گرسنه!»
اتفاقا باید از خانم بهاره رهنما ممنون باشــیم که بازهم به ما یادآوری کرد
که چه دره عمیقی میان طبقات مختلف در کشــور وجود دارد .بخشــی
شبانه روز کار میکنند و در آخر ماه بازهم کاسه چه کنم ،چه کنم؟ دست
میگیرند و عدهای آنقدر دارند که با خرج حیوان خانگیشان در سال میشود
زندگیهایی را برای سالها تامین کرد / .عصرایران
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رئیسی به مثابه روحانی؟
ادامه از صفحه اول:
...که توافق در برجام نه تنها تاثیری آنچنان بر
اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت
که گزینه آخر رفع اندک مشکالت مرتبط با آن
خواهد بود از سوی دیگر ،سبب شد تا هر چه
از مزرعة اصالحطلبی ناامیدی رویید در مزرعة
جریان اصولگرایی بذر امید کاشته شود؛
 )۳اکنــون که قریب به  ۳ماه از جلوس آقای
رئیسی بهعنوان نماینده جریان اصولگرایی بر
کرسی دومین جایگاه قدرت کشور با کولهباری
از امی ِد وعدهدادهشــده به آیندة روشــن در
تبلیغات انتخاباتیِ ایشان و حامیانشان میگذرد
ِ
دولت متشکل
با معرفی آخرین وزیر جا مانده از
از افــرادی که اکثریت آنها منتقدان زیادی را
نسبت به تواناییها و تخصص و سوابق اجرایی
بههمراه دارند ،هرچند زودهنگام است که بتوان
نظری قطعی در خصوص عملکرد هر یک از
آنها ارائه داد ،ارزیابی عملکرد آنها از سوی
کارشناسان میتواند آغازی باشد برای به چالش
کشــیدن برونداد آنچه را که بر طبل تبلیغاتی

برسد به دست بهاره رهنما!

ادامه از صفحه اول:
اگر امکان دارد مرحمت کرده توده را ببخشید
که مثل شما خوشبخت نیستند و پول ندارند تا
کوچههای شیشلی و بشیکتاش را گز کنند و با
مزمزه لیموناد فرانسوی کیفور شوند.
فقط بیزحمت ســرتان را کمــی باال بگیرید و
بــه اطرافتان بنگرید تا پی ببرید چگونه گرانی،
بیکاری ،تحریم ،فســاد و هزار کوفت و زهرمار
دیگر امان مــردم را بریده و کاری کرده تا پس
از سی سال در حسرت یک خواب آرام بمانند.

کدام انحصار؟

ادامه از صفحه اول:
تاریخ ملل جوان دنیا نشان میدهد با مطالعه و برنامه
ریزی ،چطور میشود یک ملت از ّصفنِعال و انحطاط
به درجات عالی و ارتقاء برسد ،اگر زمامداران ،مخلص
و با ایمان و معتقد و متعهد و امیدوار باشند ،میتوان
وضع کلیه طبقات یک ملت را تغییر داد و آن ملت
را در صــف اول ملل راقیه دنیا قرار داد ،ولی زیان و
ضربــهای که بر اثر خطــای در قانونگذاری به نظام
حقوقی و مردم وارد میشــود ضرر و زیانی غیرقابل
جبــران خواهد بود و مادام که از طریق بازســازی
نیروی انسانی الزم و کافی از طریق تعلیم و تربیت
افراد مؤمن و متعهد و آشنا به دانش و معرفت اسالمی
شناسایی منصوب نشوند باید دور حرکت و سرعت
صعودی قلم بکشــیم و با کندی و توقف و حرکت
قهقراییبسازیم.
مشکل این اســت که بدون مطالعه و بررسی نظر
میدهیم و این خیلی خطرناک اســت و نسلی که
آموزش ندیده و یا بــا آموزش مقتصر و ناقص وارد
کار میشود لطمه بسیاری به جامعه خواهد زد ،بنده
ایمان راسخ دارم که برای اینکه جوانان عزیز بخواهند
در این آشــفته بازار جهانی زمام امور را در هر حوزه
علمی وتخصصی بر عهده بگیرنــد نیاز به دانش و
معرفت و تخصص در این زمینه دارند.
در اینجا یک ســوال مهم مطرح میشــود آیا بهره
هوشی باال درنزد مســئوالن امور جهت پیشبرد و
بهبود امور و کارها در حوزههای مختلف به تنهایی
کافی اســت؟ البته نمیتوان منکــر اهمیت باالی
هوش سرشار خدادادی شد ،زیرا برخی ذاتاً و بطور
ژنتیکی برتریهای هوشی عمدهای بر دیگران دارند
اما آنچه که در کنار ضریب هوشــی باال مهم است
خرد و شعور و شناخت و دانش هست ،معهذا آنچه را
که میتوان پیشبینی کرد ،میتوان از آن پیشگیری
کرد و این مسئلهای هست که باید جوانان را آموزش
داد و در مســیر صحیح ورود به حوزههای مختلف
قرارداد تا بوسیله آموزش و شناخت جلوی رفتارهای
ضداجتماعی و حقوقی را گرفت.
در جامعه یک نوع بیماریای هست بنام عوام زدگی،
حتی بعضی از مکتبها نیز دچار بیماری عوامزدگی
میشــوند اما چطــور؟ مکتبهایــی مثل مکتب
«انیشتین» دچار عوام زدگی نمیشوند ،برای اینکه
مکتب انیشتین مکتبی است که عده ای ریاضیدان
و فیزیکدان با آن ســرو کار دارند و آن را به خوبی
میشناسند و لذا نمیتوان آنرا قلب و یا تحریف کرد
و معنایی متضاد با آنچه استاد گفته را به فکر ایشان
پوشاند ،لذا اینگونه علوم و مکاتب همواره از بیماری
عوام زدگی مصون هستند ،برای اینکه در میان یک
عده متخصص و دانشمند محصور هست وکسانی که
قدرت درک زبان آن علم را ندارند اصال با آن ســرو
کاری ندارند.
اما یک مکتب اجتماعی هســت که به علت اینکه
مخاطب آن توده مردم و عموم مردم میباشد خیلی
زود بیمــاری عوام زدگی در آن نفوذ میکند و یکی
از آثار و یا مهمترین آثار آن اســت (بد تلقی کردن)
مفهوم این معنا و حقیقت واقعی یک مکتب است،
عوام زدگی یک بیماری اســت وحقیقت یک فکر
نیســت ،اما حقیقت یک انسان را دگرگون میکند
و درقالب پائینتری میریزد و رنگها و ســنتها
وعادتها و سلیقهها و تربیتهایی که میخواهد را
به این مکتب تازه میزند و موضوع را به کلی تغییر
میدهد.
نمونه آن همین موضوع تصویب طرح تسهیل صدور
برخی مجوزهای کسب و کار در خصوص دفاتر اسناد
رســمی و وکالت ،دادگستری در مجلس و دیگری
موضوع نقض ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی اســت که درخواست تفسیر آن از مجلس
به عمل آمده است.
مصوبــه اخیر مجلس جهت اصالح مــاده  ۵قانون
دفاتر اسناد رسمی است که مغایر با مطالعات علمی
و کارشناســی الزم میباشــد ،ولی با توجیه بهبود

برنامهها و اهداف ایشان در دفاع از برنامههای
ِ
مجلس
خود در جلب رضایت و رأی اعتماد
همسو با خود ارائه داده اند؛
 )4طوالنی و پیوسته بودن سفرهای استانی آقای
رئیسی و هیئت دولت در طول سه ماه گذشته به
منظور آشنایی بیشتر و گشودن گره از مشکالت
مــردم ،انتظارات فراوانی را بــرای تودههای
مردم (بخوانیــد هوادارانش)به وجود آورده و
میآورد که ممکن است در سیاستگذاریهای
کال ِن سیاست ُمدُ رن به دالیل متعددی اعم از
کارشناسی یا بودجه و ...یا به فراموشی سپرده
شود و یا قابلیت اجرایی نیابد و با گذشت زمان
کورسوهای امید را به ناامیدی بدل کند.
 )5با عنایت به آنچه کــه در بندهای  ۳ ،2و
 4آمد این ســوال پیش میآید که آیا با ادامه
روند کنونی ،دولت سیزدهم میتواند بذر ِ
امید
کاشته شده در مزرعة خود را درو نماید یا نتیجه
عملکردش در پایان چهار سال همان خواهد بود
که بر بدنه اجتماعی جریان اصالح طلبی در
طول دولت دوازدهم آمد؟ و ...و آیا رئیسی برای
جریان اصولگرایی به مثابه همانی خواهد بود که
روحانی برای جریان اصالح طلبی؟

جدا ً عفو کنید ما را که گاهی سیمهایمان بهم
میچسبند و ناخواسته به اسب شاه میگوییم
یابــو تا یکجورهایــی به اوت بزنیــم و از متن
عرصات دور شــویم .بله ما آدمهای بیدست و
پا فقط بلدیم شــعر بخوانیم و با یک مشت واژه
خودمان را گول بزنیم:
لحظهها خاموشند
و ما دلواپسیم از این که مباد
سفره خالی شود از نان
سفره خالی شود از عشق
و من و تو خالی از هیچ به فردا نرسیم
ما از این میترسیم...
شرایط ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی و رفع موانع کسب و کار ،از سوی برخی
نمایندگان محترم مجلس ،در صدد اصالح بعضی از
مواد آن قانون (ماده  ۵و  )۶۹برآمده اســت که این
امر با وجود قانون جامع کاداستر و آئین نامه اجرائی
آن در خصوص الکترونیکی شدن شیوه ثبت اسناد
و آئین نامه اجرایی جدید قانون دفاتر اسنادرسمی
که برخالف قانون به تصویب رســیده است موجب
به دور افکندن بســیاری از مواد قانون دفاتر اسناد
رسمی و حتی کل آن قانون گردیده است.
مجلس شورا به جای تحکیم پایههای حقوقی کشور
با اقدامات غیرکارشناسی و غیر علمی خود در مسیر
تضعیف این پایهها گام برداشــته است ،که عواقب
حقوقی آن دامن گیر جامعه و حتی اشخاص تحت
شمول خواهد شد ،همانطور که در آیه شریفه آمده
ون َظاه ًِرا ّ ِم َن ال ْ َح َیا ِة ال ُّدن َْیا َو ُه ْم َع ِن ْالخ َِر ِة
است یَ ْعلَ ُم َ
ون ،مســئوالن دولت و نمایندگان مجلس
ُه ْم َغافِ ُل َ
بایستی به عواقب امور تصویب این قانون دقت کافی
داشتهباشند.
به صراحت و به تفسیر میدانیم که فعالیت وعمل
دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه ،فعالیت تجاری و
اقتصادی محســوب نمیگردد ،تصویب این قانون
موجب بیکار شــدن چندین هزار نفر از کارکنان
شــریف دفاتر و حتی موجب اســتعفای اجباری
ســردفتران و دفتریاران زیادی که پس از ســالها
مدارج علمی و تجربه ،مهارتی در این حوزه کسب
نمودهاند خواهــد گردید و این امر هم به نوبه خود
موجــب لطمات جبران ناپذیر بــه جامعه حقوقی
خواهد شد.
از نظر فرهنگی وقتی شــأن خدمات حقوقی که به
تنظیــم روابط و اعمال حقوقی مــردم در جامعه و
تعیین تکالیف و حقوق وآزادیهای ایشان اختصاص
دارد به خدمــات بازرگانی که هدف اصلی و عمده
آن سودجویی است تنزل داده شود روشن است که
تمام قواعد و ضوابط اخالقی و هنجارهای اجتماعی
زیرسوال برود و تنها کسب سود هرچه بیشترمالک و
ضابطه اشخاص در انجام اعمال حقوقی باشد.
از نظــر اقتصــادی موجب بیکاری عــده زیادی از
شاغلین در دفاتر اسناد رسمی و وکالت خواهد شد
و با افزایش بیرویه تعداد دفاتر و کاهش مراجعات
به کلیه دفاتر دخــل و خرج دفاتر با هم همخوانی
نخواهد داشــت و دفتر قدیمی و جدید هیچکدام
نخواهند توانست از عهده مخارج خود برآیند و لذا
ورشکسته و مجبور به استعفاء خواهند شد.
و این نوع ایجاد اشتغال در واقع ایجاد بیکاری پنهان
یا اشتغال کاذب نام دارد و هیچگونه توجیه اقتصادی
ندارد چون کاری که دفاتر کنونی میتوانند انجامدهند
را میان تعداد دفاتر بسیار بیشتری خواهند نمود و لذا
این نوع اشتغال مولد نیست بلکه موجب هرز رفتن
نیروی متخصص و مولد جامعه خواهد شد که با برنامه
ریزی صحیح ممکن است از ایشان در حوزههایی که
به شدت مورد نیاز است استفاده شود
از لحاظ سیاســی ممکن است در بادی امر بیکاران
خوشحال شوند که مجوزی جهت اشتغال به آنها
داده شــده است ولی به مرور پس از مدت کوتاهی
متوجه خواهند شد که درآمد این شغل بسیارناچیز
است و کفاف گذران امور و معیشت ایشان را نمیکند
آنگاه ممکن است شاهد اعتراضات فراوانی در سطح
شهرهای مختلف باشیم که به رویه نهادهای دولتی و
مجلس در فریب خویش معترض بوده و درخواست
درآمد یا کار واقعی بنمایند .به عالوه از لحاظ امنیتی
هرگاه دفاتر نتوانند معیشــت خود را تامین کنند
ممکن است به قانون فروشی و ارتکاب جرائم شدید
مالی مثل جعل و معاونت در کالهبرداری و فروش
مــال غیر روی آورند و امنیت مالکیت و معامالت و
اسناد را برهم زده و با ایجاد مخاطرات عظیم امنیت
و ثبات و آرامش و سالمت کشور را دچار تشویش و
بحران بزرگی نمایند.
بنابراین بنظر نماینــدگان مجلس باید از راهی که
درپیش گرفتهاند عدول نموده و به راه وصواب تغییر
مسیر دهند که صالح کشور و ملت در آن است.

خبرچین

مدیریت عشقی
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

یکــی از مخاطبین روزنامه بــا دفتر ما تماس
گرفت و گفت :یادتونــه چند وقت پیش چه
مطلبی نوشــته بودید؟ عرض کردم من یادم
نمیآید دیشــب چی خوردم هر چند هرچه
خوردم شــام الکچری نبوده .منظورتان کدام
یادداشت است؟ گفت عرض میکنم اما بدانید
مطالب شــما را آرشیو میکنم دیشب داشتم
تو آرشــیوم یه ســرچی میکردم به مطلبی
برخوردم با تیتر «قهرمانان رنج کشی» .واقعا
حرف دل مردم را زدید .مثال در جایی نوشته
بودید« :همه آنان که با رنج زیســتند و مردند
قهرمانند» خیلی حرف حساب بود .دوست دارم
اگــه از دنیا رفتم یه گزارش در مورد قهرمانی
که با رنج زیســت با رنج مرد بنویسی .باالخره
مردم از رسانهها توقع دارند .گفتم چشم ولی
خدا نکنه بمیری ،الهی صد و بیستساله شوی.
گفت :تو دیگه وعده بیهوده نده!
سپس ادامه داد :از این جمله هم خیلی تاثیر
گرفتم« :غمگین و ملولم از آن جهت که دائم
در جنگ بودیم و عمری به جنگ گذشــت»
البتــه منظورتان جنگ اقتصــادی بود .واقعا
عمرمان به جنــگ رفت .ولی جنگ تا کی تو
خسته نشدی؟ عرض کردم« :کار از خستگی
گذشــته ما در این جنگ تلفات هم دادیم».
گفت :دمــت گرم .یادته مســئولین خصوصا
موقــع انتخابــات میگفتند :شــما قهرمانید
شما حماســه سازید و ...کلی هندونه زیر بغل
ما گذاشتند اما آخرش چی شد؟ یک اندینگ
یا پایان تراژیک شــد .طوری شــد که یکی از
آقایون گفت ۴۰ :میلیــون نیاز به کمکهای
فــوری دارنــد « .اون همــه هندونههایی که
زیربغل ما گذاشتند ما را ارباب و خود را نوکر
و خادم و غالم خواندند .آه از آن همه شکسته
نفسیهای بیهوده! آخرش اربابان فقیر تحویل
جامعه دادند .مدیریت عشــقی همینه دیگه.
میدونی مدیریت عشــقی چیه؟ گفتم چیه؟
گفت :یــک نماینده مجلس گفتــه« :اقتصاد
و بورس را عشــقی اداره میکنند من هم نام
مدیریت عشقی برآن نهادم».
راستی ،آیا میدانی شبها خیلی به ستارگان
و مهتاب نزدیک ترم؟ من به ابرها نزدیک ترم؟
من به آسمان نزدیک ترم چون بر بام خانهای
زندگی میکنم من پشــت بامنشین شده ام.
هر چند شــبها از پشــت بام منظره و ویوی
زیبایــی از شــهر میبینم اما ویــوی زندگی
خودم هیچ خوب نیســت .اینارو که گفتم به
رئیست بگو چاپ کنه .گفتم چشم .گفت حتی
تیتر بزنین «قهرمانی که برپشــت بام زندگی
میکنه» .بازم گفتم :چشم.

سرسرهغولپیکرعربستان
در گینس ثبت شد

سرســره تفریحی برپا شده در جشنواره موسم
ریاض در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت
شد .گینس سرسره بر پاشده در جشنواره موسم
ریاض را برای دو مورد «طوالنیترین مسیر» در
یک سرسره سرگرمکننده و «بلندترین» سرسره
ســرگرمکننده معرفی کرد .به گــزارش فرارو،
رکورد این سرسره که  ۲۴خط سرخوردن دارد
است ،در  ۱۹اکتبر  ۲۰۲۱ثبت شد .طول تمام
خطوط این سرسره روی هم  ۲۲٫۱۳۶متر است
که طوالنیترین نمونه در جهان اســت .موسم
ریاض توسط اداره سرگرمی عمومی عربستان
سازماندهی شده است قرار است میزبان۷۵۰۰
رویداد تفریحی باشد .این جشنواره فرهنگی و
هنری که تا مارس  ۲۰۲۲ادامه خواهد داشــت
در منطقهای به مساحت  ۵٫۴میلیون مترمربع
برگزار خواهد شد و رویکردی سرگرمکننده دارد.
مراسم افتتاحیه موسم ریاض ۲۰۲۱با کنسرت
خواننده رپ بینالمللی پیت بول شــروع شد و
 ۲۵۰هزار نفر این اجرا را تماشا کردند.

حافظ نامه

من حاصل عمــر خود ندارم جز غم
یک همــدم باوفا ندیــدم جز درد
تفســیر :یک نماینده مجلس گفته :بورس و اقتصاد عشــقی اداره
میشود .حافط میگوید در این عشقی اداره شدنها بود كه ما عشقی
و همدمی ندیدیم جز درد!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا كریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالک 1۰طبقه اول واحد یک
امور آگهیها۰۹12 81۹ 7782 :
تلفن 883213۹7- 8 :نمابر883213۹۹ :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :تلفن۰۹1281۹7782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس۰35-35246۹1۹ :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :كار نیک ،زكات نعمت های الهی است.
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جراحی زیبایی در درمانگاه حادثه ساز شد

فرجام تلخ دختر نخبه اهوازی

آفتاب یزد -گروه شبکه :میل به زیبا دیده
شدن در نهاد هر انسانی است اما بسیاری
این زیبایی را فقط در جراحیهای متنوع
زیبایــی كه این روزها بــازاری داغ دارد،
میبینند و برای اینکه به مرادشان برسند،
هزینههای هنگفــت و میلیونی پرداخت
میكنند .به خاطر همین تمایل هم هست
كه اغلب چهرههای زنان و مردان شــبیه
به یکدیگر شــده اســت .اما گاهی این
جراحیهای زیبایی دردسرســاز میشود.
یعنی عدهای برای آنکه از قافله عملكنندهها
عقــب نیفتنــد ،زیر تیــغ جراحیهای
خطرناک میروند كه ممکن اســت بخت
با آنها یار نباشــد و جانشان را از دست
بدهند یا متحمل آسیبی شوند كه تا آخر
عمر گریبانگیرشان است .به تازگی همین
تب عمل زیبایی باعث شده كه یک دختر
1۹ســاله اهوازی كه دارای رتبه  7۰كنکور
است به كما برود .بنا به اعالم روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشــکی اهواز این بانوی
اهوازی به دنبال تزریــق دارو برای انجام
عمل زیبایی توســط افراد غیرمتخصص
در یکی از كلینیکهای شــهر اهواز دچار
ایست قلبی تنفسی شــد و پس از چند
مرحله  ،CPRتالش كادر پزشــکی برای
نجات وی بینتیجــه ماند .این بانوی نخبه
اهوازی دچار مرگ مغزی شده و هم اكنون
در كما به سر میبرد .فرهاد سلطانی ،معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این
خصوص میگوید« :اكنون بیمار تحت تنفس

مکانیکی در بیمارســتان امام خمینی(ره)
بســتری و بدحال بوده و شــرایط بالینی
خوبی ندارد .با توجه به اینکه ایست قلبی
خارج از بیمارستان رخ داده و احیای قلبی
ریوی پیش از انتقال به بیمارســتان انجام
شده بود ،متاســفانه اكنون شانس كمی
دارد ».معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
اهواز با بیان اینکــه تزریق دارو برای این
دختر ،به منظور انجام عمل زیبایی در مطب
صورت گرفته بود ،گفت« :در این خصوص
كمیتهای تشکیل شده و موضوع به صورت
علمی بررسی میشود .به احتمال زیاد ،این
اتفاق ناشی از عارضه دارویی و دریافت دارو
با دز باالتر بوده است».

این اولین باری نیست كه جوانی به خاطر
عمل زیبایی جانش را از دســت میدهد
همین چند ســال پیش دختر 21سالهای
به نام آرمیتا هنگام عمــل زیبایی بینی
دچار ایست قلبی میشود و در نهایت فوت
میكند یا دختر18ساله دیگری به نام سحر
با رویای زیبایی به اتاق عمل رفت اما او هم
به خاطر عارضه دارویی تسلیم مرگ شد.
روانشناسان و جامعهشناس میگویند افراد
خود را زیبا میكنند تا احساس ارزشمندی
داشــته باشــند یا فضایی كه از طریق
رسانههای جمعی به خصوص اینستاگرام
به افراد القاء میشود باعث گرایش افراد به
سمت عملهای جراحی شده است ،با این

حال رعایت جانــب احتیاط یکی از اصول
مســلم و بدیهی عقلی است كه میگوید
قبل هرگونه تصمیم فکركردن الزم است.
به هرحال آمــار جراحیهای زیبایی طی
دهههای اخیر در كشور ما بسیار اوج گرفته
اســت به طوری كه باعث شده ایران جز
چند كشور اول در جهان در حوزه جراحی
زیبایی باشد .جالب اینجاست كه آمارهای
بدست آمده نشــان میدهد كه عالوه بر
افزایش تعــداد مراجعین خانــم و آقا به
كلینیکهای زیبایی ،سن عملهای زیبایی
نیز كمتر شده و حتی نوجوانان نیز گرایش
به این عمل پیدا كردهاند كه مســلم ًا این
جراحیهای سنگین نه تنها برای نوجوانان
حتی جوانترها نیــز عوارض خطرناكی را
در پی خواهد داشت كه متاسفانه كمتر به
این مسئله مهم توجه میشود.
به هر حال اتفاقی كه برای دختر 1۹ســاله
اهوازی رخ داد افکار عمومی را تحت تاثیر
قرار داد و واكنشهای آنها را در پی داشت.
برخی از آنها نوشــته اند« :متاسفانه در
ماههای اخیر شاهد اوجگیری فعالیت مراكز
و كلینیکهای زیبایی و رشــد تصاعدی
مراجعه خانمهای جوان به این مراكز هستیم
كه هر بار با فاجعهای خبرســاز میشوند»،
«خدا شــفا عنایت كند آخه ،نخبه ،جانش
را میدهد دست ،غیر متخصص»« ،جاش
سبز ولی یه ســوال اگه نخبه نبود مرگش
مهم نبود؟»« ،آخه مگه چهره تون چشه كه
انقدر میرید عمل میكنید».

مالقات علی دایی با کریستیانو رونالدو در لیسبون؛ به زودی

با تالش مسئوالن سیاسی و ورزشی پرتغال و ایران احتماال کریس
رونالدو و علی دایی با هم دیدار و گفتگو داشــته باشند .به گزارش
فرارو «مرتضی دامن پاک جامی» سفیر ایران در پرتغال در این باره
توضیح میدهد« :در سالهای گذشته همواره ارتباط بین پرتغال و
ایران حائز اهمیت بوده است .در ماجرای شکستن رکورد علی دایی
توسط کریستیانو رونالدو به این موضوع بیشتر توجه شود .اتفاقا در
تالشیم تا دو اسطوره فوتبال ایران و پرتغال با یکدیگر مالقات کنند.
اتفاقات دو هفته پیش با رئیس فدراســیون پرتغال دیدار و گفتگو
کردیم تا کار مشترکی انجام دهیم .البته بنده این موضوع را با سفیر
پرتغال در تهران هم مطرح کردم که ایشان استقبال کردند .حرف

مــا این بود به دلیل جایگاه این دو چهره و همینطور جایگاهی که
فوتبال پرتغال و ایران دارند ،زمینه برای این دیدار مهیا شود .ایده
مطرح شده .فدراسیون فوتبال پرتغال هم به گرمی استقبال کرد .در
ایران که چنین چیزی ممکن نیست ،ولی امیدواریم در لیسبون این
دیدار انجام شود .همچنین از آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون
فوتبال هم دعوت شده تا به پرتغال بیایند و با مسئوالن فدراسیون
این کشور دیدار داشته باشند .تالش ما این است بتوانیم یک دیدار
دوســتانه بین تیم ملی دو کشور هماهنگ کنیم .البته بسیار مهم
خواهد بود که در برنامه بازیهای تیم ملی پرتغال جای خالی وجود
داشته باشد».

مسابقات ،هنگام بازگشت ملیپوشان به فرودگاه
مشخص میشود و یکی از اعضای تیم با انتقاد از
رفتار هم تیمیاش با او درگیر میشود و با توسط
یک جســم سخت به سر او آســیب جدی وارد
میکند .خونریزی از ناحیه سر برای این ملیپوش
شــرایط را حاد میکند ،اما بــه دلیل حرکت به
ســمت فرودگاه این فرد به بیمارســتان منتقل
نمیشــود و پس از آنکه بامداد امروز سهشــنبه
تیــم ملی به ایران میرســداو را بــا آمبوالنس
به یکی از بیمارستانهای تهران انتقال میدهند
تا تحت مداوا قرار گیرد .پیگیریها از بیمارستانی
که این ملیپوش بستری شده نشان میدهد که
شــرایط او به علت خونریــزی زیاد وخیم بوده و
برای عمل جراحی آماده شده است .از سوی دیگر
عنوان شــده که دو عضو تیــم ملی پرورشاندام
به همراه ســایر اعضا به ایران برنگشــتند و در
اســپانیا ماندهاند .هنوز مشــخص نیست این دو
به چه منظوری به همراه تیم برنگشــتهاند ،اما گفته میشود قصد
پناهندگی دارند.

فدراسیون جهانی را داشته که همین امر تبعاتی را برای این عضو
تیم ملی داشــته است .تبعات اعتراض این عضو تیم ملی در طول

برای دفاع ازطبیعت و جنگلها با درختان مهربان باشیم

سندرموحشتناکدرختی؛
بالی جان نوجوان عراقی

رســول هاشــم اهل عراق به خاطر بیماری
عجیب ســندرم درختی از دریافت خدمات
دولتی و بهداشــتی محروم است .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،رسول هاشم مردی اهل
شــهر العماره در مرکز استان میسان جنوب
شرقی بغداد به یکی از نادرترین بیماریهای
پوســتی در جهان موســوم به «سندرم مرد
درختی» مبتال شــده اســت .رسول  ۹سال
پیش مبتال شــده و امــروز تنها بیمار عراقی
اســت که از این مریضی رنج میبرد .بیماری
هاشــم با ظهور جوانههایی در دو دســتش
شــروع شــد و به دلیل وضع نامناسب مالی
نتوانســت به پزشــک مراجعه کنــد .راضی
الســعدی متخصــص پوســت در گفتگو با
الجزیره درباره ســندرم مــرد درختی گفت:
«مرد درختی یک بیماری پوســتی ژنتیکی
نادر است که توســط نوع خاصی از ویروس
شــناخته شــده  HPVsبه عنوان ویروس
پاپیلومای انسانی ایجاد میشود .این بیماری
عجیب که در آن اندامهای بدن انسان شکلی
شبیه به تنه درخت به خود میگیرند ،به این
نام شناخته میشــود ».درمان واضحی برای
ایــن بیماری وجود ندارد و ترمیم پوســت و
حمایــت روانی از بهترین راهکارهای رفع آن
به حساب میآیند .یک بار جراحی پالستیک
روی صورت هاشم انجام شده است تا برخی
از جوانهها برداشته شود .بیمار باید به تقویت
سیســتم ایمنی وعدم قرار گرفتن در معرض
نور خورشــید نیز توجه داشــته باشد ،زیرا
ممکن اســت وضعیت وی بدتر و این سندرم
به سرطان پوست تبدیل شود .به گفته منبع
الجزیره نت ،هاشم در خانهای که برای اسکان
آوارگان در نظر گرفته شده به تنهایی زندگی
و نمیتواند آشــپزی کند ،بنابراین از غذای
آماده اســتفاده میکند .هاشــم به الجزیره
گفت« :به دلیل شــرایط بحرانی و ناتوانی و
رشــد جوانهها نمیتوانم کار کنم و دلم برای
خانــواده و برادرانم تنگ شــده اســت .من
یک یتیم هســتم و در شــرایط سخت مالی
زندگی میکنم».

نکته

زد و خورد عجیب دو ملیپوش بدنسازی در فرودگاه

هنگام بازگشــت ملیپوشان بدنســازی یکی از
اعضای تیم با انتقــاد از رفتار هم تیمیاش با او
درگیر میشود و توسط یک جسم سخت به سر او
آسیب جدی وارد میکند .به گزارش مهر ،هفتاد
و پنجمین دوره رقابتهای پرورش اندام قهرمانی
جهان  ۲۰۲۱به میزبانی شــهر سانتاسوســانای
اسپانیا به پایان رســید و ملیپوشان کشورمان
موفق شــدند باالتر از رقبا عنوان قهرمانی جهان
را در مجموع تمامی رشــتهها از آن خود کنند.
در پایان این رقابتها تیم ملی ایران در مجموع
مسابقات پرورش اندام ،فیزیک ،فیزیک کالسیک،
بادی کالسیک ،ماسکوالر و فیتنس صاحب ۱۰
طال ۷ ،نقره و  ۵برنز شد و باالتر از رقبا قرار گرفت
تا بعد از یک ســال وقفه و غیبت در رقابتهای
جهانی بار دیگر بر ســکوی قهرمانی جهان تکیه
بزنــد .آخرین قهرمانی ایران در جهان در ســال
 ۲۰۱۹و در فجیــره امارات رقــم خورده بود .در
حین برگزاری این مســابقات یکی از قهرمانان با این استدالل که
حق او خورده شده است قصد ایجاد حاشیه و درگیری با مسئوالن
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پدر بزرگم همیشــه میگفت :نگذار اونی که
دوستش داری ازت فاصله بگیره و باهات حرف
نزنه؛ حرف نــزدن آدما رو از هم دور میکنه!
میگفت هر وقت مامــان بزرگم باهاش قهر
میکرد در ظرف خیارشــور رو سفت میکرد
که مامان بزرگم نتونه بازش کنه و مجبور بشه
باهاش حرف بزنه! همین قدر ساده...
ناهید داالیی
دیالوگ

راشل :از زمانی که تهمت دیوانگی بهت بزنن
دیگه مهم نیســت چی کار میکنی چون هر
کاری انجام بدی دیوانگی محسوب میشه!
جزیره شاتر  -مارتین اسکورسیزی

ـي مناقصه عمومي يك مرحله اي ()2000001105000197
آگهـ
مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه شمال

نوبت دوم

موضوع مناقصه  :ایمن سازی کیلومتر 67+350مسیر خط  32اینچ نفت خام ساری-ری درمحدوده پل سفید با ساخت دیواربتنی بطول 105متر
مبلغ برآورد مناقصه  14/595/962/591 :ریال
 -1محل و مكان اجراي کار:کیلومتر  67+350مسیر خط لوله  32اینچ ساری –ری محدوده شهر پل سفید
 -2مدت اجراي کار 150 :روز
 -3نام دستگاه نظارت:واحد مهندسی ساختمان منطقه شمال
 -4قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
 -5روش ارزیابی مالی عبارتند از (دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب درمناقصات صنعت نفت به شماره  20/796-2مورخ  1399/12/11وزارت نفت
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :مبلــغ 730/000/000ریــال بصــورت یــك یــا ترکیبــي از ضمانــت نامــه هــاي منــدرج در بنــد هــاي الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ مــاده  4آییــن نامــه
تضمیــن معامــات دولتــي بــه شــماره  5069/123402مــورخ  94/9/22هیئــت محتــرم وزیــران یــا تضمیــن وجــه نقــد میبایســت بــه شــماره شــبا  IR360100004101046871202068بنــام بانك
مرکــزی شــرکت خطــوط لولــه منطقــه شــمال واریــز گــردد ضمنــا" تصویرضمانتنامــه یــا رســیدوجه آن در ســامانه بارگــزاري گــردد .
 درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد. دارا بودن گواهینامه صاحیت در رشته ابنیه یا آب (صادره از سازمان برنامه و بودجه) با حداقل رتبه  5الزامي میباشد. گواهي تایید صاحیت ایمني( صادره از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) الزامیست .زمــان و نحــوه خریــد اســناد مناقصــه از ســامانه :شــرکت کننــدگان مهلــت دارنــد تــا ســاعت  14:30روز شــنبه مــورخ  1400/8/28و بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الكترونیكــي دولــت( ســتاد)
بــه نشــاني  www.setadiran.irنســبت بــه خریــد اســناد و پرداخــت هزینــه از طریــق اتصــال بــه درگاه پرداخــت الكترونیــك اقــدام نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از فرخــوان تــا انتخــاب برنــده از ســایت مزبــور انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــي در ســامانه ســتاد
 ،نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ گواهــي امضــاء الكترونیكــي اقــدام نماینــد و جهــت عضویــت بــا پشــتیباني ســامانه ســتاد بــه شــماره  02141934تمــاس حاصــل فرماینــد.
زمــان و مهلــت تكمیــل و بارگــزاري پیشــنهادات در ســامانه :شــرکت کننــدگان مــي بایســت تــا ســاعت  14:30روز ســه شــنبه مــورخ  1400/09/09نســبت بــه تكمیــل اســناد مربوطــه و بارگــزاري در
ســامانه تــدارکات الكترونیــك دولــت( ســتاد) و تحویــل اصــل پاکــت الــف (ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار) الك و مهــر شــده بــه دفتــر کمیســیون مناقصــات در مهلــت مذکــور و دریافــت
رســید مربوطــه اقــدام نماینــد.
زمــان و محــل گشــایش پــاکات  :پیشــنهادهاي واصلــه در ســاعت  11:30روز شــنبه مــورخ  1400/09/13در محــل کمیســیون مناقصــات بــه آدرس :تهــران -خیابــان ســپهبد قرنــي -نرســیده بــه
خیابــان ســپند -پــاك  -188طبقــه هشــتم از طریــق ســامانه تــدارکات الكترونیــك دولــت ( ســتاد) بازگشــایي و خوانــده خواهــد شــد.حضور شــرکت کننــدگان در مناقصــه در محــل کمیســیون
مناقصــات در روز بازگشــایي پــاکات الزامــي مــي باشــد.
جهت کسب اطاعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  011-33854065تماس حاصل فرمائید

www.ioptc.ir
امیرحسین ذاکری

شناسه آگهی1216738:

www.setadiran.ir

www.shana.ir
روابط عمومي

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

اجتماعی

پاسخیبهمخالفانتزریقواکسنکرونا
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشت
با اشــاره به دلیل اصلی تزریق واکســن کرونا گفت :واکسن کرونا تا
 ۸۵درصد میتواند از بــدن در مقابل ویروس کرونا جلوگیری کند.
سید محسن زهرایی در گفتوگو با آنا  ،در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
باتوجه به اظهارات برخی افراد درباره عدم تزریق واکسن کرونا به دلیل
نداشتن ایمنی کامل ،چرا باید واکسن تزریق کنیم اظهار کرد :گاهی
سوال و پرسشهای متفاوتی در این زمینه مطرح میشود که با توجه
به اینکه واکســن کرونا ایمنی صددرصدی نمیدهد و همچنان باید

ماسک زد ،چرا باید واکسن بزنیم.رئیس اداره بیماریهای
قابل پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی افزود :زمانی که یک اقدام مؤثر وجود
دارد و میتواند جلوی فرم شدید این بیماری را بگیرد،
باید از آن استفاده کنیم.وی با اشاره به مثال واضحتری در
این زمینه گفت :به طور مثال طبق بررسیهایی که در زمینه تصادفات
توسط مسئوالن مربوطه صورت گرفت ،مشخص شد بستن کمربند
ایمنی میتواند در تصادفات رانندگی بسیار مؤثر باشد و از عوارض ضربه

در حاشیه صحبتهای وزیر کار؛

ســرمایهاش قبال ۱۰میلیارد تومان بوده آن ســرمایه امروز چند
برابر شده است پس ارزش سرمایهی کارفرما باال رفته است و بعد
کارفرما ســود خود را از فروش اجناس خود تامین میکندیعنی
اگر مــواد اولیه را گران میخرد در عــوض تولیدات خود را هم
گران میفروشــد ،اما آیا کارگری که تمام هستی و جان خود را
روی کار گذاشته نیزشرایط مشــابهی دارد؟ خیر او دارد جانش
را از دســت میدهد و افسوس که مجبور اســت این جان را به
بهای اندک بدهد .وی بیان کــرد :ما قبول داریم که کارفرمایان
هم امروز با مشــکالتی مواجه هســتند اما سوال ما این است که
چرا باید برای حل این مشکالت از کارگران مایه گذاشت؟اصالنی
نگرانی از حقوقی که قرار اســت برای سال  ۱۴۰۱تعیین
با ابراز
ِ
شود ،گفت :امسال اگر حقوق کارگران درصد قابل قبولی افزایش
پیدا نکند مشکل کارگران از آنچه امروز هست نیز بدتر میشود.
عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسالمی کار سراسر کشور
ِ
ِ
وضعیت کارفرمایان و
وضعیت کارگران با
تاکید کرد :مقایســهی
مدیران ارشــد و… بیانصافیست .کارگران امروز صورت خود را
اساسی خود
با سیلی سرخ نگه میدارند .آنها از تامین نیازهای
ِ
عاجز هستند.

آقای وزیر! درد معیشت با دغدغهای که
شما از آن سخن میگویید؛ فرق دارد

ِ
معیشت کارگران را خوب میفهمد.
وزیر کار جوان میگوید درد
عبدالملکی در پاســخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا در جریان
کاهش قدرت خرید کارگران هســتید ،گفــت« :چرا میگویید
کارگران؛ حتی قــدرت خرید کارمنــدان ،کارفرمایان و مدیران
ارشــد هم کاهش پیدا کرده اســت .شــرایط اقتصادی و تورمی
که در ســالهای اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده است ،رفاه
همه را تحت تاثیر گذاشــته و حتی در ســطح مدیران ارشد هم
این مســائل را داریم ».او میگوید مشــکالت معیشتی نه فقط
دامن وزیر کار را هم گرفته اســت! البته که
دامن کارگران بلکه
ِ
با این وضعیت سرســامآور افزایش نــرخ تورم ،قدرت خرید همه
پایین آمده اســت اما آقای وزیر باور کنید مشــکالتی که شما از
آن ســخن میگویید و آنچه مدیران ارشــد و برخی کارفرمایان
احساس میکنند ،با دردی که کارگران میکشند زمین تا آسمان
فرق دارد .درد معیشت یعنی حقوقت در بهترین حالت ۴میلیون
تومان باشــد و سبد معیشــت چیزی حدود  ۱۲میلیون تومان.
یعنی دســتمزد تنها کفاف ده روز از مــاه را بدهد و ندانی برای
بیست رو ِز باقیمانده باید چه کنی .درد یعنی از نیازهای ضروریِ
باقی ضروریات
رفع ِ
زندگــی ،ضروریترین را انتخاب کنی و برای ِ
هیچ راهی نداشــته باشــی .درد یعنی دو شــیفت کار کردن اما
پس هزینههایِ زندگی برنیامدن .در ِد معیشــت یعنی
بازهــم از ِ
بتوانــی هزینهی خورد و
تمــا ِم نیرو و جانــت را بگذاری تا تنها
ِ
خوراک روزانهی خانوادهات را بپردازی .آقای وزیر درد معیشــت
این جمعیت چند میلیونی با آنچه شــما میگویید و احســاس
میکنید زمین تا آسمان فرق دارد…
>حقوقکارگرانبهایجانشاناست
ِ

علی اصالنی عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسالمی کار
سراسر کشور در خصوص صحبتهای عبدالملکی به ایلنا میگوید:
البته من فکر میکنم این صحبتهای آقای وزیر بیشــتر برای این
بود که بگوید من هم مشــکل کارگران و هم مشکل کارفرمایان
را میفهمم ،اما واقعیت این است که اساسا سبد معیشت تعریف
مشــخصی دارد .طبق آخرین محاسبات ،ســبد معیشت حدود
یازده و نیم میلیون تومان اســت و ایــن رقم فاصلهی  ۷میلیون
تومانی با دســتمزد کارگران دارد .اصالنی گفت :در حال حاضر
نزدیــک به ۱۳میلیون نفر کارگر اجباری و  ۶تا ۷میلیون نفر هم
کارگر غیررســمی داریم و اگر این دو را جمعــا در نظر بگیریم
ِ
جمعیت کشــور جــزو خانوار کارگری
حــدود ۵۴میلیون نفر از
هســتند .با توجه به فاصلهای که سبد معیشت با حداقل حقوق
دارد میتــوان گفت که نزدیک بــه  ۵۰میلیون نفر زیر خط فقر

اصالنی :در حال حاضر نزدیک به ۱۳میلیون
نفر کارگر اجباری و  ۶تا ۷میلیون نفر هم کارگر
غیررسمی داریم و اگر این دو را جمعا در نظر
ِ
جمعیت کشور
بگیریم حدود ۵۴میلیون نفر از
جزو خانوار کارگری هستند .با توجه به فاصلهای
که سبد معیشت با حداقل حقوق دارد میتوان
گفت که نزدیک به  ۵۰میلیون نفر زیر خط فقر
زندگی می کنند و با مشکالت معیشتی مواجه
هستند
زندگی میکنند و با مشکالت معیشتی مواجه هستند .وی ادامه
داد :چگونه میتوان کسی را که ۲۰میلیون تومان حقوق میگیرد
را با کســی که در بهتریــن حالت ۴میلیون و دویســت تومان
کارگران
میگیرد ،مقایســه کرد؟! این در حالیست که بسیاری از
ِ
غیر رســمی زیر دومیلیون تومان حقوق میگیرند که به مراتب
مشکالتشــان از دیگر کارگران بیشتر اســت .عضو هیئت مدیره
کانونهای شــوراهای اسالمی کار سراسر کشور بیان کرد :کسی
که حقوقش پایینتر از نرخ ســبد معیشت است ،مشکل معیشت
دارد .کارگرانی که معموال بین ۳میلیون و  ۷۰۰تا چهار میلیون و
 ۲۰۰تومان حقوق میگیرند مشکالتشان نسبت به کارمندانی که
 ۸ – ۷میلیون تومان حقوق میگیرد بیشتر است .اما نمیتوانیم
بگوییم آن کس که مثال  ۳۰ - ۲۰میلیون تومان حقوق میگیرد
هم دردش مثل درد کسی است که حقوقش پایینتر از نرخ سبد
معیشــت اســت .اصالنی گفت :کارگران جان خود را به میدان
آوردهاند .حقوقــی که آنها میگیرند بهای جانی اســت که در
کار میگذارند .وزیر کار درســت میگوید کارفرمایان هم مشکل
دارند اما مشکل آنها با مشکل کارگران فرق دارد .اگر کارفرمایی

دستیار ستادی معاونت گردشگری کشور:

۷۵درصد از مردم به دلیل ترس از کرونا سفر نمیروند

دستیار ستادی معاونت گردشگری کشور گفت:
هماکنون در حــدود  ۷۵درصد از مردم به دلیل
ترس از شــرایط همهگیری کرونا از انجام سفر
واهمــه دارند ،بنابراین باید مســئولین امر برای
انجام ســفر اقدامات الزم را جهت اعتمادسازی
از زیرســاختهای گردشــگری انجام دهند.به
گزارش تســنیم ،مسلم شــجاعی گفت :کرونا،
آمارهــا و جریان گردشــگری دو ســال اخیر را
به گردشگری ســال  ۱۹۵۰تقلیل داد و آسیب
بزرگــی را به صنعت گردشــگری کل دنیا وارد
کرد؛ لذا ایران نیز از این قائده مســتثنی نبوده و
تقریبا  ۹۰درصد از گردشگران ورودی نسبت به
سال  ۲۰۱۹یعنی زمان پیش از آغاز همهگیری
کرونا را از دست دادیم.به اعتقاد دستیار ستادی
معاونت گردشــگری کشور ،در حال حاضر بحث
ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه گردشگری
جزو اولویتهای مهم نیست ،چراکه با وجود کرونا

و اینکه همچنان در مســیر مهار کرونا هستیم،
زیرساختهای گردشگری ما دارای ظرفیت الزم
برای پذیرش مســافران و گردشــگران هستند.
شــجاعی توضیح داد :هرچند قطعاً در ســطح
کالن نیاز به توسعه زیرساختها داریم اما اکنون
با توجه به ظرفیتهای خالی موجود در هتلها،
صندلیهای خالــی ایرالینها و ...این موضوع در
اولویت نیست.وی افزود :در دوران کرونا باید تمرکز
ما بر گردشگری داخلی باشد چراکه گردشگری
خارجــی قطعا با رکود و عدم اعتماد بیشــتری
روبروست.وی بحث ایجاد اعتماد در بین فعاالن
حوزه گردشگری را نیزیک مسئله مهم و محوری
دانست؛ چراکه به اعتقاد وی هماکنون چیزی در
حدود  ۷۵درصد از مردم به دلیل ترس از شرایط
همهگیری کرونا از مسئله انجام سفر واهمه دارند
و بنابراین باید برای انجام سفر اعتمادسازی انجام
شود.

مغزی و ...تا حد زیادی جلوگیری کند ،سوال اینجاست که
آیا بستن کمربند ایمنی سبب تصادف نکردن میشود؟
خیر ،اما این اقدام باعث میشــود تا حین وقوع حادثه
رانندگی آســیب کمتری به رانندگان وسایل نقلیه وارد
شود و حتی افراد دچار آسیب هم نشوند.زهرایی درباره
علت تزریق این واکسن بیان کرد :در زمینه تزریق واکسن کرونا هم
همینطور است و ما نباید از واکسن این انتظار را داشته باشیم که به
صورت صددرصدی بدن ما را حفظ کند.

>باحرفنمیشوداحساسهمدردیکرد

عیدعلی کریمــی فعال کارگری و دبیر خانه کارگر قزوین نیز در
واکنــش به صحبتهای وزیر کار گفت :آقــای وزیر کار در واقع
خواستند صورت مسئله را حل کنند و گفتند ما هم مثل کارگران
مشــکل معیشــتی داریم ،اگر اینطور است آقایان لیست حقوق
خود را نشــان بدهند تا ببینیم چقدر حقوق میگیرند! درســت
اســت گرانی برای همه است اما آیا واقعا این گرانی و تورم آنقدر
که به کارگران فشار میآورد ،به کارفرما و افراد دارای حقوقهای
باال هم فشار میآورد؟
کریمی گفت :حقــوق کارگر فقط ده روز از ماه را کفاف میدهد
آیــا حقوق برخی کارمندان و مدیران و زیادهبگیران و کارفرمایی
که چند ماشین دارد و میتواند اجناس تولیدی خود را به قیمت
روز بفروشــد هم ده روز دوام میآورد؟! این فعال کارگری تاکید
کرد :با حرف نمیشود احساس همدردی کرد .ما خوشحال بودیم
که بعد از چند ماه قرار اســت در جلسهی شورایعالی کار اتفاقی
بیفتد اما متاسفانه نتیجهای از این جلسه ندیدم .دبیر خانه کارگر
قزوین در ادامه گفت :آقــای وزیر میدانید  ۴ماه حقوق نگرفتن
به چه معناســت؟ آیا میدانید  ۲میلیــون از حقوق هر ماه پایِ
اجــارهی خانه رفتن یعنی چه؟ میدانید هزینه کردن برای دوا و
درمــان برای کارگری که ماهی  ۴میلیون تومان حقوق میگیرد
چقدر سخت اســت؟ آیا واقعا درد شما با درد کارگران مشترک
است؟ آیا امکاناتی که شــما دارید با امکاناتی که کارگران دارند
یکسان است؟ فشاری که بر کارگر وارد میشود مثل فشاری است
که بر کارفرما وارد میشــود؟ آقای وزیر شــما هم مثل کارگران
بــرای اینکه یک خیابان را باال بروید  ۵هزار تومان پول میدهید
بخش قابل توجهی از حقوق ماهیانهتان را
و کرایهی مســیرتان
ِ
میبلعد؟

عضوهیئترئیسهمجلس:

جیب مردم را روی هوا میزنند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت:
متاسفانه مســئوالن و متولیان امر کوتاهترین
مســیر را از بعــد نظــارت و خدماترســانی
ایرالینهــا انتخاب کردهانــد؛ آن هم جبران از
جیب مردم است.مجتبییوســفی در گفتگو با
خانه ملت در مورد افزایش بیرویه قیمت بلیت
هواپیما و تاثیر آن در صنعت گردشگری کشور
گفت :صنعت هوایی کشــور تاثیر بسیاری در
رونق گردشــگری و توسعه حمل و نقل هوایی
دارد و نقش بسیار پر رنگی در توسعه اقتصادی
و رهایی از اقتصاد تک محصولی کشور خواهد
داشت.وی افزود :ســرمایه گذاران برای توسعه
و ســرعت بخشــیدن به امور خود میخواهند
کوتاه ترین مسیر را برای تجارت انتخاب کنند
تا موجب توســعه و رونق اشتغال کشور شوند؛
زمانــی که صحبت از اســتفاده و بهره وری از
صنعت هوایی میشود ،اکثریت استفاده از آن را

به گروه خاصی اختصاص داده و آن را مخصوص
قشر متمول جامعه دانسته؛ در صورتی که گاهی
همین صنعت بــه قیمت جان گروه دیگر تمام
میشود به علت اینکه برخی از بیماران مجبور
به اســتفاده از حمل و نقل عمومی هســتند.
گرانی بلیت هواپیما ابعاد گستردهای از خسارات
و موضوعات مالی تا جانی را به همراه دارد.وی
تاکید کــرد :اگر هدف رونق اشــتغال و بهبود
شــرایط اقتصادی است باید صنعت توریست و
رونق گردشگری را در نظر بگیریم در این بین
توجه به زیر ســاختها از مهمترین موضوعات
مورد توجــه این صنعت خواهد بــود؛ در این
مدت نه تنها شاهد کاهش قیمت بلیت هواپیما
نبودیم بلکه در فروش بلیت به مسافران اربعین
نیز برخی از ایرالینها هر گونه که خواســتند
به مســافران اجحاف کردند و بلیتها را به نرخ
نجومی به فروش رساندند.

معاون شهردار:

محلهای وجود دارد که پشت بام را متری ۱۰میلیون تومان میفروشند

ماجرای پشت بام فروشی در تهران سال هاست که مطرح شده است
و این موضوع در برخی از مناطق تهران پررنگتر اســت .به گزارش
فارس ،ناصر امانی ،عضو شــورای شهر تهران در این باره میگوید:
تــا حاال کوچهای به نام و شــماره هیچم شــنیده اید .نه در اقصی
نقاط کشــور ،بلکه در مرکز تهران .در محله قدیمی و فراموش شده
شمیران نو ،همسایه لویزان ،مردمی که صدایشان شنیده نمیشود.
>50سالاستمشکلثبتوسندمسکونیمردمراحلنکردهایم

وی بــا تاکید بر این که صدای مردم محله شــمیران نو شــنیده
نمیشد ۶۲ ،درصد امالک مسکونی و تجاری این افراد قول نامهای
و تالشهای چند دههای ایشان برای ثبت و سنددار کردن خانههای
فرســوده و ناپایدارشان به نتیجه میرسید.عضو شورای شهر تهران
ادامه داد :شمیران نو محلهای اصیل با مردمانی شریف است که مهد
دالورمردان دفاع مقدس و سرداران شهید زنده همچون سردار علی
فضلی است و  ۱۷۰شهید سرفراز دارد ،اما به دلیل مشکالت انباشته
و عقیم ماندن تالشهای مردم برای توســعه ،بیشتر آنها به مناطق
دیگر تهران مهاجرت کرده اند.امانی تاکید کرد ۵۰ :ســال اســت
مشکل ثبت و سند مسکونی مردم را حل نکردهایم و همزمان اجازه
تخریب و نوســازی نمیدهیم و مردم را مجبور میکنیم که از روی
اضطرار خانههای خود را تخریب کنند و زمینه را برای سوء استفاده
ســوداگران و دالالن فراهم میکنیم.وی تصریح کرد :از پشــت بام
فروشی و زیرزمین فروشی گرفته تا خانههای چندمالکی،یکی مالک
پشــت بام ،دیگری مالک زیر پله و آن دیگری مالک زیرزمین است
و برخی فروشــندگان ،پشــت بام ،راهرو ،زمین و حیاط را جداگانه
میفروشند.مدیران قبلی شــهری ابتدا موضوع را منکر شده و بعد
گفتند آن را پیگیری میکنند.مهدی چمران رئیس شورای اسالمی
شــهر تهران میگوید :افزایش شهرنشــینی در حالی است که نیم
قرن قبل تنها  ۴۰درصد مردم ایران در شــهرها زندگی میکردند.
وی تاکید کرد :مهاجرت در شهرها و گسترش شهرها مسائل زیادی

را برای همه دنیا به وجود آورده اســت و امیدواریم حل شــود.وی
همچنین به ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت :با هرگونه
تخلف برخورد میشود.پرچالشترین و پر مسئلهترین ماموریت شورا
و شــهرداری موضوع شهرسازی است .جعفر شربیانی عضو شورای
شهر تهران در این باره میگوید :برای دستیابی به چند هدف و ایده،
طرح "یک چالش یک راه حل" را آغاز کردهایم و نخســتین جلسه
این طرح از منطقه  ۴شروع شده است.
وی ادامه داد :از گذشــته همیشــه در این مورد تصمیماتی از باال
به پایین گرفته شــده کــه فاصله زیادی با مشــکالت کف جامعه
داشــته است و شــکاف تاریخی بین تصمیمات و مشکالت جامعه
فقــط با اصالح فرآینــد و تعیین اولویتها رفع میشود.شــربیانی
افزود :تصمیمگیری از پایین به باال و اســتفاده از کارشناسان حوزه
معماری و شهرســازی که در صف مقدم با مردم در ارتباط هستند
نیز مشکالت این حوزه را کاهش میدهد.وی خاطرنشان کرد :تالش
برای رونق نوســازی بافت فرسوده و ســاخت و سازهای شهری و
تســهیل در صدور پروانه امالک واقع در بافت فرسوده نیز میتواند
مشــکالت را کاهش دهد.شــربیانی گفت :برخورد و جلوگیری از
ساخت و ساز غیر مجاز در جهت صیانت از حقوق شهر و شهرداری و
بخصوص پرسنل شهرسازی نواحی از دیگر راهکارها است .در برخی
محالت تهران حتی پشت بامها هم به فروش میرسد و آلونکهای
در آنجا برای ســکونت ســاخته میشــود .کاوه حاج علی اکبری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره گفت :در برخی
از محالت تهران که زمین کم اســت روشهای جدیدی مثل پشت
بام فروشــی ایجاد شده اســت و این کار در گالبدره و شمیران نو
بیشــتر انجام میشود.وی ادامه داد :در شمیران نو مالکان پشت بام
خانههای خودرا واگذار میکنند و شبانه ساخت و ساز انجام میشود
و این روند ادامه دارد.مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اضافه
کرد :یک ســاختمان  ۱۰سال پیشــیک طبقه بوده و االن  ۴طبقه
شده است و ســاختمانهای هستند که فاقد حداقل استانداردها و

دوام ایمنی هستند.وی با اشاره به سکونتگاههای غیررسمی گفت:
تراکم جمعیت در این محدودهها زیاد اســت .ساخت و ساز در این
محدودههای غیرقانونی است و شهرداری نواحی باید با این ساخت و
سازها برخورد کند .عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرسازی و معماری
شــهرداری تهران در این باره میگوید :متوسط مساحت واحدهای
مسکونی در جنوب تهران باالی ۹۰متر و در شمال  ۱۲۰متر است
که این مســئله روز به روز توان تامین مسکن برای اقشار کم درآمد
را غیرممکن میکند .باید با اســتفاده از سازندگان دولتی وضعیت
مســکن را به سمت تولید مســکن کوچک اندازه ببریم تا در یک
حالت ترکیبی بتوانیم ۲۰درصد واحدهای کوچک اندازه بســازیم
و به صورت مســکن اجارهای اجتماعــی در اختیار افراد کم درآمد
قرار دهیم.گلپایگانی ادامه داد :امکان ساخت یک میلیون و  ۸۰۰هزار
واحد مســکونی در بلند مدت در شهر وجود دارد و میتوان ساخت
 ۱۸۰هزار واحد مسکونی در سال را در تهران مدیریت کرد .بخشی
از این واحدها توســط خود مردم ،بخــش خصوصی و نهادها قابل
ســاخت اســت .ظرفیتهایی که برای این موضوع داریم شــامل
هزاران هکتار زمینهای کشاورزی و ...است که به مناطق  ۱۸و ۱۹
اضافه شدند و اگر قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری در مجلس
اصالح شود ظرفیت باالیی ایجاد خواهد کرد.به گفته گلپایگانی ،در
گرانترین منطقه تهران محلهای وجود دارد که پشــت بام را متری
 ۱۰میلیون تومان میفروشــند تا یک واحد فرسوده طبقاتی ایجاد
کنند.معاون شهردار بیان کرد :طرحهای تشویقی و تراکم بیشتری
به قطعات بزرگ اندازه داده میشود که این مسئله باعث رفتن روند
ساخت و ســاز و تراکم به سمت شمال شهر میشود .در حالی که
از نیمــه جنوبی خیابان انقالب تا جنوب شــهر  ۶۹درصد قطعات
زیر ۲۰۰متر است بنابراین نیاز است که روند ساخت و ساز را تغییر
دهیم.بر اساس این گزارش ،پدیده پشت بام فروشی در تهران وجود
دارد .اعضای شورا نسبت به این پدیده هشدار داده اند .حال باید دید
مدیران چه برنامهای برای رفع این مشکل دارند؟
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گزارش

دالیل تاخیر در ازدواج جوانان چیست؟

تصویب قانون تسهیل ازدواج
برای اجرا نشدن

ازدواج پدیدهای شیرین و آرزوی هر جوانی است
که دوســت دارد در روزگار جوانی محقق شود،
اما چند سالی است آمارهای ناخوشایند از این
رویداد شنیده میشود که فقط بخشی از آن به
عهده جوانان اســت و عوامل زیادی در کاهش
ازدواج و صعودی شدن آمار طالق نتیجه دارد.
گزارشهای رســمی از روند افزایشی طالق و
کاهش ازدواج در  ۱۰سال گذشته حکایت دارد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران نســبت طالق به
ازدواج طی این سالها از  ۱۶.۳به  ۳۲.۹افزایش
داشته است که روندی افزایشی طی کرده ،ولی
در ســال  ۱۳۹۸در باالترین نقطه در این دوره
یعنــی ۳۳درصد قرار میگیرد ،ولی در ســال
گذشــته  ۰.۱درصد کاهش پیدا کرده اســت.
همچنین در سال  ۱۳۹۰مجموع ازدواج ثبت
شــده  ۸۷۴هزار و  ۷۰۲نفر بوده که در ســال
 ۱۳۹۹به  ۵۵۶هــزار و  ۷۳۱نفر کاهش یافته
است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،روند تغییرات طالق
نیز عمدتا افزایشی بوده ،ولی در فاصله  ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸اندکی کاهش داشته است که این روند
در سال گذشته مجددا افزایشی میشود.رهبر
انقالب بارها به تسهیل ازدواج برای جوانان تاکید
کردهاند که این نشان از اهمیت این موضوع دارد.
رهبر انقالب  ۲۲تیر ماه  ۹۹در ارتباط تصویری
با نمایندگان مجلس گفت مسئله ازدواج جوانان
خیلی مهم اســت ،جزو مسائلی است که اصال
نباید از او غفلت کرد و راههایی برای تســهیل
و امکان ازدواج بــرای جوانها باید پیشبینی
بشود؛ بعضی از این راهها هزینه مادی هم ندارد،
فقط تصمیمگیری و توجــه الزم دارد.یکی از
مواردی که میتواند بــه ازدواج جوانان کمک
کند اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان است.در
قانون تسهیل ازدواج جوانان که مصوب مجلس
شورای اسالمی است ،دولت را مکلف بر اجرای
مــواردی نظیر این که متاهلیــن را در اولویت
دسترسی به فرصتهای شغلی ،وام اشتغال و
وام مســکن کرده است و همچنین استفاده از
منابع بودجه سنواتی پیشبینی شده ،از محل
«صندوق اندوختــه ازدواج جوانان» به زوجین
نیازمند به اجاره مســکن ،حســب تشخیص
کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق،
وام ودیعه مســکن از موارد تاکید شده در این
قانون است.
>قانونهمبرایجواناناجرانمیشود

ماجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به دیماه
ســال  ۱۳۸۴بر میگردد .زمانــی که باالخره
مسئولین و دستاندرکاران تصمیم گرفتند برای
پایان دادن به نگرانیها و دغدغههای جوانان و با
اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان،
تامین هزینههای مراســم ازدواج ،معاش آینده
خانواده و لوازم اولیه زندگی جوانان آستین باال
بزنند .
درحالی که یک فوریــت این طرح در دیماه
سال  ۸۳به تصویب مجلس رسیده بود بندهایی
از آن در دیمــاه ۹۳مثل بند «تعیین ســقف
مهریه» با انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح
حذف شد به هرحال سرانجام این طرح و الیحه
در  ۲۷آذر  ۱۳۸۴در کشور به قانون تبدیل شد
و قرار شــد ازدواج جوانان رو به آســانی رود و
به دنبال آن قاعدتا فرزندآوری تقویت شود.در
حال حاضر این قانون بعد از گذشــت  ۱۶سال
از تصویب هنوز اجرایی نشــده و در بایگانیها
خاک میخورد این در حالی است که جوانان با
مغفول ماندن از حق طبیعی خود تنها به وامی
که از سوی دولت پرداخت میشود اکتفا کرده
و هزینه گزافی را بابت اجاره تاالر ،تامین مسکن
و ...متحمل میشــوند گویا این قانون  ۱۶سال
پیش نوشته شــد تا اجرا نشود ،چون اگر قرار
بود اجرایی شود حداقل مفاد آن واضح و مبرهن
تدوین میشــد تا بین دستگاههای متولی آن
اختالف نظر ایجاد نشود.
مشکالت اقتصادی که ذهن اغلب مردم جامعه
را درگیر خود کرده است توانسته به کم میلی
جوانان نســبت به ازدواج دامــن بزند و باعث
شــود فرد از بار مسئولیت این امر سرباز بزند.
دغدغههای خرید و اجاره بهای مسکن به ویژه
در شهرهای بزرگ ،درآمد کم و مناسب نبودن
موقعیتهای شــغلی برای فــارغ التحصیالن
دانشــگاهی از عوامل مهم و اثرگذار اقتصادی
در کاهش ازدواج هســتند.وقتی پای صحبت
جوانــان به ویژه افراد دهه  ۶۰مینشــینید و
علت ازدواج نکردن را از آنها میپرسید اولین
دلیلی که از آن نام میبرند ،مشکالت اقتصادی
است .جوانی که حتی نمیتواند با حقوق یک
ماه خود خانه اجاره کند به ازدواج فکر نمیکند.
بعضی از آداب و رسومهای فرهنگی و اجتماعی
غلط با همراهی موارد باال میتوانند هر کسی را
از ازدواج منصرف کرده و با کم شــدن صبر و
تابآوری شرایط سخت به طالق منجر شود.
با القای رسانهها و چشــم و هم چشمیهای
خانوادگی ،فرهنگ مهریه و جهزیه ســنگین
جــا افتاده و جــوان و خانــوادهاش را نیازمند
دارا بودن یــک منبع مالی بیکم و کاســت
میکند.تجمالت زیاد برای برگزاری مراسمات
عقد و عروسی و خرید از مکانهای معروف به
گرانی و برندهای خاص و خارجی ،اجاره هتلها
و تشریفات ســنگین برای یک شب ،در اوایل
زندگی ضررهایــی را پدید میآورد که جبران
آن هزاران شب به طول میانجامد.خانوادههای
جوانان باید تالش کنند تا ســنتهای صحیح
ازدواج اسالمی -ایرانی پابگیرد و به فرزندانشان
کمک کنند تا به هدف اصلی ازدواج تشــکیل
خانواده برای که شــکلگیری عالقه و آرامش
است ،برسند.

آموزش
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

مخالف آموزش محور شدن
تحصیالتتکمیلیهستم

غالمحسین رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم گفت :دانشگاه جای تربیت نیروی
انســانی اســت و باید جنبههای شخصیتی،
فرهنگی ،اجتماعی و دینــی افراد را پرورش
دهد.به گزارش برنا،او با بیان اینکه دانشــگاه
باید به افراد مجموعــه آموزشهایی را بدهد
که به عنوان آموزش تخصصی فردا برای پیدا
کردن یک شغل مناســب به کار افراد بیاید،
افزود :دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی
باید آموزش مناسبی ببینند.معاون وزیر علوم
با بیان اینکه وزیر علوم اعالم کرده اســت که
از برنامه هــای اصلی ،تقاضا محــور کردن و
کاربردی کردن تحقیقات دانشــگاهی است،
گفــت :در ایــن زمینه چند برنامــه در حال
تهیه اســت در چنین شــرایطی دانشــگاهها
بــه انبارهایی از رســالهها و پایــان نامههای
دانشــجویی تبدیــل نمیشــود.او ادامه داد:
تحصیالت تکمیلی بــدون تحقیقات خصوصا
در آمــوزش عالی بدون معنا اســت و عقیده
افراد مبنی بر آمــوزش محور تحصیل کردن
افراد در چنین مقطعی درست نیست و شخصا
با دورههای آموزش محور تحصیالت تکمیلی
مخالفم.

حمل و نقل

آیا قیمت خودرو تاکسی
افزایش خواهد داشت؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
در مــورد افزایش قیمت خودرو تاکســی در
پایتخت توضیحاتی داد.مجتبی شــفیعی در
گفتوگــو با میزان ،در مــورد افزایش قیمت
خودروهــای تاکســی و به مشــکل خوردن
راننــدگان تاکســی پایتخت برای نوســازی
اظهار کرد :نوســازی ناوگان تاکسیرانی شهر
تهــران به صــورت جدی در حــال پیگیری
اســت که از طریق صنــدوق کارآفرینی امید
وام قرض الحســنه این ناوگان تامین شــده
اســت .وی افــزود :نگرانی وجود داشــت که
اخیرا شرکتهای خودرو ساز بخواهند قیمت
خودروهــای خود را افزایــش بدهند که این
موضوع میتواند برای رانندگان تاکسی برای
نوســازی مشــکل ایجاد کند که با مسئوالن
شرکت خودروسازی مکالمهای داشتم و مقرر
شد کسانی که در فرآیند ثبت نام قرار گرفتند
و سهم خود را برای نوسازی و دریافت خودرو
پرداخت کردند از این افزایش قیمت مستثنی
بشوند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهــران گفــت :امیدواریم باهمــکاری دولت
افزایش قیمت خودرو شــامل حال رانندگان
تاکسی نشود ما در شــهرداری تهران پیگیر
این موضوع هستیم.

محیط زیست
رئیس مرکز خشکسالی:

زمستانسردیپیشرونیست

رئیس مرکز خشکســالی گفت :مدلها نشان
میدهند کــه بارشها در پاییز و ســه ماهه
زمســتان به نرمال نزدیک میشود.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،احد وظیفه با اشــاره به
اینکه بارندگیهای اخیر بخشــی از کمبودها
را جبــران کرد ،اظهار کرد :طی روزهای اخیر
بارندگیهای خوبی در حوزه مرکزی همچون
استانهای قم ،تهران ،همدان ،زنجان ،قزوین،
البرز ،تهران و استانهای ساحلی داشتیم که
این بارشها موجب شد ،کسری بارش نسبت
به دوره نرمال از باالی۴۰درصد به  ۲۸درصد
برسد.وظیفه با اشاره به اینکه بارشهای فعلی
کمتر از نرمال اســت ،بیان کرد :در نیمه دوم
آبان بارشها به غرب ،شــمال غرب و شمال
محدود است و در ســایر نقاط بارندگی قابل
مالحظــهای نداریم.رئیس مرکز خشکســالی
دربــاره آینــده وضعیت بارشهــا بیان کرد:
مدلهای اقلیمی نشــان میدهند که در آذر
و سه ماهه زمستان بارشها به شرایط نرمال
نزدیک میشــود ،اما به دلیــل بارندگیهای
کمتر از نرمال در سال گذشته و همچنین در
 ۲ماهه اول پاییز ،خشکسالی همچنان شدید
خواهــد بود.به گفته او ،پیشبینیها حاکی از
آن اســت که دمای کل کشور تا ابتدای فصل
بهار در شرایط نرمال و نیم تا یک درجه بیش
از نرمال باشد که با این وجود زمستان سردی
را نخواهیم داشــت.رئیس مرکز خشکســالی
در توصیهای به کشــاورزان گفت :با توجه به
بارشهای کمتر از نرمال در بســیاری از نقاط
کشــت پاییزه به تاخیر افتاده یا انجام نشده
است که انتظار میرود با بهبود شرایط بارش
به نزدیک نرمال در آذر ،کشاورزان میتوانند
کشت را انجام دهند.
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اقتصادی

دخانیات

جدال بر سر مالیات سیگار باال گرفت

در حالی که اخیرا رئیس انجمن تولیدکنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی
از افزایش قیمت سیگار در سه ماهه چهارم سال
و در پی اجرای قانــون جدید مالیات بر ارزش
افزوده سیگار و در نتیجه آن افزایش قاچاق خبر
داده بود ،جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات
میگوید ایران کمترین مالیات را بر محصوالت
دخانی دارد.
در پــی مصاحبه ایســنا بــا رئیــس انجمن
تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان
محصوالت دخانی ،جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات مالیات طی نامهای با اشــاره به اینکه
دخانیات یکی از اجــزای اصلی معاهده جهانی
کنترل دخانیات اســت و در ســال  ۱۳۸۴در
مجلس شــورای اســالمی تصویب و جمهوری
اسالمی ایران عضو رســمی این معاهده شده،
تصریح کرده که بر اســاس این دســتور العمل
کشورها باید به سویی حرکت کنند که حداکثر
 ۷۰درصد قیمت خرده فروشــی فرآوردههای
دخانی مالیات باشــد .بر این اساس کشور ایران
طبق آخرین بررســی ســازمان بینالمللی در
زمینه رسیدن به این اهداف ،پایینترین درجه
و امتیاز در مقایســه با دیگر کشورهای جهان و
منطقه داشته است.
بر اســاس اعالم جمعیت مبارزه با اســتعمال
دخانیات ،در حال حاضــر مالیات دخانیات در
ایران کمتــر از  ۳۰درصد نرخ خرده فروشــی
است که در مقایسه با ترکیه ( ،)۸۱اردن (،)۸۴
فلسطین ( )۹۸و ...رقم پایینی محسوب میشود.
این جمعیــت همچنین معتقدنــد که عمده

قاچاق توسط عوامل و صاحبان اصلی صنعت و
تجارت مواد دخانی در کشــور ،منطقه و جهان
انجام میشــود و همیشه بهانه و توجیهی برای
جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ســاختن
دولت و مجلس برای عقب نشینی از تصمیماتی
که میتواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی
از یک طرف و به کارگیری مالیات دریافت شده
برای رفاه مردم شود ،عنوان میکنند.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره
مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان
سیگار به همراه داشته؛ چرا که مجموعه وزارت
بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور
معتقدند سیگار در ایران ارزان است و با افزایش
مالیات بر سیگار مصرف کاهش مییابد و برای
خزانه نیز یک منبع درآمد است .از طرف دیگر
بر اســاس آمارهای مجموعه بهداشتی کشور،
مصرف دخانیات ســاالنه نزدیک بــه  ۶۰هزار
مرگ را در کشــور رقم میزند و ضرر  ۴۰هزار
میلیــارد تومانی برای حوزه ســالمت به دنبال
دارد ،اما در بین  ۱۸۲کشــور عضو کنوانسیون
کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت ،ایران
حداقل میزان مالیات بــر محصوالت دخانی را
دارد و بر این اســاس خواســتار اصالح ساختار
مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هستند .اما
تولیدکنندگان محصوالت دخانی معتقدند سیگار
به نسبت سرانه درآمد در مقایسه با کشورهای
دیگر ارزان نیست و افزایش مالیات سیگار عموما
منجر به افزایش قاچاق میشود؛ چرا که اساسا
تولید در ایران گرانتر از کشــورهای همسایه
تمام میشود.

بازار

ممنوعیت واردات برنج لغو شد

معاون فنــی گمرک ایران
از لغــو ممنوعیت فصلی
واردات برنــج چند روزی
زودتــر از موعد مقرر خبر
داد .به گزارش ایسنا ،طبق
آنچــه در قانــون مقررات
صــادرات و واردات تاکید
شــده اســت ،ممنوعیت
واردات برنج از ابتدای مــرداد تا پایان آبان ماه
جهت حمایت از تولید داخل اعمال میشــود
که برای ســال جاری نیز اجرایی شد .در حالی
هنوز زمان چهار ماهه به پایان نرسیده که این
ممنوعیت لغو شده اســت ،آن طور که معاون
فنی گمرک ایران در این رابطه به ایسنا توضیح
داده است با توجه به زمان پایانی فصل برداشت

برنج و همچنین نامطلوب
بــودن فضــای نگهداری
محمولههای وارد شده در
بنادر و جلوگیری از فساد
احتمالی کاال این ممنوعیت
لغو شد .ارونقی گفت که در
مذاکرات صــورت گرفته
جهت لغو ممنوعیت فصلی،
ترخیص برنج جهت ورود به بازار و ایجاد تعادل
و ثبات در بازار مورد توجه بوده است .وی این را
هم گفت که با لغو ممنوعیت ،تمامی برنجهای
دارای شرایط میتواند فورا با ورود صاحب کاال
ترخیص شــود ،این در حالی است که در حال
حاضــر حدود  ۸۵هزار تن که بعد از ممنوعیت
وارد بنادر شده است امکان ترخیص دارد.

استان

احیای واحد رها شده طیور بعد از  ۵سال در خاتم

با تالش دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
خاتم یک واحد رها شــده طیور پس از  ۵سال
احیاء و به بهرهبرداری رسید.
سید جمال الدین طباطبایی در این رابطه بیان
داشت :در راســتای تحقق شعار سال در رابطه
بــا تولید و مانعزداییها پس از بازدید میدانی و
بررسی مشــکالت ،یک واحد رها شده تولیدی
طیور پس از  ۵ســال احیــاء و به چرخه تولید
بازگردانده شد.
ایــن مقــام قضائــی حمایــت از تولیــدات و
تولیدکننــدگان را در پویایی و رونق بخشــی
تولید و صنعت مهم دانســت و اظهار داشت :به

منظور افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اشتغال
و کارآفرینی ،با احیاء این واحد تولیدیِ پرورش
بلدرچین ۱۰ ،نفر مشغول به کار شدند.
وی افزود :نظر به اینکه صنعت دام و طیور یکی
از چرخههای اصلی تامین پروتئینی کشور بشمار
مــیرود و همچنین با توجه به ســرانه مصرف
داخلی ،تولید دامــی ،فرآوردههای دامی و لبنی
جزئی از چرخه مهم اقتصادی و صنعت کشاورزی
و دامپروری اســت احیای این نــوع واحدهای
تولیدی نقش بسیار مهمی در اقتصاد شهر دارد.
گفتنی اســت این واحد تولیــدی در هر دوره
۴۰روزه تعداد ۲۰هزار بلدرچین تولید میکند.

نصب علمک گاز در استان یزد
با رشد  ۷۵درصدی در سال جاری همراه بوده است

نصــب علمــک گاز در
اســتان یزد طی ســال
جــاری بــا رشــد ۷۵
درصدی نسبت به مدت
مشابه ســال قبل همراه
بوده است.
مدیرعامل شــرکت گاز
اســتان یزد با تایید این خبر گفت :بر اســاس
برنامه مصوب این شرکت نصب  ۶هزار و ۳۰۰
علمک در این مقطع از ســال پیش بینی شده
بود که با نصب  ۶هــزار و  ۳۹۶علمک نه تنها
شــاهد تحقق کامل برنامه بودیم بلکه از برنامه
پیش بینی شــده نیز فراتر رفته و در مقایسه با
مدت مشابه ســال قبل با نصب  ۳هزار و ۶۴۵
علمک شــاهد رشد  ۷۵درصدی در این زمینه
بودیم این در حالی است که برنامه پیش بینی
شده برای کل سال جاری نصب  ۹هزار و ۷۳۰
علمک بوده است.
علی اکبر میدانشاهی در ادامه افزود :با توجه به
هدف پیش بینی شده مقرر شده تا پایان سال

حدود  ۲۰هزار مشترک
بــه شــبکه گاز طبیعی
اضافه شود که از ابتدای
ســال جــاری تاکنون ۸
هــزار و  ۲۲۴مشــترک
در سطح اســتان جذب
شــده و با توجه به اتمام
پروژههای روستایی تا پایان سال ،قطعاً به هدف
در نظر گرفته شده دست پیدا خواهیم کرد این
در حالی اســت که بخش زیادی از علمکهای
نصب شده و مشترکین جذب شده و در دست
اقدام در بخش روســتایی و به ویژه در مناطق
صعبالعبور بوده و همین امر اهمیت موضوع را
دو چندان میسازد.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در پایان یادآور
شد :در مجموع و تا به این لحظه در استان یزد
 ۲۶۱هــزار و  ۳۹۱علمک نصــب و  ۴۹۰هزار
و  ۹۶۳مشــترک جذب شده است که این امر
بهرهمندی ۹۹درصدی جمعیت کل استان را از
نعمت گاز طبیعی به همراه داشته است.

بیمه

سند استراتژی تحول دیجیتال بیمه دی رونمایی شد

از سند اســتراتژی تحول دیجیتال بیمه دی با
حضور مدیر عامل ،معاونین ،مدیران شــرکت
و دکتر شــامی زنجانی ،رئیس موسسه تحول
دیجیتال دانشگاه تهران رونمایی گردید.
به گــزارش روابط عمومی بیمــه دی؛ هدف از
تدوین ســند استراتژی تحول دیجیتال ،تبیین
نقشهراه سفر تحول دیجیتال شرکت بیمه دی
اســت .در این سند ،چشمانداز بیمه دی «خلق
تحسین برانگیزترین تجربه دیجیتال مشتریان»
تعیین شــده و همچنیــن به اســتراتژیها و
ارزشهای تحول دیجیتال ،چالشها و اقدامات
الزم طــی دوران تولد ،رشــد و بلوغ دیجیتال
سازمان پرداخته شده است.
عالوه بر این در این مراســم از اولین کیوسک

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

دیجیتــال بیمه دی با قابلیتهای ارائه خدمات
متنوع دیجیتال به مشــتریان رونمایی شــد،
همچنین اپلیکیشــن جامع بیمه دی نیز که با
هدف یکپارچهسازی خدمات دیجیتال و ایجاد
تجربه مطلوب در حوزه دیجیتال برای مشتریان
طراحی شده است ،معرفی گردید.
در این مراســم محمدرضا کشــاورز مدیرعامل
شرکت بیمه دی با تاکید بر بیمه داری نوین و
حضور موثر در فضای دیجیتال ،گفت :بیمهداری
نوین توام با خدمت محوری نو اندیشانه با تکیه
بر مشتری مداری در فضای کسب و کار از اصول
مهم بیمه دی اســت که امیدوارم این اقدامات
زمینه ســاز موفقیتهایی ارزشمند این شرکت
در آینده باشد.

شورای رقابت گرانی خودرو را گردن اظهارنظرها انداخت

رئیس جدید کجاست؟

چندی پیش دور دوم شورای رقابت هم به پایان رسید و باید اعضا حتی رئیس شورا تغییر کند و در حالی از یک ماه گذشته قرار بوده با حضور وزیر اقتصاد
رئیس جدید و اعضا مشخص شود که هنوز خبری نیست و مشخص نیست در آستانه قیمتگذاری جدید ،در شورای رقابت چه میگذرد
شــورای رقابــت که همــواره بر عملکرد مناســب خــود در حوزه
قیمتگذاری خودرو تاکید داشــته و آن را کارشناسانهترین راه حل
موجود میداند ،اینبار در واکنش به حواشــی بازار خودرو از ســهم
اظهارات اشــخاص حقوقی و حقیقی در این آشــفتگی سخن گفته
اســت ،این در حالی است که در آستانه تعیین مجدد قیمت خودرو
همچنان تکلیف کادر مدیریتی و حتی رئیس شورا مشخص نیست،
رئیس فعلی هم که گفته قیمتگذاری به او ربطی ندارد!
به گزارش ایسنا ،طی سالهای اخیر با رایزنیهای که شورای رقابت
داشت دوباره به چرخه قیمتگذاری خودرو برگشت و در حالی این
اتفاق افتاد که این بار راه حل خود برای قیمتگذاری و فروش را به
نحوی تعیین کرد که بارها در حداقل دو ســال اخیر مورد نقد قرار
داشته است؛ از جریان قرعه کشی گرفته تا محاسبه قیمت ،در ابتدا
قیمتگذاری هر فصل انجام میشد و در آخرین تصمیم به شش ماه
یکبار تغییر کرد و زمان آخریــن قیمتگذاری در پایان آبان ماه به
اتمام میرسد و باید قیمت جدید اعالم شد.
این در حالی اســت که چندی پیش دور دوم شــورای رقابت هم به
پایان رســید و باید اعضا حتی رئیس شورا تغییر کند و در حالی از
یک ماه گذشته قرار بوده با حضور وزیر اقتصاد رئیس جدید و اعضا
مشخص شــود که هنوز خبری نیست و مشخص نیست در آستانه
قیمتگذاری جدید ،در شورای رقابت چه میگذرد ،نهم در شرایطی
که شیوا  -رئیس فعلی شــورای رقابت  -اعالم کرده بود با توجه به
مشخص نبودن اعضا و به حد نصاب نرسیدن ،جلسههای شورا جهت
تصمیمگیری تشکیل نمیشود ،وی البته گفته بود که قیمتگذاری
جدید به او ربطی ندارد و رئیس جدید باید تصمیمگیری کند.
در این بین اظهاراتی مبهم از سوی مسئوالن مربوطه از جمله وزارت
صمت مطرح میشــود مبنی بر اینکه قرعه کشی حذف خواهد شد
و یا به زودی قیمتهای جدید توســط وزارت صمت اعالم میشود!،
وزیر راه و شهرســازی ضمن انتقاد از کیفیت
مسکن مهر ساخته شده در برخی از استانها
اعــالم کرد که آقایان مجرد و خانمهای باالی
 ۳۵سال و سرپرست خانوار میتوانند در طرح
نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند اما برای آقایان در زمان تحویل
شرط تاهل وجود دارد .به گزارش ایسنا رستم قاسمی در همایش
ملی و نمایشگاه قیر ،آسفالت و ماشین آالت اظهار کرد :متاسفانه
در حوزه ســاخت و ســاز کیفیت خوبی نداریم که ناشی از چند
عامل از نظارت تا آموزش ،ســاخت ،مواد و مصالح و غیره است اما
در وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارتقا کیفتیت ساخت و ساز در
حوزه مسکن و حوزه حمل و نقل جادهای و ریلی هستیم.
وی افزود :در ســفر اخیری که به ســمنان داشتم اصال از کیفیت
مسکن مهر رضایت نداشتم چرا که با وجود گذشت حدود  ۶سال این
مسکنهای ساخته شده نیاز به استحکام بخشی و مقاومسازی دارد
البته بخشی از مسکن مهر توسط تعاونیها ساخته شده که متاسفانه
نظارتی روی آنها نبوده اما ما موظفیم آن را اصالح کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به باقی ماندن  ۲۰۰هزار واحد مسکن
مهر در کشــور تاکید کرد :مســلما همه مسکنهای مهر تاکنون
تحویل نشــده را تکمیل خواهیم کرد و در هر ســفر استانی که
میرویم در این باره تصمیم میگیریم.
> آخرین جزئیات طرح جهش مسکن و شرایط ثبت نام مجردها

قاسمی درباره آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و شرایط ثبتنام
اظهار کرد :قانون جهش تولید مســکن فرصــت خوبی در اختیار
کســانی که صاحب خانه نیســتند قرارداده است و در این طرح از
همــان ابتدا ایجاد بانک زمین را آغاز کردیم و امروز بانک زمین در
 ۹۰۰شهر کشور در قالب یک سامانه تشکیل شده و مشخص است
کــه جانمایی و کاربری آن زمین چگونه اســت و تا یک ماه آینده
بانک زمین برای همه  ۴میلیون مســکنی که تعهد دادیم در همه
شهرها تشکیل خواهد شد.وی افزود :ســامانه ثبت نام برای ۵۰۰
شــهر بازگشایی شده که تاکنون بر اســاس آخرین آمارها بیش از

این بالتکلیفی و مشــخص نبودن سیاست قیمتگذاری که خود بر
وضعیت مبهم بازار خودرو بیتاثیر نیست در حالی اتفاق میافتد که
شــورای رقابت در واکنشی ،اظهارات غیرمسئوالنه را دلیل آشفتگی
اخیر بازار خودرو اعالم کرده اســت در حالی که پاســخی نسبت به
وضعیت خود و جریان تصمیم گیریهای جدید ندارد و مشــخص
نیست در کمتر از  ۱۵روز آینده با پایان زمان قیمتگذاری قبلی چه
اتفاقی خواهد افتاد.
با این حال شــورای رقابت در اطالعیهای نسبت به برخی اظهارات
مطرح شــده درباره قیمتگذاری خودرو پاســخ داده است و در آن
اعالم کرده که «از آنجایی که هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و
حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری
و فروش خودروهای داخلی و انحصاری ،لزوما باید منطبق بر قوانین
مصوب و با تاکید بر مالحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه
به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن باشد ،قطعا
طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئوالنه میتواند موجب

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

نارضایتی از کیفیت مسکن مهر

بــروز تبعات ســوء در بازار خودرو و نهایتا منجر بــه تالطم در بازار
و تشــدید برخیعدم تعادل شود متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص
حقیقی و حقوقی ،موجب ایجاد تالطم در بازار و بعضا افزایش قیمت
انواع خودرو در کشور شده است».
در بخشــی دریگر بر انجام وظیفه خودروسازان تاکید و اعالم شده
اســت که آنها کماکان موظف هســتند که خودروهای مورد تعهد
را براســاس جدول و زمانبندی تعهد شــده و با قیمتهای مصوب
شــورای رقابت تحویل خریداران دهند و کلیه مصوبات شــورا باید
توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش
قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون ،منوط به مصوب شدن آن
در شورای رقابت خواهد بود.
در ادامه نیز با اشــاره بــه اینک آخرین تغییرات قیمتی شــورا در
چارچوب دســتورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول
ســال  ۱۴۰۰بوده است .اعالم شــده که «با توجه به اینکه براساس
ماده  ۵۸قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل ( )۴۴قانون اساسی،
تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای
رقابت میباشــد ،مادامی که شــرایط انحصاری در بازار خودروهای
مشمول دســتورالعملهای شــورای رقابت تداوم داشــته باشد و
امــکان تعیین قیمت و تحمیل شــرایط قــراردادی غیرمنصفانه از
ســوی انحصارگر وجود داشته باشد ،کماکان کلیه دستورالعملهای
مصوب» شورای رقابت «برای بنگاههای ذیربط و خودروهای مشمول
دستورالعمل ،الزماالجرا خواهد بود».
البته شــورای رقابت از حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز سخن
گفته و تاکید کرده است که «بدیهی استعدم رعایت دستورالعملها
و ضوابط قیمتگذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای
تولیدی ،تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی
نسبت به احقاق حقوق مصرفکنندگان اقدام خواهد شد».
و در ســالهای آتی بر اســاس تورم این مبلغ
افزایش خواهــد یافت بر این اســاس بانکها
موظف هستند سهم شــان را از این تسهیالت
پرداخت کنند و اگر از اعطای این تســهیالت
سرباز بزنند  ۲۰درصد جریمه مالیاتی برای آنها در نظر گرفته خواهد
شــد .وی با اشاره به آغاز ساخت واحدهای مسکونی در استانهایی
مانند اراک ،زنجان و غیره گفت :بنا داریم ساخت مسکن را در همه
سفرهای استانی استارت بزنیم و همچنین بنیاد مسکن متعهد شده
تا  ۲۰۰هزار واحد مســکونی برای افراد تحت پوشش بهزیستی و یا
خانوادههای دارای افراد معلول بســازد که آن را شروع کرده و مقرر
شده به صورت ماهانه گزارش پیشرفت خود را به ما اعالم کند.
> شرایط ثبت نام برای مجردها

 ۹۰۰هزار نفر ثبت نام کردهاند و درآینده نزدیک با بازشــدن این
سامانه در همه شهرها به بیش از  ۴میلیون متقاضی خواهیم رسید
البته نهضت ملی مسکن به گونهای طراحی شده که متقاضی محور
اســت و در همه شهرها به اندازهای که تقاضا داشته باشیم مسکن
میسازیم .بهگفته وزیر راه و شهرسازی ،در حال حاضر ساخت بیش
از  ۱۶۰هزار واحد مســکونی آغاز شده اما از آنجا که ساخت خانه
معموال بیشاز یک ســال و نیم طول میکشد مقرر شده به جای
این که ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم در گام نخست
ساخت  ۲میلیون واحد را شروع کنیم و پس از این که آن را پشت
سر گذاشتیم ۲میلیون واحد مسکونی دیگر را آغاز کنیم در همین
راستا به همه استانها اعالم کردیم که موظفند زمین مورد نیاز برای
گام نخست را پیشبینی کنند که البته در بسیاری از شهرها این کار
انجام شده و بقیه شهرها نیز به سرعت انجام خواهد شد.
قاســمی همچنین در باره تسهیالت بانکی گفت :هفته گذشته در
جلسه شــورای پول و اعتبار برای ســال جاری  ۳۶۰هزار میلیارد
تومان تســهیالت به تصویب رســیده به بانکهای کشور ابالغ شد

وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به ســوالی که آیا برای ثبت نام
مجردها تصمیمی اتخاذ شــده یا خیر اظهار کرد :بر اساس قانون
فعلی خانمهای مجرد باالی  ۳۵ســال و زنان سرپرســت خانوار
میتوانند در نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند و بر اساس توافقی
که با شخص رئیس جمهور انجام دادیم و جلسهای که در دوشنبه
آینده برگزار خواهد شد این موضوع را مصوب میکنیم که آقایان
مجــرد بتوانند ثبت کنند اما باید موقع تحویل باید متاهل شــده
باشــند چرا که آقایان مســئول تامین مسکن هستند و بر همین
اساس طرح ثبت نام مجردها شامل آقایان است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :برای طرح نهضت ملی مسکن در
شهرهایی مانند تهران  ۴۵۰میلیون تومان تسهیالت با اقساط ۲۰
ساله پیشبینی شده که فرصت بسیار خوبی است که وزارت راه و
شهرســازی ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقرر شده تا به صورت
پلکانی این اقساط را براساس درآمدهای اشخاص تنظیم کند یعنی
این که اگر به عنوان مثال اگر فردی امسال  ۶میلیون تومان حقوق
بگیرد بخشی از آن را به عنوان قسط پرداخت خواهد کرد اما ۱۵
سال دیگر که این مبلغ به  ۲۰میلیون تومان میرسد اقساطش به
صورت پلکانی متفاوت باشد.

حمایت از بازار سرمایه به قیمت تشدید تورم؟!

رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در حالی حمایت از بازار سرمایه
را مد نظر دارند که وزارت اقتصاد فعال از انتشار اوراق برای تامین
کسری بودجه به دور از تشدید تورم گذشته است و بانک مرکزی،
کنترل تورم را کنار گذاشته و به فکر تشکیل کمیتهای با سازمان
بورس است تا سیاستهای پولی و مالی را پیوند بزند که به اعتقاد
کارشناسان ،این کمیته نوید خوشی برای تورم به همراه ندارد.
با آغاز فعالیت دولت ســیزدهم ،تورم از سوی رئیس دولت ،خط
قرمز اعالم شــد و به دســتگاههای اجرایی کشــور دستور داد از
هرگونه اقدام تورمزا پرهیز کنند و بر دوش وزارت اقتصاد به عنوان
مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشــور نیز ،وظیفه تامین کســری
بودجه بدون ایجاد تورم گذاشته شد.
از آنجا که فشار تحریمها ،درآمدهای نفتی را کاهش داده است و
استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز نتیجهای جز
چاپ پول و رشــد تورم ندارد ،تنها گزینه پیش روی دولت برای
تامین کسری بودجه ،انتشار اوراق است که دولت عملکرد خوبی
در فروش اوراق طی دو مرحله نسبت مراحل قبلی از ابتدای سال
نشــان داد و در حراج هفدهــم و هجدهم معادل  ۲۴هزار و ۱۴۰
میلیارد تومان اوراق فروخت.
در این بین ،پس از برگزاری آخرین حراج برای فروش اوراق دولت
در  ۳۰شــهریورماه ،بحثهایی از سوی فعاالن بازار سرمایه مبنی
بر تاثیر انتشــار اوراق بر ســقوط بورس شکل گرفت که برخی از
کارشناســان اقتصادی در واکنش به ایــن موضوع ،عنوان کردند
که از آنجا کــه بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار ســهام یکی
نیستند؛ بازدهی و ریسک اوراق و سهام بهقدری متفاوت است که
بهلحاظ رفتاری نمیتوان متقاضیان آنها را در یک دســته جای
داد ،ارتباطی بین افت شاخص و انتشار اوراق نمیبینند.

از ســوی دیگر ،به اعتقاد عدهای دیگر از کارشناسان ،انتشار اوراق
بر بازار سرمایه در کوتاه مدت تاثیر منفی میگذارد اما از آنجا که
انتشار اوراق ابزاری برای مهار تورم است ،میگویند انتشار اوراق و
کنترل تورم باید اولویت دولت باشد ،نه منافع سهامداران.
با این اوصاف ،در شرایطی که قرار بود امروز نوزدهمین حراج اوراق
دولت برگزار شود ،وزارت اقتصاد مانع این موضوع شد و اعالم کرد
که زمان برگزاری این حراج متعاقبا اعالم میشود.
توقف انتشــار اوراق دولتی ،این شــائبه را تقویت کــرد که زور
بورســیها به دولت رسیده است و نگذاشــتهاند فعال اوراق دولت
منتشر شود که وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد راهکار جایگزین
انتشار اوراق با ضرر کمتر برای تامین کسری بودجه و دلیل توقف
انتشار اوراق چیست؟
درحالیکه فعال انتشــار اوراق به عنوان ابزار مهم دولت برای مهار
تورم در راســتای حمایت از بورس خاموش شده است ،بعد دیگر
حمایت از بازار ســرمایه به قیمت تشــدید تورم به بانک مرکزی
برمیگردد که رئیس کل بانک مرکزی دولت رئیسی از زمان آغاز
فعالیت خود برنامه منسجمی برای مهار تورم اعالم نکرده و تنها به
نظارت بر اضافه برداشــت بانکها و فروش اموال مازاد آنها اکتفا
کرده است درحالیکه تاکنون سخنی از اجرای هدفگذاری تورم و
حرکت سایر سیاستهای پولی و مالی در جهت آن ،نزده است.
عالوه بر این ،به تازگی در نشســتی مقرر شده است کمیتهای بین
بانک مرکزی و سازمان بورس برای هماهنگی سیاستهای بازارهای
ســرمایه و پول تشکیل شود که به اعتقاد تحلیلگران ،حضور بانک
مرکزی در این کمیته توجیهناپذیر است ،زیرا بانک مرکزی باید بر
روند همه بازارها نظارت کند نه تنها بر یک بازار خاص.
همچنین ،تشــکیل این کمیته به اعتقاد تحلیلگران از این جهت

تورمزاســت که صالح آبادی در این نشست اعالم کرده نباید بازار
ســرمایه و پول رقیب یکدیگر دانســت و از ســوی دیگر ،رئیس
سازمان بورس نیز گفته که نرخ ارز ،سود بین بانکی و انتشار اوراق
از موضوعات مهم برای بازار سرمایه هستند.
اظهارات این دو مســئول ،این احتمال را در ذهن تقویت میکند،
از آنجا که فعاالن بازار سرمایه مخالف انتشار اوراق و افزایش سود
بین بانکی به عنوان ابزارهای مهار تورم هســتند ،نظرات آنها در
کمیته ثبات بــورس تاثیر بگذارد و به نفع بازار ســرمایه مانع از
اســتفاده این دو ابزار مهار تورم شوند و از بازار سرمایه به قیمت
تشدید تورم حمایت کنند.
بنابراین ،در شــرایطی که به اعتقاد کارشناسان ،تنها راه حمایت
دولت از بازارهــای مختلف از جمله بــورس ،رونق بخش واقعی
اقتصاد است و رشد اقتصادی و تورم دو مولفه مهم برای سنجش
رونق بخش واقعی اقتصاد هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت
اصلــی دولت میدانند؛ دولت باید کنترل تورم را با انتشــار اوراق
و افزایش ســود بین بانکی در پیش بگیرد تــا از این طریق ،بازار
ســرمایه با حمایتهای دســتوری چون کاهش سود بین بانکی
همانند سال گذشــته حباب گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند
بلکــه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنتــرل تورم ،به تدریج بازار
سرمایه و سایر بازارها نیز به ثبات و رونق خواهند رسید.
در این زمینه ،کامران ندری  -یک کارشناس اقتصادی  -نیز پیش
از این به ایســنا گفت :فعاالن بازار سرمایه به خاطر منفعت خود
مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی هستند اما برای حل
بســیاری از مشــکالت و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت اکثر
مــردم که در بورس فعالیت ندارند ،دولت باید با افزایش نرخ بهره
بین بانکی ،اوراق بفروشد تا تورم را کنترل کند.

شــاخص کل بورس با  ۱۳هزار و  ۲۹۸واحد
افزایش تا رقم یک میلیون و  ۴۴۷واحد صعود
کرد.
شــاخص کل با معیار هم وزن هم  ۸۳۰واحد رشد کرد و به رقم
 ۳۸۵هزار و  ۷۵۹واحد رسید.
معاملــه گران این بازار  ۶۵۸هزار معامله به ارزش  ۵۸هزار و ۵۹۱
میلیارد ریال انجام دادند.
 ۱۹۶نماد بورســی مثبت و  ۱۹۳نماد منفــی بودند که از میان

بورس صعودی شد

 ۵۷۲واحد را ثبت کنند .معامله گران این بازار
 ۲۹۰هــزار معامله به ارزش  ۱۱۳هزار و ۷۶۱
میلیارد ریال انجام دادند.
 ۱۵۰نماد فرابورســی مثبت و  ۱۰۳نماد منفی بودند که از میان
آنها پلمیر آریاساســول پتروشیمی زاگرس ،سنگ آهن گهرزمین
صنعتــی مینو ،پاالیــش نفت البان ،پاالیش نفت شــیراز و گروه
سرمایهگذاری میراث فرهنگی نســبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

آنها گسترش نفت و گاز پارسیان ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش
نفت بندرعباس ،صنعتی و معدنی چادرملو ،پاالیش نفت اصفهان
پاالیش نفت تهران و ســرمایهگذاری غدیر نسبت به سایر نمادها
تاثیر مثبت روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس توانست با  ۲۲۳واحد افزایش رقم  ۲۰هزار و

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

فرهنگی

سینمای ایران

حرفهای صریح محمد مسلمی درباره وضعیت برنامههای کودک

آنهایی که دور انداختهاید را برگردانید!

محمد مس��لمی ،با انتقاد از اوضاع فعلی برنامهس��ازی برای کودک
و نوجوان در تلویزیون ،بازگش��ت هنرمندان و برنامهسازان باتجربه
را راه��ی برای بهبود اوضاع توصیف کرد .این بازیگر باس��ابقه حوزه
کودک و نوجوان درباره ش��رایط کنونی ح��وزه کودک و نوجوان در
تلویزی��ون عنوان کرد :انش��اءاهلل که با حضور آق��ای جبلی اتفاقات
خوبی در سازمان صداوس��یما بیفتد .مخصوصا در حوزه کودک که
ما نس��بت به سالهای گذشته عقبتر هستیم و دیگر در این حوزه
حرف��ی برای گفتن نداریم .با توجه به فضای مجازی و اینکه بچهها
گوش��ی دستشان اس��ت و در اینترنت ،فیلمهای کودک روز دنیا را
میبینند و س��لیقه و ذائقهشان عوض شده ،کار صداوسیما سختتر
میش��ود؛ از این جهت که باید کارهای خوبی تولید شود تا مخاطب
کودک و نوجوان که در ماهواره و فضای مجازی دارد گرافیک خوب
و قصه خوب دنبال میکند به تلویزیون جذب شود .مسلمی در ادامه
با انتقاد از عملکرد تلویزیون و دیگر نهادهای مربوط به برنامهسازی
ب��رای ک��ودک و نوجوان ،عنوان کرد :ش��بکه ی��ک بخش کودکش
تعطیل ش��د و بعد بخش کودک به شبکه دو آمد و بعد رفت شبکه
کودک .ولی متاس��فانه خروجی قابل توجهی از این شبکه نداشتیم.
االن برنامهای را نداریم که بچهها ش��ناختی درباره آن داشته باشند.
یعنی برندی ندارند و قهرمان تولید نشده است .باید تالش جدی در
این زمینه صورت بگیرد و تحقق این امر جز با آوردن متخصصان این
حوزه میسر نمیشود؛ نویسنده ،شاعر ،آهنگساز ،بازیگر و کارگردان،
که همه اینها یا از تلویزیون کنار گذاش��ته شدهاند یا اصال بستری
وجود ندارد که بیایند کار کنند .او یادآور ش��د :س��الیان پیش تمام
بزرگانم��ان از کارهای کودک کارش��ان را ش��روع کردند .آقای اکبر
عبدی ،آقای حمید جبلی ،خانم مرضیه برومند ،آقای آتیال پسیانی
و خیلیهای دیگر .در دنیا هم همینطور است؛ بهترین نویسندهها،
کارگردانها و بازیگرانشان همیشه برای بچهها برنامهسازی میکنند
تا نس��ل را آماده کنن��د .در آموزش و پرورشش��ان هم همینطور
اس��ت؛ آنهایی که دکترا دارند را برای تدری��س در پایههای اول و
دوم انتخ��اب میکنن��د زیرا بچههای کوچک خیلی مهم هس��تند.
االن جنگ ،جنگ رس��انه است و تهاجم فرهنگی با همین گوشیها
میآید .ما کاری چندانی نکردیم؛ فقط صداوسیما را نمیگویم تئاتر،
کانون پرورش فکری و س��ینمای کودک هم همین اس��ت؛ خوراک
در ای��ن زمینه نداریم .چن��د کار ویژه دختران داریم؟ چند کار ویژه
خردس��االن داریم؟ برنامههایی که تاثیرگذار و ماندگار باش��ند .این
نیازمن��د اتاق فکری برای کودک اس��ت .این بازیگر س��پس گفت:
مدیرانی که س��لیقهای رفتار میکنند ،کسانی که دور انداختهاند را
باید بیاورند .تیم روانشناس و تیم جامعهشناس باید بیاید .ما نسلی
را که میخواهیم تربیت کنیم از همین االن میتوانیم رویش��ان کار
کنیم تا اعتیاد و اغتش��اش کم شود .بازیگر برنامه کودک «فیتیله»
تصریح کرد :در ش��رایط کنونی ،به واسطه خبرهایی که از گوشی به

بچهها میرس��د ،بچهها ترس و استرس دارند .از بس گفتیم خسته
ش��دیم گوش شنوایی نیست .چرا باید شبکه کودکی باشد که هیچ
هنرمندی در آن نباشد چه تعریفی دارد جز اینکه سلیقه یک مدیر
باشد .چقدر تلویزیون برای هنرمندانش هزینه کرده است؟ میلیاردها
هزینه کرده اما وقتی که از این آدم استفاده نمیکند این آدم میرود
در سینمای خانگی و جاهای دیگر کار میکند؛ این سرمایه تلویزیون
است ولی متاسفانه در کارها نگاه کودکانهای به کودک میشود .این
هنرمند که سریال «هش��تگ خاله سوسکه» را برای شبکه نمایش
خانگی کارگردانی کرده و در آن ایفای نقش نیز کرده اس��ت ،با ابراز
ناراحتی از ش��رایط موجود در حوزه کودک افزود :االن چه برنامهای
مثل «زی زی گول��و»« ،خونه مادربزرگه» و «فیتیله» خلق ش��ده
است؟ چرا باید این اتفاق بیفتد؟ من فکر میکنم جناب آقای جبلی
بای��د در این ح��وزه با جدیت تمام ورود و ساختارش��کنی کنند .ما
داری��م ب��رای بچههای این م��رزو بوم کار میکنیم؛ بچ��های که در
سیستان و بلوچس��تان است ،در اهواز است ،احتیاج به شادی دارد،
احتیاج به آموزش دارد ،احتیاج به رنگ دارد .این همه سریال شبانه
میسازند چرا برای بچهها کاری ساخته نمیشود؟ برنامههای فاخر
حوزه کودک کجایند تا بچهها س��راغ آثار کرهایها نروند و عاش��ق

کرهایها نش��وند؟ االن آرزوی بچهها این اس��ت که بروند کره حتی
دوستانش��ان را از میان آنها انتخاب میکنند .اینها برای من درد
است .شاید به برخی از مدیران بربخورد ولی ما در حوزه کودک صفر
هس��تیم .باید قبول کنیم که هیچی نداریم .کجاست جدولی که در
آن کار عروس��کی ،داستانی ،پرورش خالقیت کودک و دینی داشته
باشیم؟ هر کس��ی میآید تجربهای میکند و برای اولین بار در این
حوزه کار میکند و بعد اسمش را کار کودک میگذارند .مسلمی با
بیان اینکه امیدوار اس��ت که این جدیدت در سیاست پیمان جبلی
� رئی��س جدید صداوس��یما � اتف��اق بیفتد ،گف��ت :در زمان آقای
ضرغامی ما هر دو هفته یک بار جلس��های برای کودک داش��تیم .از
زمانی که ایش��ان رفتند ،ش��بکه دو حتی یکبار م��ا را دعوت نکرد
ببینیم چه کار باید بکنیم .االن دوران رقابت است .شاید باید خدا را
ش��کر کرد که بسترهای دیگری فراهم شده است؛ ما هنرمندان اگر
از تلویزیون رانده ش��دیم به شبکه نمایش خانگی میرویم .نمایش
خانگ��ی هم برای این مملکت و برای بچههای این مرز و بوم اس��ت
ولی ما بچههای صداوسیماییم .بچههایی که قدرمان را نمیدانند و
اصال نمیپرسند کجایید و چکار میکنید؟ آنهایی که در رأس کار
کودک هستند چرا از تجربهی کسانی که االن خانهنشین شدهاند و
تعدادشان هم کم نیست ،استفاده نمیکنند؟
دو ت��ا ش��عر و ترانه و یک عروس��ک میگذارند و میش��ود برنامه
کودک! اینها را دیگر بچههای ما قبول نمیکنند؛ ذائقهشان عوض
شده اس��ت .وقتی فیلمهای س��ینمایی میبینند که پر از تصویر و
موسیقی است دیگر سراغ این برنامهها نمیروند .آمار بگیرند ببینند
چقدر بچهها این کاره��ا را نگاه میکنند .هنرمند ایرانی میتواند با
خالقیت ،همین بچهها را پای تلویزیون بنش��اند و پدر و مادرها هم
از خدایش��ان اس��ت که بچهها پای تلویزیون خودمان بنشیدند .اگر
ما برنامهس��ازی نکنیم به آنها خیانت کردهایم .به گزارش ایس��نا،
مس��لمی در پای��ان صحبتهایش درباره آخرین اث��ر تلویزیونیاش
ک��ه عید نوروز س��ال جاری چند قس��مت از آن از تلویزیون پخش
ش��د ،عنوان کرد :جدیدا کاری به نام «جمعمون جمعه» داشتم که
آقای علی س��لیمانی خدابیامرز هم در س��ری جدید آن بازی کرده
اس��ت .این مجموعه را معاونت س��یما به ما س��فارش داد؛ نه گروه
ش��بکه کودک و نه شبکه دو بلکه معاونت س��یما به ما گفت بیاید
کار کنید از آقای ش��اهآبادی � معاون س��یما � تشکر ویژه میکنم.
مجموعهای نمایشی � ترکیبی درباره مشاغل است که نمایش و ترانه
دارد و مهمان هم دعوت میشود .خانم الله صبوری ،شهرام عبدلی،
علی س��لیمانی ،یوسف کرمی ،محمد اسماعیلی و عبد آتشانی جزو
بازیگران این اثر نمایش��ی هستند .تیم آهنگساز و تیم شاعر داریم.
سرپرست نویسندگان آقای کریم خودسیانی است ۶۰ .قسمت ضبط
کردیم و چون برای معاونت سیماس��ت معلوم نیست از کدام شبکه
پخش میشود.

«دی کاپریو» «جیم جونز» میشود

«دین استاکول» درگذشت

«دریا» به لندن رسید

«لئوناردو دی کاپریو» در حال انجام مذاکرات نهایی برای ایفای
نقش «جیم جونز» رهبر جنجالی یک فرقه مذهبی است« .دی
کاپریو» پیش از این بارها در نقش شخصیتهای واقعی از جمله
«ج��ی ادگار هوور»« ،هاوارد هی��وز» و «جوردن بلفورت» ظاهر
ش��ده است .این فیلم توسط کمپانی  MGMتولید میشود .به
گزارش صبا« ،جونز» که رهبر یک فرقه مذهبی بود ،مس��ئولیت
یک��ی از بزرگترین مرگهای دس��ته جمعی تاری��خ را بر عهده
داش��ت ،او یک خودکش��ی گروهی را در سال  ۱۹7۸ترتیب داد
که جان  ۹۰۹نفر را در جونزتاون گویان گرفت.

م�ا داریم ب�رای بچههای این م�رزو ب�وم کار میکنیم؛
بچهای که در سیس�تان و بلوچس�تان اس�ت ،در اهواز
اس�ت ،احتیاج به ش�ادی دارد ،احتیاج به آموزش دارد،
احتیاج به رنگ دارد .این همه س�ریال شبانه میسازند
چرا برای بچهها کاری ساخته نمیشود؟ برنامههای فاخر
حوزه کودک کجایند تا بچهها سراغ آثار کرهایها نروند
و عاش�ق کرهایها نش�وند؟ اینها برای من درد است.
ش�اید به برخ�ی از مدی�ران بربخورد ولی م�ا در حوزه
کودک صفر هستیم .باید قبول کنیم که هیچی نداریم

«دین استاکول» بازیگر آمریکایی که دوران بازیگریاش بیش از
 7۰س��ال به طول انجامید ،روز یکشنبه  7نوامبر در  ۸۵سالگی
درگذش��ت .در میان بهترین نقش آفرینیهای استاکول میتوان
به حضور در نقش اصلی سریال علمی تخیلی «جهش کوانتومی»
(اواخ��ر دهه  ۸۰تا اوایل ده��ه  )۹۰و فیلمهای «ایرفورس وان»،
«تلماس��ه» و «مخمل آبی» اشاره کرد .به گزارش صبا« ،لنگرها
را بکش��ید»« ،قرارداد شرافتمندانه»« ،سفر دراز روز در شب» و
«پاریس تگزاس» دیگر کارهای ش��ناخته شده دین استاکول در
دنیای بازیگری هستند.

فیلم کوتاه «دریا» به نویس��ندگی و کارگردانی صحرا رمضانیان
در ادامه حضور جهانی خود و پس از ش��هر نیویورک این بار در
هجدمین دروه فستیوال فیلم کوتاه لندن شرکت خواهد کرد .این
جش��نواره مورد تایید آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا
( )Baftaاس��ت که در کشور انگلستان برگزار میشود .جشنواره
فیلم کوتاه لندن به عنوان مکان برتر نمایش فیلمهای پیش��رو،
نوآورانه و مستقل کشور انگلستان به رسمیت شناخته شده است.
به گزارش مهر ،این جش��نواره از  ۱۴تا  ۲۳ژانویه  ۲۰۲۲برابر با
 ۲۴دی تا  ۳بهمن در لندن برگزار میشود.

فاطمهمسعودیفر:

«پوست» بهترین اتفاق برای من و حرفهام بود

فاطمه مسعودیفر بازیگر فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی
به��رام و بهمن ارک که این روزها روی پرده س��ینماهای کش��ور
است ،درباره نحوه آشنایی خود با برادران ارک بیان کرد :آشنایی
من با برادران ارک به س��ه س��ال پیش باز میگردد؛ من آن زمان
سال سوم دانشگاه بودم و بسیار اتفاقی دوستم با من تماس گرفت
و از من خواس��ت در یک نمایش��نامهخوانی که در حیاط موسسه
بازیگری ارک در تبریز برگزار میشد ،حاضر شوم که من هم قبول
ک��ردم آنجا ب��ود که بهمن ارک مرا دید و آش��نایی ما رقم خورد.
وی با اش��اره به اینکه بازیگ��ری را از تئاتر آغاز کرده و تا پیش از
«پوس��ت» جلوی هیچ دوربینی نرفته بوده است ،گفت :زمانی که
نقش «مارال» به من پیشنهاد شدم تمام تالش خود را کردم تا آن
را بدس��ت آورم چراکه موقعیت خوبی برایم فراهم شده بود البته
تا  ۶یا  7ماه اول معلوم نبود چه کسی قرار است این نقش را ایفا
کند چراکه برادران ارک همزمان با من از افراد دیگری هم از تست
میگرفتند اما در نهایت با س��ختگیریهای فراوان من برای نقش
«مارال» انتخاب ش��دم .بازیگر «پوست» با اش��اره به اینکه برای
نزدیک شدن به نقش تالش کرد تا خود ،فضای زندگی و زیستش
را به آنچه که در فیلمنامه نوش��ته ش��ده بود ،نزدیک کند ،مطرح
کرد :در آن زمان س��عی کردم خودم را در فضایی که «مارال» در
آن حاض��ر بودم ،ق��رار بدهم و به کارهایی که انج��ام میداد و یا
فکرهایی که در س��ر داشت ،نزدیک کنم البته در هر اثری قبل از
آنکه فیلمنامه به من داده شود یک دفترچه برای نقش پیشنهادی
درس��ت میکنم و کارهایی را که در طول یک روز انجام میدهم،

از زبان کاراکتر مینویسم برای نقش «مارال» نیز این کار را انجام
دادم و هر جا که میرفتم آن را به عنوان دفترچه خاطرات مارال
با خود میبردم جالب اس��ت بدانید زمانی که فیلمنامه را خواندم،
متوجه ش��دم که چه قدر به «مارال» نزدیک ش��دهام و کامال در
ذهنم تثبیت ش��ده بود .مس��عودیفر در جواب به این س��وال که
اساس��ا بازی بدون دیالوگ با چه چالشهایی روبهروس��ت ،عنوان
کرد :به نظر میرس��د نقشهایی که دیال��وگ ندارند و یا دیالوگ
و حضور کاراکتر کمتر اس��ت ،برای بازیگ��ری که آن نقش را ایفا
میکند ،جذاب و در عین حال س��خت است چراکه از اول تا آخر
فیلم اکثر کاراکترها درباره یک فردی صحبت میکنند که نیست
و زمانی که حاضر میش��ود باید از همه ارکان بدن مانند چش��م
و… بهره ببرد تا الیق تعریفهایی باش��د ک��ه دیگر بازیگران در
آن مدت دربارهاش صحبت کردند .وی با اشاره به اینکه سه سال
درگیر این فیلم بوده و همیش��ه س��ر صحنه حضور داشته است،
یادآور ش��د :حتی زمانهایی که فیلمبرداری نداش��تم سر صحنه
حاضر بودم باید بگویم به دلیل ش��رایط سخت کار زمان بسیاری
گذش��ت تا ما بتوانیم سکانسهای کوتاه را فیلمبرداری کنیم .وی
با بیان اینکه حضور در «پوس��ت» به زیست و تجربهاش افزوده و
لحظههای قش��نگی را برایش رقم زده اس��ت ،توضیح داد :پس از
پای��ان بازیام در ای��ن پروژه حس عجیب و غریبانهای داش��تم و
نمیتوانستم از کاراکتر «مارال» فاصله بگیرم اما یکی از آرزوهایم
این ب��ود زمانی که فیلم اکران میش��ود به عن��وان مخاطبی که
هی��چ چی��ز از جریان فیلم نمیداند« ،پوس��ت» را تماش��ا کنم و

«بیبی راننده  »2نوشته شد

«شکار مرگ» در «اهورا»

فیلمنامه «بیبی راننده  »۲نوش��ته شده و قرار است دنباله فیلم
«بیبی راننده» که در میان س��تایش ش��دهترین فیلمهای سال
ِ
 ۲۰۱7بود و در آن س��ال توانس��ت به رقم فروش بیش از ۲۲۶
میلیون دالر در سراس��ر جهان دس��ت پیدا کند ،س��اخته شود..
به گزارش برن��ا؛ «ادگار رایت» در گفتگو با «کری فوکوناگا» که
درباره فیلم «زمانی برای مردن نیس��ت» صورت گرفت از نوشته
«بیبی راننده  »۲خب��ر داد و گفت :در حقیقت
ش��دن فیلمنامه
ِ
«بیبی راننده» نوشته ام .حاال
پیش از این فیلمنامهای برای دنباله
ِ
اما باید راهی پیدا کنم که آن فیلم سرگرمکننده و جذاب باشد.

نمایش��نامه «شکار مرگ» به نویسندگی آیرا لوین و با بازنویسی
و کارگردانی نگار عزیزی پس از گذش��ت سه سال از ترجمهاش
توس��ط دکتر شهرام زرگر ،برای نخستین بار در تماشاخانه اهورا
روی صحنه میرود .درخالصه داستان نمایش آمده است« :شکار
مرگ داستان یک نویس��نده معروف است که مدتی است دچار
رکود قلم ش��ده است .رس��یدن یک نمایش��نامه از سمت یکی
از ش��اگردانش به دس��ت او س��رآغاز ماجراهایی در زندگی وی
میش��ود ».به گزارش ایسنا ،نمایش «شکار مرگ» از  ۳۰آبان تا
 ۱۶آذرماه ساعت  ۱7:۳۰در تماشاخانه اهورا به صحنه میرود.
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ای��ن اتفاق زمان اکران خصوصی اثر برایم رخ داد و بس��یار از این
بابت خوش��حال هستم .بازیگر «پوست» با اشاره به اینکه اگر از او
بپرس��ند دوس��ت دارد با چه فیلمی به سینما معرفی شود باز هم
«پوست» را انتخاب میکند ،تصریح کرد :خوشحالم اولین تجربه
س��ینماییام با «پوست» رقم خورد و همچنان در این سه سال به
این قضیه پایبند هستم که این فیلم سینمایی بهترین اتفاق برای
من و حرفهام بود همچنین اصال حاضر نیس��تم این اثر را با هیچ
فیل��م دیگری عوض کنم چراکه یکی از فیلمهای مورد عالقه من
در تصویر ،فیلمنامه ،داس��تان ،زبان و… است .مسعودیفر ادامه
داد :متاس��فانه پس از «پوست» درگیر تحریم جشنوارهها و کرونا
شدیم و با وجود آنکه این فیلم سینمایی به جشنواره کن هم رفته
بود اما جش��نواره برگزار نشد و هضم این موضوع برای من که در
ش��روع مس��یر هستم و س��خت و تلخ بود اما از مسیری که پیش
روی��م قرار گرفت و افرادی که با آنها کار کردم ،راضی هس��تم و
امیدوارم الیق این باش��م که در این مس��یر قدمهایم را ثابت نگه
دارم .به گزارش هنروتجربه ،این بازیگر در پایان خاطرنش��ان کرد:
الزم نیس��ت کسی از تهران به س��راغ شهرهای مختلف برود بلکه
فیلمسازانی که از خطههای مختلف ایران هستند لطف بزرگی در
حق س��ینمای ایران میکنند اگر به ش��هر خود بازگردند و اثری
درباره فرهنگ ،زبان ،گویش و افسانههای محلی بسازند به عنوان
مثال جنوب پُر از افس��انههای مختلف است که میتوان درباره آن
فیلم س��اخت امیدوارم فیلمس��ازان به این س��مت بروند که همه
ایران را درگیر سینما کنند چراکه سینمای ایران برای ایران است.

«هال» در «فرار نیمه شب»

«رجینا هال» قرار اس��ت تبدیل به یکی از بازیگران اصلی دنباله
فیلم معروف «فرار نیمه ش��ب» ش��ود که توسط «رابرت دنیرو»
یعنی ستاره فیلم اصلی تهیه میشود« .فرار نیمه شب» در سال
 ۱۹۸۸بی��رون آم��د و در آن رابرت دنیرو نقش یک ش��کارچی
جایزهبگیر را ایفا میکند که میخواهد یک حسابدار مافیا با بازی
چارل��ز گرودین فقید را پیدا کن��د .در این کمدی این دو نفر در
سراس��ر کشور سفر میکنند و قصد دارند هم از دست افبیآی
و هم از دست مافیا فرار کنند .به گزارش مهر به نقل از هالیوود
ریپورتر ،هنوز جزییاتی درباره داستان فیلم منتشر نشده است.

علی رویینتن:

فیلم و سریالها فقط به قشر ثروتمند یا ضعیف میپردازند!

عل��ی روئینتن ،کارگ��ردان س��ینما گفت :با
دهک��ده جهان��ی که ام��روز به واس��طه فضای
مج��ازی پدید آمده اگر بخواهیم موفقیت اثری
چون «بازی مرکب» را تنها در مقیاس کشوری
چون کرهجنوبی بررس��ی کنیم ،این بررس��ی
منطق��ی و درس��ت نخواه��د بود .ب��ه هر حال
کشورهایی چون کرهجنوبی و دیگر کشورهایی
که همواره در زمینههای مختلف رو به پیشرفت
هس��تند رمز موفقیتش��ان در این اس��ت که
اعتماد به نفس کاذب دانس��تن ندارند و همین
که احساس میکنند عقب هستند یا نمیدانند
عاملی اس��ت برای حرکت و موفقیت .روئینتن
خاطرنشان کرد :برخی مواقع داشتن انگارههای
تمدن و پیش��ینه تاریخی فریبدهنده است و
باعث میشود ما با تکیه بر گذشتهمان شکست
بخوریم و در واق��ع در جا بزنیم و میبینیم در
کشورهایی چون کرهجنوبی و ژاپن که از چنین
ویژگیهایی برخوردار نیس��تند همواره در پی
پیش��رفت و تالش برای عقب نماندن هستند.
سریال «بازی مرکب» سوژهای جذاب دارد که
اتفاق��اً در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت
و باعث ش��د تا سر و صدایی به پا کند .او افزود:
س��ریال «بازی مرکب» سوژه بسیار خوبی دارد
اما از ساختار چندانی خوبی برخوردار نیست و
در واقع این سریال یک اثر استودیویی است که
قصهای جذاب و دراماتیک را تعریف میکند اما
همین سریال اگر فیلمنامهاش را یک نویسنده
ایرانی به یک��ی از پلتفرمها میبرد به هیچوجه
امکان س��اخت نداش��ت و این نش��ان میدهد
سریالها و فیلمهای خوبی هستند که در کشور
ما هیچگاه س��اخته نش��دهاند .کارگردان فیلم
سینمایی «دل شکس��ته» در ادامه اظهاراتش
تأکید کرد :کشورهای جهان سومی کشورهای
دنبالهرو هس��تند و باید نمون��های از موفقیت
وجود داشته باشد تا به آن رجوع کنند .در واقع
اگر فیلمنامه خوب و جذابی را شما بخواهید به
پلتفرمها ارائ��ه دهید باید نمونهای از آن وجود
داشته باشد که موفق بوده تا بتوانند به ایده شما
اعتماد کنند .به همین دلیل میبینیم که امروز
در سینما و شبکه نمایش خانگی آثار ما یا آثاری
کمدی شدهاند یا فیلمهایی هستند که به طبقه
پایین جامعه میپردازند .او افزود :س��ینمای ما
در واقع به دهه پیش از انقالب برگشته و امروز
تلویزیون هم در همین شرایط قرار گرفته است
و این اتفاق بس��یاری خطرناکی است .ما امروز
به س��اخت و پخش آثار متف��اوت و متنوع نیاز

داریم و برای داشتن اینگونه آثار وجود هنرمند
و مولف جسور الزامی است و قطعاً مولف جسور
به واسطه وجود مدیر جسور امکان رشد و خلق
اث��ر را پیدا میکند .ای��ن کارگردان تأکید کرد:
البته ما مولفهای جس��ور داریم .فیلمس��ازانی
چون س��عید روس��تایی و محمد کارت که آثار
متنوعی ساختند و به سراغ قشر ضعیف جامعه
رفتند فیلمسازان جسوری هستند که جریانی
از آثار آنها شکل گرفت و فیلمسازان بسیاری
به س��راغ آن رفتند چرا که ش��کل فیلمسازی
آنه��ا به نوعی نتیجه خوبی داش��ت و همه به
دنباله یک مس��ئله امتحان پس داده بودند .در
ای��ن وضعیت ما نیاز به س��ریالها و فیلمهایی
داریم که نس��بت به آنچه که امروز رایج اس��ت
متفاوت باش��ند .قش��ر عظیم��ی از جامعه ما و
ش��اید حدود  7۰درصد جامعه متعلق به طبقه
متوس��ط هستند اما در فیلمها و سریالهای ما
آنچه که میبینیم یا مربوط به قش��ر متمول و
ثروتمند اس��ت یا قشر ضعیف و فقیر و در واقع
بخ��ش اعظمی از جامعه از س��ینمای ما حذف
شده اس��ت .روئینتن خاطرنشان کرد :مسئله
این اس��ت که تهیهکنندههای ما میلی به انجام
کار جدی��د با فضا و موضوع��ی متفاوت ندارند.
آنها ت��الش میکنند اثری بس��ازند که مورد
پس��ند پلتفرمها باش��د و فقط ب��ه درآمدزایی
فکر میکنند اما نمیدانند که اتفاقاً درآمدزایی
در گرو س��اخت اثر متفاوت است .من میدانم
در مردم م��ا فطرتی وج��ود دارد که غیر قابل
پیشبینی اس��ت و از یک جایی به بعد خواهیم
دید که دیگر فیلمهایی که سوژهشان پرداختن
به مسائل مردم پایین شهر است مورد استقبال
قرار نمیگی��رد و حتی س��ریالهای الکچری
هم به این سرنوش��ت دچار میشوند و مطمئن
باش��ید که به زودی پلتفرمه��ا هم بازار خود را
از دس��ت میدهند .به گزارش برنا ،او در پایان
افزود :متأسفانه س��رمایهگذارهای ما در شبکه
نمایش خانگی ب��ه پول فکر میکنند و دغدغه
فرهنگ ندارند ،کس��ی که با این هدف وارد این
عرصه میشود به فرهنگ و هنر نگاه و برخورد
کاالی��ی دارد .کاش هنرمن��دان ه��م چی��زی
مثل قسم پزشکی داش��تند که وقتی وارد این
عرصه میش��دند حاضر نمیش��دند ارزشهای
فرهنگیشان را بفروشند .بخش اعظمی از مردم
کشور ما از سینما و تلویزیون ما حذف شدهاند
و همی��ن عام��ل خواهد بود تا م��ردم از آثار ما
استقبال نکنند و به سراغ آثار خارجی بروند.

سینمای جهان

آغازماجراجوییعربستانیهادرسینما

عربستان سعودی سرانجام
امس��ال نخس��تین دوره
جش��نواره فیل��م «دری��ای
س��رخ» را با حضور فیلمها
و چهرههای شناختهش��ده
بینالملل��ی کلی��د میزند.
فیلم عاش��قانه «س��یرانو»
س��اخته «جو رای��ت» کارگردان انگلیس��ی به
عن��وان فیل��م افتتاحیه نخس��تین جش��نواره
فیلم «دریای سرخ» عربس��تان انتخاب شده؛
رویدادی که به عنوان یکی از پروژههای اصلی
س��عودیها برای تنوع بخش��یدن ب��ه اقتصاد
نفتمح��ور و تبدیل این کش��ور به یک قطب
فیلمس��ازی در خاورمیانه مطرح اس��ت .اولین
دوره این رویداد س��ینمایی چهار سال پس از
رفع ممنوعیت س��ینما در عربستان از  ۶تا ۱۵
دس��امبر ( ۱۵تا  ۲۴آذر) در منطقهای تاریخی
در شهر جده که یکی از محوطههای ثبتشده
در فهرست میراث جهانی یونسکوست ،برگزار
میش��ود و جای��زه  ۱۰۰ه��زار دالری ب��رای
بهتری��ن فیلم ،جای��زه  ۳۰ه��زار دالری برای
برن��ده جایزه بهترین کارگردان��ی و جایزه ۲۰
هزار دالری نیز برای برنده جایزه هیئت داوران
در نظر گرفته شده است .مسئوالن این رویداد
س��ینمایی امروز (سهشنبه  ۱۸آبان) فهرستی
از فیلمهای حاضر در این جش��نواره را منتشر
کردند که ش��امل فیلمهای جدید از سینمای
عرب ب��ه همراه آثار بینالملل��ی چون «دختر
گمشده» س��اخته «مگی جیلنهال»« ،مونالیزا
و ماه خونین» س��اخته آنالیلی امیرپور ،انیمه
« »Belleس��اخته «مامورو هوسودا» فیلمساز
ژاپنی نامزد اس��کار و «س��الن هودا» س��اخته
«هانی اب��و اس��عد» کارگردان شناختهش��ده
فلس��طینی میشود .از سینمای ایران نیز فیلم
«ج��اده خاکی» به کارگردان��ی پناه پناهی در

بخ��ش رقابت��ی جش��نواره
«دریای س��رخ» عربس��تان
به نمایش گذاشته میشود.
«ادوارد وینت��روپ» مدی��ر
س��ابق بخ��ش دوهفت��ه
کارگردان��ان ک��ن به عنوان
مدیر هن��ری اولی��ن دوره
جشنواره س��ینمایی «دریای سرخ» در کشور
عربس��تان س��عودی حض��ور دارد و «کاترین
دنوو» بازیگر سرش��نای س��ینمای فرانس��ه به
هم��راه «ج��ک الن��گ» وزیر س��ابق فرهنگ
فرانسه و «گاسپار نوئه» کارگردان آرژانتینی از
جمله میهمانان مهم این جشنواره هستند که
تاکنون حضورشان قطعی شده است .نخستین
جش��نواره فیلم «دریای س��رخ» قرار بود سال
گذش��ته آغاز به کار کند ام��ا به دلیل افزایش
ش��مار مبتالیان به ویروس کرونا در عربستان
لغو شد .سال گذشته «الیور استون» کارگردان
مطرح هالیوودی به عنوان رئیس هیئت داوران
انتخاب ش��ده بود اما هنوز مش��خص نیس��ت
امس��ال بار دیگ��ر دعوت س��عودیها را قبول
میکن��د یا خیر .هدف بلندپروازانه عربس��تان
سعودی برای ایجاد یک صنعت سینما در سال
 ۲۰۱۸و همزم��ان با قتل جمال خاش��قچی،
روزنامهنگار منتقد حکومت عربس��تان متوقف
ش��د اما حاال پس از گذشت چند سال شرایط
در ح��ال تغیی��ر اس��ت و فضا برای س��اخت
پروژههای س��ینمایی در خاک عربس��تان نیز
فراهم ش��ده اس��ت .به گ��زارش ایس��نا ،قرار
است از اواس��ط نوامبر ،فیلم اکشن «قندهار»
به تهیهکنندگی «جرارد باتل��ر» و کارگردانی
«ری��ک روم��ن وو» در نزدیکی ش��هر مدینه
مقابل دوربین برود و کمپانی بزرگ عربستانی
 MBCنی��ز تهیهکنندگ��ی و س��رمایهگذاری
مشترک این فیلم را بر عهده دارد.

کتاب

قاچاق کتاب مورد بررسی قرار میگیرد

علیرضا اس��ماعیلی مش��اور اجرای��ی معاونت
فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی
پیرام��ون قاچ��اق کتاب گفت :قاچ��اق کتاب
همواره به عنوان یک آس��یب ،صنعت نش��ر را
با چالشهای قاب��ل توجهی درگیر خود کرده
است این آسیب بزرگترین ضررها را به ناشران
و نویس��ندگان وارد میکند و تاثیر مستقیم بر
چرخه صنعت نشر دارد.
وی در همین راس��تا ادامه داد :آس��یبهای
قاچاق کتاب از دی��د معاونت فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس��المی دور نمانده اس��ت
ل��ذا برنامههایی در این زمین��ه در نظر گرفته
شده البته باید تاکید کنم که پیگیری معضل
قاچاق کتاب مدتها اس��ت که در دستور کار
قرار گرفته ،اما پیگیری این آس��یب به عنوان
یک دغدغه در حوزه نش��ر به صورتی جدیتر
پیگیری خواهد ش��د .اس��ماعیلی تاکید کرد:
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی تنها متولی
پیگیری قاچاق کتاب نیس��ت بلکه دستگاهها

و بخشهای متعددی هس��تند که مسئولیت
پیگی��ری را برعهده دارند و نابودی این معضل
نیازمند همراهی و همکاری همه دس��تگاهها
اس��ت ب��ا این ح��ال وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس��المی کارگروهی را تش��کیل داده تا بتواند
آس��یب در حوزه قاچاق کتاب را مورد بررسی
ق��رار داده و برنامههای��ی را در این زمینه در
دس��تور کار قرار دهد این مهم با شکلگیری
معاون��ت جدید قوت بیش��تری گرفته و برای
رس��یدگی به این معضل جلساتی برگزار شده
اس��ت امیدواریم با کمک س��ایر دستگاهها به
نتای��ج قابل قبولی دس��ت یابیم .ب��ه گزارش
میزان ،وی در روند بررس��ی و تصویب احکام
در کاه��ش قاچاق کت��اب را مهم دانس��ت و
خاطرنش��ان کرد :چنانچه احکام تصویب شده
در طی جلسات کاهش آس��یب قاچاق کتاب
به مرحله اجرا گذاش��ته ش��ود ش��اهد کاهش
و از بی��ن رفت��ن معضلی به ن��ام قاچاق کتاب
خواهیم بود.
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سیاسی

مکث

فتوایجدیدآیتاللهسیستانیدربارهرژیمصهیونیستی

آیتاهلل سیستانی به استفتایی درباره ممنوعیت
خریــد و فروش از مراکز تجاری که بخشــی از
سود آن برای کمک به رژیم صهیونیستی هزینه
میشود ،پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق
به اســتفتای مربوط به خرید از فروشگاههایی
که بخشــی از ســود آن برای حمایــت از رژیم
صهیونیســتی تعلــق میگیــرد ،اعــام کرد:

«درصورتی که قطعا اثبات شــود شرکتهایی
از اســرائیل به صورت مؤثــر حمایت میکنند،
دادوســتد و معامات محصوالت و تولیدات این
شرکتها جایز نیست».
به گزارش بغداد الیوم ،مرجع عالیقدر شــیعیان
پاسخ داد که اســتفاده از تولیدات و محصوالت
رژیم صهیونیستی که به صورت قطعی ثابت شود
از این رژیم حمایت میکنند ،جایز نیست.

نگاه

انتقاد ذوالنوری از گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش

نماینده مردم قم در مجلس از گزینه پینشهادی
رئیس جمهور برای تصدی وزارت خانه آموزش
و پرورش انتقاد کرد و گفت :گزینهای که برای
وزارت آموزش و پــرورش انتخاب میکنید یا
باید شــخصیت امتحان پس دادهای باشــد یا
اینکه گزینهای از درون خود وزارت باشد.
به گزارش ایســنا ،مجتبی ذوالنوری در جلسه
علنی جلــس شــورای اســامی در تذکری
خطاب به وزیر راه و شهرســازی گفت :سایت
ثبت نام مســکن ملــی در قم بــه دلیل نبود
زمین بســته اســت .نبود زمین در استانهای
گیان و مازندران به دلیل وجود کوه و جنگل
توجیهپذیر اســت ،اما قم استان بیابانی است و
نبود زمین هیچ توجیهی ندارد.
نماینــده مردم قــم در مجلــس از وزیر راه و
شهرسازی خواســت تا هر چه سریعتر شورای
عالی شهرســازی را وادار کند تــا پروژه ۱۸۰
هکتاری و  ۵۶۰هکتاری زمین را برای ساخت
و ساز مسکن حل کند.
وی در ادامه طی تذکــر دیگری به خطاب به
رســتم قاســمی گفت :منوریل (مونوریل یک
شیوه حملونقل است که شباهتهایی با قطار
ریلی دارد) در قم تبدیــل به یک آیینه دق و
وهن نظام شده اســت .این ابوالهول در مقابل
چشــمان مردم قرار دارد .هر چه سریعتر طی
تدبیری آن را تعیین تکلیف کنید.

> سه برابر شدن قیمت گاز مصیبت است

ذوالنوری همچنین از افزایش قیمت حاملهای
انــرژی انتقاد کرد و در تذکــری به وزیر نفت
گفت :قیمت گاز صنعت را سه برابر کردهاید و
اکنون به یک مصیبت تبدیل شده است .تدبیر
کنید تا مانند بــرق برای مصرف خانگی دچار
مشکل نشــویم .قیمت قبوض برق بسیار باال
رفته است .مردم مشکل دارند و  ۴برابر کردن
قیمت برق جفا در حق مردم اســت ،فکری به
حال مردم کنید.
> توقع نبود چنین شخصیتی را
به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کنید

وی در پایان خطــاب به رئیس جمهور گفت:
گزینهای که بــرای وزارت آموزش و پرورش
انتخــاب میکنید یا باید شــخصیت امتحان
پس دادهای باشــد که بعــد از معرفی وی به
مجلــس ،بهجــت و خوشــحالی در بدنه این
وزارتخانه بــه وجود بیاید و مورد اســتقبال
در مجلس قرار بگیــرد و یا اینکه گزینهای از
درون خود وزارت باشد ،زیرا فرهنگیان معرفی
شخصی غیر از بدنه این وزارتخانه را توهین و
تحقیر نسبت به خود میدانند .ما گزینههای
قــوی فراوانــی داریــم و توقع نبــود چنین
شخصیتی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش
معرفی کنید.

دولت

رضایی :مصمم هستیم که تحریمهای داخلی و خارجی برداشته شود

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به نقش
کارآفرینان در حل مشــکات اقتصادی کشور،
گفت :مصمم هســتیم که تحریمهای داخلی و
خارجی برداشته شــود .به گزارش ایرنا ،محسن
رضایی در جلســه با اعضای اتاق بازرگانی ایران
با طرح این پرسش که چطور در جهان ،جنگها
را دولتها و اقتصاد را مــردم اداره میکنند ،اما
در ایران این موضوع بالعکس شده است ،گفت:
ما در کشور ظرفیتهای عظیم و گمنامی داریم
که با شناســایی و بهرهمنــدی از آنها میتوان
شکوفایی در کشــور ایجاد کرد .رضایی با تأکید
بر اینکه باید در نقــش دولت و حضور مردم در
اقتصاد یک تحول ایجاد شــود ،اظهار داشــت:
منظور از هدف اقتصاد دســتیابی به رفاه ملی و
پیشرفت کشــور و تقویت اقتدار ملی است .وی
با اشــاره به اینکه اقتصاد از  ۳الیه پوست پیازی
تشکیل شده است که بر روی هم شکل میگیرد،
وانگاه به اهداف اقتصادی میرســیم ،افزود :مغز
این الیهها قیمتها و بازار است بنابراین سامان
یافتــن بازارها از مهمترین اهداف اقتصادی ملی
است .با درســت کردن بازارهای کامل ورقابتی
قیمتها درست میشود .الیه دوم ثبات اقتصادی
و مالی اســت .کنترل تــورم وکاهش بیکاری و
رشد سرمایهگذاری وثبات نرخ ارز موجب ثبات
اقتصادی میشــود .الیه سوم الگو و ریل اقتصاد
هر کشور اســت .که دراثر نقشه راه اقتصاد ملی
بوجود میآید .رضایی تأکید کرد :نقشه راه اقتصاد
ملی دولتهای گذشته مشخص نبوده و برای همه
استانها و بخشها یک نسخه واحد مینوشتند لذا

در هر سه الیه نیازمند اصاحات سخت هستیم
یکی از این اصاحــات یارانههای پنهان و ثبات
اقتصادی و تنظیم بودجه دولت و تجارت وهدایت
نقدینگی است .معاون اقتصادی رئیس جمهوری
با تأکید بــر اینکه ثبات اقتصادی بســیار مهم
است ،خاطرنشــان کرد :حتی اگر بازاری درست
هم باشد با وجود بیثباتیهای مالی و اقتصادی
نتیجه درستی در پی نداریم .دولت و کارآفرینان
کشورمان دست به دست هم دهند تا ایران بیشتر
از این مشــکل اقتصادی نداشته باشد .رضایی با
اشــاره به نقش کارآفرینان در حل مشــکات
اقتصادی کشور ،گفت :اولین نقش این است که
جای صندلی دولت و مردم در اقتصاد عوض شود
و اقتصاد کشور به مردم واگذار شود .البته این کار
دشوار است چون روابط ناصحیحی شکل گرفته
که دل کندن از آن برای عدهای بســیار سخت
اســت .معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار
داشــت :موضوع دیگر تحریمها است ما مصمم
هستیم که تحریمهای داخلی و خارجی برداشته
شود .رضایی با اشاره به نقش زنجیرههای ارزش
در اقتصــاد ،تصریح کرد :زنجیرههای ارزش باید
کامل شود و ازطرف دیگر به جای پول به سمت
اعتبار حرکت کنیم .وی با اشاره به اهمیت هدایت
نقدینگی برای رفع مشــکات اقتصادی کشور
گفت :فضای تجارت کشور را بازتر خواهیم کرد.
زیرا بخشی از تورم مربوط به گرههایی است که
در عمل وجود دارد و اجازه نمیدهد تورم کاهش
یابد و برای این منظــور برنامههایی را تدوین و
درحال اجرا هستیم.

مجلس

موافقت کمیسیون اجتماعی با تحقیق و تفحص از شستا

عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای
اســامی از موافقت این کمیســیون با تحقیق
و تفحص از شســتا و صندوق تامین اجتماعی
بازنشستگی صداوسیما در صحن علنی مجلس
خبر داد .کیومرث ســرمدی والــه در گفتگو با
ایسنا ،در تشریح جلســه سه شنبه کمیسیون
اجتماعی مجلس شــورای اســامی بیان کرد:
این جلســه دو دستور کار داشت که یکی بحث
تحقیق و تفحص از شستا (شرکت سرمایهگذاری
سازمان تامین اجتماعی) بود و با دعوت از رئیس
سازمان تامین اجتماعی و رئیس شرکت شستا
موارد مورد تحقیق و تفحص در  ۱۰بند مطرح شد.
وی در ادامه تصریح کرد :مباحثی مانند انتصابات
با صاحیتهای غیر حرفهای و استفاده از افراد
غیر توانمند و کارشناس در پستهای مختلف،
عملکرد غیر شفاف شستا که بزرگترین شرکت
مالی سازمان تامین اجتماعی است و بیعدالتی در
توزیع خدمات درمانی اعم از ضعف ارائه خدمات
در بیمارستانهای شهرهای دور و تمرکز امکانات
در تهران از جمله این موارد بود که مورد ســوال
قرار گرفت .همچنین ضعف در مدیریت در بعضی
از اســتانها وعدم عدالت در پرداختهای داخل
سازمان و اختاف فاحشی که بین پرداختهای
مختلــف وجود دارد از دیگــر موضوعات مطرح
شــده در این رابطه بود .نماینده مردم اســدآباد
در ادامه بیــان کرد :یکی دیگر از محورهای این
تحقیــق و تفحص اعمال نظر غیرکارشناســی
دربــاره ازکارافتادگیهــا بــود بــه ایــن نحو
که در مواردی بعضی از افراد که واقعا ازکارافتاده
هستند اینگونه تشخیص داده نمیشوند و بعضا
افرادی که ممکن اســت مشکات آنها در حد

از کار افتادگی نباشــد ،ازکارافتاده محســوب
میشوند .ســرمدی محور بعدی این تحقیق و
تفحص راعدم حمایت از کارگران ســاختمانی
و فرشــبافان و بالطبع اقشار آسیبپذیر تحت
حمایت این سازمان برشمرد و گفت :بحث آخر
نیز فقدان اطاعرسانی به موقع از ورود شستا به
بازار بورس و ســرمایه بود .اینها مواردی بود که
مطرح شد و شخص متقاضی تحقیق و تفحص
توضیحات الزم را ارائه کرد و مســئولین هم به
دفاع و ارائه گزارش الزم پرداختند که در نهایت
با رای مخفی اعضای کمیسیون اجتماعی این
تحقیق و تفحص رای آورد که در صحن علنی
مجلس مطرح شــود .وی در رابطه با دســتور
دوم جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسامی اظهار کرد :دســتور بعدی در رابطه با
تحقیق و تفحص از صنــدوق تامین اجتماعی
بازنشســتگی صداوســیما بود که چند محور
داشت .از جمله درآمدهای ارزی ،ریالی ،هزینهها
و واردات آنها تا نحوه فروش اماک و مستغات
و نحوه جذب نیرو در این صندوق ،بحث اخذ ارز
 ۴۲۰۰به مبلغ اخذ شده و نحوه هزینه کرد آن
و حضور برخی از نمایندگان ادوار و بازنشستگان
کشوری در این صندوق مورد تحقیق و تفحص
قرار گرفت .عضو کمیســیون اجتماعی مجلس
شــورای اســامی اضافه کرد :این موضوع نیز
با بیان نماینــده تحقیق و تفحص و دفاعی که
مسئولین این صندوق از صداوسیما داشتند ،در
نهایت با اجماع نمایندگان کمیسیون اجتماعی
ایــن موضوع نیز رای مثبت گرفت و قرار شــد
بررســی و ادامه کار در صحــن علنی مجلس
پیگیری شود.

پرداخت پول به مخبران کرونایی در چین

افشا کنید و  ۱۵هزار دالر جایزه بگیرید

فعالیتهای ضد کرونا در چین به عنوان یک ســرمایه سیاسی برای
تمجید از فضایل رهبران چین مورد استفاده قرار میگیرد.
مقامات یکی از شهرهای چین در ازای افشای جدیدترین مراکز شیوع
بیماری به مخبران کرونایی هزاران دالر پول میدهند.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانســه ،پرداخت پول به
ردیابان منشاء شیوع کرونا به عنوان بخشی از «جنگ مردمی» برای
خنثیسازی و مهار بزرگترین شیوع همهگیری در ماههای اخیر چین
ارائه شده است.
چین دیروز (سه شنبه) از شناسایی  ۴۳مبتای داخلی خبر داد.
شــیوع نوع دلتا ویروس کووید  ۱۹در  ۲۰استان چین افزایش یافته
و باعث  ۲رقمی شدن تعداد مبتایان در  ۳هفته گذشته شده است.
در حالیکه که بسیاری از کشــورها محدودیتهای کرونایی را لغو یا
کم میکنند ،مقامات پکن سرســختانه به استراتژی «کووید صفر»
پایبند هستند و با قرنطینههای طوالنی و بسته نگهداشتن مرزها تعداد
مبتایان را پائین نگه داشته اند.
شــیوع کنونی کرونا بیش از  ۴۰شــهر را درگیر کرده و در این میان
مقامات شهر «هیهه» چین میگویند به مخبران منشاء شیوع کرونا
 ۱۰۰هزار یوان ( ۱۵۵۰۰دالر) جایزه میدهند.
«هیهه» شهری در شمال چین و هم مرز با روسیه است.
مقامات دولتی شهر در اطاعیهای اعام کردند« :جنگ مردمی» برای
کشف هر چه سریعتر منشاء شیوع کرونا و کشف زنجیره انتقال برای
پیشگیری و کنترل همهگیری ضروری است.

پولی شــدن آزمایش تشخیص کووید ۱۹-در
افغانستان در حالی صورت میگیرد که سطح
فقر در این کشــور به باالی  ۹۰درصد رسیده
است.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت ،مسئوالن «وزارت صحت»
(بهداشت) «امارت اسامی» طالبان ،تمامی دستگاههای تشخیص
کرونا ( )PCRدر شــهر کابل را به یک شرکت خصوصی داده و آن
شرکت در قبال آزمایش کرونا از مردم پول میگیرد .وزیر بهداشت
طالبان کارتهای واکسن کرونا که دارای کد تشخیص بینالمللی
( )QR CODEاســت را به یک فــرد داده و آن فرد هم در قبال
صدور آن از مردم پول میگیرد.
یک مقام بلندپایه وزارت بهداشــت افغانســتان به شرط محفوظ
ماندن نامش ،پرده از فســاد گســترده در رهبری آن وزارتخانه در
امارت طالبان برداشــت .او میگوید ،در دوران گسترش همهگیری
کرونا در افغانستان ،وزارت بهداشت  ۲۸آزمایشگاه تشخیص کرونا
مجهز به دســتگاههای  PCRدر  ۲۸استان افغانستان ایجاد کرد.
این آزمایشگاهها در سراسر افغانســتان به صورت رایگان احتمال
ابتــای مراجعان به کووید ۱۹-را تشــخیص میدادنــد ،اما حاال
وزارت بهداشت امارت طالبان ،آنها را به یک شرکت خصوصی در
افغانستان واگذار کرده است که در قبال انجام آزمایش کووید۱۹-
از مردم پول میگیرند.

مقامات میگویند که موارد قاچاق ،شکار غیرقانونی و صید برون مرزی
باید فورا گزارش شود .به گفته آنها کسانی که کاالهای وارداتی را به
صورت آناین خریداری میکنند باید آنها را اســتریل کرده و برای
آزمایش ارسال کنند.
موج اخیر کرونا در چین میلیونها نفر را به قرنطینه برده و قوانین سفر
داخلی را تشــدید کرده است .فعالیت بسیاری از هواپیماها و قطارها
لغو شده است.
تعداد زیادی از مبتایان استان «هنان» در مدارس شناسایی شدهاند.
مقامات سازمانهای بهداشــت و درمان نیز خواستار واکسیناسیون
سریعتر کودکان هستند.

طالبان تست کرونا را پولی کرد
به گفته این مقام وزارت بهداشــت ،دفتر مرکزی آن شرکت با نام
«مهمند بازان سلوشن» در خیابان  ۱۵وزیراکبرخان ،در قلب شهر
کابل دفتر قرار دارد ،فعالیت خود را از کابل آغاز کرده است ،و اکنون
آزمایشگاههای دولتی وزارت صحت را به تصرف خود درآورده است.
این مقام وزارت بهداشــت افغانستان در ادامه میگوید که در شهر
کابل  ۸دستگاه پیشرفته « »PCRموجود است که در سه آزمایشگاه
آن وزارت فعالیت دارند .تنها دو دستگاهی که در یک آزمایشگاه در
منطقه قصبه خانهسازی کابل فعال هستند ،میتوانند روزانه در دو
شیف ،نتیجه حدود  ۱۰هزار آزمایش را تشخیص دهند.
به گفته او ،دســتگاه تماماتوماتیک بیمارستان افغان-ژاپن یکی از
بهترین ابزارهای تشخیص کووید ۱۹-در منطقه است .این آزمایشگاه
و  ۲۷آزمایشگاه دیگر در سراسر افغانستان آزمایش تشخیص ابتای
افراد به کووید ۱۹-را به رایگان انجام میدادند .حاال وزارت بهداشت
طالبان این آزمایشگاهها را به آن شرکت خصوصی داده است و آن
شرکت بابت هر آزمایش  ۲۵۰۰افغانی معادل  ۳۰دالر آمریکایی از
متقاضیان دریافت میکند.
وزارت بهداشــت دولت پیشــین افغانســتان بــرای جلوگیری از
سوءاستفاده از کارتهای واکســن کرونا ،بهخصوص برای کسانی

کریمی قدوسی:

میگویند جلوی واکسن زدن
رهبر انقالب را بگیرید

نماینده مردم مشــهد در
مجلس در نشست علنی
پارلمان از موضعگیریها
علیــه واکسیناســیون
عمومی انتقاد کرد.
به گزارش فــارس ،جواد
کریمی قدوسی در نطق
میان دســتور خــود در
نشست علنی مجلس گفت :ولی امر مسلمین
بعد از شــنیدن نظارت و رأی کارشناســان و
مدیران سیاســی و اجرایــی در دوران بحران
کرونا کــه جانهای ملــت را تهدید میکرد،
فرمودند واکســنی که برای کرونا آماده شده
است ،مایه افتخار است .آن را انکار نکنید .این
مایه عزت یک کشور است.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت:
واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی
باشد ،باید به هر شکل ممکن تامین شود و در
اختیار همه مردم قرار گیرد.
وی افزود :صدها بار در دوران انقاب اسامی
به ویــژه در دوران دفاع مقــدس و زمانی که
شخصیتهای انقابی و جهادی و والیی مردم
و جوانان بسیجی در حال تربیت در پای منابر
شما بود ،داســتان هارون مکی ،شیعه تنوری
امــام صــادق (ع) که مصداقــی در اطاعت از
پیروی از ولی امر مســلمین بــود را برای ما
تعریف کردید .جریــان انقابی را این مکتب
پرورش داده و خواهد داد.
کریمی قدوسی خاطرنشان کرد :سؤال ما این
است که آیا قرائت جدیدی در اطاعت از والیت
به نام زنده کردن گفتمــان امام و رهبری در
راه است که به ما میگویید کمیسیون امنیت
ملی جلوی واکســن زدن رهبری را بگیرد .ما
میگوییم ،ولی امر مسلمین در تزریق واکسن
هم تاکید کردند و هم خود را در انظار عمومی
قرار دادند و دو بار واکسن زدند .به ما میگویید
فهم شما از والیت درست نیست.
نماینــده مردم مشــهد در مجلس شــورای
اسامی اظهار داشت :چرا بعضی از ما در حال

دوقطبیسازی طب نبی و
طب سنتی هستیم؟ چرا
تدابیر ستاد کرونا را که،
ولی مسلمین همه ملت
را به رعایــت مصوبات و
تدابیر آن دعوت میکند،
خــاف شــرع مقدس و
عقل و منطق میدانیم و
این موضع غلط را ترویج میکنیم.
وی افــزود :در  ۸ســال دفاع مقــدس به امر
امام(ره) مسئله اصلی کشــور را دفاع معرفی
کردنــد و همه ملت را به دفاع فــرا خواندند،
دوقطبی دفاع و ضددفاع اصا به وجود نیامد.
ملت  ۳۰۰هزار شــهید در دفاع مقدس تقدیم
اسام کرد و پیروز شد و ویروس خطرناکی به
نام صدام و حزب بعث را از بین برد.
کریمی قدوسی خاطرنشان کرد :آیا با ویروس
کرونا کــه تاکنون بیــش از یکصدهزار نفر از
ایــن ملت تلفات گرفته ،جز بــا راهکار تجربه
دفاع مقدس میتوان مقابلــه کرد؟ باید همه
ما ملت شــریف را اقناع به رعایت تدابیر ،ولی
امر مســلمین و ســتاد مقابله با کرونا کنیم.
غیر از این عمل کنیم ،با حکم آنچه شما خود
فرمودهاید این اقدام خاف عقل منطق و شرع
مقدس است.
نماینــده مردم مشــهد در مجلس شــورای
اســامی اظهار داشت :رئیســی فردی است
دارای عــزم جدی برای مقابلــه با نفوذ ،خط
قرمزهایش اســام و ملت اســت نــه وزراء،
نزدیکان و دوستانش.
وی افزود :دولت فعلی هم مانند اصل انقاب با
مبارزه حاصل شده ،با مبارزه حفظ خواهد شد
و جریان انقاب هوشیارانه در مجلس و بیرون
مجلس اجازه تضعیف این دولت را نخواهد داد.
کریمی قدوسی در پایان گفت :بعضی از ما به
خصوص روسای کمیسیونها آدمهای خوبمان
را جاهایی گذاشتهایم ،ولی وای به حالمان اگر
مشکات ملت حل نشود و آنگاه مجلس و ملت
شما را مؤاخذه خواهند کرد.

براساس آمار رسمی ،بیش از  ۳.۵میلیون واکسن به کودکان بین  ۳تا
 ۱۱سال در چین تزریق شده است.
موضع ســختگیرانه ضد ویروس پکــن در هفتههای اخیر بحثهای
زیادی را در محافل عمومی جلب کرده است .فعالیتهای ضد کرونا
در چین به عنوان یک سرمایه سیاسی برای تمجید از فضایل رهبری
چین مورد استفاده قرار میگیرد.
«گوان یی» ویروسشــناس و استاد دانشگاه هنگکنگ در مصاحبه
با تلوزیون «فونیکس» چین که در رســانههای اجتماعی این کشور
بازتاب یافته ،خواســتار دادههای بهتر برای ارزیابی واکســن چینی
شده است.
او در این باره گفت« :نباید بدون آزمایشــات گسترده اسید نوکلئیک
برای شناسایی موارد کووید  ۱۹تزریقهای تقویتی را انجام دهم».
او در مقابل خواســتار آزمایش آنتی بادی و به روزرسانی به موقع از
سوی ســازندگان واکسن در مورد اثربخشــی تزریقها در برابر انواع
مختلف ویروس شد.
چین  ۵واکســن تائید شده و مشروط دارد که میزان اثربخشی آنها
بین  ۵۰تا  ۷۹درصد متغیر است .این واکسن از رقبایی چون فایزر و
مدرنا عقب مانده است.
«شــینهوا» خبرگزاری رسمی چین به انتقاد از مخالفان رویکردهای
چین در کنترل بیماری کرونا پرداخت و گفت :اقدامات سختگیرانه
برای مهار شــیوع هنوز بهترین راه برای نجات جان انسانها در برابر
بیماری کرونا است «و تاشهای پکن را» غیرقابل انکار خواند.

کــه از این کارتها در مســافرتهای خود به
کشورهای دیگر اســتفاده میکردند ،سیستم
درج  QR CODEیا «رمزگان پاسخ سریع»
را در کارتهای واکسن ایجاد کرده بود .با اسکن «رمزینه» در کارت
واسکن ،تارنمای وزارت بهداشت مشخصات فرد واکسینه شده و نوع
واکسن را آشکار میساخت.
اما اکنون وزیر بهداشت امارت طالبان ،همه کارتهای واکسن را به
همراه سر ِور سیستم و تارنمای آن ،در اختیار فردی از نزدیکان خود
قرار داده اســت .آن فرد هم در قبال صدور هر کارت  ۲۰۰۰افغانی
(معادل  ۲۵دالر آمریکایی) میگیرد و بدون نیاز به دریافت واکسن،
برای متقاضیان کارت صادر میکند .از آن مبلغ صرفا  ۴۰۰افغانی
(معادل  ۵دالر آمریکایی) به وزارت بهداشت پرداخته میشود و بقیه
به جیب آن فرد میرود.
پولی شدن آزمایش تشــخیص کووید ۱۹-در افغانستان در حالی
صورت میگیرد که ســطح فقر در این کشــور به باالی  ۹۰درصد
رسیده اســت .پرداخت  ۳۰دالر برای تشخیص کرونا در وضعیتی
که عایدات روزانه یک خانواده به پایینتر از یک دالر رسیده است،
باعث میشــود تا انجام آزمایش تشخیص کرونا ازعهده شهروندان
خارج باشد و حتی اگر نشانههای ابتا به کرونا هم در آنان بروز کند،
مجبور باشند بدون تشــخیص مثبت یا منفی بودن آن به زندگی
ادامه دهند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا:

رشد  ۴برابری تولید گاز ایران
به رغم تحریمها

«اداره اطاعــات انرژی آمریــکا» اعام کرد
ایران به رغم تحریمهای بینالمللی در  ۲دهه
گذشته میزان تولید از میادین گازی خود را به
بیش از  ۴برابر افزایش داده است.
به گزارش عصرایران ،بر اســاس گزارش اخیر
اداره اطاعــات انرژی آمریکا ( )EIAایران در
فاصله ســالهای بین  ۱۹۹۹تا  ۲۰۱۹میزان
تولید ساالنه گاز طبیعی خود را از  ۲به بیشاز
 ۸.۴تریلیــون فوت مکعب افزایــش داده که
حاکی از رشد  ۴برابری است.
بر اساس گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا:
علیرغم تحریم ها ،تولید گاز طبیعی خشــک
ایران در  ۲۰ســال گذشــته به طور پیوسته
افزایش یافته است.
علیرغم تحریمهای بینالمللی ،ایران در سال
 ،۲۰۱۹بیــش از  ۸.۴تریلیــون فوت مکعب
( )Tcfگاز طبیعی خشــک تولید کرد که این
کشــور را به ســومین تولیدکننده بزرگ گاز
طبیعی خشک جهان پس از ایاالت متحده و
روسیه تبدیل کرد.
تولید گاز طبیعی در ایران طی  ۲دهه گذشته
علیرغم تحریمهایی که بر صــادرات انرژی،
تراکنشهای مالی و واردات برخی فناوریهای
ایران تاثیر گذاشته ،بهطور پیوسته رشد کرده
اســت .تقاضای گاز طبیعــی داخلی ایران که
تحریمها بر آن تاثیری نــدارد ،محرک اصلی
رشد تولید گاز طبیعی ایران بوده است.
از سال  ،۲۰۱۸زمانی که دولت ایاالت متحده
از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) خارج
شــد و تحریمهای نفتی ایــران را بازگرداند،
رشــد تولید گاز طبیعی ایران کند شده است.
اگرچه تحریمهای بخش انرژی بیشتر بر تولید
و صادرات نفت خام و سوختهای مایع ایران
تاثیر گذاشت ،اما این تحریمها تولید و صادرات
گاز طبیعی را نیز محدود کرد و رشــد تولید
ُکند شد زیرا ایران نمیتوانست میعانات گازی
را که به صورت مشــترک با گاز طبیعی تولید
میشود ،صادر کند.
بازگردانــدن تحریمهــای نفتی علیــه ایران

سفر وزیر خارجه امارات به دمشق پس از  ۱۰سال
رســانههای عربی از ســفر وزیر امور خارجه امارات به سوریه پس از
گذشــت  ۱۰ســال خبر دادند .به گزارش رسانههای منطقه« ،شیخ
عبداهلل بن زایــد» وزیر امور خارجه امارات به عنوان اولین مقام بلند
پایه اماراتی سه شنبه پس از گذشت  ۱۰سال وارد دمشق شد .الشرق
االوســط و برخی رسانههای اماراتی و روسی خبر دادند که سفر وزیر
خارجه امارات یکی از مراحل نزدیک کردن دو کشور پس از قطع روابط
دیپلماتیک بین آنهاســت که پس از بحران سوریه در سال ۲۰۱۱
ایجاد شده است .خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع آگاه
نوشت« :فیصل مقداد» وزیر امور خارجه سوریه در فرودگاه بینالمللی

دمشق از همتای اماراتی خود استقبال کرد و این دو بافاصله به دیدار
«بشــار اسد» رئیس جمهور سوریه ســوریه رفتند .همچنین پایگاه
اطاعرسانی «الوطن اوناین» سوریه به نقل از منابع رسانهای از ورود
یک هواپیمای اماراتی به فرودگاه بینالمللی دمشق خبر داد و افزود:
این هواپیما حامل «شــیخ عبداهلل بن زاید» وزیر امور خارجه امارات
اســت که به عنوان یک مقام عالی رتبه اماراتی پس از گذشــت ۱۰
ســال (از سال  )۲۰۱۱به دمشق سفر کرد .شبکه روسیه الیوم نیز از
ورود یک هواپیما به فرودگاه دمشــق که حامل یک هیئت بلندپایه
سیاسی است ،خبر داد و افزود :این هیئت برای شکستن انزوای دمشق

همچنین بر توافقات با شرکتهای خارجی در
پروژههای توسعه میدان گاز طبیعی نیز تاثیر
گذاشــت و برنامههای بلندمدت دولت ایران
برای ایجاد زیرساخت برای صادرات گاز طبیعی
مایع را بــه تاخیر انداخت .از آنجایی که ایران
به دلیل تحریمها نتوانســته است به فناوری
الزم برای مایعســازی گاز طبیعی دست یابد،
این برنامههای توســعهای تاکنــون به خوبی
پیش نرفته است.
بیشتر رشد تولید گاز طبیعی ناشی از توسعه
میدان دریایــی پارس جنوبی در خلیج فارس
است که در سال  ۱۹۹۰کشف شد .تولید گاز
طبیعی در پارس جنوبی در ســال  ۲۰۰۳آغاز
شــد و تاکنون  ۲۳فاز از  ۲۴فاز توسعه آن در
دســت بهرهبرداری است .اگرچه همه فازهای
پارس جنوبی بــه حداکثر ظرفیت تولید خود
نرســیده اند .میدان گازی پــارس جنوبی با
حداکثر ظرفیت میتواند ساالنه  ۹.۴۹تریلیون
فوت مکعب گاز طبیعی تولید کند.
ایران دارای برخی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی
اثبات شده در جهان است و در سال  ۲۰۲۰پساز
روســیه دومین ذخایر گاز طبیعی را در اختیار
دارد .تقریبا تمام گاز طبیعی تولید شده ایران در
سال  ۲۰۱۹در داخل کشور مصرف شده است
و در ســال  ،۲۰۱۹ایران به جز سه کشور دیگر
یعنی آمریکا ،روسیه و چین ،بیشترین میزان گاز
طبیعی را مصرف کرده است.
در ایران بخشهای مســکونی و تجاری از گاز
طبیعی برای گرمایــش فضا و بخش صنعتی
برای خوراک به ویژه در صنعت پتروشــیمی
استفاده میکنند .ایران همچنین حجم نسبتا
کمــی گاز طبیعی را به صــورت منطقهای از
طریق خطــوط لوله مبادله میکند .از ســال
 ۲۰۱۷کــه صادرات ایران به عراق آغاز شــد،
صــادرات گاز طبیعــی ایران به میــزان قابل
توجهی افزایش یافته اســت .ایران در ســال
 ۲۰۱۹به ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان و عراق
گاز طبیعی صادر کرد .ایران همچنین مقداری
گاز طبیعی از آذربایجان وارد کرده است.

از دامن اعراب است که از  ۱۰سال قبل ادامه یافته است .پیش از این
«شیخ عبداهلل بن زاید» وزیر امور خارجه امارات چند ماه قبل خواستار
بازگشت سوریه به محیط خود (اتحادیه عرب) شد و گفت :چارهای جز
این نیست .وی در آن زمان تاکید کرده بود که این موضوعی نیست
که کسی بخواهد یا نخواهد بلکه موضوعی است که به منافع عمومی،
منافع سوریه و منافع منطقه مربوط میشود .سفر «بن زاید» به دمشق
پس از سلسله رایزنیهایی برای نزدیکی امارات و سوریه انجام شد که
مهمترین آنها تماس تلفنی چند ماه قبل بین «شیخ محمد بن زاید»
ولیعهد ابوظبی و «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه بود.

