
 

هربامداد در سراسر کشور

7
قیمت در سراسر کشور  3000 تومان 12 ربیع الثانی 1443   | سال 23 | شماره 6163 18 November 2021 |   1400 پنجشنبه 27 آبان

ترور ساختگی، 
الکاظمی را  از دور خارج کرد!

بررسی آخرین تحوالت سیاسی - انتخاباتی عراق
 در گفتگوی آفتاب یزد با محمدصالح صدقیان، کارشناس خاورمیانه

مجلس را دسِت کم گرفته بودید یا آموزش و پرورش را؟! سوال
 از دولت

2

سال هاست  مســئوالنی با چهره های 
تکراری همچنان تصمیم گیر هستند »بد« 
است و »بدتر« آن است که این چهره ها 
غالبا عملکرد ضعیف و کارنامه پر ابهامی 

داشته اند.
به نظر می رســد این نقیصه جدی باید 
حالجی وبررسی شود.این بحث قطعا 
جناحی و حتی سیاسی  نیست.موضوعی 
بیشتر فنی است که چرا باید این دایره 
قدرت اینقدر بسته و تنگ باشد که افراد 
 علیرغم عملکردهای اشــتباه و زیانبار 

باز هم براحتی وزیر و وکیل شوند؟!
آیا کسی و جریانی و یا محققی بررسی 
نموده این مسئله چه تاثیری بر اعتماد 
اجتماعی می گذارد؟آیا مشخص شده 
موضوع بدبینی تام و تمام مردم نسبت به 
سیاسیون که نشات گرفته از همین مسئله 
است در آینده و همین حاال چه تاثیراتی 

می گذارد و گذاشته است؟
اجازه دهید با توجه به ایامی که در آن 
قرار داریم مثالی بیاورم.فردی نیست در 
این ملک که نداند در آبان ســال 1398 
چه رخ داد.این حادثــه چرا به وقوع 
پیوســت؟ نقش بی اعتمادی جامعه و 
بی تدبیری مسئوالن تکراری چقدر بوده 
است؟اگر از من بپرسید صد در صد این 
دو عامل در شروع بحران نقش داشتند.

یعنی ، اوال جامعه گوشش بدهکار سخن 
مسئوالن تکراری  نیست و ثانیا بنزین با 
بی تدبیری و سهل انگاری به نوعی گران 

شد که جامعه منفجر شود.
حال سوال این است:آیا دولت رئیسی 
طی 4 و 8سال آینده قصد ندارد قیمت 
 حامــل های انــرژی را افزایش دهد؟

با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور 
قطعا این دولت هم ناچار اســت دیر 
یا زود قیمت هــا را افزایش دهد تا به 
اصطالح دخل اش به خرج اش بخورد.

با توجه به وضعیــت اعتماد عمومی 
جامعه و حضور مسئوالنی که تکراری 
 هستند و تصمیمات تکراری گرفته اند 
چه تضمینی وجود دارد خدای ناکرده 

حادثه آبان ماه 98 تکرار نشود؟!
 آری؛ بنده نیز این نکته بدیهی را می پذیرم

 که مســئوالن با تجربه و سرد و گرم 
چشــیده نظام به نوعی سرمایه هستند 
 و نباید آنان را حاشــیه نشــین کرد و

 از دست داد اما باید قبول کرد و پذیرفت 
که این نگاه به شکل افراطی حاکم شده 
و بسیاری در حال سوء استفاده از این 

موضوع هستند!
راه حل روشــن است و تکراری:دایره 
قــدرت باید باز شــود و چهره های 
جدید،علمی ،پاکدست و با انگیزه وارد 
میدان شوند.تاکید بنده بر علمی بودن 
 چهره های جدید به این دلیل اســت 
 که این مطالبه  به معنی ورود داماد های 
بزرگترین  ؛خیر.آنهــا  نیســت  جوان 
حسن شــان ازدواج با دختران اهالی 
ندارند!کم  قدرت است و هنر دیگری 
نیســتند جوانانی که پشت دیوارهای 
رانت ،خویش ســاالری و جناح بازی 
 مانده اند و از دســت مــی روند.آنان

 سرمایه هایی هستند که اگر ژرف نگر 
باشیم نسبت به شرایطی که دارند باید 

بسیار اندوهگین باشیم.آیا چنین است؟

چهره های تکراری 
تصمیمات تکراری

سید علیرضاکریمی
سردبیر

سرمقاله

می توان برای 
همه مشکالت کشور 
راه حل علمی پیدا کرد

2

ما به واسطه شرقی بودنمان، دارای احساساتی 
قوی هستیم و این احساسات در روابط روزمره 
ما هم نمود دارد، اما مســئله ای که این روز ها 
در جامعه با آن رو به رو هستیم کاهش روابط 

اجتماعی به دلیل همه گیری کرونا است.
تا پیش از این همه سعی می کردند از حال هم 
با خبر باشند، به دیدار اقوام و خانواده بروند و 
اوقات فراغت خود را در جمع های دوستانه یا 
خانوادگی به سر ببرند اما به یکباره کرونا همه 
عادت های اجتماعیمان را نقش بر آب کرد و 
 ما در شرایطی قرار گرفتیم که منع رفت و آمد
 کــم کم تبدیل بــه عادت هــای زندگیمان 
شــد. قانون ممنوعیت تردد شبانه هم بعد از 
یک ســال به آن اضافه شــد و تا به خودمان 
جنبیدیم متوجه شــدیم که عادت کرده ایم 
قبل از ســاعت 10 شب در خانه باشیم! همه 
این عوامل کم کم تبدیل به خصلت هایی شد 
که گرچه نا خواســته به وجــود آمده بود اما 
بدون اعتراض هم آن را پذیرفته بودیم. حاال 
دیگر رو بوســی و دست دادن از خصلت های 
مــا ایرانی ها دور شــده و احوالپرســی ها به 
مکالمات تلفنی خالصه شــده است. مجموع 
ایــن رفتار ها اگر چه در نهایت به دلیل حفظ 
ســالمتی افراد جامعه صــورت گرفته اما در 
ضمیر نا خودآگاه ما شخصیتی ساخته است 
 که تفاوت چشمگیری با خود واقعی ما دارد.
  به همین دلیل هم جامعه هر روز بیش از پیش 
به ســمت مجازی شــدن و زندگی های تک 
هسته ای پیش می رود و این موضوع گرچه در 
کشور های دیگر پذیرفته شده و به عنوان یک 
اصل از آن یاد می شود اما برای ما ایرانی ها که 
به زندگی های جمعی عالقه داریم افسردگی و 

پیری زودرس را به همراه دارد.
از ســوی دیگر کودکان و نوجوانان، دیگر به 
زندگی تک هســته ای عادت کرده اند و حاال 
و بعــد از طی کردن این دوســال کرونا زده 
می توان گفت که به نوعی جمع گریز شده اند.
 این در حالی است که اگر شخصیت آن ها با 
چنین روالی شــکل بگیرد دیگر باید با ایران 
گذشــته خداحافظی کرد چرا که بدون شک 
عصــر جدیدی در روابط اجتماعــی افراد در 
آینده رقم خواهد خورد که کمتر شباهتی به 

گذشته دارد.
 در نهایت اینکه جامعه امروز ما از بعد روابط 
اجتماعــی با ســال های قبــل از کرونا قابل 
مقایسه نیست و بدون شک همین امروز هم 
با ســال های بعد قابل مقایسه نخواهد بود و 
به نظر می رسد باید خودمان را برای روزهای 

سخت تر از کرونا آماده کنیم.

کرونا، عامل کاهش
 روابط اجتماعی

شادان کریمی
جامعه شناس

یادداشت-1

ســرجوخه های مغموم شــامات رنگ ســرخ 
پیراهن های خود را از یاد بردند وقتی زیر منگنه 
کشــنده یوزپلنگ ها کم آوردند و در ورزشگاه 

ملک عبداله دوم خاک مال شدند. 
یاران عمــر ســوما هرگز تصــور نمی کردند 
اینگونه برابر آریایی ها تحقیر شوند و شانه ها و 
ساق هایشان بوی ناکامی بگیرد. بوی شکست در 

خانه بی درخت. 
تیم ملی ایران در سه شنبه ای که فقدان طارمی 
و جهانبخــش را به هیچ وجه حــس نکرد با 
نمایشی تهاجمی نود دقیقه قلعه دمشقی ها را 
به توپ بست و یک آن حتی باز نایستاد. بازی 
دلبرانه تفنگداران خط میانی ما که هر گاه اراده 
کردند از دیوار دفاعی ســوری ها به سالمت رد 
شدند و شــم گلزنی باالی سردار بی بدیل خط 
آتش ما سبب شــد تا تیتراژ نهایی با نغمه ای 
شورانگیز همراه شود و ایران از قلب امان به جام 

جهان نما سالم جانانه ای دهد. 
حــاال ما آن باال ایســتاده ایم. باالتر از چشــم 
بادامی های کره جنوبی و با مرور نت های پایانی 
به این می اندیشیم که تصویر دلربای یک اتوپیای 
پرشعف، از تخم چشم های ســیاه سردار آغاز 

خواهد شد. 
دوحه آغوش خود را به روی سربازان سفیدپوش 
وطن گشــوده و تیم 1۶ امتیــازی گروه A با 
تلنگری چمدان های خود را به ســوی مقصد 
خواهد بســت تا فریاد لیاقت مــام میهن را در 

بزرگترین کارزار قرن طنین انداز کند. 

سفیدها 
در داالن بهشت! 

امید مافی
روزنامه نگار

یادداشت-2
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برنامه های مختلفی برای مقابله با فقر و ریشه کنی 
آن در سطح جهانی تعریف شده است. 

دسته ی اصلی این راه حل ها سیاست اقتصادی 
رشد است. 

بر اساس این نظرگاه رشد اقتصادی همه جانبه ی 
جامعــه در نهایت باعث خواهــد که طبقات 
آسیب پذیر نیز از شــرایط نابسامان اقتصادی 
خارج شده به استانداردهای یک زندگی مبتنی 

بر رفاه معمول نزدیکتر شوند. 
این راه حل اگر به درســتی اجرا شود، می تواند 

تاحدی موثر باشد. 
اما آنچه در عمل در اکثر موارد رخ می دهد این 
است که رشــد اقتصادی مزبور به طور متوازن 
همه ی طبقات جامعه را متنفع نمی کند. بدین 
ترتیب که طبقات قدرتمند اقتصادی که معموال 
از روابط قدرت نیز برخوردار هستند، کفه ی رشد 
اقتصادی را بیش از وضعیت منصفانه و متعادلی 
که باید براساس تالش و شایستگی افراد باشد، 
به نفع خود ســنگین می کنند. این مسئله ای 

جدید هم نبوده سابقه ی تاریخی دارد. 
زمانی که فرایند صنعتی شــدن به عنوان یک 
نقطه ی عطف در اقتصاد دنیا رخ داد، عواید ناشی 
از آن به هیچوجه به طور متوازن توزیع نگردید. 
شرایط طبقه ی متوســط و خصوصا طبقه ی 
پرتعداد کارگران که اتفاقا نقش عمده ای در تولید 
سرمایه ی ناشی از این تحول اقتصادی داشتند، 
نه تنها بهتر نشــد که در موارد زیادی بدتر و به 

سمت استثمار بیشتر رفت.

سیاستهای مقابله با فقر
و شرایط اثربخشی 

بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی 

یادداشت-3

در شــرایط حاضر که مردم با انواع مشکالت 
ریز ودرشــت دســت به گریبان هســتند و 
فضای افســردگی وغم، انســانها را محاصره 
نموده است، نمایندگان مردم که با وعده های 
 گوناگــون وارد بهارســتان شــدند، درعمل

  به جای گامهای بلند و سریع به سوی نشاط 
اجتماعی و رفاه اقتصادی، ســخن از طرح و 
تصویــب قوانینی به میان می آورند که چهل 
ســال پیش باید مطرح وتصویب میشــد نه 
حاال. نزد بسیاری از افرادمخصوصا اشخاص 
تنها و بعضــی از نوجوانان وجوان، نگهداری 
از حیوانــات فقط یک ســر گرمــی وتفریح 
نیســت، بلکه یک رفتار عاطفی واحساسی 
برای پرکــردن حفره های روحی میباشــد. 
ظاهرا طرح ممنوعیت نگهداری سگ، گربه، 
الکپشت و جانوران دیگر و مجازات اینگونه 
افراد در مجلس در حال طرح و بررسی است. 
از نگاه رفتارشناســی عاطفی برای برخی از 
افراد این حیوانات و جانوران، در حکم فرزند 
وحتی عزیزتر از وی می باشــد. تفاوت بسیار 
هســت بین افرادی که برای خوشــگذرانی 
و چشــم، هم چشــمی از اینگونه حیوانات 
مخصوصا سگ نگهداری میکنند و اشخاصی 
که جهــت کمک گرفتن ازســگهای راهنما 
)نابینایــان( و نگهبانی از ســرمایه و زندگی 
خود بهــره میگیرند. باید قطعا بین افراد یاد 
شده تمیز قائل شده و اوضاع روحی وعاطفی 

افراد را در نظر گرفت. 

شاهکار جدید 
مجلس 

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-4

تهران نهایتاً آمادگی خود را برای از سرگیری 
مذاکرات هسته ای با گروه غربی در ۲۹ نوامبر 
به کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا اعالم 
کرد. ایــن اعالمیه که مورد اســتقبال ایاالت 
متحــده و اتحادیه اروپا قــرار گرفت، پس از 
رایزنی هایی که با دوســتان خــود انجام داد و 
پس از نهایی کردن چشــم انداز روشنی برای 
ســازوکار مذاکرات در دولت جدید به ریاست 
سید ابراهیم رئیســی پس از توقف شش دور 
مذاکرات صورت گرفت، مذاکراتی که به توافق 
برای احیای »توافق هسته ای« با دولت حسن 
روحانی رئیس جمهور سابق ایران منتهی نشد. 
ایرانی ها خواستار مذاکراتی جدی شده اند که 
به لغو تحریم های اقتصــادی و احیای توافق 
هســته ای منجر شــود. این دعوت با دعوتی 
مشــابه از طرف آمریکایــی مطابقت دارد که 
حاکی از تداوم بی اعتمادی بین دو طرف است 
که ما را نسبت به نتیجه مذاکراتی که در پایان 
ماه جاری از ســر گرفته می شود، »محتاطانه 
خوشــبین« می کند. دلیل این »خوش بینی 
 محتاطانــه« بــه دلیــل چالش هــای واقعی
 پیش روی مذاکرات است، چه از طرف ایران و 

چه از طرف آمریکا. 
یک/ تحریم هایی که از آن صحبت می شــود 
مربوط به برنامه هسته ای ایران است و نه همه 
تحریم های اعمال شــده از سوی آمریکا علیه 
ایران. مانند مواردی که بر اساس حقوق بشر، 
تروریسم یا سیستم موشکی تحمیل شده است. 

معاهده دوجانبه 
برای نجات توافق هسته ای

محمد صالح صدقیان
کارشناس روابط بین الملل

یادداشت-5
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 رهبر معظم انقالب: 

قوه قضائیه: فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت

محرمانه  نیست
تیتر

یادداشتها

معاهده دوجانبه 
 برای نجات توافق هسته ای
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کرونا، عامل کاهش
 روابط اجتماعی

1

بابک خطی

سیاستهای مقابله با فقر
و شرایط اثربخشی

1

امید مافی

سفیدها 
در داالن بهشت!

1

مجید ابهری

شاهکار جدید 
مجلس

1
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 نمایندگان با مصوبه ای ممنوعیت واردات خودرو را لغو کردند اما شرایط آن به گونه ای است که کسی نتواند اقدام کند

شوخی تلخ مجلس با موضوع واردات خودرو



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

 
  

 رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با اش��اره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای 
تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره 
استقرار دولت سیزدهم تاکید کرد: تالش شود تا روند 
تامین بودجه بدون اس��تقراض از بانک مرکزی تا پایان 

سال ادامه یابد.
به گزارش ایس��نا، در این جلس��ه وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه »رشد اقتصادی بدون تورم« 

ارائه ک��رد.در این برنامه سیاس��ت های حوزه پولی، 
مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تش��ویق تولید، اجرا 
و تکمیل پروژه های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته 

است.
بر اس��اس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه های سایر 
بخش های تیم اقتصادی دولت از جمله س��ازمان برنامه و بودجه، 
تلفیق شده و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ 

با رویکرد و هدف کنترل تورم و تامین رشد اقتصادی کشور آماده 
و ارائه ش��ود. در این جلسه همچنین س��ازمان برنامه و بودجه از 
وضعیت بودجه س��ال جاری گزارش��ی ارائه کرد که مبنای آن به 
کارگیری تمهیداتی از جمله تامین بودجه بدون استقراض از بانک 

مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این زمینه تاکید کرد: تالش شود 
تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال 

ادامه یابد.

نظارتجامعبرقیمتکاالهایاساسیگسترشمییابد

مسیر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: نظارت مستمر بر نحوه 
توزیع کاالهایی که تعیین قیمت شده ضروری است و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و 
نیروهای مردمی سازماندهی شده باید با جدیت در این زمینه عمل کنند.در این جلسه که جمعی از وزرا و 
مسئوالن دستگاههای اجرایی حضور داشتند، بر ضرورت نظارت جامع بر قیمت همه کاالها و اقالم مورد 
نیاز مردم با محوریت ۲۱ قلم کاالی اعالمی تاکید و مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات طرحی 
برای اقدامات ضروری در جهت بازدارندگی بیشتر جرائم ارائه دهند./ایسنا
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۱6۴5- برخ��ی مس��ئوالن ی��ا نمایندگان 
مجل��س حرف ها و وعده های��ی ندهند که 
اس��باب طنز مردم شود. یعنی چه ظرفیت 
تولی��د غذا برای 7۰۰ میلیون نفر را داریم؟ 
مردم در ش��رایط بد اقتصادی هستند این 

حرف ها یعنی چه؟ )8/۱۴(
۱5۰3- ظاهرا خود آقای محسن رضایی هم 
از شرایط اقتصادی موجود ناراضی هستند 
که از محاصره اقتصادی و مش��کل فروش 

نفت سخن می گویند. )8/۱۴(
۱5۱۰- م��ا چقدر توانس��تیم یک اقتصاد 
مقاوم و موثر در برابر تحریم ها ایجاد کنیم 
که قابلیت خنثی کردن حداقل بخش��ی از 

تحریم ها را دارا باشد؟ )8/۱۴(
آفتاب یزد: اقتصاد ایران مقاوم هس��ت ولی 

تحریم ها افزایش یافته است. 
۱52۰- چ��ه فای��ده وقت��ی قیم��ت برنج 
واردات��ی را اعالم می کنند اما در بس��یاری 
از فروشگاهها قیمت برنج همان نرخ قبلی 
است یا می گویند برای ما هنوز برنج با نرخ 

مصوب نیامده. )8/۱۴(
۱53۱- آقای رس��تم قاسمی وزیر مسکن 
وعده های جالبی برای س��اخت مس��کن و 
رونق اقتصادی داده اید. امیدواریم حرفتان به 

بار نشیند. )8/۱۴(
 ،AFC ۱5۴۱- متاس��فانه بیش��تر قوانین
فدراس��یون فوتبال آس��یا به ضرر تیم های 
فوتبال ما ش��ده اس��ت. هیچ حمایتی از ما 

صورت نمی گیرد. )8/۱۴(
۱۴۰۱- آنهای��ی که خواهان محاکمه آقای 
روحانی هستند چرا خواهان محاکمه آقای 

احمدی نژاد نشدند؟ )8/۱۴(
۱۴2۰- آیا فروش مرغ منجمد کیلویی 2۰ 
هزار تومانی انجام می شود و به سهولت در 

دسترس مردم قرار می گیرد؟ )8/۱۴(
۱۴3۰- واکسیناس��یون 6۰ درصدی مردم 
خبر خیلی خوبی است، اما رعایت پروتکل ها 
هم خیلی مهم است که برخی ها متاسفانه 

رعایت نمی کنند. )8/۱۴(
۱۴۴۱- واقعا عجیب بود شهر اصفهان با آن 
همه سابقه کم آبی یک مرتبه چنان بارشی 
را شاهد باشد و شهر دچار آبگرفتگی بشود 
که آن را به شهر ونیز تشبیه کردند. )8/۱۴(
۱۴53- قیم��ت حامل ه��ای ان��رژی نباید 
افزای��ش داش��ته باش��د مگ��ر درآمدهای 
 م��ردم مطاب��ق ب��ا نرخ ها همسان س��ازی 

شود. )8/۱۴(
۱3۱۰- اصولگرای��ان بای��د بدانند درحال 
حاضر همه ارکان قدرت در اختیار آنهاست. 
هرگونه کم کاری یا عدم رفع مشکالت مردم 

به پای آنها نوشته می شود. )8/۱۴(
۱32۰- بر فرض ما روزانه فالن قدر بش��که 
نفت به چین صادر کنیم آیا درس��ت است 
چنین آم��اری روزنامه کیه��ان به صورت 
رسمی ارائه بدهد که بهانه دست دشمنان و 
تحریم کنندگان بدهد؟ این حرف ها حتی با 
قانون دورزدن تحریم ها هم همخوانی ندارد. 

)8/۱۴(
۱33۱- باالخ��ره باید راهی پیدا کنیم تا از 
تحریم ها و محاصره اقتصادی خارج شویم 
نفت هم به راحتی بفروشیم ادامه این شرایط 

برای مردم قابل تصور نیست. )8/۱۴(
۱2۱2- این 23 درصد مردمی که واکسن 
نزده اند بدانند اگر ب��ه خاطر این کار باعث 
ابتالی فردی به کرونا بش��وند مرتکب یک 

ظلم آشکار شدند. )8/۱۴(
۱22۱- چ��را آموزش و پ��رورش می گوید 
ش��رط حضور دانش آموزان واکس��ن زدن 

نیست؟ )8/۱۴(
۱2۴۰- آی��ا طرح س��اماندهی متکدیان و 
کودکان کار واقعا قابلیت اجرایی دارد؟ چند 
سال است این طرح مطرح است اما موفقیت 

کامل نداشته. )8/۱۴(
۱3۰۱- وقتی رئیس ات��اق بازرگانی ایران 
و چین می گوی��د در خطرناک ترین نقطه 
تاریخی تورم در  ۴۰ ساله اخیر هستیم. باید 
خیلی نگران بود و فکر عاجلی به حال کشور 

کرد. )8/۱۴(
۱۱3۰- ص��ادرات و واردات که هر دو برای 
اقتصاد کشور حیاتی اس��ت در گرو روابط 
بین الملل اس��ت. پس اقتصاد بین الملل و 

توجه به آن غیرقابل انکار است. )8/۱۴(
۱۱۴۱- باید مس��ئوالن نظارت جدی تری 
نح��وه  و  زنجی��ره ای  فروش��گاه های  از 

نرخ گذاری های آنها داشته باشند. )8/۱۴(
۱2۰۱- در صورت امکان آماری ارائه دهید 
از خانواده هایی که به خاطر فوت سرپرست 
خانواده به خاطر کرونا دچار آسیب شده اند. 

)8/۱۴(
۱2۰6- حاال که پس از مدتها کم بارش��ی 
ش��اهد بارش ه��ای خوب هس��تیم برخی 
اس��تان ها دچار آبگرفتگی و س��یل شدند. 
نمی دانی��م چقدر می توان با پدیده س��یل 
مقابل��ه کرد و آبه��ای آن را ذخی��ره کرد؟ 

)8/۱۴(
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲

سوال از دولت 
مجلس را دسِت کم گرفته 

بودید یا آموزش و پرورش را؟!
ـ رضا بردستانی: هشتمین رئیس  آفتاب یزد 
جمهور ایران برای تش��کیل سیزدهمین دولت، 
بیستم مرداد ۱۴۰۰، کابینه ی خود را به مجلس 
یازدهم معرفی کرد متشکل از نوزده نام که حرف 
و حدیث ه��ا و تحلیل و تفاس��یر گوناگونی را در 
محافل سیاسی و رسانه ای به راه انداخته بود، نوزده 
نامی که هر تفکری از منظری بدان می نگریست؛ 
یکی از زاویه ی وابستگی های سیاسی و دیگری از 
منظر توانمندی و استیال بر حوزه ای که برای آن 
در نظر گرفته شده و به پارلمان معرفی شده بودند.
سوم شهریور۱۴۰۰ هجده نام از نوزده ناِم معرفی 
شده موفق شدند علی رغم تمامی موافق و مخالف 
خوانی ه��ای موج��ود در مجل��س، ردای وزارت 
بپوشند و تنها حسین باغگلی بود که نتوانست 
 مجلس را برای وزیر آموزش و پرورش شدن مجاب 
و متقاعد کند.اگرچه خوشبینانه ترین پیش بینی ها 
این بود که مجلس در یک نمایش حساب شده در 
نهایت تمامی نوزده ناِم معرفی شده را به کسوت 
وزارت درآورد ام��ا گزینه ی معرفی ش��ده برای 
وزارت آم��وزش و پرورش ب��ه اندازه ی ضعیف و 
غیرقابل دفاع بود که حتی مجلس همسو با دولت 
نیز صالح ندید به این یک مورد خیلی خاص که 
تردیدهایی نیز در رابطه با برخی ارتباطات وی به 
وجود آمده بود اعتماد کرده اجازه دهد با دست پر 
از بهارستان خارج شود. 83 روز بعد و درست چند 
روز بعِد غائله ی حکِم شهردار تهران برای داماد 
خود، این بار از پاستور نامی برای وزارت بر آموزش 
و پ��رورش بیرون آمد که همه ی نگاه ها را دوباره 
به ساختمان بهشت و شهرداری تهران معطوف 
داشت؛ مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی!حرف و 
حدیث ها ش��روع شد و لحظه ی مکث و محِک 
مجلس فرارسید اما مجلس25 آبان دیگر در حال و 
هوای مجلسی که سوم شهریور به هیچ خواسته ای 
از دول��ت، نه نگفت نبود. این بار حتی دفاع تمام 
ق��د کیهان و جوان از »خویشاوندس��االری« نیز 
نتوانست مجلس را برای تخفیف قائل شدن برای 
نوزدهمین ناِم دولِت س��یزدهم مجاب و متقاعد 
کن��د که افکار عمومی نه تنها اصِل دفاِع کیهان 
و جوان از »خویشاوندساالری« و »دامادبازی« را 
نپذیرفت که مجلس نیز احساس خطر کرد که 
تن در دادن به این ساده انگاری وزارت آموزش و 
پرورش و دست کم گرفتِن مجلس � هر دو یا هر 
کدام که باشد � برای حیثیت و اعتبار مجلس به 
عنوان »در رأس همه ی امور بودن«، سمی مهلک 
است.از فضای ذهنی جامعه و مجلس و رسانه و 
محافل سیاس��ی اگر خارج شویم جای خالی دو 
پاس��خ به یک پرس��ش س��اده به دری احساس 
می شود که نمی توان گذشت و نپرسید و آن این 
که؛ دولت سیزدهم برای معرفی »حسین باغگلی« 
و »مس��عود فیاضی« دقیقاً مجلس را دست کم 
گرفت یا آموزش و پرورش را؟ دولت مجاب است 
هر پاسخی به این سؤال بسیار ساده بدهد اما هر 
پاس��خی که به این پرس��ش داده شود به قدری 
وحشتناک اس��ت که ایجاب می کند مجلس و 
دولت در نگریستن به یکدیگر تجدید نظر کنند، 
پاسخ ها به قدری لرزاننده است که باید بهارستان 
و پاس��تور چشم ها را بش��ویند و جوری دیگر به 
ماج��را بنگرند اصال نگاه ای��ن دوقوه به یکدیگر 
یک سوی ماجرا است مهم تر این که دولت باید 
اندیشه  خود درباره  وزارتخانه ای به نام آموزش و 
پرورش را بازبینی، بازسازی و حتی ترمیم کند که 
دست کم گرفتِن مجلس شاید قابل اغماض باشد 
اما قطعا دست کم گرفتن وزارتخانه ای به بزرگی 
آموزش و پرورش، یک دست گرفتن ویران کننده 
و ناامید کننده اس��ت.دولت نمی ت��وان از زیر بار 
پاس��خ دادن به این پرسش س��اده خالصی یابد 
که »حسین باغگلی« و »مسعود فیاضی« خود 
پاسخی آشکار به یک پرسش است و آن این که؛ 
دولت نه تنها مجلس را دسِت کم گرفته بود که 

آموزش و پرورش را نیز به هیچ انگاشت!

وزیر کشور:
 الیحه جامع انتخابات را

 به مجلس ارسال می کنیم
وزیر کش��ور گفت: در برنامه های خود به دنبال 
این هس��تیم که »الیحه جامع انتخابات« را در 
دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارسال 
کنیم.به گزارش خان��ه ملت، احمد وحیدی در 
توضیح آخری��ن وضعیت طرح ممنوعیت تردد 
ش��بانه گفت: این طرح هنوز حذف نشده و در 
حال اجراس��ت، در واقع به دنبال بهتر ش��دن 
شرایط هستیم تا نگرانی ها از پیک ششم شیوع 

ویروس کرونا کمتر شود.
وزیر کشور در ادامه یادآور شد: در برنامه های خود 
به دنبال این هستیم که »الیحه جامع انتخابات« 
را در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی 
ارس��ال کنی��م. وحیدی در خص��وص اقدامات 
وزارت کشور برای مهاجران افغان، تصریح کرد: 
پرداختن به وضعیت مهاجران از کارهای جاری 
وزارت کشور است، بخشی از وضعیت پیش آمده 
ناشی از شرایط موجود در افغانستان است که بر 
افزایش مهاجران به کشورمان تاثیرگذار بوده، اما 
هیچ نگرانی در مورد امنیت مرزهای مش��ترک 

ایران و افغانستان وجود ندارد.

 گزارش کوتاه روی خط آفتاب 

 دولت

آفتاب یزد: باالخره پس از حدود س��ه سال و نیم ممنوعیت واردات 
خودرو، به نظر می رس��د در نهایت مس��یر جدیدی برای واردات این 
محصول به کشور باز شده است و این مسیر جدید که با همت نمایندگان 
مجلس روز گذشته پس از کش و قوس های فراوان تعیین و تصویب شد 
واردات خودرو به ازای صادرات آن است! موضوعی که در فضای مجازی 
دستمایه طنز نیز قرار گرفته و واکنش های متفاوتی به همراه داشت. 
اصل ماجرا این است که نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو 
با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند اما این موافقات حواشی به 
همراه دارد که اصل موضوع را زیر سوال می برد. واردات در ازای صادرات 
به معنی ساده تر یعنی تنها افرادی می توانند خودروی خارجی وارد کنند 
که به ازای آن خودروی تولید داخل صادر کرده باشند؛ به عبارتی پراید 
صادر کنید تا BMW وارد کنید! حال س��وال این اس��ت که آیا واقعا 
چنین قانونی می تواند بازار خودرو را سروسامان بخشیده و منظم کند؟

<موضوع ممنوعیت خودرو از کجا آغاز شد؟
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خرداد ماه سال ۱3۹7 و به فاصله چند 
روز پس از اعالم رسمی خروج آمریکا از برجام، اعالم کرد که واردات بیش 
از ۱3۰۰ قلم کاال به کشور ممنوع خواهد بود و در میان آنها نام خودرو نیز 
به چش��م می خورد. به این ترتیب جز خودروهایی که پیش از این دستور 
جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو 
جدید وجود نداشت و این روند در سال های بعد نیز به دلیل مدیریت منابع 
ارزی ادام��ه پی��دا کرد. پس از آن نیز در این مدت هر زمان که زمزمه هایی 
 در خصوص احتمال از سرگیری واردات خودرو شنیده می شد تمام راه ها به 
بن بست کشیده می شد. در سال گذشته در هنگام تحویل الیحه بودجه 
۱۴۰۰ به مجلس، موضوع واردات خودرو بار دیگر مطرح ش��د؛ به نحوی 
که دولت در میان درآمدهای پیش بینی شده، بخشی را به واردات خودرو 
اختصاص داده بود. البته در نهایت گزارش ها نشان داد که این ردیف درآمدی 
به ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک اختصاص داشته و ربطی به 

واردات جدید ندارد.
<نمایندگان وارد عمل شدند

با این حال، چند ماهی است که نمایندگان مجلس، بررسی طرحی را با 
هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بخشی از آن نیز به واردات 
اختصاص دارد. طبق طرح نمایندگان مجلس، در صورتی که افراد در 
حوزه خودرو و صنایع وابس��ته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن 
را خواهند داش��ت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. از سوی 
دیگر اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان 
واردات خودرو خواهد داشت. اما شورای نگهبان در چند مرحله با طرح 
نمایندگان مخالفت و اعالم کرد تا زمان رفع ابهام ها، اجازه قانونی شدن 
آن را نخواهد داد. محل اصلی اختالف در رابطه با منش��ا ارزی بود که 
می توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری 
بوده و چگونه به دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که 
افراد منشا ارز خود را اعالم و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت.
فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این چند بار تاکید کرده بود که با 
واردات خودرو مخالف نیست، اما در شرایط فعلی هم با از سرگیری آن 
موافق نیست و الاقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر 
صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور 

که حسینی کیا،نماینده مجلس گفته  سرانجام نظر فاطمی امین نیز 
برای از سرگیری واردات تامین شده است.

<نامه نگاری های رئیس مجلس
در این میان، دوشنبه هفته جاری، سید احمد رسولی نژاد، نایب رئیس 
کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف به آملی الریجانی درباره 
واردات خودرو خبر داد.وی در این خصوص توضیح داده بود: »ریاست 
مجلس مکاتباتی را با رئیس مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم 
نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت ۴2 سال از پیروزی 
انقالب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد 
پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت 
خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می دهیم، 
تنظیم بازار خودرو اس��ت و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو 

داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می کند.«
 او مط��رح ک��رده بود:»یک��ی از ش��رکت های خودروس��ازی اقدام به 
پیش فروش 3۰ هزار میلیارد تومان خودرو کرده  و جالب است که اعالم 
می کنند به مشکالت آنچنانی خورده اند. جای تعجب است که اکثرا 
نمایشگاه ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس 
چگونه وارد شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به  
طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد 

می شود و به طراحان طرح تهمت می زنند.«
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی کاری برخی نهادها 
با مجلس گفت: »اگر این گونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عمال 
سنگ روی سنگ بند نمی شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی 
و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم 
است و این حق مردم ما است که خودرو مناسب داخلی و خارجی سوار 
ش��وند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و 

کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.«
<مسیر جدید واردات خودرو

بر همین اساس، باالخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات 
خودرو، به نظر می رس��د در نهایت مس��یر جدیدی برای واردات این 
محصول به کشور باز شده است. نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز 
گذشته در نشست علنی مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در 
مورد اصالح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای 
نگهبان را با ۱۹3 رای موافق، ۹ رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 
23۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.بر این اساس ماده )۴( این 
طرح بدین شرح اصالح می شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند 
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط 
با انواع صنایع نیرو محرکه نس��بت به واردات خودرو برای تنظیم بازار 

اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، ش��اخص های 
کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد 
مجاز واردات آنها )متناس��ب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای 
موثر( به صورت ساالنه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این 
م��اده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و 
گزارش آن را هر س��ه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

شورای اسالمی ارائه کند.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف اس��ت سیاست های 
تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به 
انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و 

اعمال کند.
تبصره ۴- دس��تور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای 
وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توس��ط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
<مداخالت غیر ضروری مجلس

با این حال باید دید مس��یر جدیدی که برای واردات خودرو در پیش 
گرفته شده  می تواند بازار خودرو را سر و سامان ببخشد؟ علی مصطفوی، 
کارش��ناس خودرو در این خصوص به آفتاب یزد گفت:» واقعیت این 
است که این موضوع ربطی به مجلس ندارد و این مداخله غیر ضروری 
است که مجلس به مسئله خودرو ورود می کند و قانون تصویب می کند، 
 ما به اندازه کافی در کش��ور قانون داریم. یکی از بزرگترین مش��کالت 
در اقتصاد کشور ما این است که ما در عرصه های مختلف قوانین متعدد 
و بعض��ا موازی و متناقض داریم، بنابراین ما نی��از به قانون نداریم که 

مجلس ورود کرده و میخواهد قانون تصویب کند.«
وی تصریح کرد:» اگر واقعا آقایان نگران تنظیم بازار خودرو هس��تند 
باید بدانند که بازار دو طرف دارد، یک طرف عرضه است و یک طرف 
تقاضا؛ چرا همه بر بازار عرضه تاکید دارند در حالی که بزرگترین مشکل 
بازار خودرو تقاضا اس��ت، دولت اول باید سامانه ای تحت عنوان سامانه 
معامالت بازار خودرو راه اندازی کند که همه معامالت و فعل و انفعاالت 
بازار در آن ثبت شود تا از طریق آن با ابزار های مالیاتی، محدود کننده و 
ممنوع کننده بتواند با داللی در بازار خودرو مقابله کند. وقتی این اتفاق 
بیفتد و بتوانیم دالل را از بازار خودرو حذف کنیم بخشی از خودرو هایی 
که خودرو س��ازان داخلی تولید می کنند روی دستشان می ماند چون 
تقاضایی در بازار وجود ندارد؛ می خواهم بگویم مجلس اگر واقعا نگران 
تنظیم بازار است باید به جای اینکه از سمت عرضه اقدام کند، از سمت 
تقاضا اقدام کرده و جلوی دالالن را بگیرد. کسی منکر این نیست که 
افزایش عرضه به بهبود شرایط کمک می کند اما به شرطی که در بازار 
تقاضای موثر وجود داشته باشد؛ در حال حاضر در بازار خودرو تقاضای 
موثر بسیار کم است و باید در ابتدا تقاضای داللی را کاهش بدهیم.« این 
کارشناس خودرو افزود:» از سوی دیگر در این مصوبه به شدت تاکید 
شده که در صورت صادرات خودرو و ماشین باید واردات صورت بگیرد، 
 مشکل اینجاست که مسئوالن نمی دانند که با دستور نمی توان مشکالت 
 را بر طرف س��اخت، س��وال اینجاس��ت که آیا تولیدات م��ا در حوزه 
خودرو در حال حاضر در حد صادرات است؟ مشکل اینجاست که یک 
طرح تصویب شده اما مقدمات آن اصال مهیا نیست. بنابراین من فکر 
نمی کنم که این طرح جوابگو باشد.«مصطفوی افزود: »می گویند باید 
صادرات داش��ته باشید خب سوال اینجاست که چه کسانی می توانند 
صادرات کنند؟ یا شرکت های خیلی خاص و بزرگ قطعه سازی صادرات 
انجام می دهند و یا افراد خیلی خاصی هستند که توان صادرات دارند 
بنابراین اگر این مصوبه قانون شود ما باز هم رانت برای یک سری افراد 
خاص ایج��اد می کنیم. به همین دلیل چنین مداخالت غیر ضروری 
مجلس می تواند زمینه س��از رانت عده ای خاص باش��د و آن چه مورد 

هدف است محقق نخواهد شد.«

رهبر معظم انقالب با بیان اینکه استعمارگران در جنگ نرم می خواهند 
 ملت ما را از استعدادشان غافل کنند، گفت: وقتی که غفلت از توانایی
 خود بر ملتی حاکم شد غارت آن ملت آسان می شود. غفلت مقدمه  
غارت است، غارت افزایش دهنده غفلت است. غفلت و غارت باهمدیگر 
همراهند.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهبری، 
رهبر معظم انقالب اس��المی روز گذش��ته در دیدار نخبگان جوان و 
اس��تعداد های برتر علمی، نخبگان را نور چش��مان ملت خواندند و با 
تأکی��د بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل های 
علمی مشکالت مختلف فرمودند: ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران، 
می تواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور 
از مرز ه��ای جهان��ی علم، ایجاد تمدن نوین اس��المی و تحقق آینده 

درخشان کشور باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این 
دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی الهی خواندند و افزودند: 
استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق نخبگی نیست بلکه باید 
با ش��کرگزاری و قدرشناس��ی این نعمت، و با کار و تالش و همت و 
مجاهدت، استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد.رهبر انقالب در 
همین زمینه افزودند: البته قدرشناس��ی و شکر عملی نعمت نخبگی 
ج��وان، وظیفه پدر و مادر، معلم و اس��تاد و دس��تگاه های حاکمیتی 
نیز هست.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: ملت ایران، 
ملتی بالقوه نخبه اس��ت و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم 
تحقیرکننده استعمارگران قرار داشته تا استعداد ها و توانایی های خود 
را فراموش کند و حتی منکر ش��ود و دروغ بزرگ »ما نمی توانیم« را 
بپذیرد.ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند درباره تالش 
مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی ها برای از بین بردن احساس توانایی و 
اتکای به خود در ذهن ملت هند گفتند: در تاریخ 2۰۰ ساله اخیر ایران 
نیز استعمارگران و حاکمان وقت، همصدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ 
می کردند که پیروزی انقالب به این روند پایان داد. رهبر انقالب غفلت 
و غ��ارت را دو هدف مکّمل اس��تعمارگران از القای ناتوانی در ملت ها 
برشمردند و افزودند: وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد، غارت 
او آسان می شود. در واقع غفلت، مقدمه غارت و غارت، افزایش دهنده 
غفلت ملت ها از توانایی ها و استعداد های درونی است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامد های منفی 
غفلت افزودند: خداوند در کتاب آس��مانی هشدار می دهد که دشمن 
می خواهد شما از سالح و دارایی های خود غافل شوید تا راحت حمله 
کند که این موضوع امروز با توجه به فشار ها و جنجال ها در دنیا درباره 
مسئله پهپاد و موشک قابل توجه است.»احساس مسئولیت نخبگان« 
نکته دیگری بود که رهبر انقالب در این دیدار به آن پرداختند و تأکید 
کردند: هم مس��ئوالن باید به وظایف خود درباره نخبگان عمل کنند، 
هم جوان نخبه باید در قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و 
ضمن مبارزه با موانع و پذیرش برخی سختی های گاه اجتناب ناپذیر، 
اجازه ندهد نامهربانی هایی که در برخی دستگاه ها به نخبگان می شود، 

او را از ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت باز دارد.

نکت��ه دیگری که رهب��ر انقالب برای نخبگان جوان و اس��تعداد های 
برت��ر علمی بیان کردند »ض��رورت توجه به آینده ی ترسیم ش��ده و 
هدف گذاری ش��ده برای ایران عزیز« بود.ایش��ان با یادآوری س��خنان 
چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه 
علم جهان��ی گفتند: باید به گون��ه ای حرکت کنیم ک��ه در آینده ای 
معقول، ایران منبع علم جهانی بش��ود و هر کس برای دسترس��ی به 
 جدیدتری��ن یافته های علمی، ناچار از یادگیری زبان فارس��ی ش��ود، 
همانگونه که در برهه هایی از تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش جهانی 
قرار داش��تند و کتاب های دانش��مندان ایران در دانشگاه های غرب و 
ش��رق مورد تدریس و اس��تناد اهل علم و دانش بود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای برای رس��یدن به این آینده روشن و افتخارآمیز سه مرحله 
را ضروری دانستند. اول: تالش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با 
خطوط مقدم علم جهانی، دوم: عبور از مرز های دانش جهانی و عرضه 
کشفیات نوین علمی به جامعه بشری، و سوم: بنا کردن تمدن نوین 
اسالمی بر پایه علم نافع.ایشان تأکید کردند: اگر نخبگان جوان میهن 
به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آن ها جهت گیری درست 
خواهد داشت و مشکالت نیز رفع خواهد شد.»لزوم آفرینش علمی« 
نکته دیگری بود که رهبر انقالب در تبیین آن گفتند: امروز کار های 
علمی مهمی در کش��ور در حال انجام است که غالباً جزو شاخه های 
علمی خلق شده به دست دیگران است، در حالی که عالوه بر این، باید 
با خالقیت و نوآوری، قوانین ناش��ناخته طبیعت را کشف و در تولید 
علم، نوآوری کرد.ایش��ان، »مسئله محوری« و حل مسائل کشور را از 
اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند 
مشکالت آب، محیط زیس��ت، ترافیک، آسیب های اجتماعی، تخلیه 
روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام تولید گفتند: 
می توان برای همه مش��کالت کش��ور راه حل علمی پیدا کرد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: در برخی کشور ها با وجود آنکه 
اغلب دانشگاه ها خصوصی است، اما بودجه های دولتی زیادی به آن ها 
داده می ش��ود، البته نه به صورت فله ای، بلکه به این شکل که دولت 
برای دانشگاه مسائلی را تعریف می کند و چنانچه دانشگاه در حل آن 
مس��ائل پیشرفت داشت، بودجه به آن تعلق می گیرد. رهبر انقالب از 
»هوش مصنوعی« به عنوان یک مس��ئله مهم و آینده ساز نام بردند و 
تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه ای 

عم��ل کنیم که ایران جزو ۱۰ کش��ور برتر ه��وش مصنوعی در دنیا 
قرار بگیرد.رهب��ر انقالب درباره بحث مهاجرت نخبگان گفتند: امروز 
در کشور جوانان نخبه می توانند رشد و پیشرفت کنند، ولی همچنان 
که قباًل هم گفته ایم تمایل یک نخبه برای مهاجرت به کشوری دیگر 
با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از تحصیل بازخواهد 

گشت، مانعی ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اما مهاجرفرستی و اینکه عناصری 
در بعضی دانش��گاهها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و او را به ترک 
میهن تشویق می کنند، صریحاً خیانت به کشور و دشمنی با آن است 
و دوس��تی با آن جوان هم نیست.ایش��ان در ادامه با تأکید بر مسئله 
مانع زدایی از تولید، مهمترین موانع تولید در کشور را موانع فرهنگی 
همچون »ناامیدی، احس��اس بی آینده بودن، بی همتی، بی حوصلگی، 
راحت طلب��ی، س��رگرمی های مضّر، احس��اس ناتوان��ی و خطرپذیر 
نب��ودن« برش��مردند.حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در بخش دیگری از 
سخنانشان با ابراز خرس��ندی از رشد کّمی شرکت های دانش بنیان، 
بر لزوم افزایش کیفیت این ش��رکت ها تأکید و خاطرنشان کردند: در 
رعایت ضوابط دانش بنیان بودن س��خت گیری ش��ود. ایشان با اشاره 
به دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کش��ور، خاطرنشان کردند: باید با 
اس��تفاده از شرکت های دانش بنیان، صنایع بزرگ مانند خودروسازی 
نیز دانش بنیان ش��وند.رهبر انقالب، الزمه رشد و تقویت شرکت های 
دانش بنیان را رواج اس��تفاده از محصوالت آن ها در داخل دانستند و 
گفتند: وقتی یک محصول دانش بنیان در داخل تولید می شود، نباید 
واردات مشابه آن انجام شود، و بخصوص دولتی ها و شرکت های بزرگ 
باید از محصوالت داخلی استفاده کنند.ایشان در این زمینه افزودند: 
البت��ه مجدداً عده ای مانند قضیه لوازم خانگی جنجال نکنند که چرا 
نباید از فالن کش��ور واردات انجام ش��ود، زیرا الزمه رشد شرکت های 
داخلی، ایجاد بازار داخلی برای آن ها اس��ت.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
البته خطاب به تولیدکنندگان داخلی نیز تأکید کردند: وقتی جلوی 
واردات گرفته می شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده 
از ای��ن موقعیت، قیمت ه��ا را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش 
دهد. ایش��ان زمینه س��ازی برای صادرات محصوالت دانش بنیان را از 
دیگر وظایف دس��تگاه های دولتی دانستند و گفتند: مردم در بعضی 
کش��ور ها که خاطره خوبی از ایران دارند، حتی نام دو محصول ایرانی 
را نمی توانند بیان کنند، بنابراین عالوه بر فعالیت دولت و ش��رکت ها 
برای بازارسازی، بخش خارجی صداوسیما نیز باید برای تبلیغ کاال های 
ایرانی، برنامه ریزی و اقدام کند.ایش��ان با اش��اره به گزارشی از معاون 
علمی رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از یک درصدی شرکت های 
دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، تأکید کردند: این سهم باید حتماً 
افزایش یابد و در طول 3 تا ۴ س��ال، حداقل به 5 درصد برس��د.رهبر 
انقالب در پایان، نخبگان را آینده سازان و نور چشمان کشور خواندند و 
افزودند: من در دولت های قبلی و کنونی برای استفاده از جوانان نخبه 
در مدیریت های میانی و حتی سطح باال به مسئوالن سفارش کرده ام، 

اما شما نیز باید خود را آماده و نقش تان را در اداره کشور پیدا کنید.
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آفت�اب یزد _ یگانه ش�وق الش�عراء: تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی طرحی را با نام »طرح صیانت از حقوق 
عام��ه در مقابل حیوانات مض��ر و خطرناک« به مجلس معرفی 
کرده و اعالم وصول ش��ده اس��ت که هدف آن قانونمند س��ازی 
نگهداری از حیوانات »مضر و خطرناک« و دفاع از حقوق مردم 
در برابر خطرات ناشی از این حیوانات است. بر اساس این طرح 
نگهداری، تکثیر و خرید و فروش و گرداندن حیوانات وحش��ی 
و نامتعارف و البته خطرناک مانند کروکودیل، الک پشت، مار، 
گربه، میمون، سگ و دیگر حیوانات نجس ممنوع است.تا کنون 
این طرح با واکنش های مختلف و مخالف های متعدد از س��مت 
گروه های گوناگون مواجه شده است. طرحی که به نظر می رسد 
ج��دای از مردم حتی به نظر کارشناس��انه نیز توجه نداش��ته 
اس��ت و نه تنها حافظ حقوق عامه نیس��ت که می تواند حقوق 
مردم را در معرض پایمال ش��دن قرار بدهد.در کشور های دیگر 
در خص��وص نگه داری از حیوانات قوانی��ن متعدد و همچنین 
سخت گیرانه ای وجود دارد زیرا افراد زیادی از حیوانات خانگی 
نگه��داری می کنن��د اما هیچگاه به طور کل��ی نگهداری از این 

حیوانات ممنوع اعالم نشده است. 
<جزای نقدی معادل 10 تا 30 برابر حداقل حقوق کارگری 

م��اده واح��ده: چهار ماده به ش��رح ذیل به عن��وان ماده )۶۸۸ 
مک��رر ۱(، )۶۸۸ مک��رر ٢(، )۶۸۸ مک��رر ۳( و )۶۸۸ مکرر ۴( 
ب��ه قانون مجازات اس��المی )کت��اب پنجم- تعزی��رات( الحاق 
می گردد:م��اده۶۸۸ مک��رر ۱: واردات، تولی��د، تکثیر، پرورش، 
خری��د و ف��روش، حمل و نقل و گردانیدن اع��م از پیاده و یا با 
وس��یله نقلیه و نگه��داری حیوانات وحش��ی، نامتعارف، مضر 
و خطرن��اک، از قبیل: کروکودیل )تمس��اح(، الک پش��ت، مار، 
 سوس��مار، گرب��ه، م��وش، خرگوش، س��گ و س��ایر حیوانات 
نج��س العین و میمون ممنوع می باش��د و هر یک از مرتکبین، 
به جزای نقدی مع��ادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری 
)که س��االنه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعالن 
می گ��رددد( و نی��ز ضبط حی��وان مربوطه محک��وم می گردند.

تبصره۱: هالل احمر جمهوری اس��المی ایران، نیروهای مسلح، 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مراکز و آزمایشگاه های 
تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر 
دولتی دارای مجوز رس��می از دستگاه های ذیربط مانند وزارت 
بهداش��ت و درمان و آموزش پزشکی، س��ازمان محیط زیست 
و س��ازمان دامپزشکی به تناس��ب ماموریت ها و نیازهای علمی 
و تحقیقاتی خود از ش��مول این قانون مس��تثنی می باش��ند و 
همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران، صرفاً در محدوده 
فعالیت و متناس��ب با نیازهای زندگی خود می توانند از س��گ 
نگهبان اس��تفاده نمایند. س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی و 
متقاضی اس��تفاده از حیواناتیاد ش��ده، درخواست مکتوب خود 
را به دادس��تانی اس��تان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و 
اق��دام مقتضی در کمیته مذکور در تبص��ره ٢ این ماده تقدیم 

می نمایند.
<صدور مجوز برای نگهداری از حیوانات

تبصره٢–در راس��تای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت 
دادس��تانی ه��ر شهرس��تان و با عضوی��ت نماین��دگان ذیربط 
ش��هرداری، نی��روی انتظامی، دانش��گاه علوم پزش��کی، )اداره 
بهداش��ت و درمان( س��ازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 
 دامپزش��کی، نماین��ده تام االختی��ار فرماندار برای بررس��ی و 
 تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می گردد:۱. بررسی در خواست

 اش��خاص حقیق��ی و حقوقی یا متقاضی اس��تفاده از حیوانات 
موضوع این قانون، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی 
از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی 
که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته اس��ت.٢. تعیین تکلیف 
در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها 
شده در سطح جامعه.ماده۶۸۸ مکرر ٢: اتحادیه صنف مشاورین 
امالک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابالغ رسمی این قانون، 
ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطالع و 
رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانده و 
ذکر نماید.در صورتی که هر یک از دفاتر مشاورین امالک، بعد 
از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از 
قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در 
ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می ش��وند. تبصره: چنانچه موجرین 
در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این 
ق��رارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مس��تاجرین مرتکب 
نگهداری حیوانات یاد شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از 
موجرین و مستاجرین مستقاَل به جزای نقدی ذکر شده در ماده 
۶۸۸ مک��رر ۱ محکوم می ش��وند.ماده۶۸۸ مکرر ۳: چنانچه هر 
یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط 
همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی 
انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رس��یدگی و اعمال 
این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم 

افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن 
حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری 
ش��اکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.
ماده۶۸۸ مکرر ۴: در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع 
این قانون با وسائل نقلیه، عالوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل 
حی��وان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین ش��ده در این 
قانون محک��وم و خودروی مربوطه نیز عالوه بر جریمه توس��ط 

پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می گردد.
<عدم ارتباط قانون گذار با بطن جامعه 

مهدی نبییان کارش��ناس حیات وحش در ای��ن باره به آفتاب 
یزد گفت:»موضوع این اس��ت که قانونگ��ذار در این بحث انگار 
ن��ه با بطن جامع��ه در ارتباط اس��ت و نه نظر کارشناس��ان را 
در ای��ن زمینه احراز کرده اس��ت. ماجرا از این قرار اس��ت که 
قاعدتا سرپرست حیوانات اهلی انسان ها هستند. یعنی ما هیچ 
حیوان اهلی ای را نمی توانیم متصور باشیم که بتواند به صورت 
آزاد و ره��ا در طبیعت زندگی کن��د. یعنی همانطور که ما گاو، 
گوس��فند، مرغ، خ��روس و... را آزاد در طبیعت نداریم س��گ و 
گربه ه��م جزو حیوانات اهلی حس��اب می ش��وند. منظور این 
اس��ت که ما خواستگاهی در طبیعت برای این حیوانات نداریم 
بنابراین ما نمی توانیم این ط��ور بگوییم که عده ای از حیوانات 
اهلی نمی توانند سرپرست انسانی داشته باشند. ما کارشناسان 
محیط زیس��ت قائل بر این هس��تیم که تمامی حیوانات اهلی 
باید مستقیما تحت سرپرستی انسان ها باشند و اتفاقا به شدت 
درحال درگیری با موضوع سگ های ولگرد در طبیعت هستیم. 
ما معتقدیم که این س��گ ها باید به هر نحوی از طبیعت حذف 
شوند و یکی از راه های حذف این سگ ها زنده گیری، درمان و 
واگذاری آن ها به سرپرست انسانی است. این طور که قانون گذار 
به ماجرا ورود کرده اس��ت و فقط موضوع را از یک بعد حالجی 
کرده اس��ت این را می رساند که تالش های کارشناسان محیط 
زیس��ت برای تخلیه طبیعت از حیوانات بی سرپرس��ت بی ثمر 
خواهد ماند. در کشور ما به صورت قانونی پت شاپ وجود دارد 
یعنی فروش��گاه هایی که محصوالت مورد نیاز حیوانات خانگی 
را عرص��ه می کنند. از طرفی کلینیک های دامپزش��کی پت در 
سراس��ر کشور وجود دارد و االن گفته اند که نگهداری حیوانات 
خانگی ممنوع است. درواقع چیزی که من از این طرح استنباط 
می کنم این است که نگهداری از حیوانات خانگی را قانون گذار 
بر نتابیده اس��ت. مثل این مانند که ما جاده تاس��یس کنیم و 
بنزین بفروش��یم سپس بگوییم استفاده از خودرو ممنوع است. 
چنین چیزی امکان پذیر نیس��ت. وقتی پت شاپ ها وجود دارد 
و خرید و فروش حیوانات اهلی خانگی انجام می شود و از طرف 
دیگر کلینیک های دامپزشکی حیوانات کوچک و پت به صورت 
قانون��ی فعالیت می کند نمی توانی��م بگوییم نگه داری حیوانات 

خانگی ممنوع است. «
<پاک کردن صورت مسئله 

وی ادامه داد: »من این را قبول دارم حساسیت هایی در خصوص 
نحوه نگهداری حیوانات اهلی خانگی از طرف بخش��ی از جامعه 
وجود داشته باش��د اما با پاک کردن صورت مسئله قرار نیست 
مشکل حل ش��ود. اگر قانونگذار در زمینه ای اقدام می کند باید 
تم��ام جنبه های اجتماعی، اقتص��ادی و علمی ماجرا را در نظر 
بگیرد. کارشناسان محیط زیست همانطور که با بحث حیوانات 
اهلی به صورت رها و بی ضابطه مخالف هستند با بحث نگهداری 
از حیوانات خانگی به ش��رط وجود ضوابط و مقررات مش��کلی 
ندارند. متاسفانه در کشور ما قانونی که حقوق حیوانات و حقوق 
انسان ها در خصوص بحث حیوانات اهلی علی الخصوص بت ها 
وجود ندارد.االن در هر کشور توسعه یافته نگهداری از حیوانات 
خانگی مشمول ضوابط و مقررات بسیار سخت گیرانه است. در 
هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا افراد اجازه ندارند پت خود را 
به صورت آزادانه با خودرو حمل کنند.یعنی اگر در کشور آمریکا 
فرد سگ خود را با خودرو جا به جا کند فرد را جریمه سنگین 
می کنند و همچنین به احتمال زیاد سگ را ضبط می کنند. زیرا 
قانون وجود دارد که باید سگ در داخل باکس استاندارد جا به 
جا شود. همانطور که فرد اگر بچه زیر ۶ سال داشته باشد باید 

در صندلی مخصوص کودک بش��یند وگرنه جریمه می ش��ود و 
حتی امکان دارد حضانت بچه را از او بگیرند. در این کشور ها اگر 
فرد با سگ خود در خارج از منزل بدون قالده و بند حرکت کند 
بازهم فرد جریمه می شود. یا اگر سگ فرد در بیرون مدفوع کند 
و صاحب سگ آن مدفوع را جمع نکند فرد را جریمه می کنند 
و گاه��ا جریمه آن به ۱۰۰ میلیون تومان می رس��د. در ایاالت 
متح��ده افراد اجازه ندارند با س��گ خ��ود از فاصله 5۰۰ متری 
مدرسه گذر کنند اما در ایران متاسفانه هیچ گونه قانونی در این 
حوزه وجود ندارد و به جای اینکه قانونگذاری بکنیم که شرایط 
و ضوابط نگهداری از حیوانات خانگی به چه صورت است صورت 
مسئله را پاک می کنیم. با تصویب این طرح تکلیف ده ها هزارنفر 
شهروند ایرانی که در منازل خود حیوان خانگی دارند چیست؟ 
ما بای��د برای این گروه ضوابط و مق��ررات معین کنیم.االن در 
ایالت متحده اگر یک سگی حتی با قالده به سمت یک بچه ای 
پارس کند و او بترس��د و ش��کایت انجام شود به احتمال خیلی 
قوی س��گ را اسلیپ می کنند. در ایران هرج و مرج عجیبی در 
نگه��داری از حیوانات خانگی وج��ود دارد و هیچ قانونی در این 
زمینه نداریم و از س��مت دیگر قانونگذار هم هیچ ش��ناختی از 

ابعاد موضوع ندارد.«
<قانون، نظارت، مقررات و سخت گیری

 در اجرای قانون وجود ندارد
این کارشناس در ادامه گفت:»در جهان حدود ۳۳۰ نژاد از انواع 
مختف س��گ ها وجود دارد. در بسیاری از کشور ها نگه داری از 
انواع زی��ادی از این نژاد ها ممنوع اس��ت.مثال در ایالت متحده 
داش��تن نژاد پیت بول ممنوع اس��ت به خاطر اینکه این نژاد به 
عن��وان یک نژاد خطرناک ش��ناخته می ش��ود و می تواند حتی 
برای صاحبینش هم خطرناک باشد و به عنوان یک سالح سرد 
طبقه بندی می شود. انواع زیادی از نژاد ها در کشور های اروپایی 
ممنوع اعالم ش��ده است. اما در کش��ور ما متاسفانه هیچ گونه 
قان��ون، نظارت، مقررات و س��خت گیری در اجرای قانون وجود 
ندارد و انواع و اقصام نژاد های مختلف در ایران دیده می ش��ود. 
مثال طرف در یک آپارتمان ۶۰ متری از سگی نگهداری می کند 
که جثه بس��یار بزرگی دارد. اما در کشورهای دیگر متراژ منزل 
در ن��وع حیوان مورد نگه داری تاثیر دارد و اینکه اگر به حیوان 
درست رسیدگی نشود فرد مشمول جریمه سنگین می شود. این 
فقط برای حفاظت از حقوق حیوانات نیست و به این معنا است 
که کس��ی که از حیوان خودش درست مراقبت نکند تهدیدی 
برای س��المت و بهداشت جامعه اس��ت. االن در کشور ما هیچ 
کدام از این موارد توس��ط صاحبین حیوانات رعایت نمی شود و 
دلیل آن اس��ت که هیچگونه قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در بسیاری از کشورها برای این که یک سگ داشته باشید باید 
دوره های آموزشی بگذرانید تا یاد بگیرید چگونه از خود حیوان 

مراقبت حقوق مردم را رعایت کنید.«
<قانونگذار باید شرایط نگهداری از حیوانات را مشخص کند

نبی ی��ان اف��زود:»در گام اول ما نیاز به ای��ن داریم که قوانین 
مشخص، شفاف و واضح برای نگهداری حیوانات خانگی داشته 
باشیم. مثال در استرالیا فرد اگر بیشتر از یک گربه داشته باشد 
جریمه می ش��ود، اگر حیوان عقیم نباشد فرد جریمه می شود و 
توله کشی در بس��یاری از کشور ها ممنوع است. ما باید به این 
سمت و سو پیش برویم.با ممنوعیت ما به این موارد دست پیدا 
نخواهی��م ک��رد باید با قانون که حد و حدود افراد را مش��خص 
می کن��د می توانی��م این مس��ئله را حل کنیم. قانونگ��ذار باید 
ش��رایط نگهداری از حیوانات را مشخص کند با ممنوعیت این 
قان��ون هرگز اجرایی نخواهد بود. حتما ما نیاز به این داریم که 
حقوق افرادی که تمایل دارند حیوانات خانگی داشته باشند به 
رس��میت شناخته شود. اما این بدین معنی نیست که هرکسی 
که س��گ وگربه دارد هرکاری می تواند انج��ام دهد.باید با یک 
سری قوانین مشخص حد و حدود افراد مشخص شود. ما نباید 
تنها به دنبال این باش��یم که اس��باب بازی زنده ای بخریم و به 
خانه ببریم و حیوانات هم دارای حقوقی هستند. یک آپارتمان 
5۰ متری در طبقه فالن یک برج برای نگهداری س��گ مناسب 
نیست و این به نوعی حیوان آزاری تلقی می شود.ما باید قوانینی 
را مش��خص کنیم که حقوق حیوانات در آن لحاظ شده باشد و 
هم به حقوق ش��هروندان توجه ش��ده باشد چه شهروندانی که 
دوس��ت دارند حیوان خانگی داشته باشند و چه شهروندانی که 
دوست ندارند در کنارشان حیوانات خانگی زندگی بکنند.باید با 
قانون همه ذی نفعان و ذی مدخالن ماجرا را در نظر بگیریم و 

ممنوعیت تنها پاک کردن صورت مسئله است.«
<نقاط مغفول مانده از دید قانونگذار 

این کارش��ناس حیات وحش در ادام��ه تصریح کرد:»گو اینکه 
در این ط��رح توجه به حیوان��ات مهاجر ونژاد ه��ای خطرناک 
نیمه وحش��ی و وحشی نشده اس��ت. متاسفانه ما شاهد قاچاق 
گس��ترده حیوانات حیات وحش به خصوص گونه های جانوری 

نیمه وحش��ی غیر بومی به کشور هستیم. از نظر ما کارشناسان 
یک الک پش��ت گوش قرمز بسیار خطرناک است یا بسیاری از 
ماهی های زینتی و خوراکی ای که وارد کش��ور می شوند تهدید 
جدی ای برای محیط زیست ما به حساب می آیند. قانونگذار در 
این طرح تعیین نکرده اس��ت که رها سازی هر نوع حیوان اهلی 
در طبیعت خطرناک اس��ت. ما االن ش��اهد تجارت عظیمی از 
واردات انواع و اقسام پرندگان زینتی به کشور هستیم که اکثرا 
پرندگان نیمه وحشی غیر بومی هستند که اگر وارد طبیعت ما 
بشوند می توانند تهدیدات بسیار جدی ای برای سالمت بسیاری 
از گونه ه��ای ما ایجاد کنند. االن در کش��ور ما با یک مش��کل 
 جدی ای مواجه هستیم و آن تولید مثل حیوانی به اسم راکون
  که گوش��ت خ��وار و بومی کش��ور آمریکای ش��مالی اس��ت.
  این حیوان در جنگل های ش��مال ایران در حال تکثیر است و
  یک گونه بومی بسیار خطرناک برای کشور ما است. در خصوص این

موضوع هم هیچ تعیین تکلیفی نشده است. قانونگذار مشخص 
نکرده اس��ت که تکلیف س��گ های رها و بی صاحب چیس��ت.
حداق��ل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار س��گ گله در کش��ور ما وجود 
دارد که هیچکدام عقیم نش��ده اند و هیچ قانون مشخصی برای 
کنترل و مدیریت آن ها وجود ندارد. این ها تهدید جدی ای برای 
حیات وحش، محیط زیست و انسان ها هستند. در سال ۱۳9۸، 
٢۳۴۱۶۱ م��ورد حیوان گزیدگی در ایران داش��تیم که حداقل 
٢۰۰ هزار مورد آن توس��ط س��گ ها اتفاق افتاده اس��ت. از این 
تعداد ۱۸۰ هزار گزش توس��ط سگ های صاحب دار و ٢۰ هزار 
گزش توسط س��گ های ولگرد رخ داده است. این تعداد گزش 
باعث واردات 7۰۰ هزار دوز واکس��ن هاری به کشور شده است 
که هر دوز از این واکسن به قیمت 5۰ دالر است. یعنی ساالنه 
در کش��ور ما ۱۰ میلیون دالر برای واردات واکسن هاری هزینه 
می شود. قانونگذار باید به این موارد ورود کند.االن در کشور ما 
اگر سگ صاحب داری پای فردی را گاز بگیرد اگر فرد شکایت 
نکند دولت با صاحب سگ کاری ندارد و حتی پول دوا و درمان 
فرد آس��یب دیده را دولت از جیب مردم ایران می دهد. ما جزو 
معدود کشور هایی هستیم که واکسن بسیار گران قیمت هاری 

را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می دهیم. «
< سالمت و بهداشت جامعه

مهدی نبییان تاکید کرد:»در کشور ما برای نگهداری از حیوانات 
خانگی در منازل هیچ قانونی وجود ندارد یعنی هرکس هرکاری 
بخواهد در این باره انجام می دهد. مثال در کیش دیده می شود 
که افراد از سگ هاسکی که متعلق به مدارهای شمالی نزدیک 
قطب اس��ت نگه داری می کنند. اگر کشور ما قانونمند بود برای 
ای��ن نوع افراد نگهداری از حیوانات را ممنوع می ش��د، زیرا این 
عمل عین حیوان آزاری است.اگر افراد توانایی نگهداری از حیوان 
خانگی را نداشته باشند این حیوان می تواند بستر بیماری برای 
صاحبان سگ و جامعه باش��د. در حال حاضر ما نمی دانیم چه 
تعداد سگ در کل کش��ور در منازل نگهداری می شوند. ضمن 
احت��رام به دغدغه مندی قانونگذار محترم در این زمینه چه به 
لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ مشکالتی که حیوانات اهلی بدون 
صاح��ب و حیوانات اهلی با صاح��ب ولی بدون قانون می توانند 
برای سالمت بهداشت و روان جامعه به وجود بیاورند اما راه حل 
آن ممنوعیت نیست بلکه استفاده از کارشناسان و متخصصین 
حوزه محیط زیس��ت، دامپزشکی و بهداشت در کنار یکدیگر و 
تدوین قوانینی اس��ت که بتواند هم حقوق صاحبان سگ و هم 
حقوق س��گ های صاحب دار و هم حقوق شهروندان را صیانت 
کند. همچنین مس��ئله مهم دیگر مدیریت جمعیت سگ های 
 ولگرد اس��ت که متاس��فانه مغفول باقی مانده اس��ت. در اکثر
 کش��ورهای دنیا غذا رسانی به حیوانات چه از نوع اهلی و چه از 
نوع وحشی ممنوع اس��ت ولی متاسفانه در کشور ما به واسطه 
این اتفاق ناخوش��ایند جمعیت این حیوانات روز به روز در حال 
گس��ترش است؛ در فضای ش��هری جمعیت گربه های ولگرد و 
در فضای اطراف و بیرون ش��هر جمعیت سگ های ولگرد. حتی 
برخی کش��ورها غذا دادن به پرنده ها را نیز ممنوع کرده اند. این 
امر از آن رو بسیار نگران کننده است که در قالب جنبش های به 
ظاهر حامی حیوانات و به صورت س��ازمان یافته توسط عده ای 
پیگیری می ش��ود. ادامه این وضعیت تاثیرات غیرقابل جبرانی 
روی زندگی این حیوانات و به خطر افتادن س��المت و بهداشت 
انسان ها خواهد داشت. در ایران روزانه 55 نفر توسط سگ های 
ولگرد دچار جراحت می شوند و دولت روزانه از بیت المال 77۰ 

میلیون تومان فقط هزینه واکسن هاری می کند.«

  آفتاب یزد گزارش می دهد

  طرح اشتباهی مسئوالن در مورد حیوانات خانگی
 شکایت از همسر

 به خاطر سقط جنین
مرد جوان که همس��ر ب��اردارش با قه��ر به خانه 
پدرش رفته بود وقتی فهمید فرزندش سقط شده 
از همس��رش شکایت کرد. روز گذشته مرد جوانی 
به دادسرای امور جنایی پایتخت رفت و به بازپرس 
حبیب اهلل صادقی گفت: از مدتی قبل با همس��رم 
اختالف داش��تم و این اختالف ها روز به روز بیشتر 
می ش��د تا جایی که همس��رم قهر کرد و به خانه 
پدرش رفت. می گفت طالق می خواهد اما از آنجا که 
همسرم باردار بود طالقمان به تعویق افتاد. تا اینکه 
صبح ٢٢ آبان، پدرهمسرم با من تماس گرفت و به 
من گفت حال همسرت وخیم است سریع خودت 
را به بیمارستان برسان. من با عجله به بیمارستان 
رفتم و در آنجا متوجه ش��دم که بچه سقط شده 
است.مرد جوان گفت: من از همسرم شکایت دارم. 
تصور می کنم که این سقط جنین عمدی باشد و او 
تعمدی کاری کرده که بچه ام فوت کند.با شکایت 
مرد جوان، بازپرس ش��عبه چهارم دادس��رای امور 
جنایی تهران دستور بررسی علت سقط جنین را 
صادر کرد. تا مشخص شود که جنین بر اثر بیماری و 
حادثه سقط شده یا به عمد این اتفاق رخ داده است.

مرگ غم انگیز پسر بچه
 در خودرو پدر

مرد جوان که برای دقایقی کودکش را داخل خودرو 
با بخاری روشن رها کرده و به داخل خانه رفته بود 
وقتی به آنجا برگشت با پیکر بی جان پسربچه رو به 
رو شد.به گزارش مشرق، چند روز قبل افسر کشیک 
کالنت��ری ۱۱۳ بازار در تماس با بازپرس مصطفی 
واحدی، از مرگ پس��ر ۸ ساله ای خبر داد و گفت: 
مرد جوانی نامه ای از بیمارستان آورده مبنی بر فوت 
پسر ۸ ساله اش و خواهان رسیدگی و دستور الزم 
در رابطه با مرگ کودک است.بدین ترتیب بازپرس 
شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور 
داد تا تیم تحقیق راهی بیمارستان شده و در رابطه با 
مرگ کودک تحقیقات صورت گیرد.در بررسی های 
اولیه کادر اورژانس بیمارستان اعالم کرد زمانی که 
کودک به بیمارستان منتقل شده، فاقد عالئم حیاتی 
بوده و کادر درمان موفق به احیای کودک نشده اند.
پ��در این کودک که بش��دت ناراحت ب��ود و گریه 
می کرد در تحقیقات گفت: ما معموالً با خودرو رفت 
و آمد نمی کنیم به همین دلیل برای اینکه باتری 
ماشین خراب نشود هر چند وقت یکبار، ماشین را 
روش��ن می کنم تا کمی کار کن��د و بعد هم آن را 
خاموش می کنم.او ادامه داد: شب حادثه به همراه 
پسر ۸ ساله ام برای روشن کردن خودرو به خیابان 
رفتیم. ماشین را روشن کردم که پسرم گفت برویم 
کمی بگردیم من هم قب��ول کردم و از آنجایی که 
لباس بیرون نپوشیده بودم به پسرم گفتم صبر کن 
ت��ا من به خانه بروم و برگردم. چون هوا س��رد بود 
بخاری ماش��ین را برایش روشن کردم. بعد از نیم 
ساعت، وقتی برگش��تم دیدم پسرم روی صندلی 
جلو نشسته اما انگار خوابیده و چشم هایش بسته 
است.صدایش کردم جواب نداد چندین بار به شیشه 
ماشین کوبیدم اما باز هم هیچ جوابی نداد. با نگرانی 
شروع به کشیدن دستگیره درها کردم اما همه درها 
از داخل قفل شده بود محکم به شیشه ها می کوبیدم 
و فریاد می زدم. درها هم از داخل قفل ش��ده بود. با 
سر و صدای من همسایه ها خودشان را به خیابان 
رسانده و کمک کردند تا شیشه ماشین را شکسته 
و بچه را به اورژانس رس��اندیم.در ادامه بررس��ی ها؛ 
به دس��توربازپرس جنایی، تیم تحقیق به س��راغ 
همس��ایه ها رفته و یکی از آنها گفت: شب بود که 
متوجه سر و صدا از داخل خیابان شدیم. از پنجره 
که بیرون را نگاه کردم؛ دیدم همسایه مان است که 
محکم به شیشه می زند و بچه اش را صدا می کند. 
با صدای مرد همسایه، خودم را به خیابان رساندم 
و همسایه های دیگر هم به دنبال این سر و صدا به 
ما ملحق شدند. با کمک همسایه ها شیشه خودرو 
را شکس��تیم و بچه بی هوش را بی��رون آوردیم. به 
آتش نشانی و اورژانس هم زنگ زدیم؛ اورژانس وقتی 
به محل رسید گفت بچه عالئم حیاتی ندارد حتی 
سعی کردند که بچه را احیا کنند اما موفق نشدند. 
با این حال او را به بیمارستان منتقل کردند.در ادامه 
مشخص ش��د که خودروی پژو ۴۰5 این خانواده 
دوگانه س��وز اس��ت. بدین ترتیب بازپرس جنایی 
دس��تور تعیین کارش��ناس برای بررسی سیستم 
سی ان جی خودرو و همچنین تحقیق از همسایه ها و 
پدر کودک را صادر کرد. جسد نیز برای تعیین علت 
اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد تا پس 
از انجام کارهای کارشناسی و اعالم نظریه پزشکی 

قانونی، تحقیقات تکمیل شود.

 حوادث 
 مهدی نبییان: من ای�ن را قبول دارم 
حساس�یت هایی در خص�وص نحوه 
نگه�داری حیوان�ات اهل�ی خانگی از 
طرف بخش�ی از جامعه وجود داشته 

باش�د اما با پ�اک کردن صورت مس�ئله قرار 
نیس�ت مش�کل حل ش�ود. اگر قانونگذار در 
زمینه ای اق�دام می کند باید تم�ام جنبه های 
اجتماع�ی، اقتصادی و علمی ماج�را را در نظر 
بگیرد. کارشناس�ان محیط زیس�ت همانطور 
که ب�ا بحث حیوان�ات اهلی به ص�ورت رها و 
بی ضابطه مخالف هس�تند با بحث نگهداری 
از حیوان�ات خانگی به ش�رط وج�ود ضوابط و 

مقررات مشکلی ندارند

آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره ۹۹-۱
صندوق کارآفرینی امید استان یزد در نظر دارد اجرای کلیه عملیات ساختمانی )سفت کاری، نازک کاری، صفر تا صد کار( 
مربوط به احداث دو دستگاه ساختمان، تجاری )یک و نیم طبقه( اداری )یک طبقه دو واحدی( با اسکلت بتونی به متراژ 
حدوداً ۳۴5مترمربع، دیوارمحوطه به متراژ حدوداً ۶۰مترطول و محوطه سازی به متراژ حدودا٢5۶ًمتر مربع واقع در سایت 
اداری شهرس��تان میبد را بر اساس نقش��ه ها، دتایل های اجرایی و دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما را به 
شرکت های دارای صالحیت فنی )رتبه5 ابنیه و تأسیسات( بومی استان به صورت دستمزدی متر مربع زیربنا بدون مصالح 

واگذار نماید. 
لذا از شرکتهای دارای صالحیت ومجوز که سوابق عملی و مرتبط با موضوع را دارند دعوت می شود ظرف مدت ۱۰ روز با احتساب 
تعطیالت از تاریخ درج آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )سازمان برنامه و 
www. karafariniomid. ir :بودجه کشور( با کد5۳/۱۰۰/۴7۰ و یا به آدرس سایت صندوق کارآفرینی امید به نشانی 

مراجعه کنند. 
همچنین جهت تحویل پاکت پیشنهادات به آدرس: صندوق استان یزد- شهرستان یزد- خیابان مطهری بعداز پارک علم و 

فناوری- صندوق کارآفرینی استان یزد مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰9/۰۶

مبلغ تضمین: ۶٢۳/9٢5/۰۰۰ریال
برآورد اجرایی مناقصه: ۱٢/۴7۸/5۰۰/۰۰۰ریال

نوع تضمین: واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی. 
زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰9/۱۴ می باشد. 

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۶۴۳7۱٢٢۳ -۰٢۱ و ۳7٢۶۳5۰۱-۰۳5تماس گرفته شود.

وم 
ت د

نوب آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸-۱
 صندوق کارآفرینی امید اس��تان یزد در نظردارد کلیه عملیات س��اختمانی، تأسیس��ات برقی و مکانیکی )س��فت کاری، 
نازک کاری، صفر تا صد کار( مربوط به تکمیل و احداث یک دس��تگاه س��اختمان دو و نیم طبقه اداری با اسکلت بتونی به 
متراژ حدوداً ٢9۸مترمربع )۱۶/5درصد عملیات ساختمانی در سال 99 انجام گرفته(، دیوار محوطه به متراژ حدوداً ٢5مترو 
محوطه سازی به متراژ حدودا۱۳۸ًمتر مربع واقع در سایت اداری شهرستان مهریز را بر اساس نقشه ها، دتایل های اجرایی و 
دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما به شرکت های دارای صالحیت فنی )گرید5 ابنیه( و بومی استان بصورت 

دستمزدی متر مربع زیربنا بدون مصالح واگذار نماید. 
لذا از ش��رکتهای دارای صالحیت و مجوز که س��وابق عملی و مرتبط با موضوع را دارند دعوت می شود ظرف مدت۱۰روز 
از تاریخ درج آگهی نوبت اول با احتس��اب تعطیالت جهت دریافت اس��ناد مناقصه به پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات 
 )س��ازمان برنام��ه و بودج��ه کش��ور( با ک��د5۳/۱۰۰/۴۸۴ و ی��ا به آدرس س��ایت صن��دوق کارآفرینی امید به نش��انی: 
www. karafariniomid. ir مراجعه کنند. همچنین جهت تحویل پاکت پیشنهادات به آدرس: صندوق استان یزد- 

شهرستان یزد- خیابان مطهری بعداز پارک علم و فناوری- صندوق کارآفرینی استان یزد مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری روزشنبه مورخه۱۴۰۰/۰9/۰۶

مبلغ تضمین: ۴۰۰/79۳/۰۰۰ریال
برآورد ریالی اجرای پروژه: ۸/۰۱5/۸5۰/۰۰۰ریال
نوع تضمین: واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی. 

زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰روزیکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰9/۱۴ می باشد. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۶۴۳7۱٢٢۳ -۰٢۱و۳7٢۶۳5۰۱-۰۳5تماس گرفته شود.

وم 
ت د

نوب



معاهده دوجانبه 
برای نجات توافق هسته ای

ادامه از صفحه اول:
ایــن به خودی خــود مانعی برای معامله تجاری یا اقتصادی بــا ایران به دلیل این 
تحریم ها است، حتی اگر تحریم های اعمال شده در زمینه برنامه هسته ای لغو شوند. 
دو/ روی میز دولت ایران، قانون الزام آور مجلس شــورای اسالمی در دسامبر ۲۰۲۰ 
است که قبل از موافقت با کاهش تحریم ها، لغو همه تحریم ها، چه در زمینه برنامه 
هســته ای و چه تحریم های دیگر را ملزم می کند. تشــدید برنامه هســته ای که به 
غنی سازی اورانیوم تا ۶۰درصد رسیده است. در آن زمان به مذاکره کننده ایرانی این 
اختیار داده نشد که در مورد هیچ یک از پرونده ها به جز پرونده هسته ای بحث کند. 
ســه/ طرف ایرانی بر لغو تمامی تحریم های اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور سابق آمریکا پس از خروج وی از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸ اصرار دارد. 
در حالی که دولت فعلی ایاالت متحده نمی تواند این تحریم ها را »برداشــته« بلکه 
می کوشــد صرفا آن ها را »تعلیق« کند زیرا برخی از آن ها توسط کنگره صادر شده 
اســت. لغو برخی تحریم ها صرفاً در اختیار کنگره اســت. به ویژه با توجه به قانون 
CAATSA که در سال ۲۰۱۷ توسط کنگره تصویب شد و با لغو برخی تحریم های 

ایران مخالفت می کند. 
چهار/ گروه ۱+۴ که شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان است، معتقدند که 
مذاکرات باید از جایی که شــش دور قبلی به پایان رســیده بود، از سر گرفته شود. 
این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی معتقد است که به نتایج مذاکرات قبلی 

چندان پایبند نیست. 
پنج/ ایران خواســتار ضمانت تعهد برای اجرای هرگونه توافقی اســت که می تواند 
با گروه ۱+۴ حاصل شــود تا از تکرار گام عقب نشــینی شبیه آن چه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ســابق آمریکا انجام داد جلوگیری شــود. و نیز اینکه دولت پرزیدنت 
بایــدن نمی تواند چنین تضمین هایی را به دولت آینده آمریکا، خواه جمهوری خواه 
یا دموکرات باشــد، بدهد. حتی اگر رئیس جمهور بایدن چنین تضمینی بدهد. چه 
کسی می تواند تضمین کند که کنگره، تحریم هایی را که بایدن لغو کرده است، چه 

در دوره ریاست جمهوری خود و چه در دولت بعدی، بازگردانده نشود؟! 
شش/ تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافــت. با این حال، رئیس جمهور ترامپ از آن تبعیت نکرد. 
تمایل پرزیدنت بایدن برای حذف تصمیمات اتخاذ شــده توســط دولت های قبلی 

آمریکا به روشنی مشخص نیست. 
هفت/ طی ســال های گذشته مشخص شده اســت که روابط خارجی ایران به طور 

مســتقیم یا غیرمستقیم بر اجرای توافق هســته ای تأثیر گذاشته است. مؤلفه هایی 
که ایران به آن پایبند اســت همچنان مشخص است و در روابط خارجی این کشور 
منعکس می شود که مذاکرات و هر توافقی را که می توان به آن دست یافت، با چالش 

مواجه می کند. 
هشت/ در چارچوب رفع تحریم ها سه سناریو وجود دارد: 

- اولین ســناریو این که ایران به آن پایبند اســت و می گوید که ابتدا باید تحریم ها 
برداشــته شود و ســپس اعتبار گام را قبل از کاهش تشــدید برنامه هسته ای خود 

بررسی کند. 
- در مورد ســناریوی دوم که توسط گروه ۱+۴ اتخاذ شده است که اجرای همزمان 

رفع تحریم ها و کاهش تشدید هسته ای را می طلبد. 
- در مورد ســناریوی سوم که سناریوی آمریکایی اســت و می خواهد ایران قبل از 
برداشــتن تحریم ها ابتدا تشدید فعالیت های هسته ای را کاهش دهد. چنین فضایی 
نه تنها پیش بینی نتیجه مذاکرات را دشــوار می کند، بلکه ما را در مقابل صحنه ای 
متفاوت تر از قبل از ژوئن گذشته قرار می دهد که بر اساس آن؛ طرف های ذینفع به 
دنبال تالش برای موفقیت آمیز کردن مذاکراتی هستند که در ۲۹ نوامبر بین ایران 
و گروه غربی، در بحبوحه چالش های واقعی که بر ســر راه احیای توافق هسته ای بر 
اساس سناریوهای ارائه شده از سوی ایران و ایاالت متحده به طور یکسان قرار دارد، 

از سر گرفته می شود. 
چالش هایــی که در مورد آن ها صحبت کردم؛ بخشــی از آن مربوط به طرف ایرانی 
است که می گوید زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۷ 
از توافق خارج شد، ضربه خورد و تهران نمی خواهد دو بار از یک ناحیه ضربه بخورد. 
بخش دیگر مربوط به طرف آمریکایی است که از یک سو به دلیل ارتباطش با دولت 

آمریکا و نیز به واسطه روابط بین کنگره و دولت به اندازه کافی پیچیده است. 
مشــخص نیســت که دولت و کنگره تمایل جدی برای حل مشکالت باقی مانده با 
ایران و احیای توافق هسته ای با لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران داشته باشند. 
رئیس جمهور دونالد ترامپ نتوانســت تحریم های اعمال شــده علیه کره شمالی را 
طبق توافقی که با کیم جونگ اون، رئیس جمهور کره شمالی رسیده بود، لغو کند. 
در نتیجــه، همه تالش های او پس از اینکه درموردعدم امکان لغو تحریم های اعمال 
شده توســط کنگره علیه پیونگ یانگ با آن مواجه شد گیج ماند و شکست خورد. 
باور عمومی این است که تحریم های اعمال شده علیه ایران کمتر از مدل کره شمالی 

پیچیده نیست و چه بسا پیچیده تر نیز هست! 
برخی ناظران امکان دستیابی به راه حل در مذاکرات ۲۹ نوامبر را به دلیل چالش هایی 
که به آن اشاره کردیم، زیر سوال می برند. در حالی که برخی دیگر بر این باورند که 
قطار راه حل راه اندازی شــده است تا این مذاکرات به نتیجه دلخواه همه طرف های 
درگیر برســد. آن چه البته مهم اســت این که؛ چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه 

نرسد، روابط تهران و واشنگتن به چارچوبی مطمئن تر از توافق هسته ای نیاز دارد. 
خروج آمریکا از این توافق نشــان دهنده ناکارآمدی آن در کنترل روابط دو دشمن 
اصلی ایران و آمریکا بود. حدس زده می شود که این رابطه حتی در صورت موافقت 
با احیای توافق هسته ای، معمولی نخواهد بود، زیرا کنگره و دولت در ایاالت متحده 
تصمیم خود را در مورد ایران نگرفته اند. بر این اساس دو کشور به چارچوب دیگری 
خــارج از چارچوب توافق هســته ای نیاز دارند. همانطور کــه رابرت مالی، نماینده 
دولت آمریکا در امور ایران بیان کرد، هدف او دســتیابی به دو مســیر اســت. اولی 
اجرای توافق هسته ای را تقویت می کند. دومی، روابط تهران و واشنگتن را به خاطر 
 اســتواری توافق هسته ای تنظیم می کند. بر این اساس، راه برون رفت از این گره را 

متصور هستم. 
تحوالت ثابت کرده است که توافق هسته ای تاثیر زیادی بر روابط خارجی ایران اعم 
از منطقه ای و بین المللی از جمله ایاالت متحده داشته است. برای عبور از این گره، 
بایــد به معاهده ای در ابعاد مختلف بین ایران و آمریکا اندیشــید و برای آن فکری 
جدی کرد که مبتنی بر احترام متقابل و به رســمیت شناختن نظام سیاسی ایران 
 در ازای نتایج مذاکرات مستقیم باشد. هر گونه توافقی بین دو کشور باید بر مبنای 
برد- برد باشد و حال سؤال این جا است که »توافق هسته ای« کجای ماجرا خواهد 
بود؟ من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است و معاهده دوجانبه ایران و آمریکا 

بر آن استوار است. 
اولین گام با آزادســازی توافق هسته ای از محدودیت ها و قوانین ایاالت متحده آغاز 
می شود که مانع از بین بردن همه تحریم های اعمال شده علیه ایران می شود. دولت 
آمریکا می تواند به اتحادیه اروپا و بقیه کشــورها برای اجرای جنبه اقتصادی توافق 
هســته ای معافیت هایی بدهد، چیزی که ایران در ازای بازگشت به توافق و کاهش 
تشــدید برنامه هسته ای خود خواستار آن اســت. در این صورت توافق هسته ای در 
چارچوب گروه ۱+۴ احیا می شــود، مشروط بر اینکه مذاکرات جدی و مستقیم بین 
دولت آمریکا و دولت ایران آغاز شــود. هدف آن دســتیابی به یک معاهده دوجانبه 

است که موافقت پارلمان هر دو کشور را به دست آورد. 
در این سناریو سه هدف اصلی محقق می شود: 

- اولین مورد احیای توافق متزلزل هسته ای و تحقق خواسته همه طرف های مرتبط 
با آن است. 

- دوم دور زدن مشکالت قانونی که دولت آمریکا دارد. 
- هدف ســوم امضای یک معاهده دوجانبه است که طرف ایرانی و آمریکایی به آن 
نیاز دارند و مبانی روابط استراتژیک بین دو کشور را ترسیم می کند و نیز جنبه های 

سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در نظر می گیرد. 
اندیشیدن به این برداشت ها، مذاکرات آتی را آسان می کند و فضای جدیدی ایجاد 

می کند که می تواند اهداف همه طرف ها را بر اساس برد- برد محقق کند.

سیاستهای مقابله با فقر
و شرایط اثربخشی

ادامه از صفحه اول:
بیش از یک قرن طول کشید تا تشکل های کارگری و سندیکاهای ایجاد شده اولیه برای 
منشا اثر بودن جا بیفتند تا در مواردی تعادل نسبی در چرخه بهره بردن از شرایطی که 

حاصل تالش تمام جامعه است، ایجاد شود. 
بنابراین وقتی دیدگاه رشد اقتصادی به عنوان یک روش بهترشدن اوضاع اقتصادی و مقابله 
با فقر معنی دارد که توانمندکردن طبقات آسیب پذیر اقتصادی و توزیع متعادل سود ناشی 
از فعالیت -که نه الزاما مساوی ولی بر اساس توانمندی افراد باشد-در آن مد نظر قرار گیرد. 
مسئله بعدی این که حتی با فرض اجرای سیاستهای توانمندسازی جامعه و توزیع متوازن 
سود باز هم زمان قابل مالحظه ی الزم است تا این تمهیدات اثرات خود را به طور واقعی بر 

زندگی طبقات متوسط و آسیب پذیر جامعه ایجاد کند. 

به همین دلیل برای پرکردن این فاصله که خصوصا برای طبقات آســیب پذیر می تواند 
مسئله مرگ و زندگی باشد، الزم است که دسته ی مهم دیگر سیاستهای مقابله با فقر یعنی 
سیاست های رفاهی نیز حداقل تا رسیدن به شرایط ثابت و قابل قبول برای همه طبقات 

اقتصادی مدنظر قرار گیرد.  
البته شرایط ویژه ای مثل مهاجرت، جنگ، خشکسالی، بیماری، حوادث غیرمترقبه و...نیز تا 

زمان ایجاد ثبات نسبی نیازمند اجرای این سیاستهای حمایتی است. 
تحصیل، حمل و نقل، بهداشت، درمان و بیمه و... از جمله مصادیق سیاست های اقتصادی 

رفاهی هستند که باید براساس گروه های هدف بطور رایگان یا با تخفیف ارائه شوند. 
نکته ی محوری و مهم اجرای این سیاســت ها این اســت که این خدمات با پشــتوانه 
تخمین های دقیق و کارشناسی، در هر مورد برای طبقات اقتصادی خاص درنظر گرفته 

شود. طبعا اولویت اصلی با طبقات آسیب پذیر و سپس با طبقه متوسط خواهد بود. 
اجرای سیاســت های رفاهی برای تمام جامعه صرفا باعث ایجاد فساد، رانت و هدر رفتن 
ســرمایه ها خواهد بود چرا که اوال بسیاری از طبقات برخوردار اساسا نیازی به سوبسید 
ندارند و ثانیا با انتخاب کارشناسی گروه های هدف، حداکثر منابع صرف گروه هایی می شود 

که واقعا به آن نیاز دارند و کیفیت زندگی آن ها تا رسیدن به وضعیت ثبات در کل جامعه 
به سمت بهبود تغییر خواهد کرد. 

بنابراین هیچکدام از دو نظرگاه گفته شده به تنهایی قادر نخواهند بود بر مشکل فعلی فقر 
فراگیر فائق آیند و ترکیب هردو به شرط اجرای درست هریک است که می تواند موثر باشد. 
بدین ترتیب که موثر بودن سیاستهای رشد اقتصادی با شرط توزیع متوازن سود حاصل از 
کار و توانمندسازی کل جامعه و تاثیرگذاری سیاستهای اقتصادی رفاهی با شرط اختصاص 

آن برای گروههای خاص و آسیب پذیر و نه تمام جامعه امکان پذیر است. 
بدون این مالحظات حیاتی، اجرای سیاســتهای  »رشــد« به تشدید اختالف طبقاتی 
اقتصادی و غش کردن سود حاصل از کار و سرمایه به سمت گروههای خاص و در مورد 

سیاستهای »رفاهی« به صدقه دهی و توزیع فقر منجر خواهد شد. 
وضعیتی که کمابیش اوضاع اقتصادی دنیای امروز اســت و در آن مشکالت اقتصادی-
اجتماعی- روانی پرشمار ناشی از فقر، گریبانگیر بسیاری مردم دنیا است صدالبته اهمال 
در اجرای درســت سیاست های فوق طبعا به بدتر شدن شرایط و رسیدن کار به جاهای 

باریکتر خواهد انجامید.

نماینده رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان گفت: مصالح ایران و افغانستان به 
هم گره خورده اســت. به گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس جمهور 
کشورمان در امور افغانستان امروز در مراسم آغاز به کار کمیته های همکاری های ایران 
و افغانستان در کابل گفت: امروز به دلیل مخالفت بیگانگان مشکالت زیادی برای مردم 
افغانســتان پیش آمده و افغانستان دارای منابع زیادی است که دیگران اجازه نداده اند 
از این نعمت ها اســتفاده شود. ایران برای شــکوفا کردن توانمندی های افغانستان در 
کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد. بر اساس گزارش صداوسیما، وی افزود: اشغالگر از 
افغانستان فرار کرده است، اما شرارت او وجود دارد و کاری نکنیم که مردم افغانستان 
به دلیل مشــکالت از کشــور فرار کنند. برادرانه به هم اعتماد کنیم، کاغذبازی ها را 
کنــار بگذاریم و زمینه های همکاری را پیدا کنیم. نماینده رئیس جمهور کشــورمان 

تصریح کرد: در کمیته ها در ابتدا ضرورت ها مطرح شود و سپس نقشه راه همکاری های 
مشــترک را برای دو کشور پیدا کنیم و در چشــم انداز پنج تا ۱۰ساله کار کنیم. وی 
افزود: ما اینجا هســتیم تا کمک کنیم اقتصاد افغانســتان شــکوفا و زمینه صادرات 
کاالهای افغانستان فراهم شود. ما به دنبال تجارت صرف نیستیم بلکه می خواهیم در 
 زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز همکاری کنیم تا زمینه شکوفایی افغانستان 

فراهم شود. 
در همین حال کمیته های همکاری های جمهوری اسالمی ایران و افغانستان در کابل 

آغاز به کار کرد. 
در سومین روز سفر کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان 
کمیته های همکاری های جمهوری اســالمی ایران و طالبان در هفت کمیته در کابل 

آغاز به کار کرد. 
در مراسم آغاز به کار کمیته ها سرپرستان وزارتخانه های زراعت، امور مهاجران، اطالعات 
و فرهنگ، اقتصاد و تجارت و صنعت طالبان حضور دارند. حسن کاظمی قمی، نماینده 
ویژه رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراهش روز سه شنبه نیز با مال عبدالغنی برادر، 
معاون اول رئیس کابینه طالبان دیدار و درباره راه های گسترش همکاری های ایران و 
افغانستان گفتگو کرد. همچنین در این دیدار در مورد گسترش روابط میان دو کشور 
و ایجاد کمیته های مشــترک همکاری در عرصه هــای مختلف، توافق صورت گرفت. 
همچنین حســن کاظمی قمی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز 
روز سه شنبه دیدار و درباره مسائل مختلف ازجمله موضوعات سیاسی، اقتصادی، امور 

مهاجرین، روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و بین المللی رایزنی کرد. 

آفتاب یزد - مونا ربیعیان: احمد بخارایی، جامعه شناس درخصوص عدم اعتماد مردم 
نسبت به مسئولین به آفتاب یزد اظهار داشت: اعتماد اجتماعی، خمیر مایه همان نظمی 
اســت که در یک اجتماع وجود دارد و برعکس اگر جامعه ای دچار یک بی نظمی واختالل 
می شود یعنی اعتماد اجتماعی وجود ندارد. در اصل باید گفت ریشه همبستگی در اعتماد 
اجتماعی است، اعتماد اجتماعی خمیر مایه سرمایه اجتماعی است و هر جامعه نیاز دارد تا 
سرمایه اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. اعتماد را باید به درستی تعریف کنیم و باید تحلیل 
درستی از اعتماد اجتماعی داشته باشیم. اعتماد با خردنظام ها) اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگی( ارتباط مستقیم دارد. 
وی در ادامه از نظریه زتومکا گفت: نظریه زتومکا می گوید که »فرهنگ اعتماد« بیش از هر 
نظام سیاسی دیگری در نظام دموکراتیک به دست می آید. نتیجه تحقیقات او این است که 

دموکراسی در جامعه اگر نباشد نباید انتظار فرهنگ اعتماد قوی و گسترده داشته باشیم. 
وی در ادامه بیان کرد: زتومکا در دوره حاکمیت کمونیسم در لهستان تحقیقی انجام داده 
که در آن زمان شاهد گسترش اعتماد در حوزه خصوصی بوده و حوزه خصوصی هم شامل 
اعضای خانواده و دوستان می شود ولی عدم اعتماد به حوزه عمومی یعنی به رژیم و حزب 
سیاسی و نخبگان سیاسی و مقامات اجرایی و پلیس گسترش پیدا کرده.یعنی این رابطه 
برعکس است وهرجا نظام، ایدئولوژیک تر باشد عدم اعتماد در حوزه عمومی گسترش پیدا 
می کند. ایران مشــکلی که دارد این اســت که اعتماد در حوزه خصوصی نیز ازبین رفته و 
 بحران اصلی این اســت که نه تنها اعتماد عمومی بلکــه اعتماد خصوصی هم در جامعه 

دیده نمی شود.

< شرایط بازگشت اعتماد 
احمد بخارایی درخصوص بازگشت اعتماد مردم نیز گفت: اعتماد در هر جامعه نه یک شبه 
از بین می رود نه یک شبه به وجود می آید اعتماد یک ریشه تاریخی دارد، دکتر رفیع پور 
۲5ســال پیش تحقیقی در تهران انجام داده است و براساس آن تحقیق ۸۶ درصد مردم 

معتقد بودند که اعتماد نسبت به مسئولین کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامه اظهارداشــت: در همان تحقیق دکتر رفیع پور اعالم کرده است که رابطه بین 
تحصیالت و اعتماد معکوس است و هر چه تحصیالت بیشتر شده اعتماد از دست رفته است 
چرا که تحصیلکرده ها جامعه و حکمرانانش را با خط کش های کم و بیش استاندارد سانت 
می زنند و با این خط کش اعتماد نمره قبولی نمی گیرد و خروجی آن می شود بی اعتمادی 

کامل به جامعه.

< بی اعتمادی ریشه در مدرنیت
این جامعه شناس در بخشی از مصاحبه خود اظهارداشت که حدود ۳۰ سال است که اعتماد 

کم رنگ شده است: در نگاه مدرن آدم ها براساس تخصص انتخاب می شوند و توزیع فرصت ها 
عادالنه صورت می گیرد و افراد براســاس لیاقتشان شغل داشــته اند. اما در جامعه امروز 
 چنین دیده نمی شود. این نگاه جهانی است نگاه جهانی با فضای بسته سیاسی و اجتماعی 

همخوانی ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: نهادهای غیر دولتی و سمن ها داوطلبانه باید فعالیت کنند اما در ایران 
نگاه به ان جی او ها سیاسی است نه اجتماعی. این ایجاد مانع در حوزه مشارکت اجتماعی 
است. در حوزه سیاسی نیز که کامال مشخص است چرا که مردم فقط در زمان های انتخاباتی 

به مشارکت های سیاسی دعوت می شوند. 
وی در ادامه بیان کرد: درجامعه ای که عقالنی و روشنفکرانه تصمیم گیری می شود مالک های 
ایدئولوژیک پاسخگو نیست چرا که در چارچوب نوین، اعتماد اجتماعی اندازه گیری می شود 

و اگر پاسخی داده نشودد اعتماد از دست می رود. 

< دولت ها، منفردًا مسئول بی اعتمادی نیستند
این جامعه شناس درباره اینکه قالیباف اعالم کرده بود حذف مردم در دولت ها بی اعتمادی 
ایجاد کرده اســت گفت: قالیباف مسئله را اشــتباه طرح کرده است. اعتمادزایی به کلیت 
نظام سیاسی مربوط است نه نهادها و دولت های خاص. به حاشیه راندن مردم مگر مختص 
 یک دولت بوده است؟ وقتی جنگ به پایان رسید هنر دولت ها کم و بیش در اعتمادزدایی 
بوده است. این روند بود که روز به روز به فرار مغزها و به مهاجرت اجتماعی دامن می زد. در 

کدام دولت روند مهاجرت کاهش پیدا کرده است که بگوییم در این دولت مهاجرت کم بوده. 
این شاخص یکی از شاخص های کم اعتمادی و بی اعتمادی است و وقتی به کلیت جامعه 
بی اعتماد می شوند اگر بتوانند می روند آنهایی هم که نمی توانند دچار افسردگی، انزوا یا در 

نهایت خودکشی می شوند.
در حال حاضر حدود ۷ میلیون مهاجرت و پناهندگی رخ داده و بیشتر آنها شاید عالقه ای 
به زندگی در خارج نداشته باشند اما دافعه ایران باعث چنین پدیده ای شده است نه جاذبه 
غرب و حتی انتقال سرمایه به ترکیه و دیگر کشورهای همسایه که گاهی انتخاب بین بد و 

بدتر بوده  است.

< دولت ها عامل تورم یا متغیرها 
احمد بخارایی در ادامه مثالی برای اینکه دولت ها متغیر وابسته هستند نه متغیر مستقل، گفت: 
در کدام جامعه نرخ تورم ســال به سال باال و پایین می رود؟ روند تورم متغیر وابسته است. 
ســال۶۹، ۸ درصد تورم، 5 سال بعد در ۷۴، 5۰ درصد، حدود ۶ برابر، سال ۸۴، ۱۰درصد، 
سه سال بعد در سال ۸۷تورم حدود ۲5 درصد بوده، سال ۸۸، ۱۲ درصد، سال۹۲، ۳5درصد، 
ســال۹۶، ۱۰ درصد ســال ۹۸، 5۱ درصد و در نهایت درســال ۱۴۰۰ نرخ تورم5۰درصد 
پیش بینی می شود و این فاجعه است. این فرازو فرود ها تابع چی است؟»ثبات« یکی از عناصر 
فرهنگ ساز در موضوع اعتماد اجتماعی است. فرهنگ اعتماد چه ویژگی دارد؟ بی ثباتی در 
کجا تعریف می شود؟ در خرد نظام سیاسی، بی ثباتی در داخل و نیز با سایر کشورهای دیگر را 
نشان می دهد که همه این تزلزل ها در نهایت در خرده نظام اقتصادی جلوه گر می شود و یکی 

از شاخص هایش چاپ اسکناس در دولت هاست که خودش تورم زا است.
احمد بخارایی در ادامه در موردعلت عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی اظهارداشت: در 
سال ۲۰۲۱ هستیم و اصل روابط، فراتر از کشورها است و این مدرن بودن حرف اول را در 
ایحاد اعتماد می زند. تناقض گویی ها به دلیل گیر افتادن بین سنت و مدرنیته است. کشور 
مالزی در دو دهه توانســت مدرن شود اما کشور ما با توجه به سابقه بیش از یکصد سال، 

همچنان در بین مدرنیته و سنت گیر افتاده است.
وی در ادامه افزود: تناقض گویی های مســئولین ریشه در این دارد که نمی توانند سنت را 

رها کنند.
این جامعه شناس در پایان از یک بی نظمی در جامعه سخن گفت و علت این بی نظمی را 
اینگونه بیان کرد: در جامعه ای که اعتماد نباشد بی نظمی تشدید می شود و در این بی نظمی، 
وعده ها انجام نشــدنی است. در کوتاه مدت ممکن اســت اجرای برخی سیاست ها موقتا 
درد های اجتماعی را ساکت کند اما از بین نمیبرد. یک نمونه اش افزایش حقوق بازنشستگان 
در همسان سازی است اما اجرای همین سیاست از جهت دیگر مشکل ایجاد می کند چرا که 

درآمدی برای دولت وجود ندارد و بودجه تامین نمی شود. 

در گفتگوی آفتاب یزد با احمد بخارایی، جامعه شناس تشریح شد

ارتباط تورم و اعتماد اجتماعی
در سال 2021 هستیم و اصل روابط، فراتر از کشورها است و این مدرن بودن حرف اول را در ایجاد اعتماد می زند. تناقض گویی ها به دلیل گیر افتادن بین سنت و مدرنیته است. 

کشور مالزی در دو دهه توانست مدرن شود اما کشور ما با توجه به سابقه بیش از یکصد سال، همچنان در بین مدرنیته و سنت گیر افتاده است
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? تالش بــرای پاکیزگی؛ تصویری که 
مشــاهده می کنید، خدمــات و تالش 
کارکنــان ناحیه 5 شــهرداری منطقه 
چهارده تهران نسبت به نظافت، پاکیزگی 
و شستشوی ایستگاه های اتوبوس شرکت 
واحد در روز گذشته اســت. از شهردار 
ناحیــه و رحیمــی و همکاران ایشــان 

قدردانی می کنم. علی از تهران

? اهدای خــون؛ وقتی که برای اهدای 
خــون به مراکــز خون گیــری مراجعه 
می کنیم، پزشــکانی که مشاوره قبل از 
اهدای خون را بر عهده دارند، از مراجعان 
درباره خالکوبی و حجامت می پرسند. آیا 
اهداکنندگان  برای  حجامت و خالکوبی 
خــون، ضــرر دارد؟ لطفا کارشناســان 
پایگاه انتقال خــون در باره این موضوع 

اطالع رسانی کنند. 
? چرا مجلســیون نسبت به افزایش و 
همترازی حقوق بازنشستگان بی تفاوتند؟ 
کارگران سی سال با صداقت کار کرده و 
بازنشست شده اند، نیاز به حمایت قانونی 

دارند. علی اکبر از تهران
? ماســک هایی که برای پیشگیری از 
شــیوع بیماری کرونا وجود دارند، این 
روزهــا به جــای ایــن کار، کاربردهای 
دیگری هم دارند. برخی رانندگان برای 
تخلف و ورود به طرح ترافیک با ماسک 
روی پالک خودروشــان را می پوشانند 
یا بعضی ها هم از اســپری برف شــادی 

استفاده می کنند! مجتبی از تهران
? ناشــکری نکنید! دقت کردید برخی 
ســرمایه داران با این کــه صاحب باغ و 
ویال، چند باب خانــه و مغازه و خودرو 
هستند، در برابر داشته های شان به علت 
طمع و مال اندوزی بیشــتر، ناشکری و 
ناسپاســی می کنند. در حالی که افراد 
دون پایــه و ندار می گویند خدایا همین 
که ســالم و دســت نگاه کــن دیگران 

نیستیم، شکرت! اکبر
? چــرا شــهرداری و کالنتــری ۱۰۹ 
بهارســتان بــه تخلف موتور فروشــان 
خیابــان هفــده شــهریور از ایــن که 
موتورهای فروشــی را در پیــاده رو که 
محل عبور رهگذران اســت، می گذارند، 

رسیدگی نمی کنند؟ 
اتوبــوس،  ایســتگاه های  نظافــت   ?
پایین تر از میدان خراســان به فراموشی 
سپرده شده، مراتب به عنوان یادآوری و 

شستشوی آن ها اعالم شد.
? تعمیــر، مرمت و طرح نگهداشــت 
توســط اکیپ ۱۳۷ شــهرداری منطقه 
چهارده، در خیابان های شــهید گیلکی 
و غضنفری، مورخه بیســت و سوم آبان 
)همان طــور که در تصویر( مشــاهده 
می کنید، اقدام مفید تالشگران شهرداری 
است که جا دارد به آنان خسته نباشید 
بگوییم و قدردان زحمات شــان باشیم. 

عرفان از تهران

? تصمیمــی که در باره افزایش هزینه 
انتقال وجه گرفتــه اند، به ضرر مردم و 
موجب نارضایتی و بدبینی خانواده ها به 
دولت می شود. دولت مردمی نباید اجازه 

چنین کاری می داد. 
? خدمت به مــردم و مبارزه با گرانی، 
از شــعارهای قبــل از انتخابات رئیس 
جمهوری بود. چرا آیت اهلل رئیســی به 

تعهداتش عمل نمی کند؟ علی از تهران
? مبــارزه با فقــر و نــداری، کاهش 
قیمت ها و رســیدگی بــه خانواده های 

کم درآمد وظیفه کیست؟ 
? آیا ســازمان تامین اجتماعی روابط 
عمومــی نــدارد پاســخگوی پیام های 

مردمی روزنامه آفتاب یزد باشد؟ 
پیام های مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

واتساپ و تلگرام   93 31   355   0921
پیام کوتاه    27  14  14  3000 

آمادگی ایران برای کمک به توسعه افغانستان
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آفتاب یزد – یاسمن اس�معیل زادگان: »ژان بودریار« در کتاب 
مهمش »در سایه ی اکثریت های خاموش«، مثالی از »مک لوهان« در 
باب اهمیت رسانه و تاثیر آن بر زندگی را بازگو می کند. او می نویسد: 
»مک لوه��ان پیغمبرانه پیش گویی کرده بود که رس��انه همان پیام 
است: ضابطه ای که مش��خصه ی مرحله ی کنونی، مرحله ی »سرد« 
کل فرهنگ مبتنی بر رس��انه های همگانی، مرحله ی منجمد شدن 
و خنثی ش��دن هر پیامی در یک خال اثیری است. مرحله ی انجماد 
معنا. اندیشه ی انتقادی، قضاوت و انتخاب می کند، تفاوت ها را تولید 
می کند و از راه گزینش گری اس��ت که بر معنا مس��لط می شود. اما 
توده ها گزینش نکرده، تفاوتی تولید نمی کنند، توده مولد بی تفاوتی 
است. توده ها در بند جذبه ی رسانه اند، رسانه ای که آن را بر مقتضیات 
انتق��ادی پیام ترجیح می دهند: جذبه متکی ب��ه معنا نبوده، گویای 
س��رپیچی از معناس��ت. جذبه حاصل خنثی س��ازی پیام ها به سود 
رس��انه، خنثی سازی ایده ها به س��ود بت ها، خنثی سازی حقیقت به 

سوی وانموده )امری آشکارا و صریح( است.« 
»قهرم��ان« تازه ترین س��اخته ی اصغر فرهادی، در همین س��طح و 
س��احت حرکت می کند، جایی که رس��انه ها ایفای نقش می کنند، 
جایی که اکثریت در بند جذبه ی رس��انه اس��ت، رسانه ای که کارش 
خنثی س��ازی حقیقت به س��وی امری ثابت ش��ده و به نظر از پیش 
تعیین شده اس��ت و بر همین انحا، قدرت دست به کار می شود و با 
منفعل تر س��اختن اکثریت و بازی دادن آن همچون تشویق آنان به 
س��خن گفتن در زمان معین که فی الواقع ش��کلی از مستلزم کردن 
آن  ها به زندگی اجتماعی و گونه های مش��ارکت مدنی ست ایمن تر 

می شود.
فرهادی با »قهرمان« داس��تاِن کاراکتری به ن��ام رحیم را به تصویر 
می آورد؛ مردی آرام، کم حرف، منفعل و تا حد زیادی بی خیال که به 
دلیل بدهی پرداخت نش��ده اش، دوران محکومیت خود را در زندان 
می گذران��د. در ای��ن میان به او مرخصی دو روزه داده می ش��ود و او 
این فرصت را مغتنم می ش��مارد تا بتوان��د راهی بیابد و به گفت وگو 
با طلبکارش بنش��یند و به ش��کلی او را راضی کند و از زندان رهایی 
یاب��د. در همین بحبوح��ه اما با پیدا کردن یک کیف پر از س��که ی 
طال، مس��یر زندگی اش تغییر می دهد و یک ش��به، بدل می ش��ود به 
سوژه ی تلویزیون، رسانه های اجتماعی و فرهنگ تصویری متالطم در 
جهانی متالطم و به تبع این جریان، قهرماِن ملی خوانده می شود و به 
تمثیلی زنده، از نوع دوستی ایرانیان بدل می شود. اما دیری نمی گذرد 
که همین رس��انه ها و مردم که از او قهرمان ساخته اند، از جایگاهش 
عزل��ش می کنند و تا مرز فالکت و رذالت پایین می آورند و س��قوط 

فی الفورش را رقم می زنند.
این فیلم که در گوشه و کنار شهر شیراز ساخته شده است، تصویری 
اس��ت از ویژگی فرهنگی فعلی جامعه  ای که در تالطم به سر می برد 
و چندگانگ��ی موج��ود در آن با ابتذال گره خورده اس��ت. جامعه ای 
محصور و معلق مانده میان ادوار مختلف. و این چندگانگی از دقایق 
ابتدای��ی فیلم و تالش مرم��ت کاران و مرمت بنای باس��تانی که در 
تاریخ دفن ش��ده است و دفاعشان از خش��ایار شاه گرفته تا نمایش 
تشریفاتی رس��انه ها و مس��ئولین، تعریف ها و تمجیدها، لوح تقدیر 
خیریه، دس��ت زدن ها و گلریزان ها و حسن ختام این چندگانگی هم 

اما، بی خطرترین جمله ی کلیش��ه ای و پرکاربرد جامعه  اس��ت که از 
دهان راننده تاکسی شنیده می شود: »حیف مملکت که دست شماها 

افتاده است«. جمله ای که اصال وانموده )آشکارا و صریح( است.
از ای��ن نکته نمی توان غافل ش��د که »فرهادی«، برای نخس��تین بار 
در آثارش، رس��انه را جز الینفک زندگی ام��روزی می داند که بود و 
نب��ودش تبعات مختلفی دارد. رس��انه و جذابیتش و جماعت متصل 
ب��ه این تاللو. جماعتی که به س��وژه جان می بخش��ند و بعد جانش 
را می گیرن��د، دفنش می کنن��د و روی قبرش گل می گذارند. چنین 
وضعیتی آش��وب زده ، آمیخته به دروغ و پنهان کاری و البته تکراری، 
بن مایه ی اصلی »قهرمان« است. درست همان آگاه بودن از مسئله ی 
نامزد داش��تن الی در فیل��م »درباره ی الی« و ان��کار کردن آن با در 
نظر گرفتن صالحیت جمع، همان دس��ت گذاش��تن بر روی قرآن و 
قس��م دروغ خوردن برای گرفتن دیه در »جدایی نادر از س��یمین« 
و … که بی ش��ک تکرارش در آثار بعدی ای��ن کارگردان من جمله 
تازه ترین س��اخته اش از جدیت مسئله کاست و شعار، جای موضوع 
اصلی را گرفت. لوپی )لوپ در ش��رایط اس��تاندارد ابتدا و انتهای دو 
فیلم یا صحنه مستقل است که به روی هم متعامد مي شود حال با 
صدا یا پالنی تکرار ش��ونده( که هوش فرهادی را بدل به نوعی هزل 
ریاکارانه و آگاهی بخشی فریبکارانه و در عین حال مبتذل می سازد و 
دوری باطل را رقم می زند. گویی فیلمساز، فیلم را همچون سفارشی 
از پیش تعیین ش��ده می بیند که تنها باید در موعد مش��خص شده، 
تحویل مخاطب بدهد. برای همین اس��ت که در این سیر، »رقص در 
غبار« را نگاه می کنیم، »شهر زیبا« مورد توجه مان قرار می گیرد، به 
»چهارشنبه سوری« فکر می کنیم، با »درباره ی الی« شوک می شویم، 
به انتظار »جدایی« می نش��ینیم، از »جدایی« به دنبال »گذش��ته« 
می روی��م، از »گذش��ته« دیگر »فروش��نده« را ح��دس می زنیم، از 
»فروشنده«، »همه می دانند« را از بر می دانیم و از »همه می دانند«، 
»قهرمان« را عادت می کنی��م. ناگفته نماند که فرهادی صحنه های 
بسیار مؤثری را به تصویر می آورد که اگر غیر از این بود، جای حرف 
داش��ت. دوربین او این بار به ندرت حرکت می کند، به دقت هیاهو را 
بررس��ی می کند اما هرگز با آن اخت نمی ش��ود و فقط ناظر است. از 
پیچ و تاب و لرزش دستی هم، آنقدرها اثری نیست. در این میان اما 
تدوین اثر از انرژی دقیقی برخوردار اس��ت که مخاطب به درستی از 

یک تصویر به تصویر دیگر هدایت می شود.
فره��ادی در امتداد تصوی��ر در هر صحنه، جامع��ه ای که میان یک 
اخالق سخت خودس��اخته و یک واقعیت ویران شده اقتصادی مانده 

ش��ده است را، می سازد و به دقت نش��ان می دهد که در جامعه  چه 
اتف��اق و فرایندی رخ می دهد که یک فرد عادی را از فرش به عرش 
می برن��د و تبدیل به »قهرم��ان« می کنند و دگربار از عرش به فرش 
بازمی گردانندش. فرایندی که در سکانس افتتاحیه به خوبی مشهود 
اس��ت، زمانی که رحیم پله های مقبره ی خشایار ش��اه را باال می رود 
تا با همس��ر خواهرش که در تالش اس��ت تا گذشته را حفظ کند و 
آسیب ها را ترمیم، دیدار کند و همسر خواهرش دوباره او را به پایین 
برمی گردان��د و او در جواب لبخندی می زن��د و می گوید: »این همه 

اومدیم باال، دوباره برگردیم؟«
در ای��ن میان حضور بی بدیل »محس��ن تنابن��ده« را به هیچ عنوان 
نمی توان نادیده گرفت. بازیگر قهاری که یک تنه، جور تمام حفره ها 
علی الخصوص، بازیگرهای همیشه در ژست، آماتور، هیجان زده و اوِل 
راهی را می کش��د و فیلم را معنا می دهد که اگر نبود، یک بار دیدن 

فیلم هم، هیچگونه جذابیت و سودمندی در بر نداشت.
اصغر فرهادی تا بدین جا در کارنامه ی کاری اش، توانایی  اش را در به 
تصویر آوردن بازنمایی واقعیت، تنش س��نت و حقوق طبقه متوسط 
ایرانی و دراماتیزه کردن موقعیت های س��اده و معمولی، اثبات کرده 
اس��ت. مسیری که البته در وهله ی اول س��اده و معمولی است و در 
عین حال سرش��ار از تنش و تعلیق ک��ه به مخاطب این حس را القا 
می کند که زندگی بی شک یک هیجان فی ذاته است، تنها کافی است 
به دقت ب��ه آن بنگریم. آخرین فیلم این کارگ��ردان هم از قاعده ی 
کلی فیلمس��ازی او خارج نیست و همان مسیر همیشگی را البته با 
درشت نمایی های بیشتر به کار می بندد و این بار درس های اخالقش 
را در جامعه و جهانی که اساِس زیستن و تامین نیازهای اولیه ی در 
آن مختل شده یا به سخت ترین حالت ممکن، امکان پذیر شده است، 
گوشزد می کند و به تبع چنین رویکردی این پرسش مطرح می شود، 
اساسا در چنین جامعه ای که برطرف کردن نیازهای فیزیولوژیکی به 

محاق رفته است، چگونه اخالق زنده می ماند؟
»فرهادی«، درس های اخالقش را با درش��ت  نمایی دافعه برانگیز، در 
گوش مخاطب فریاد می زند و تنها با تاکید بر این  مهم که رس��انه و 
متعلقاتش می توانند تا حد زیادی مخل زندگی بش��ر باشند، درامش 
را به پایان می رساند بدون آنکه پیامی رادیکال داشته باشد و یا حتی 
راهکاری ارائه دهد. برای همین است که مخاطب از دیدن تازه ترین 
س��اخته ی او غافلگیر نمی شود، نفسش در س��ینه حبس نمی شود، 
ب��ا کاراکترهایش همذات پنداری نمی کن��د، در میانه ی پخش فیلم 
خمی��ازه می کش��د و در دقیقه ی ۴۰ صدایش درمی آی��د و مدام به 
س��اعتش نگاه می کند تا به پایان نزدیک شود. فی الواقع این خطابه 

پاسخگوی نیازهای مخاطِب روزگاِر حصر و هراس، نیست.
در نهای��ت می توان گف��ت »فرهادی«، دو س��اعت و هفت دقیقه، با 
ساختاری تکراری به جای ساختاری توسعه دهنده، مخاطب را پای 
فیلم نگه می دارد تا هرآنچه که از بر اس��ت را دگربار نش��انش دهد. 
روندی که ش��اید بهتر اس��ت کمی ش��جاعت به خرج دهد و آن را 
تغییر بدهد و آنچه فی الواقع مخاطب نمی داند و از چش��مش پنهان 
مانده اس��ت را به تصوی��ر بیاورد، چرا که جم��الت آهنگین او مدام 
تکرار می شوند و آفت شعارهایش، موضوعیت پیدا می کنند و اصول 
فراموش می ش��وند و این همه راه را طی می کند تا در بهترین حالت 
همانند آنان که تنها سخنان زفتی )درشت( می گویند، به تکرار کلی 
سیاس��ت ها و بیانیات بپردازد و به س��رعت آن را هضم و حذف کند 
و پس��ش )پس از آن را( غیرس��ودمند، عب��ث و غیرکاربردی بداند. 
»قهرمان« یک فیلم نسبتا پرتالطم و آشوب زده است، اثری معمولی 
و قابل پیش بینی با فیلمنامه ای متوسط و حفره های کم وبیش که با 
نگرشی محافظه کارانه و با به کار بستن اندکی ویترین آرایی و تظاهر، 

دگربار اعتماِد بازار را تمدید می کند.

نقد و بررسی فیلم سینمایی »قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی

ویترین آرایی و تظاهر 

مفقودی 
م��درک ف��ارغ التحصیل��ی اینجانب اله��ام الس��ادات آوایی فرزندس��ید محمود به 
ش��ماره شناس��نامه3۰73 ص��ادره ازته��ران درمقطع کارشناس��ی رش��ته زبان و 
ادبیات فارس��ی صادره ازواحددانش��گاهی تهران مرکزی باش��ماره 61972و تاریخ 
1377/12/15مفقودگردیده اس��ت.ازیابنده تقاضامیشود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاداس��المی واحدتهران مرکزی به نش��انی:تهران-خ آزادی-خ اسکندرش��مالی-خ 

فرصت شیرازی-پالک136صندوق پستی13185768ارسال نماید.

مفقودی 
کارت و س��ند وانت ش��ورولت مدل 1975شماره پالک۴۴ ایران 295 و 76 شماره 

شاسی158181موتور F۰7۰7tufبنام محمدرضا زارعی مفقود گردیده است.

مفقودی 
س��ند  و برگه فروش کارخانه وانت کارا به ش��ماره پ��الک 2۴و916ایران ۴۰ایران 
ش��ماره شاس��یNAGP2PC31LAموتور E2L6A6213بنام معصومه زارعی 

مفقود گردیده است.

مفقودی 
قولنامه تنظیمی بتاریخ 1385/۴/31زمین مس��کونی بمتراژ315 متر مربع واقع در 
مرزن آباد روستای سنارعلیا بنام علیرضا چاووشی زاده فرزند ابوالقاسم بشماره ملی 

۰۰5۰99۴۴92 مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

مفقودی 
برگه س��ند وبرگه حواله کمپانی وبرگه دفتر اس��ناد رس��می خودرو پراید جی تی 

ایکس  آی مدل 1386ش شاسی:s1۴12286۰39328ش موتور:1857953
ش پالک:21 ایران 196 س 15مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

مفقودی 
 کارت ماش��ین - کارت بنزین _ برگ س��بز ماش��ین خودرو سمند ایکس 7 مدل 
 1386ش شاس��ی:1۴567787ش موت��ور:12۴85192583ش پ��الک: 55 ایران

 528 ق 53 مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

مفقودی 
 برگ س��بز خودرو س��واری پراید  تی��پ صبا جی تی ایکس رنگ س��فید روغنی  
 M132۰5۴88  ش��ماره موت��ورS1۴12279678۰39 م��دل 1379  شاس��ی 
شماره انتظامی  ایران 5۴ - ۴11 ج 29 متعلق به آقای محمد رضا دهقان بنادکی 

به کدملی ۴۴3238112۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 »جنایت بی دقت« در آمریکا و عراق 
فیلم س��ینمایی »جنایت بی دقت« به کارگردانی ش��هرام مکری تا پایان آبان 
 ماه، دو نمایش جش��نواره ای و یک اکران همراه با جلس��ه پرس��ش و پاس��خ 
خواهد داش��ت. این فیلم در ادامه نمایش های بین المللی اش، ش��نبه 29 آبان 
م��اه در س��الن بیلی وایلدر لس آنجلس به نمای��ش در می آید. این نمایش که 
توسط دانشگاه »یو سی ال ای« برگزار می شود، همراه با جلسه پرسش و پاسخ 
با حضور شهرام مکری خواهد بود. همزمان با این نمایش، فیلم در بیستمین 
دوره جش��نواره »تیبورن« در سانفرانسیسکو به نمایش در می آید. به گزارش 
صبا، همچنین فس��تیوال بین المللی دهوک که این روزها در کردستان عراق 
درح��ال برگزاری اس��ت »جنای��ت بی دقت« را در بخش س��ینمای جهان به 
نمایش می گذارد. هش��تمین دوره جش��نواره دهوک در حال برگزاری است و 
این فس��تیوال عالوه بر »جنایت بی دقت« میزبان فیلم هایی مانند »قهرمان«، 

»تی تی« و »زاوال« خواهد بود.

پرسيدن كاوس كار بچگان را
ازان پ��س نگ��ه ک��رد کاوس ش��اه      
کس��ی را که ک��ردی به اخت��ر نگاه 

بجست و ز ایش��ان بر خویش خواند      
بپرس��ید و ب��ر تخ��ت زّرین نش��اند
هام��اوران       رزم  و  س��ودابه  ز 
س��خن گفت هر گون��ه ب��ا مهتران 
ب��دان ت��ا ش��وند آگ��ه از کار اوی      
اوی  ک��ردار  بدانن��د  بدان��ش 
و زان ک��ودکان نی��ز بس��یار گف��ت      
همی داش��ت پوش��یده ان��در نهفت 
هم��ه زی��ج و ص��رالب برداش��تند      
ب��ر آن کار ی��ک هفت��ه بگذاش��تند
س��رانجام گفتن��د کی��ن ک��ی بود      
بجام��ی ک��ه زه��ر افگنی م��ی بود

دو ک��ودک ز پش��ت کس��ی دیگرند      
نه از پش��ت ش��اه و نه زی��ن مادرند
ب��دی       ش��هریاران  گوه��ر  از  گ��ر 
ازی��ن زیجه��ا جس��تن آس��ان بدی 
ن��ه پیداس��ت رازش درین آس��مان      
نه ان��در زمی��ن این ش��گفتی بدان 
زن       ناپ��اک  اندی��ش  ب��د  نش��ان 
انجم��ن  در  ش��اه  ب��ا  بگفتن��د 
نهان داش��ت کاوس و با کس نگفت      
همی داش��ت پوش��یده ان��در نهفت 
بری��ن کار بگذش��ت ی��ک هفته نیز      
ز ج��ادو جه��ان را ب��ر آم��د قفی��ز
خواس��ت       داد  و  س��ودابه  بنالی��د 
ز ش��اه جهان��دار فری��اد خواس��ت 
هم��ی گف��ت همداس��تانم ز ش��اه      
بزخ��م و بافگن��دن از تخ��ت و گاه 
دل��م       بپیچ��د  کش��ته  فرزن��د  ز 
زم��ان ت��ا زمان س��ر ز تن بگس��لم 
ب��دو گف��ت ای زن ت��و آرام گی��ر      
نادلپذی��ر س��خنهای  گوی��ی  چ��ه 

ش��اه       درگاه  روزبان��ان  هم��ه 
راه  گرفتن��د  ب��ر  ت��ا  بفرم��ود 
هم��ه ش��هر و ب��رزن بپ��ای آورن��د      
آورن��د بج��ای  را  کن��ش  ب��د  زن 

یافتن��د       نش��ان  ان��در  بنزدیک��ی 
بش��تافتند نی��ز  دی��دگان  جه��ان 

»خودكار عطری« كليد خورد
فیلم س��ینمایی »خودکار عطری« به کارگردانی 
سیدمحسن میرحس��ینی در آبادان کلید خورد. 
ب��ه گزارش برنا، تا به امروز سکانس��هایی در بازار 
جمشید آباد آبادان و اسکله و روستای شلهه ثوامر 

جلوی دوربین رفته است.

پایان ضبط »پارادوپينگ« 
فیلمب��رداری فیل��م کوت��اه »پارادوپین��گ« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا حسنی رنجبر 
و نویس��ندگی رضا فهیمی به پایان رسید و این 

فیلم وارد مرحله تدوین شد./ هنروتجربه

 جایزه برای »كالس رانندگی« 
آفت�اب یزد: فیل��م کوت��اه »کالس رانندگی« 
س��اخته مرضیه ریاحی از هجدهمین جشنواره 
فیل��م کوتاه La.Meko آلم��ان جایزه اصلی و 
اول جش��نواره را دریاف��ت کرد. این جش��نواره 
مکانی برای نمای��ش فیلم های کوتاه در تمامی 
ژانرهاست. این بیستمین جایزه این فیلم است. 
 La.Meko هجدهمین جشنواره جهانی فیلم
آلمان روز 11 نوامبر برابر با 2۰ آبان برگزیدگانش 

را معرفی کرد.

نورمن ویزدوم در شبکه پنج 
آفتاب ی�زد: نورمن جوزف ویزدوم، اس��طوره 
کمدی تاریخ سینمای جهان ساعت 22 امشب 
27 آبان م��اه از قاب برنامه کمدین تماش��ایی 
می شود. برنامه طنز و جذاب »کمدین« گزیده ای 
از سکانس های فیلم های کمدی نورمن را برای 
مخاطبان گلچین کرده اس��ت که به مدت 3۰ 
دقیقه تقدیم نگاه مخاطبان می شود. سرنورمن  
جی ویزدوم یک��ی از محبوب ترین کمدین های 
انگلیس و جهان به ش��مار م��ی رود که بیش از 
6۰ س��ال در عرصه های مختلف تئاتر، سینما و 

تلویزیون حضوری فعال داشت. 

»روز بلوا« سریال شد 
مینی س��ریال »روز بلوا« ب��ه کارگردانی بهروز 
شعیبی از دوش��نبه اول آذر از یکی از پلتفرم ها 
پخش می شود. داس��تان »روز بلوا« درباره یک 
روحانی اس��تاد دانشگاه خوش��نام و یک چهره 
تلویزیون��ی م��ورد توجه به نام عماد اس��ت که 
ناگه��ان ب��ا اتهام های جدی از س��وی نیروهای 
امنیتی مواجه می ش��ود که خ��ود و خانواده اش 
را در موقعیت پیچیده ای قرار می دهد. نس��خه 
فیلم سینمایی »روز بلوا«، سال 98 برای اولین 
بار در جشنواره فیلم فجر پخش شد اما به دلیل 
همزمانی ب��ا پاندمی کرونا هی��چ گاه به صورت 
عمومی اکران نشد. به گزارش مهر، حاال با اضافه 
ش��دن راش های جدید و تکمیل قصه در قالب 

سریال، در سه قسمت آماده پخش شده است.

»صحنه زنی« در هند 
فیلم س��ینمایی »صحنه زنی« ب��ه کارگردانی 
علیرض��ا صمدی، ک��ه از م��اه آین��ده 2۴ آذر 
م��اه اکران خود را در س��ینماهای کش��ور آغاز 
می کن��د؛ در دومی��ن حض��ور بین المللی خود، 
در نوزدهمی��ن دوره جش��نواره »چنای« هند 
ب��ه نمای��ش در می آی��د. ب��ه گ��زارش فارس، 
نوزدهمی��ن دوره جش��نواره »چن��ای« هند از 
16 ت��ا 23 دس��امبر 2۰21 برابر ب��ا 25 آذر تا 
 2 دی ماه 1۴۰۰ در ش��هر چن��ای هند برگزار 

می شود.

 شاهنامه خوانی 

 کوتاه از هنر 

 رویدادهای هنری 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای ش�ماره 140060321006001151 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رس�می مس�تقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت مل�ک تفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد دهقانی سانیج فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 5 صادره از یزد در یک باب خانه و باغ قدیمی 
ب�ه مس�احت 808 متر مربع به طور مفروز قس�متی از پالک 316 
فرعی از 17 اصلی بخش 16 یزد واقع در اهرک سانیج خریداری از 
مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27

م.الف 343
امیرحسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت 
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 



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

زندگی  پنجشنبه۲7آبان  ۱۴۰۰    شماره  6۱6۳

آفت�اب یزد- نجمه حمزه نیا: دیابت ش��ایعترین بیماری متابولیکی بدن 
اس��ت که بیش از نیمی از جمعیت جهان به آن مبتال هس��تند. چهاردهم 
نوامبر، س��الگرد تولد "فردریک بانتینگ" کاشف انسولین، اولین بار در سال 
1991با همکاری بنیاد بین المللی دیابت )IDF( و سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است.در سال ۲۰۰۳ 
تعداد مبتالیان به بیماری دیابت در سراسر جهان 19۴ میلیون نفر تخمین 
زده می شد. پیش بینی می شود که این رقم تا پایان سال ۲۰۲۵ در نتیجه 
طوالنی ش��دن عمر مفید افراد، سبک زندگی بی حرکت و غیرفعال و تغییر 
الگوه��ای رژیم غذای��ی به ۳۳۳ میلیون نفر برس��د. این بیم��اری با ایجاد 
مش��کالت و اختالالت��ی در نقاط مختل��ف بدن می تواند زندگ��ی فرد را به 
خطر اندازد. بنابراین برای داش��تن زندگی بهتر و سالم تر، باید از بدن خود 
خ��وب مراقبت و برای پیش گیری از این بیماری مهلک میزان متعادل قند 
خ��ون را حفظ کنی��م لذا با توجه به اهمیت موضوع آفت��اب یزد در اینباره 
با دکتربهرام آزادی، جراح و چش��م پزشک و دکتر مهری مهراد، متخصص 
اورولوژی و دکتر مرجان ش��کیبا، متخص��ص غدد اطفال و دکترمحمد رضا 
مهاجری تهرانی، فوق تخصص غدد و متابولیس��م و دکتر مجید جمشیدی، 
متخص��ص قلب و عروق و دکت��ر محبوبه آقایی، متخص��ص مغز و اعصاب 

گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر آزادی گفت: دیابت یک بیماری موذی و خاموش است به این 

علت که این بیماری آرام و بی صدا بروز می کند طوری که انس��ان از وجود 
آن مطلع نمی ش��ود و تنها پس از سپری شدن یک دوره طوالنی مدت فرد 
از ظه��ور آثار و ع��وارض، بیماری خودآگاه می ش��ود و در صورتی که بیمار 
دس��تورات پزش��ک را رعایت نکند با توجه به اینکه اشتها زیاد می شود، او 

فکر می کند مشکلی از لحاظ سالمتی ندارد. 
این جراح و متخصص چش��م مطرح کرد: به طور کلی بیماری دیابت به دو 
نوع تقسیم می شود. دیابت نوع یک که معموال در سنین پایین شروع شده 
و مادرزادی اس��ت و عوارض خود را سریع نمایان می کند شدیدتر از دیابت 

نوع دو است و درمان آن نیز مشکل تر است. 
وی ادامه داد: دیابت نوع ۲ در همه س��نین مش��اهده می شود و اگر بیماربه 
موقع به پزش��ک مراجعه کند و دس��تورات را رعایت نماید عارضه چندانی 
برای فرد ندارد. دیابت نوع ۲، ثانویه است و به هر دلیلی از جمله ویروسی، 
عفونی، سنگ کیسه صفرا، عمل جراحی و... می تواند در فرد بروز یابد و به 
ارگان های مختلف بدن از جمله چشم بخصوص در افراد مسن صدمه میزند.
دکتر آزادی عوارض بیماری دیابت بر روی چشم را اینگونه تشریح کرد: در 
اوای��ل بیماری دیابت هیچ عارض��ه ای ندارد و اگر آن را کنترل  کند عوارض 
زیادی از خود ظاهر نمی کند البته درمان بیماری، زمان بر است واگر شش 
 ماه قند خون کنترل ش��ود و مورد تایید پزش��ک بود. عوارض دیرتر ظاهر 
می شود و چند سال دیگر طول می کشد تا دیابت بر روی چشم اثر بگذارد.

این جراح و متخصص چش��م مطرح کرد: بیماری دیابت بر روی چش��م به 
ط��رق مختلف تاثیر می گذارد از جمله ایج��اد اختالل در بینایی، باال رفتن 
احتمال ایجاد آب مروارید و باال رفتن فش��ار چشم، آب سیاه، تاثیر بر روی 
عصب بینایی، فلج موقت عضالت خارج چشمی و دو بینی ولی مهم ترین و 

شایع ترین این عوارض، تاثیر بر روی پرده چشم )شبکیه( است. 
وی افزود: بیماری دیابت به روی عروق پرده چشم نیز تاثیرگذاشته و باعث 
خونریزی در پرده چشم و نشت مواد داخل رگ بر روی شبکیه و در نهایت 
س��بب به وجود آمدن عروق جدید روی پرده چش��م می ش��ود و این عروق 

جدید نیز می توانند سبب خونریزی در داخل حفره چشم شوند. 
دکترآزادی تصریح کرد:  هر چقدر که زمان ابتال به دیابت بیشتر باشد، بروز 
ضایعات در چش��م نیز افزایش خواهد یافت. درمان قطعی برای پیش��گیری 
از ای��ن ضایعات وجود ندارد ول��ی کنترل دقیق قند خون می تواند بروز این 
ضایع��ات را به تعویق بین��دازد و نیز کنترل دقیق قندخ��ون، انجام ورزش 
منظم، کنترل فش��ار خون، حفظ وزن مناس��ب بدن و پرهیز از اس��تعمال 
دخانی��ات هم می توانند به جلوگیری از بروز عوارض چش��می دیابت کمک 

کنند.
 وی اضافه کرد: در مراحل ابتدایی درگیری چش��م به وس��یله دیابت، هیچ 
عالم��ت خاصی ن��دارد و کاهش دید جزئی عالیمی اس��ت ک��ه در مراحل 
پیشرفته بیماری دیده می شود. به همین علت الزم است که معاینات منظم 
توس��ط چشم پزشک صورت بگیرد زیرا تش��خیص به موقع و درمان سریع 

می تواند از پیشرفت ضایعات جلوگیری کرده و بینایی را حفظ کند. 
دکت��رآزادی تش��ریح ک��رد: در س��ن ب��اال وقتی قن��د خون ب��اال  رود دید 
نزدی��ک ف��رد مش��کلی ن��دارد ول��ی دی��د دور ت��ار می ش��ود که نش��انه 
 دیاب��ت اس��ت. ب��ا کنت��رل قن��د خ��ون می ت��وان نابینای��ی را ب��ه تاخیر

 انداختند.
ای��ن جراح و متخصص چش��م گف��ت: راه درم��ان دیابت بس��تگی به نوع 
وکنت��رل بیم��اری دارد. در اوای��ل پزش��ک ب��رای درمان دیاب��ت قرص را 
تجوی��ز می کند و به متخصص غدد ارج��اع می دهد و پس از آن در صورت 
افزای��ش قند، انس��ولین تجویز می ش��ود.در ضمن در صورتی که بس��تگان 
 نزدی��ک دیاب��ت دارند ف��رد باید هر ش��ش ماه یکبار و نهایت س��الی یکبار

 آزمایش دهد.

< آسیب دیدن مثانه از دیگر عوارض 
اورولوژیکی دیابت می باشد

در ادامه نیز دکتر مهراد در این باره 
اورولوژیکی  عوارض  داشت:  اظهار 
و  مهم تری��ن  از  یک��ی   دیاب��ت 
پرعارض��ه تری��ن، عارض��ه دیابت 
است که اغلب توسط افراد نادیده 

انگاشته می شود.
وی بیان کرد: بیماری دیابت سبب 
آسیب دیدن کلیه ها ، تخریب بافت 
و پارانش��یم کلیه ها ، دفع بیش از 
حد پروتئی��ن، افزای��ش اوره، باال 
رفتن کراتینین وغیره می ش��ود و 
اگر به موقع درمان نشود می تواند 
ناپذی��ری مانند  خطرات جب��ران 

نارسایی کلیه را برای فرد به همراه داشته باشد.
ای��ن متخصص اورول��وژی ابراز کرد: آس��یب دیدن مثان��ه از دیگر عوارض 
اورولوژیکی دیابت می باش��د که س��بب ایجاد نوروپات��ی در مثانه می گردد 
که در این صورت فرد قادر به دفع کامل ادرار نمی باش��د ولی خود فرد آن 
احس��اس نمی کند که ادرارش کامل تخلیه می شود، در صورتی که مقادیر 
زیادی از ادرار در مثانه هر دفعه پس از دفع ادرار باقی بماند، باعث می شود 
که فرد دیابتی به تدریج دچار مش��کالتی شود از قبیل عفونت ها ی ادراری 

مکرر، بی اختیاری ادرار و احتباس ادرار در مثانه گردد. 
وی با بیان این نکته که" مشکل نوروپاتی مثانه یکی از مهم ترین مشکالت 
اورول��وژی مبتالیان به دیابت اس��ت که اغلب توس��ط اف��راد نادیده گرفته 
می ش��ود"، می گوید: افراد دیابتی برای چکاپ مش��کل نوروپاتی مثانه شان 
باید هر سه ماه یکبار به پزشک متخصص اورولوژی مراجعه کنند زیرا خود 
بیم��ار دراغلب م��وارد اینکه ادرار خویش به طور کامل تخلیه نمی ش��ود را 
احس��اس نمی کند و همین عدم تخلیه ادرار، سبب تخریب کلیه و رسیدن 

به مرحله دیالیز کلیه بیمار دیابتی می شود. 
این متخصص اورولوژی متذکر شد: افراد دیابتی می توانند با چکاپ هر سه 
ماه یکبار از عوارض جبران ناپذیری مانند تخریب کلیه و رسیدن به مرحله 

دیالیز کلیه و... پیشگیری کنند.
وی مطرح کرد: از دیگر عوارض اورولوژیکی دیابت، ناتوانی جنس��ی اس��ت 
که هم در خانم ها  و آقایان مبتال به دیابت بس��یار شایع می باشد و می تواند 
زندگی جنس��ی فرد دیابتی را مختل کند البته برای درمان ناتوانی جنسی 
دیابتی ها  روش خیلی موثر و جدیدی قابل انجام اس��ت که زندگی جنس��ی 
ب��ه دیابتی ها  بر می گرداند و همچنین انجام چکاپ ها ی دوره ای نیز در این 

امر موثرهستند.

< والدین نقش مهمی در درمان دیابت کودکان دارند
در ادامه نیز دکتر ش��کیبا در اینباره ابراز داش��ت: به طور کلی دیابت یک 
اختالل متابولیک ش��ایع ناشی از کمبود ترش��ح هورمون انسولین یا ایجاد 
مقاومت نسبت به آن است و نتیجه این اختالالت باال رفتن قند خون بوده 
که در صورت عدم درمان مناسب با عوارض جدی کوتاه مدت و بلند مدت 

همراه است. 
وی بیان کرد: انواع مختلف دیابت ش��امل دیابت نوع یک، دیابت نوع دو و 

انواع تک ژنی دیابت می باشد.
ای��ن متخصص غدد اطفال افزود: در برخ��ی موارد نیز دیابت در اثر مصرف 
ی��ک دارو و ی��ا در نتیجه عوارض یک بیماری و وارد ش��دن صدمه به بافت 

پانکراس در افراد ایجاد می شود. 
وی اظهار کرد: در هر س��نی بیماری دیابت می تواند افراد را درگیر کند اما 
ش��ایع ترین نوع دیاب��ت در کودکان، دیابت نوع یک اس��ت. این بیماری در 
نتیجه واکنش خود ایمنی در کودکان مس��تعد به لحاظ ژنتیکی ایجاد شده 

و مادام العمر است.
دکتر ش��کیبا می گوید: راه های مختلفی ب��رای درمان بیماری دیابت وجود 
دارد ک��ه عبارتند از رعایت اصول تغذیه، درمان دارویی و کنترل مکرر قند 

خون.
این متخصص غدد اطف��ال ادامه داد: در حال حاضر درمان دیابت نوع یک 
محدود به تزریق انس��ولین است و نوع انسولین باید بر اساس شرایط بیمار 

و خانواده و با صالحدید پزشک مشخص شود.
وی ادامه داد: بیماران باید برای رعایت رژیم و نحوه اس��تفاده از انس��ولین 
و کس��ب توانایی تغییرمقدار انس��ولین بر اساس قندهای چک شده و نحوه 
گرفتن قن��د خون و ثبت آن آموزش کافی و مداوم را توس��ط متخصصین 

داشته باشند.
دکتر ش��کیبا تصریح کرد: مهمترین نکته در درمان دیابت، آموزش صحیح 
به بیمار اس��ت زیرا این بیماری ممکن است حتی تا پایان عمرهمراه بیمار 

باشد.
ای��ن متخصص غدد اطفال ابراز کرد: در صورت برخورد مناس��ب با بیماری 
دیاب��ت و کنترل صحیح قند خون به فرد ای��ن اجازه را می دهد که زندگی 

سالم و طوالنی را تجربه کند.
دکتر ش��کیبا اضافه کرد: در صورت عدم رعای��ت اصول درمان، افراد مبتال 
ب��ه بیم��اری دیابت با ع��وارض جدی کوت��اه مدت نظیر اف��ت قند خون و 
کتواس��یدوز و عوارض بلند مدت کلیوی،قلبی،مش��کالت چشمی و عوارض 

پوستی و اعصاب محیطی و غیره مواجه خواهند شد.
وی گفت: نظام س��المت می تواند با اقدامات مناسب در زمینه پیشگیری از 
افزایش بروز دیابت نوع ۲ و برنامه مناس��ب آموزش��ی برای تغییر در روش 
زندگی مردم وغربالگری برای تش��خیص به موق��ع دیابت نوع ۲ و اقدام در 
زمین��ه حمایت از بیماران می تواند از بار تحمیل ش��ده توس��ط بیماری بر 

بیماران و جامعه بکاهند. 
این متخصص متذکر ش��د: جهت درمان دیاب��ت در کودکان؛ والدین نقش 
مهمی ایفا می کنند زیرا قطعا کودک 7 یا 8 ساله توانایی تشخیص و درمان 

این بیماری را ندارد و والدین باید با مراقبت به او آگاهی الزم را بدهند. 
وی گف��ت: در صورت��ی که والدین یک یا چند م��ورد از عالئم دیابت مانند 
افزایش تش��نگی، پُرادراری، افزایش اشتها یا پرخوری، کاهش وزن ناگهانی 

مش��اهده  خ��ود  ک��ودک  در  را 
کردن��د باید ب��ه پزش��ک مراجعه 
 ت��ا اقدام��ات درمان��ی الزم انجام 

شود.

< به طور کلی دیابت دو
 نوع اصلی دارد

در ادامه نیز دکتر مهاجری تهرانی 
در اینب��اره بیان ک��رد: دیابت یک 
ن��وع اختالل متابولیک و س��وخت 
و سازی در بدن است. این بیماری 
ب��ه قند خون ب��اال ی 9۶ تا حدود 
11۲ میلی گرم در دسی لیتر گفته 
می شود که متاسفانه افراد بسیاری 

را به خود مبتال کرده است. 
وی مطرح کرد: به طور کلی دیابت 
دو ن��وع اصلی دارد. در دیابت نوع یک، تخریب س��لول های بتا در پانکراس 
منجر به نقص تولید انسولین می شود و در نوع دو، مقاومت پیش رونده بدن 
به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول های بتای 
پانکراس و نقص کامل تولید انس��ولین منجر شود. در دیابت نوع دو عوامل 

ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارد. 
این فوق تخصص غدد و متابولیسم اظهار کرد: طبق تحقیقات انجام شده با 
توجه به شیوع این بیماری، در ایران حدود شش میلیون نفر به این بیماری 
مبتال هس��تند و حدود 11 درصد از خانم های باالی ۳۰ س��ال و 1۰ درصد 

آقایان باالی ۳۰ سال به بیماری دیابت مبتال هستند.
وی عنوان کرد: با توجه به تحقیقات انجام ش��ده توس��ط محققان تاکنون 
بیماری دیابت درمان اصلی ندارد و فقط می توان آنرا کنترل کرد. راه درمان 
بیماری دیابت نوع اول فقط مصرف انس��ولین است که باید توسط پزشک و 

به میزان مناسب تجویز شود.
دکتر مهاجری تهرانی اضافه کرد: دیابت نوع دوم را نیز به وس��یله دارو و یا 
اصالح س��بک زندگی می توان تا حدودی کنترل کرد البته طی چند س��ال 
اخی��ر تغییراتی در روند درمان این بیماری با توجه به تحقیقات پزش��کان 
انجام ش��ده است که می توان در کنار کنترل بیماری تا حدودی از عوارض 

احتمالی این بیماری در مبتالیان کاست.
این فوق تخصص غدد و متابولیس��م می گوید که بیم��اری دیابت می تواند 
برای ارگان های مختلف بدن مش��کل ایجاد کن��د و باعث بروز بیماری های 
قلبی و مغزی، کلیوی و... ش��ود لذا با کنترل و درمان مناس��ب این بیماری 

می توان از بروز این عوارض جلوگیری کرد. 
وی بیان کرد: طی چند سال اخیر می توان با تجویز داروهای جدید از مرگ 
و میر افراد مبتال به دیابت و بیماری های قلبی - عروقی، کلیوی، نارس��ایی 
کلی��ه و می��زان دفع پروتئین و... ک��ه به دلیل دیابت ایجاد ش��ده کم کرد 
زی��را داروهای قبلی دیابت، فقط میزان قندخ��ون را تنظیم می کردند ولی 

داروهای جدید عوارض این بیماری را کاهش می دهند.
دکت��ر مهاجری تهرانی اب��راز کرد: در صورت مراجعه ف��رد مبتال به دیابت 
فاکتورهای دیگری مانند میزان فش��ارخون، چربی خون و... مورد بررس��ی 
قرار می گیرد و باید گفت که برای درمان نیاز به کار تیمی اس��ت و از نظر 

فرد بیمار نیز جهت انتخاب درمان مناسب استفاده می شود. 
این فوق تخصص غدد و متابولیس��م متذکر ش��د: افراد مبتال به دیابت باید 
درم��ان خود را پیگیری کنند تا عوارض این بیم��اری در آنها افزایش نیابد 

متاسفانه به دلیل ترس از ابتال به کرونا، مراجعه افراد کاهش یافته است.
وی افزود: طبق آمار به دس��ت آمده در س��ال گذشته به دلیل عدم مراجعه 
اف��راد مبتال به دیابت و پیش��رفت بیم��اری، میزان قطع پا اف��راد مبتال به 
دیابت به دلیل زخم، ۲ برابر شده است زیرا بیماری شان را کنترل نکرده و 

پیشرفت بیماری موجب قطع پا آنها به دلیل زخم شده است.
دکترمهاجری تهرانی توصیه کرد: افراد مبتال به دیابت باید با پزش��ک خود 
همیش��ه در ارتباط باش��ند و چکاپ های الزم را انجام دهند تا دچار قطع پا 

و... نشوند و سریع تر اقدامات درمانی الزم را انجام شود. 
ای��ن فوق تخصص غدد و متابولیس��م توضیح داد: ش��یوع بیماری کرونا در 
افراد مبتال به دیابت زیاد نیست اما در صورت ابتال بیماری شان شدیدتر و 
احتمال مرگ آنها بیشتر از افراد دیگر است زیرا گلبول های سفید بدن آنها 
به دلیل بیماری دیابت درست عمل نکرده و شدت عفونت افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: طبق آمار به دس��ت آمده حدود ۲۰ درصد از افراد مبتال به 
کرونا که در بخش آی س��ی یو، بس��تری هستند، مبتال به دیابت می باشند 
لذا توصیه ما این اس��ت پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و به صورت 
متن��اوب قندخون و فش��ارخون را باید چک ک��رد و در صورت باال بودن به 

پزشک متخصص مراجعه کرد.
دکترمهاج��ری تهرانی گفت: غ��ذای ممنوعه ای ب��رای افرادمبتال به دیابت 
وجود ندارد اما توصیه می ش��ود که از مصرف مواد شیرین و دارای نشاسته 
به میزان کم اس��تفاده کنند و از غذاهای کم کالری بیشتر استفاده کرده و 

مصرف میوه جات و سبزی جات را افزایش دهند.
 <گرفتگی عروق قلب در افراد دیابتی شایع است

در ادامه نیز دکتر جمش��یدی در اینباره خاطرنش��ان ک��رد: دیابت بیماری 
خاموش��ی اس��ت که ممکن اس��ت افراد هنگام انجام آزمایش و غربالگری ها 

متوجه این بیماری شوند.
وی ادامه داد: بیماری دیابت، یک بیماری سیس��تمیک اس��ت و اندام های 
مختل��ف ب��دن را درگیر می کند لذا باید ع��وارض آن را در بدن افراد کمتر 

کنیم.
این متخصص قلب و عروق مطرح کرد: در افراد دیابتی گرفتگی عروق قلب 
و نارس��ایی های قلبی شایع اس��ت و گاهی منجر به بروز سکته در این افراد 
می ش��ود. این بیماری می تواند اعصاب پوستی را نیز تخریب کرده و سکته 

خاموش رابه دنبال داشته باشد.
دکتر جمش��یدی اظه��ار کرد: در برخی موارد اف��راد دیابتی با رژیم غذایی 
مناسب، نیاز به مصرف دارو ندارند هدف ما این است که قند خون را کنترل 

کنیم تا عوارض آن کمتر شود.
ای��ن متخصص قلب و عروق با بیان این نکته که " دیابت قابل پیش��گیری 

و کنترل اس��ت "، بیان کرد: بر اس��اس آمار به دست آمده توسط محققان 
س��ال ۲۰18، ۴۲۵میلیون نفر در دنیا مبتال به دیابت هستند که آمار سال 
۲۰17، نش��ان می دهد 7.۵درصد جمعیت ایران نی��ز به این بیماری مبتال 

هستند. 
دکترجمش��یدی بر ضرورت آگاهی خانواده ها از عوارض دیابت تاکید کرد و 
گفت: بیماری دیابت می تواند به ارگان های مختلف بدن از جمله مغز، قلب، 

کلیه ها ، چشم و اندام های تحتانی آسیب برساند. 
وی مطرح کرد: حدود دو سوم مرگ و میر بیماران دیابتی ناشی از عوارض 
قلبی و عروقی این بیماری است لذا پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی 

در بیماران دیابتی حائزاهمیت است.
دکتر جمش��یدی تصریح کرد: در آمارهایی که سازمان بهداشت جهانی در 

سال ۲۰18 ارائه داده، ۴۲۵میلیون  نفر در دنیا مبتال به دیابت هستند. 
ای��ن متخص��ص قلب و عروق ادام��ه داد: عالوه بر عروق مغ��ز، عروق قلب، 
عروقی که در بیماری دیابت ممکن اس��ت درگیر ش��وند شامل عروق کلیه، 

چشم و اندام های تحتانی است . 
وی عنوان کرد: در بیماران دیابتی هرگونه عالئمی چون تنگی نفس، تعریق، 
سکسکه و هر گونه درد از ناحیه فک تا ناف چه سمت راست و یا چپ و جلو 

یا پشت قفسه سینه ممکن است نشانه گرفتگی عروق قلبی باشد. 
دکتر جمش��یدی ابراز داشت: انجام نوار قلب، اکوکاردیوگرافی تست ورزش 
اقدامات غربالگرانه ای است که می تواند تاثیر دیابت را روی قلب بررسی کند 
و از عوارضی چون ایست قلبی و سکته قلبی در این افراد جلوگیری می کند.
وی گف��ت: بیم��اری دیابت در هم��ه جای دنیا، به ص��ورت تیمی کنترل و 
 درمان می ش��ود و این گونه نیس��ت که ی��ک متخصص بتوان��د بیماری را 

کنترل کند. 

< دیابت روی تمامی سیستم های عصبی بیمار تاثیر می گذارد
در ادام��ه نیز دکتر آقایی در اینباره ابراز کرد: به طور کلی سیس��تم عصبی 
بدن انسان شامل قس��مت های نخاع، عصب و اتصاالت سیستم های عصبی 
به مغز اس��ت و اگر سیستم های عصبی با یکدیگر تداخل پیدا کنند فرد به 

دیابت مبتال می شود.
وی ادامه داد: به طور کلی بیشتر افرادی که با گرفتگی عروق دست و پنجه 
نرم می کنند باید نس��بت به س��ایر افراد، مراقب سالمتی خویش باشند و با 

تغییر سبک زندگی ازابتال به دیابت پیشگیری کنند.
ای��ن متخصص مغز و اعصاب اظهار ک��رد: مبتالیان به بیماری دیابت باالی 
۲۵ س��ال در هر شرایطی باید س��المتی خود را در ارجعیت قرار داده و در 
کیف شخصی شان مواد شیرین نگه دارند تا هنگام کاهش قند خون از آن 

اس��تفاده کنند.وی اظهارکرد: افرادی که با سن باال به بیماری دیابت مبتال 
هس��تند باید میزان وزن، فشار و قند خون خود را کنترل کرده و از مصرف 

مواد دخانی بخصوص سیگار اجتناب کنند.
این متخصص مغز و اعصاب متذکر ش��د: تاثیر بیماری دیابت روی رگ های 
مغزی به گونه ای است که بر اثر تنگ شدن عروق آنها دچار سکته مغزی و 

فراموشی و آلزایمر را برایشان به همراه دارد.
دکتر آقایی متذکر ش��د: دیابت روی تمامی سیستم های عصبی بیمار تاثیر 
می گذارد، اما اینکه کدام یک از آنها آسیب بیشتری می بیند، نکته ای است 

که باید بیماران دیابتی به آن توجه داشته باشند.
ای��ن متخصص مغزواعصاب اظهار داش��ت: به دنبال تنگ ش��دن رگ های 
عصبی در افراد مبتال به دیابت عالئمی مانند گز گز و س��وزن س��وزن شدن 
دس��ت و پا در آنها مش��اهده می ش��ود و این افراد اغلب ۲۵ سال از ابتال به 

بیماری دیابت شان گذشته است. 
وی با بیان این نکته که " اگر قند خون افراد از ابتدا کنترل ش��ود، می توان 
از عوارض دیابت پیش��گیری کرد"،عنوان کرد: متاس��فانه ۶۰ تا 7۰ درصد 

دیابتی ها با تنگ شدن رگ های عصبی مواجه می شوند. 
دکت��ر آقایی با بیان این نکته که " افراد دیابت��ی ضرورت دارد کنترل قند 
خون، چربی خون، فشار خون و.... را انجام دهند، ادامه داد:: عصب هایی که 
به اعضای داخلی بدن آسیب می زنند، منجر به بروز بی اختیاری ادرار، تکرر 
ادرار و... می ش��ود. همچنین می تواند با آس��یب روده ها باعث بروز اسهال و 

یبوست مکرر در بیماران دیابتی شود.
 این متخصص به آلزایمر به عنوان یکی دیگر از عوارض دیابت اش��اره کرد 
و گفت: اگر قند خون بین 8۰ تا ۲7۰ باشد، مغز خوب کار می کند. اما اگر 

پایین تر یا باالتر باشد، به مغز آسیب می زند. 
ای��ن متخص��ص مغز و اعص��اب، از افت قند خ��ون به عنوان یک هش��دار 
جدی س��کته مغ��زی در بیماران دیابت��ی یاد کرد و متذکر ش��د: افت قند 
خ��ون را در بیم��اران دیابت��ی بای��د ج��دی گرف��ت و در ص��ورت چنین 
 وضعیت��ی در افراد دیابت��ی، حتما اطرافیان یک خوراکی ش��یرین به بیمار 

بدهند.
 این متخصص مغزواعصاب می گوید: سیس��تم عصبی افراد ش��امل قسمت 
مغ��ز، نخ��اع، اعصابی که نخاع را به اندام ها وص��ل می کند، اعصابی که مغز 
را به ناحیه س��ر و گردن وصل می کند و اعصابی که اندام های داخلی را به 
نخ��اع متصل می کنند. طی مراحل مختلف دیابت هر کدام از قس��مت های 

ذکر شده احتمال آسیب دارند. 
دکترآقای��ی عنوان کرد: درافرادی که س��ن باالیی دارن��د و به دیابت مبتال 
هس��تند و فش��ار خون  و چرب��ی باالیی دارند و از س��یگار، م��واد مخدر و 
مش��روبات الکی نیز اس��تفاده می کنند احتمال آس��یب به سیستم عصبی 

افزایش می یابد.
وی مط��رح کرد: در صورت ابتال به دیابت ممکن اس��ت ب��ه اعصابی که به 
اعض��ای داخل��ی بدن عصب  دهی می کنند آس��یب وارد ش��ود مثال اگر به 
اعصابی که به مثانه متصل هس��تند آسیب وارد شود ممکن است فرد دچار 

تکرر ادرار شود.
وی ادام��ه داد: ب��رای اینک��ه مغز افراد خ��وب کار کند نیاز ب��ه قند خون 
دارد. اگ��ر ای��ن  میزان بین 8۰  تا ۲7۰ باش��د مغز خ��وب کار می کند. اگر 
قند خون باالتر یا پایین تر از مقدارگفته ش��ده باش��د مغز آس��یب می بیند. 
عوارض دیابت قابل پیش��گیری اس��ت به ش��رط آن که قن��د خون، چربی 
 و وزن کنت��رل ش��ود و اف��راد مبت��ال ب��ه دیابت ورزش مناس��ب داش��ته

 باش��ند. دکت��ر آقایی ب��ا تاکید بر لزوم توج��ه به افت قند خ��ون بیماران 
دیابت��ی در پای��ان گف��ت: افت قن��د ممکن اس��ت گاهی عالئم��ی مانند 
س��کته مغ��زی داش��ته باش��د اگر ب��ا بیم��ار دیابت��ی دارای عالئ��م افت 
 هوش��یاری مواج��ه ش��دید ی��ک م��اده ش��یرین مثل عس��ل ی��ا خرما به 

وی بدهید.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

 تاثیر دیابت بر ارگان های مختلف بدن 
6

 دکتر آزادی: بیماری دیابت بر روی چشم به طرق مختلف 
تاثیر می گذارد از جمله ایجاد اختالل در بینایی، باال رفتن 
آب  چشم،  فشار  رفتن  باال  و  مروارید  آب  ایجاد  احتمال 
سیاه، تاثیر بر روی عصب بینایی، فلج موقت عضالت خارج 
چشمی و دو بینی ولی مهم ترین و شایع ترین این عوارض، 

تاثیر بر روی پرده چشم )شبکیه( است

دارد.  بیماری  وکنترل  نوع  به  بستگی  دیابت  درمان  راه 
اوایل پزشک برای درمان دیابت قرص را تجویز می کند و 
به متخصص غدد ارجاع می دهد و پس از آن در صورت 
افزایش قند، انسولین تجویز می شود.در ضمن در صورتی 
که بستگان نزدیک دیابت دارند فرد باید هر شش ماه 

یکبار و نهایت سالی یکبار آزمایش دهد

دکتر مهراد: آسیب دیدن مثانه از دیگر عوارض اورولوژیکی 
دیابت می باشد که سبب ایجاد نوروپاتی در مثانه می گردد 
که در این صورت فرد قادر به دفع کامل ادرار نمی باش�د 
ولی خود فرد آن احساس نمی کند که ادرارش کامل تخلیه 
می شود، در صورتی که مقادیر زیادی از ادرار در مثانه هر 
دفعه پس از دفع ادرار باقی بماند، باعث می شود که فرد 
دیابتی به تدریج دچار مشکالتی شود از قبیل عفونت ها ی 
ادراری مک�رر، بی اختی�اری ادرار و احتب�اس ادرار در مثانه 

گردد

رئیس س�ازمان جهاد دانش�گاهی خوزس�تان گفت: 6.۴ درصد مرگ و میرها در ایران به دلیل دیابت یا عوارض ناشی از آن رخ می دهد که رقم خطرناکی است و این شیب گسترده دیابت، نگران کننده است.به 
گزارش ایسنا، دکتر سیدعلیرضا علوی در همایش روز جهانی دیابت که امروز )۲۵ آبان ماه( با اشاره به برگزاری ساالنه روز جهانی و هفته ملی دیابت در آبان ماه افزود: اخبار و اطالعاتی که از وضعیت دیابت 
در جهان، کشور و استان خوزستان به گوش می رسد، خوب نیست.وی گفت: در سال ۲۰۱۹ از هر ۱۱ نفر در دنیا یک نفر درگیر دیابت بود اما اکنون از هر ۱۰ نفر، یک نفر به دیابت مبتال است. پیش بینی در سال 
۲۰۴۵ نیز از هر هش�ت نفر، یک نفر درگیر دیابت باش�د. وی با بیان اینکه دیابت به عنوان بیماری خاموش رش�د عجیب و غریبی دارد، تصریح کرد: تاکنون ۵ میلیون بیمار مبتال به دیابت در ایران شناس�ایی 
شده اند این در حالی است که بر اساس اعالم انجمن دیابت، حداقل ۸ میلیون بیمار مبتال به دیابت در ایران داریم یعنی سه میلیون نفر از بیماری خود اطالع ندارند. از طرفی نیز ۸۰ درصد مبتالیان به دیابت، 
کار درمانی مناس�بی انجام نمی دهند. علوی افزود: 6.۴ درصد مرگ و میرها در ایران به دلیل دیابت یا عوارض ناش�ی از آن رخ می دهد که رقم خطرناکی اس�ت و این شیب گسترده دیابت، نگران کننده است. 
وی با بیان اینکه دو س�ال اس�ت که اولویت برنامه امور بانوان و خانواده این س�ازمان، س�المت کارکنان است، گفت: دو سالی است که در این راس�تا با ارسال پیام سالمت و یا فعالیت در بخش های مختلف در 
زمینه آگاهی رس�انی اقدام ش�ده اس�ت. آخرین اقدام در این زمینه غربالگری سرطان پستان برای کارکنان بود. با توجه به برخورداری حوزه پزشکی این سازمان از تجهیزات و منابع انسانی خوب، امیدواریم 
اس�تفاده از این ظرفیت برای س�المت کارکنان در حوزه های مختلف اس�تمرار داشته باش�د. البته دستاوردهای خوبی داش�ته ایم اما کافی نیست.رئیس سازمان جهاد دانش�گاهی خوزستان با تاکید بر لزوم 
ارتقای آگاهی س�المت کارکنان بیان کرد: بخش قابل توجهی از دیابت، قابل پیش�گیری اس�ت که با توجه به این موضوع امس�ال ش�عار "دیابت، امروز بیشتر از همیش�ه" در نظر گرفته شده است و همه باید 
به اطالعات در مورد این بیماری دسترس�ی داش�ته باش�ند. وی با اش�اره به تاثیر بیماری دیابت در مرگ مبتالیان به کرونا افزود: با توجه به تغییر س�بک زندگی و رواج پشت میز نشینی، همه در معرض ابتال 
 به دیابت به ویژه دیابت نوع ۲ هس�تیم؛ این برنامه ها تلنگری اس�ت تا کار از کار نگذرد بنابراین این بیماری را نباید ش�وخی بگیریم. امیدوارم ماحصل این کارگاه موجب ش�ود حواس مان بیش�تر به س�المتی

 خودمان باشد.

| شیب گسترده دیابت، نگران کننده است



پنجشنبه  27 آبان 1400    شماره  6163
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: »عربی۲۱« در گزارشــی درباره 
افراد نزدیک به تصدی پست نخست وزیری عراق پس از اعالم نتایج 
انتخابات پارلمانی دهم اکتبر نوشــت: طبق گزارش رسانه های عراق 
مقتــدی صدر، رهبر جریان صدر نام حیــدر العبادی را برای تصدی 
پســت نخســت وزیری دولت جدید عراق پیشــنهاد کرده است اما 
این درصورتی اســت که هیئت هماهنگی شیعیان عراق، موسوم به 
»چارچوب هماهنگی شیعیان« که متشکل از احزاب سیاسی شیعه 
است با تمدید دوره نخست وزیری مصطفی الکاظمی موافقت نکنند. 
این موضوع طی تماســی که هفته گذشــته میان صــدر و العبادی 
صورت گرفت، مطرح شــد؛ چراکه العبادی درصدد اســت تا میان 
احزاب چارچوب هماهنگی و مقتدی صدر برای پایان دادن به بحران 
 انتخابات میانجیگری کند. طبق گزارش شــبکه »یو. تی. وی« عراق 
به نقل از منابع سیاسی، صدر در این تماس خطاب به العبادی گفت: 
اگر چارچوب هماهنگی شــیعیان نامزدی مصطفی الکاظمی را برای 
دور دوم نپذیرد راه دوری نمی روم و تو نامزد ما برای ریاســت دولت 
بعدی هستید و این موضوع را برای نیروهای چارچوب مطرح کنید. 

در پی اختالفات میان احزاب مطرح شد

< ایده تشکیل دولت توافقی موقت در عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام
در پی اختالفات پیرامون تشــکیل دولت جدیــد در عراق برخی از 
گروه های سیاســی این کشور پیشــنهاد کرده اند یک دولت توافقی 
موقت تشکیل و سپس انتخابات پارلمانی زودهنگام جدیدی برگزار 
شــود، موضوعی که محمدصالح صدقیان، کارشناس آگاه به مسائل 
عراق در گفتگو با آفتاب یزد آن را مردود شمرده می گوید: »انتخاباتی 
که برگزار شد و همچنان بر سر آن مناقشه وجود دارد، زودهنگام بود 
پس یا این انتخابات باید به نتیجه برســد یا این که انتخاباتی دیگر 
برگزار شود در غیر اینصورت مسئله ی دولت توافقی موقت نه در قانون 

برای آن راهکاری اندیشیده شده و نه ممکن است.« 
این گفته ی صدقیان در حالی است که »سومریه نیوز« می نویسد: با 
وجود نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار 
شد، گروه های سیاسی تا به امروز نتوانسته اند در مورد تشکیل دولت 
جدید به تفاهم برسند اما برخی از این گروه ها با وجود اختالف نظر، 
پیشــنهاداتی را برای برون رفت از بحران سیاســی که از پنج هفته 
پیش دامنگیر کشور شده، مطرح کرده اند. رحیم العبودی از رهبران 
جریان الحکمه از ایده تشــکیل دولت توافقــی و موقت خبر داد که 
وظیفــه اش برگزاری انتخابات زودهنگام جدید با هدف برون رفت از 
بحران سیاسی فعلی اســت. وی تاکید کرد، همه گروه های سیاسی 
باید جهت دســتیابی به راه حلی برای این بحران با هم گفتگو کنند. 

اختالفات فعلی مربوط به اعتراض به نتایج انتخابات است. 

< وضعیتی که علی رغم همه ی تهدیدها، فرصت است
محمدصالح صدقیان در گفتگو با آفتاب یزد ضمن بررســی آخرین 
رویدادهای سیاســی در عراق خاطرنشــان می کنــد: وضعیت عراق 
فرصتی برای همه گروه های عراقی است و اکنون مذاکراتی بین همه 
گروه های عراق اعم از شــیعی، سنی و کردی است. در داخل گروه ها 
هم مذاکرات پیچیده ای وجود دارد و تا االن هیچ چیز مشخص نیست. 
نه درباره نخست وزیری نه درباره رئیس مجلس و نه در مورد رئیس 
جمهور. بــه نظر من اکنون فرصت خوبی اســت چون همه گروه ها 

منتظر نتیجه کمیسیون انتخاباتی هستند. 

< شمارش دستی نتیجه را تغییر نخواهد داد! 
صدقیان تأکید می کند: همه این گروه ها هم می دانند از این شمارش 
دســتی هم نتایج عجیب و غریبی به دست نخواهد آمد. اما در مورد 
گزینه هایی که مطرح اســت قبل از انتخابــات معتقد بودم که آقای 
مصطفی الکاظمی گزینه خوبی برای نخست وزیری نخواهد بود االن 
هــم چند دلیل وجود دارد که نشــان می دهد وی به هیچ عنوان در 

نخست وزیری نخواهد ماند: 
- اوال در مســئله انتخابات تمام این حاشیه ها به آقای الکاظمی ربط 
داده شــد و تمام کاسه کوزه ها سر او شکست و خود دولت الکاظمی 

اکنون متهم است که خودش پشت همه این تقلب ها بوده است. 
- مســئله دوم کشــته شــدن دو نفر از اعتراض کنندگان به جریان 
انتخابات اســت و نیروهای زیر نظر آقای الکاظمی مسئول این اتفاق 

هستند. 
- مسئله سوم جریان ترور آقای کاظمی است که حرف و حدیث های 
بســیاری در عراق به دنبال داشت و بسیاری آن را ساختگی قلمداد 
کردند که این مســئله هم به نفــع او نبود. لذا فکر می کنم اگر آقای 
کاظمی شــانس کمی برای نخست وزیری داشــت االن دیگر هیچ 

شانسی ندارد. 

< گزینه های جدی نخست وزیری از عبادی تا عیدانی
این کارشــناس مســائل خاورمیانه در واکنش به: »واما گزینه های 
دیگر؟« اظهار می دارد: اکنون گزینه هایی مانند حیدر العبادی، اسعد 
العیدانی، قاســم االعرجی و...مطرح هستند. تا به االن احزاب شیعه 
به نتیجه قاطع نرســیدند. معتقدم دو گزینه حیدر العبادی و اسعد 
العیدانی قویتر از دیگران هستند و شانس اسعدالعیدانی به چند دلیل 

بیشتر است: 
- اول اینکه وی با همه گروه ها رابطه خوبی دارد و با گروه های خارج 
از عراق مانند ایران، کشورهای عربی و آمریکا روابط خوبی دارد و در 

کارهای اجرایی که در بصره اســتاندار این شــهر بود عملکرد خوبی 
داشت. 

- به لحاظ فساد مالی و مدیریتی هم در مورد او چیزی مطرح نشده 
لذا فکر می کنم شانس عیدانی بیشتر از دیگران است. 

< تشکیل دولت توافقی موقت در عراق مردود است! 
محمدصالــح صدقیان ضمن غیرقانونی شــمردن دولت موقت برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام می گوید: اگر درباره تشکیل دولت توافقی 
بخواهیم صحبت کنیم یا روی دولت اکثریت سیاسی بحث جداگانه ای 
است. هنوز در عراق هیچ کدام از گروه ها با هم به یک نتیجه مشترک 
نرسیده اند که دولت توافقی باشد یا ائتالفی یا اکثریت. آقای مقتدی 
صدر موافق دولت اکثریت سیاســی است و معتقد است که آن ها به 
عنوان اکثریت سیاســی بهتر می توانند عــراق را مدیریت کنند. اما 
دیگران عکس العملی نشان ندادند. بعید می دانم که یک گروه بتواند 
اکثریت سیاسی تشکیل دهد. حاال چه مقتدی صدر باشد چه نوری 
المالکی. لذا با توجه بــه وضعیت کنونی عراق دولت توافقی بهترین 

گزینه است و یک گزینه واقع گراست. 
وی در ادامه تأکید می کند: دولت موقت را کال رد می کنیم چون اصال 
قانــون چنین اجازه ای را نمی دهــد. انتخاباتی که دهم اکتبر ۲۰۲۱ 
برگزار شــد زود هنگام بود. اصل انتخابات ماه چهارم سال ۲۰۲۲ بود 

که تقریبا یک ســال زودتر برگزار شــد. لذا گزینه دولت موقت اصال 
مطرح نیست. 

صدقیان متذکر می شــود: مســئله ای که شما عنوان می کنید یعنی 
دولت بدون برگزاری انتخابات تشکیل شود مانند دولت آقای کاظمی. 
یا مثل دولت آقای نجیب میقاتی در لبنان. اما وقتی انتخابات برگزار 

می شود دیگر دولت موقت معنی ندارد. 

< حمله پهبادی گروه ها را به هم نزدیک تر کرد
این کارشــناس روابط بین الملل می افزاید: االن داخل عراق مجلس 
تلفیقیــه داریم که این مجلس از دولت قانــون، الفتح و دولت عمار 
حکیم تشکیل شده است. برخی از مستقلین هم حضور دارند. آقای 
 صدر هم جزء این گروه می باشــد منتهــا االن فاصله ای از این گروه 
گرفته اســت. این مجلس قبل از انتخابات برای اجماع نظر شیعیان 
تشــکیل شد. وقتی صدر ۷۳ کرسی در مجلس به دست آورد قدری 
از مجلس فاصله گرفت و خود را باالتر از دیگران می بیند و می خواهد 
به گروه های دیگر فشــار آورد. برخی از دیگر افراد به لحاظ سیاسی 
ســنگین وزن تر از صدر هستند. صدر از لحاظ مردمی جایگاه بهتری 
دارد اما به لحاظ سیاســی خیر. در ســه روز آخــر آقای عمارحکیم 
پیشــنهادی به مجلس تلفیقیه داده که همین پیشــنهاد را به آقای 
صدر هم داده و گفته اســت تشکیل دولت مبتنی به آرا مردم است. 
گروه هایی که در تلفیقیه هستند کل آرایی که جمع کردند دو میلیون 
و اندی اســت آقای صدر که با ۷۳ کرسی پیروز شد جمعا ۸۵۰ هزار 
رای برای این ۷۳ کرسی آورد. آقای حکیم هم می گوید ما به آرا مردم 

استناد می کنیم. بعید می دانم که آقای صدر آن را قبول کند. 

< دولت اکثریت سیاسی به نفع آینده عراق است
صدقیان به آفتاب یزد می گوید: آن هایی که دولت اکثریت سیاسی را 
مطرح می کنند می خواهند قدرت برای تغییر و مطرح کردن ایده های 
جدید داشته باشــند. می گویند با دولت اکثریت دست نخست وزیر 
باز اســت و ایده های جدید مطرح می کند و روحیــه تازه ای هم به 
نخست وزیر می دهد. اما اگر دولت توافقی و ائتالفی باشد همین آش 
و همین کاسه است و اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. اما سوال این است 
آیا دولت اکثریت سیاسی قابل تحقق است یا خیر؟ شخصا این مسئله 
را بعید می دانم چون فضای سیاسی عراق به گونه ای است که امکان 
تشکیل دولت اکثریت سیاســی فراهم نیست مگر اینکه مثال صدر 
دولت اکثریت سیاسی تشکیل دهد و کل وزرا از جریان صدر باشد و 
با اتفاق با کردها و سنی ها دولت یک رنگی تشکیل شود و بقیه هم در 
پارلمان می نشینند و دولت سایه تشکیل دهند. اگر این اتفاق بیافتد 
خوب است اما کسی قبول نمی کند. پیش بینی بنده این است که یک 

دولت ائتالفی و توافقی بین همه گروه ها تشکیل شود. 

< گروه های سنی و کردها قدرتی برای مانور ندارند! 
محمد صالح صدقیان در پایان در واکنش به چگونگی رفتار گروه های 
سنی و کردها خاطرنشان می سازد: کردها و سنی ها خیلی جای مانور 
ندارند و نمی توانند داشــته باشند این مسئله مختص خود شیعیان 
است. منتها اگر بخواهند به شخص بی طرفی متمایل شوند این گزینه 
می تواند عیدانی یا حیدر عبادی باشد اما بقیه هم مطرح هستند. لذا 
ابتدا باید شیعیان در درون خود به توافق برسند و در نهایت کردها و 
سنی ها هم با آن گزینه خود را تطبیق دهند. چون کردها و سنی ها 

خلع سالح هستند و کاری از آن ها ساخته نیست. 

< نیمه ی دی ماه آخرین مهلت است
صدقیان آخرین مهلت را نیمه ی دیماه می داند او معتقد است: تا آخر 
ســال یک ماه و نیم مانده است فکر می کنم تا آخر سال دولت باید 
تشکیل شود. چون آمریکایی ها می خواهند از عراق خارج شوند. رفتن 

آن ها هم مستلزم تشکیل دولت است. 

بررسی آخرین تحوالت سیاسی - انتخاباتی عراق در گفتگوی آفتاب یزد با محمدصالح صدقیان، کارشناس خاورمیانه

ترور ساختگی، الکاظمی را از دور خارج کرد! 

پس از انتشــار خبری در رســانه ها و صفحه شبکه اجتماعی یک 
خبرنگار خوزستانی مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی 
از سوی مشــاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت، معاون 
حقوقی وزارت نفت با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی 
را علیه دو فرد منتشــر کننده خبر و یــک کانال تلگرامی تنظیم 

می کند.
به گزارش فارس،در تاریخ ۱4۰۰/۸/۲۵ شــعبه چهارم بازپرســی 
دادســرای فرهنگ و رسانه )کارکنان دولت( در وقت فوق العاده به 
این شــکایت رسیدگی کرده و باتوجه به محتویات پرونده و احراز 
کفایت تحقیقات مقدماتی، ختم تحقیقات را اعالم و برای متهمان 

پرونده قرار منع تعقیب صادر می کند.
در بخشــی از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس شعبه 
چهارم دادسرای فرهنگ و رســانه عنوان شده: »بازپرسی بر این 
عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی 
که همانا موضوع نامه شماره ۳64۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول 
محاســبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای 
پیام کهتری انور می باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن 
وزارتخانه نیســت، بلکه در راستای هم افزایی رسانه ها با نهادهای 
دولتــی و حاکمیتی برای پیشــبرد اهداف و مصالــح عالیه نظام 
مقدس مردمساالری جمهوری اسالمی ایران باز تعریف می گردد.«
محمد هادی باللی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه 

در ادامه این حکم آورده: »با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و 
ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع 
و آســان مردم به اخبار، اطالعات و اسناد موجود در نزد نهادهای 
دولتی می باشــد و از دیگر ســو تضمین آگاهی مــردم به عنوان 
ولی نعمت حاکمان و مسئوالن دولتی از روند اداری کشور، ایجاب 
می نماید که مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، 
بعــد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشــر از آزادی عملکرد در 
چارچــوب قانون برخوردار باشــند و اقدامات برخــی مدیران در 
رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه های اداری که به صورت بالوجه 
ممهور به مهر محرمانه شده اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل 
شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر 
ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد 
به اطالعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/6 از محرمانه تلقی نمودن اسنادی 
که افشــای آنها لطمه و خســارتی به مصالح اداری سازمان ها و 

نهادهای دولتی وارد نمی آید جلوگیری نموده.«
در ادامه قرار نهایی دادسرا با اعالم اینکه شکایت از سوی نماینده 
حقوقــی وزارت نفت صــورت گرفته و آقای پیــام کهتری هیچ 
شــکایتی در این باب مطرح ننموده است عنوان می شود: »یقیناً 
محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشــتن اسرار و اسناد دولتی 
باید دارای ضوابط و قواعدی باشــد تا بر اساس آنها بتوان از اصل 
اصیل و مهم شفافیت و اطالع یافتن مردم عدول نمود و آنها را در 

بی خبری گذاشت.«
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ 

و رسانه تهران عنوان می شود:
»قانونگذار با تأســی به فرمایش امیر المومنین علیه الســالم که 
فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی کنم 
مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اســرار نظامی باشــد و به 
جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژه خواری 
و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حســب ماده ۲9 
برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران، دولت را مکلف نموده اســت که نسبت 
به راه اندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده 
و امکان دسترســی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم 

مردم فراهم آورد«
در پایان قرار صادر شــده، دادســرا این حق را برای شاکی پرونده 
قائل شده است که نسبت به حکم صادر شده در دادگاه کیفری ۲ 

استان تهران اعتراض نماید.
پس از فشــار رســانه ای درباره شــکایت وزارت نفت از خبرنگار 
خوزستانی، این وزارت خانه اعالم کرد شکایت خود را پس گرفته 
اســت اما بررسی وکیل خبرنگاران سوت زن نشان می دهند هنوز 
پرونده در دادسرا در جریان است که با ورود قوه قضائیه این افراد 

تبرئه شدند.

سیاسی

در  بین الملل  روابط  کارشناس  صدقیان، 
گفتگو با آفتاب یزد روی سه مسئله تأکید 
دارد: تکلیف نخســت وزیر تا اول ژانویه 
۲۰۲۲ باید روشن شــده باشد، الکاظمی 
هیچ شانسی برای نخست وزیری ندارد 
و یکی از این دو چهره یعنی حیدرالعبادی 
و العیدانی می توانند شــوالی نخســت 
وزیری را بر تن کنند این در حالی اســت 
که فضای سیاسی عراق همچنان ملتهب 
اســت و گروه های فعــال در عرصه ی 
گیری های  ارتبــاط  با  داخلی  سیاســت 
هستند  تالش  در  بین المللی  و  منطقه ای 
تا کفه ی ترازوی قــدرت را به نفع خود 
سنگین و ســنگین تر کنند در همین حال 
محمدصالح صدقیان خاطرنشان می سازد 
برای گروه های سنی و ُکرد، گزینه ی نهایی 
چندان توفیری ندارد چون در نهایت باید 

به نخست وزیر منتخب بپیوندند! 

مکث

خبر

بیست و نهم آبان ماه، ســالروز تصویب قانون 
کار اســت اما امسال در آستانه این اتفاق مهم، 
نماینــدگان مجلس امضا جمــع کرده اند تا با 
الحــاق یک تبصره به مــاه 4۱ قانون کار، مزد 
توافقی را در این مرحله برای کارگران روستایی 

قانونی کنند. 
به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی )رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراها( با بیان اینکه 
نماینــدگان مجلس باید قاعدتاً حافظ و مدافع 
قانون باشند نه اینکه در سالروز تصویب قانون، 
دســت به تخریب آن بزننــد، می گوید: همه 
دلسوزان اقتصادی و فعاالن اقتصادی می دانند 
شــرایط فعلی جامعه آمــاده چنین طرح های 
تخریبی نیســت؛ این در شــرایطی است که 
نماینــدگان مجلــس قصد حــذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی دارند؛ اگر حــذف ارز 4۲۰۰ تومانی را 
در کنار تــالش برای تغییر قانون کار بگذاریم، 
به این نتیجه می رســیم که مجلسی ها به هیچ 
عنوان دغدغه ی معیشــت و زندگی کارگران را 
ندارند. به گفته وی، افزایش هزینه های زندگی 
در کنار تالش برای حذف حداقل دســتمزد، 
به معنای ایجاد زندگی بســیار سخت تر برای 

کارگران است. 

< با این دستمزدها 
        »کارگران« حاضر به کار کردن نیستند! 

توفیقــی در ارتباط با تغییر ماده 4۱ خطاب به 
نماینــدگان مجلس می گوید: از ســال 69 که 
قانون کار وضع شــده، ماده 4۱، ماده هفت و 
ماده ۱49 کدامیک اجرایی شده که حاال شما 
می خواهید یک تبصره به ماده 4۱ اضافه کنید؛ 
در این سال ها چه زمانی تورم به معنای واقعی 
در افزایش دستمزد لحاظ شده؛ چه زمان سبد 
معیشت در معادالت مزدی منظور شده؛ وقتی 
بند یک و دو ماده 4۱ هیچ زمان اجرایی نشده، 
چرا اقدامــی نکردید؛ مگر شــما وکیل الرعایا 
نیستید؛ یک سر به شهرک های صنعتی بزنید؛ 
قحطی کارگر ســاده شــده؛ در شــهرک های 
صنعتی بارها اعالن می زنند و آگهی می دهند 
اما با این دستمزدها، کارگرساده حاضر به کار 
کردن نیســت چون دیگــر برایش نمی صرفد! 
کنار خیابان باقالی بفروشد یا دستفروشی کند 

یا حتی مسافرکشی کند، بیشتر درمی آورد. 
وی با بیــان اینکه »همین ارزان ســازِی مدام 
نیروی کار موجب بدبختی کارفرمایان شــده« 
ادامــه می دهد: اگر نمایندگان مجلس این بند 
را آوردند و به خواســته ی موسســات خیریه 
بازهم  قانونی بخشیدند،  اســتثمارگر وجاهت 
هیچ مشــکلی از کارفرمایان یا تولید و اشتغال 
حل نمی شــود که هیچ، مشــکالت بیشــتر 
خواهد شــد. اگر می خواهید مشکالت تولید را 
ریشه یابی کنید، با کارفرمایان واقعی به صحبت 
بنشینید؛ این مدل برخورد با مسئله دستمزد، 
مباح کردن بریدن سر کارگر توسط یک مشت 
اســتثمارگر اســت که می خواهند با سرکوب 
دستمزدی، ارزان سازی بیشــتر نیروی کار را 

محقق سازند. 

< نمایندگان مجلس هیچ زمان به فکر اجرایی نشدن
        قانون نبودند! 

رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شــوراها 

اضافه می کند: یک پیک موتوری با سه ساعت 
کار کردن در روز، بیشــتر از حداقل دستمزد 
درآمد دارد پــس چطور کارگــر باید انگیزه 
ورود به تولید داشــته باشــد؛ این نمایندگان 
که باید حافظ قانون باشــند، در حال تخریب 
قانون هســتند؛ باید از آن ها پرسید شما چه 
زمانی نگران اجرا نشــدن مــاده هفت قانون 
کار شــدید؛ چه زمانی آمدند بپرسند در این 
مدل های رنگارنگ مســکن از نهضت مسکن 
گرفته تا مســکن ملــی، کجا الزامــات ماده 
۱49 قانون کار رعایت شــده است؛ چه زمانی 
خواستار ایجاد تعاونی های مسکن دموکراتیک 
کارگری شــدند تا کارگران واقعــی بتوانند با 
توانایی محدودی که دارند، صاحب مســکن 
شــوند؛ یکی از مهم ترین مقوله های تاثیرگذار 
در ســبد معیشــت کارگران، همین مسکن 
است اما نمایندگان مجلس هیچ زمان اقدامی 
برای خانه دار شــدن کارگران و عمل به قانون 
نکرده اند؛ حاال در ســالروز تصویب قانون کار 
قصد دارنــد همان حداقل های مزدی را نیز از 

میان بردارند! 

< پایین کشیدن تصنعی نرخ تورم رسمی! 
این فعال کارگری می افزاید: یک نگرانی دیگر، 
ایجاد ســتادی برای مدیریت و رصد بازار است 
که مثاًل مقابله ی جدی با گرانفروشــی صورت 
بگیرد و گرانفروشــان را جریمــه کنند؛ دقیقاً 
اقالمــی را اعالم کرده اند که مبنای محاســبه 
نرخ تورم رسمی است؛ یعنی همان سبد تورمی 
رســمی مرکز آمار را اعالم کرده اند که در بازار 
رصد می شود تا گرانفروشی صورت نگیرد؛ اینها 
بــازی کردن با اعداد تورمی اســت تا با پایین 
کشــیدن تعمدانه نرخ ها، مدعی شوند تورم را 
مهار کرده ایم. با این اقدامات تورم خوراکی ماه 
گذشته را که باالی 6۰ درصد بوده، می خواهند 
مدعی شــوند که می توانند بــه زیر ۵۰ درصد 

برسانند. 
بــه گفته وی، اعداد ســاختگی تورم، می تواند 
در معادالت مزدی کارگران مشــکل به وجود 
بیاورد و در مذاکرات مزدی به عنوان یک مانع 
اصلی برای چانه زنی ظاهر شود؛ به این ترتیب، 
همه جوره قصد فشار وارد آوردن به کارگران و 

نمایندگان کارگری دارند. 
توفیقی اضافه می کند: پایین نگاه داشتن نرخ 
کاالهای بی کیفیت مثل گوشــت های یخ زده، 
عالوه بر تصنعی پایین نگه داشتن تورم، پایین 
آوردن سطح کیفی زندگی کارگران و دهک های 
فرودست است؛ اگر واقعاً قصد کنترل گرانی ها 
و مهار تورم دارند و می خواهند واقعاً زندگی و 
معیشت کارگران را بهبود بخشند، قیمت »همه 
کاالها« را کنترل کنند؛ در این برهه ی زمانی، 
هم مجلس و هم دولت شمشیر را از رو بسته اند 
تا معیشت کارگران به خصوص حداقل بگیران 
را بیشتر از همیشه دچار مشکل سازند؛ امسال 
در ســالروز تصویب قانون کار، بیش از همیشه 
نگران به خطر افتادن حقوق حداقلی و الزامات 
قانونی هســتیم؛ اگر پیشترها، دولت و مجلس 
در پشت پرده با قانون کار و معیشت کارگران 
دشمنی می ورزیدند، امروز این دشمنی ها روی 
صحنه آمده و کاماًل علنی شده و همین، جای 

تاسف بسیار دارد.

آیت اهلل محسن مجتهد شبستری عضو مجلس 
خبــرگان رهبــری و عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام، به علت ســکته دعوت حق را 

لبیک گفت. 
به گزارش ایســنا، این عضــو مجلس خبرگان 
رهبری از بدو تأسیس این نهاد در آن عضویت 

داشت. 
آیت اهلل محسن مجتهد شبستری فرزند آیت اهلل 
میرزا کاظم مجتهد در۱۳۱6 ش در شبستر به 
دنیا آمد. تحصیــالت ابتدائی را در زادگاه خود 
و دبیرســتان را در تبریــز به پایان رســانید و 
سپس جهت تحصیل علوم دینی راهی قم شد 
پس از فراگیری مقدمات و نیز دروس ســطح، 

به فراگیری دروس ســطح به فراگیری دروس 
خارج فقه و اصــول پرداخت و از محضر آیات 
عظام بروجردی محقق داماد و امام )ره( کسب 
فیض کرد. در فلســفه و تفسیر نیز از شاگردان 

عالمه طباطبایی بود. 
وی در ۱۳۵۱ ش بــه دعــوت جمعی از اهالی 
تهران، به آن شهر رفت و در مسجد طالچیان به 
تدریس علوم دینی و نیز ارشاد مردم پرداخت. 
از ابتدای تشکیل جامعه روحانیت مبارز تهران، 
از بنیــان گذاران آن بــود و بخصوص در تهیه 
اعالمیه ها و تنظیم راهپیمایی که توسط جامعه 
 روحانیــت مبارز ســازماندهی می شــد نقش 

زیادی داشت. 

سفیدها 
در داالن بهشت!

ادامه از صفحه اول:
ایــن تیم با این شــاه مهره هــا و این نیمکت 
جاه طلب می تواند برای اولین بار در تاریخ جام 
جهانی طعم صعود را بچشد و بیش از سه نبرد 
را در چشــمخانه ها جا دهد. قشون پرترافیک 
موسیو اسکوچیچ که با لب تر کردن فرمانده خود 
می تواند هر حریــف پرادعایی را میان مژه های 
سربازانش چال کند آنقدر هیمنه دارد که پس 
از برپایی جشــن صعود به دوحه، نقشــه های 

کارسازی برای جهانگشــایی ترسیم کند و باد 
شــوربختی را نصیب پرچم حریفــان مغبون 
کند. وقتی تیم ملی شــاه ماه هایی چون علی 
قلی زاده در اردوگاه خود دارد که با گل ســوپر 
مارادونایی خویش آسیا را به سخره می گیرد و 
پیراهن تبختر را از تن آن ها که با دماغ باد کرده 
روز و شــب را دوره می کننــد، در می آورد، پر 
 واضح است که آینده آبستن اتفاقات چشم نواز 

خواهد بود. 
قدر این تیم و این مــودت را بدانیم و بر طبل 
اختالفات بی مورد نکوبیم که معجون خواب های 
آشــفته تنها هدیه ما به رقیبانی اســت که با 
چشمان تنگ به قامت یوز غران ایرانی می نگرند.

شاهکار جدید 
مجلس

ادامه از صفحه اول:
همراه داشتن سگ در اماکن عمومی و پارک ها 
و اماکن مشــابه در هیچ کشوری مجاز نبوده و 
گاه موجب برخورد پلیس و مجازاتهای مختلف 
از جمله جریمه میگــردد، اما نگهداری گربه با 
رعایت نکات بهداشــتی نه تنها منع شــرعی 
ندارد بلکه موجب رضای خداوند نیز میباشــد. 
روایات و احادیــث متعدد و مختلف از حضرت 

رسول اکرم )ص( و ائمه طاهرین)س( در مورد 
شــفقت و مهربانی با حیوانــات و تغذیه آن ها 
وجود دارد. بنابراین اگر قرار باشد که صاحبان و 
نگهداری کنندگان از اینگونه حیوانات از حمایت 
و نگهداری آن ها دست کشــیده و آن ها را رها 
نمایند؛ چه اتفاقی برای خیابانها وشهرها خواهد 
افتاد؟ یقیــن دارم نماینــدگان محترم قبل از 
طرح اینگونه لوایح قطعا و قهرا با کارشناســان 
و صاحب نظران رشته های مختلف روانشناسی، 
اجتماعــی  آسیب شناســی  رفتارشناســی، 
وجانورشناسان مشاوره نموده ونظریات تخصصی 

آن ها را دریافت خواهند نمود...
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یک کارشناس مسائل عراق معتقد اســت که تعداد زیادی از گروه های شیعه در عراق مایل به نخست وزیری مجدد »مصطفی 
الکاظمی« نیستند. حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با اخبار منتشر شده از سوی رسانه های عراقی مبنی بر 
اینکه شنیده شده جریان صدر که اکثریت را در انتخابات پارلمانی اخیر عراق به دست آورده این پیشنهاد را مطرح کرده که اگر 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر مورد توافق فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق قرار نگیرد گزینه حیدر عبادی برای تصدی این 
سمت مطرح شود، تصریح کرد: بعد از تحوالت اخیر در عراق و حمله پهپادی به خانه مصطفی الکاظمی، تعدادی از گروه های شیعه 
برای همکاری و همفکری بیشتر دور هم جمع شدند و در مشورت هایی که با یکدیگر داشتند بر چند موضوع و تصمیم تاکید کردند 
از جمله آن که آن ها تاکید کردند که باید جنایت صورت گرفته علیه تظاهرکنندگان در منطقه سبز عراق مورد پیگیری قرار بگیرد، 
آن ها همچنین بر این موضوع تاکید داشتند که باید مشخص شود پشت حمله پهپادی به منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
کنونی عراق چه کسانی بودند و این کار توسط چه افرادی صورت گرفته است. وی افزود: آن ها همچنین بر این موضوع تاکید کردند 
که باید تکلیف پارلمان عراق و انتخابات صورت گرفته در مورد آن و برخی از ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد هر چه زودتر 
مشخص شود. کنعانی مقدم ادامه داد: اکثریت این گروه های شیعه معتقد هستند که نباید کاظمی مجدداً به عنوان نخست وزیر 
عراق انتخاب شود و نظر چندان مثبتی در مورد انتخاب مجدد وی ندارند. این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه در حال 
حاضر گزینه هایی همچون نوری مالکی و حیدر عبادی در بین برخی از گروه های شیعه برای نخست وزیری عراق مطرح هستند، 
افزود: آقای عبادی پیش از این نیز نخست وزیر عراق بوده ولی توافق و اجماع کلی در مورد انتخاب مجدد وی وجود ندارد، البته 
عالوه بر آقایان نوری مالکی و العبادی افراد دیگری نیز مطرح هستند چنان که شنیده می شود که مجموعه صدر که بر اساس 
آنچه که تاکنون اعالم شده بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورده به دنبال این است که کسی را از داخل 
خانواده صدر به عنوان گزینه پیشنهادی برای پست نخست وزیری عراق مطرح کند. کنعانی مقدم گفت: باید در نهایت دید که 
فراکسیون اکثریت شیعه در عراق چه تصمیمی می گیرد و باید توجه داشت اگرچه جریان صدر دارای بیشترین کرسی در انتخابات 

پارلمانی اخیر است ولی بدون ائتالف با دیگر گروه های شیعه نمی تواند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد.

نخست وزیر مورد نظر گروه های شیعه در عراق چه کسی خواهد بود؟  |

تالش برای ارزان سازی بیشتر کارگران در سالروز تصویب قانون کار
مجلس همدست موسسات استثمارگر خیریه!

آیت الله مجتهد شبستری درگذشت

قوه قضائیه: 
فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت محرمانه نیست



زن ۱۰۴ ساله ای که 
هنوز تحصیل می کند! 

زن۱۰۴ساله هندوستانی که با انگیزه ای خاص در 
حال ادامه تحصیل است به سوژه رسانه ها تبدیل 
شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگر فرد 
در دل خود اشتیاق داشته باشد انجام هر کاری 
برایش ممکن می شود. نمونه درخشان آن یک 
زن سالخورده اهل کراال هند است که اثبات کرده 
سن تنها یک عدد است. »کوتییاما« ۱۰۴ساله 
که اهل منطقه کوتایام است به تازگی در آزمون 
 کالس هــای ســوادآموزی از ۱۰۰ امتیاز۸۹ را 
کسب کرده است. خانم کوتییاما هرگز آموزش 
رسمی ندیده، چون اصال به مدرسه نرفته است. با 
این حال او با شرکت در کالس های سوادآموزی 
خواندن و نوشتن را فرا گرفته است. کوتییاما پس از 
شــرکت در این کالس ها که در خانه اش برگزار 
 شد واجد شــرایط در آزمون استاندارد چهارم 
شــد. این زن با وجود آنکه در سن ۱۰۴ سالگی 
کم شــنوا شده، اما این عارضه سالخوردگی نیز 
نتوانسته به مانعی بر سر راه وی برای آموختن 
دانش تبدیل شود. وزیر آموزش و پرورش ایالت 
کراال هند با انتشار تصویری از این زن با انگیزه 
در توئیتر خود نوشت: »کوتییاما۱۰۴ساله اهل 
کوتایام در آزمون سوادآموزی نمره ۸۹ از ۱۰۰ را 
کسب کرده است. سن مانعی برای ورود به دنیای 
دانش نیست. با نهایت احترام برای خانم کوتییاما 
و سایر تازه آموزان. آرزوی بهترین ها را برایشان 
دارم.« پس از انتشار این خبر کوتییاما به نوعی 
به یک ستاره محلی تبدیل شد و مورد تمجید 
کاربران قــرار گرفت. یکی از کاربران نوشــت: 
»مطمئنا این مادربزرگ برای دیگران الهام بخش 
خواهد بود.« کاربر دیگر نوشت: »درود بر پشتکار 
و انگیــزه این مادربزرگ.« گفتنی اســت؛ اداره 
ماموریت ســوادآموزی ایالت کراال توسط دولت 
ایالتی تامین مالی می شود که هدف آن ترویج 
سوادآموزی، آموزش مداوم و یادگیری مادام العمر 

برای همه شهروندان است.

آفتاب یزد- گروه شبکه: طی هفته اخیر تیم ملی فوتبال ایران 
توانســت دو تیم لبنان و سوریه را شکســت دهد اما با یک غایب 
بزرگ چون مهدی طارمی. کسی که حرف های اسکوچیچ سرمربی 
تیم ملی ایران که گفته بود بازیکنان ایرانی تاکتیک ناپذیرنیستند را 
تاب نیاورده و در واکنش به آن، گفت: »باید عرض کنم که بازیکنان 
ایرانی عالوه بر تکنیک فردی و جنگندگی و... از لحاظ دانش فوتبال 
و تاکتیک خیلی درک باالیی دارند ولی متاسفانه مشکالت جایی 
دیگر اســت. زنده باد ایران«. همین واکنش کافی بود تا اسکوچیچ 
تصمیم بگیرد اســم طارمی را برای دو دیدار تیم ملی کشورمان با 
لبنان و ســوریه خط بزند و بگوید: »تیم ملی فوتبال ایران متعلق 
به همه ایرانی ها است نه یک بازیکن یا مربی. طارمی قطعا بازیکن 
بزرگی اســت و ما به بازیکنانی مثل او نیاز داریم، اما در عین حال 

ارزش هایی وجود دارد که باید به آن ها احترام بگذاریم.« 
حاال این دو دیدار برگزار شده که پیروز میدان هم تیم ملی کشورمان 
بوده است اکنون سوالی که مطرح است اینکه آیا مهدی طارمی به 

تیم ملی باز می گردد؟ پیشــتر یعنی قبل از بازی ایران با سوریه، 
حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال در این باره گفته بود: 
»خواهشم از دوستان رسانه ای این است که به شایعات دامن نزنند و 

اجازه بدهند این مشکل مدیریت شود تا در اردوهای بعدی تیم ملی 
این سوءتفاهم ها برطرف شود و طارمی به تیم ملی برگردد.« با این 
تفاسیر احتماال شاهد آشتی کنان طارمی و اسکوچیچ خواهیم بود. 
اتفاقی که می تواند منجر به بازگشت طارمی به تیم ملی در اردوی 
بعدی باشد. اردویی که در بهمن ماه برای انجام دو بازی ایران با عراق 

و امارات در تهران برپا خواهد شد. 
از ســوی دیگر نشریه پرتغالی ابوال از پایان اختالفات میان طارمی 
و سرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان خبر داده است. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران، نشــریه معتبر ابوال نوشــت، ماجرای دراگان 
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و مهدی طارمی مهاجم 
تیم پورتو حل شــد. این جنجال منجر به حذف نام این مهاجم از 
بازی با لبنان و ســوریه شــد، اما این مهاجم گلزن ماه فوریه برای 
۲بازی مقابل عراق و امارات به تیم ملی بازمی گردد. به نظر می رسد 
همچنان باید منتظر ماند و دید که ماجرای اســکوچیچ و مهدی 

طارمی به کجا خواهد رسید.

آفتاب یزد-گروه شــبکه: بعد از کارلوس 
 کی روش، هدایت تیم ملی کشورمان به دست 
مارک ویلموتس بلژیکی افتاد، کسی که به 
 خاطر اشتباهات مدیریتی اش وعدم شناخت 
از بازیکنان تیم ملی، نتوانســت تیم ملی 
را به خوبی هدایت کند به طوری که حتی 
تیم ملی کشــورمان از ضعیف ترین تیم ها 
هم شکست می خورد. تا اینکه او هم رفت 
و جای خود را به دراگان اســکوچیچ داد. 
اسکوچیچ در شرایط سختی عهده دار تیم 
ملی کشورمان شــد اما برخی بدون آنکه 
به او فرصتی بدهند، او را مورد انتقاد قرار 
دادند که مربی اسم و رسم داری نیست و 
او هم مانند ویلموتس نمی تواند تیم ملی را 
مدیریت کنــد. حتی با توجه به باخت های 
ویلموتــس مطمئن  زمان  تیم ملــی در 
بودند که تیم ملی بــه جام جهانی صعود 
نمی کند. اما اسکوچیچ ثابت کرد که نگاه ها 
به او اشتباه بوده اســت. چرا که دراگان 
اسکوچیچ در سال ۲۰۲۱، موفق به کسب ۱۲ 
پیروزی متوالی و یک سال شکست ناپذیر 
را همراه با تیم ملی ایران تجربه کرده است 
و حاال در شرف شکستن یک رکورد دیگر 
با تیم ملی و صعود به جام جهانی سه هفته 
زودتر از موعد مقرر است. البته مرور نتایج 
فوق العاده مربی کروات در تیم ملی، باعث 
شده که خیلی ها او را مربی خوش شانسی 

بدانند که این مسئله کامال بی انصافی است 
و نمی توان عملکرد درست و بجای او را در 

تمامی پیروزیهای تیم ملی نادیده گرفت. 

< رکورد مهم نیست، به خاطر مردم خوشحالم
با این حال تیم ملی فوتبال ایران در اردن 
با نتیجه پرگل ۳ بر صفر تیم ملی ســوریه 
را شکست داد و حاال فقط به یک پیروزی 
برای صعود به جــام جهانی قطر نیاز دارد. 
شاگردان اســکوچیچ در صورت غلبه بر 

عراق در روز هفتم بهمن در تهران، بلیت 
جام جهانی را سه هفته زودتر از موعد رزرو 
اسکوچیچ، سرمربی  دراگان  کرد.  خواهند 
تیم ملی که به علــت دریافت کارت قرمز 
در دیدار با لبنان، دیدار با سوریه را از روی 
سکوهای ورزشگاه ملک عبداهلل دوم اردن 
تماشا می کرد، بعد از این دیدار گفت: »بازی 
با سوریه را بردیم و واقعا خوشحالم. بیش تر 
به خاطر مردم ایران خوشحالم. فکر می کنم 
دیگر دست مان به جام جهانی رسیده است. 

اهمیت این بازی زیاد بود. بازیکنانم بی نظیر 
خود  فوق العاده  رکورد  درباره  او  هستند.« 
روی نیمکت تیم ملی ایران و کســب ۱۲ 
پیروزی از ۱۳ بازی گفــت: »رکورد و این 
چیزها مهم نیســت. مهم بردن بازی ها و 

رسیدن به جام جهانی بود.« 

< اسکوچیچ نقره داغ شد
حاال اســکوچیچ که یکی از بهترین نتایج 
تاریخ ایران را گرفته است با دردسر روبه رو 
شده است چرا که او در بازی ایران و لبنان 
و بعد از به ثمر رسیدن گل نخست تیم ملی، 
به سمت نیمکت حریف رفت که رفتار وی 
از سوی فیفا نامتعارف قلمداد شد و منجر 
مالی  جریمه  همین طــور  و  محرومیت  به 
این مربی شد. کمیته انضباطی فدراسیون 
جهانــی فوتبال رای مربوط به ســرمربی 
ایران در دیــدار مقابل لبنان را صادر کرد. 
به گزارش ایســنا، بر اساس رای صادره از 
سوی فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا(، 
دراگان اســکوچیچ از حضور در یک بازی 
محروم شــد که این محرومیت در دیدار 
مقابل ســوریه پشت ســر گذاشته شد. 
هم چنین اسکوچیچ به پرداخت پنج هزار 
فرانک سوییس محکوم شد که این جریمه 
 باید ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریخ ابالغ 

پرداخت شود.

یک درخت با ۵ میوه مختلفاسکوچیچ ثابت شد

یک باغبان اســترالیایی با کاشت یک درخت 
نمادین با ۵ میوه مختلف توانست رکورد گینس 
را به خود اختصاص دهد. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران، پشــت خانه ای در حومه شــهری 
اســترالیا درختی فروتن با ۵ میوه مختلف به 
تازگی رکورد جهانی گینس را ثبت کرده است. 
این درخت نتیجه یک دهه کار سخت حسام 
صراف است، که علف های کوچک او در منطقه 
ویکتوریا را به یک واحه گرمسیری با درختان 
میوه کمیاب تبدیل کرد. این باغبان در این باره 
گفت: رکورد قبلی یک درخت پنج میوه ای بوده 
که به یک درخت پیوند زده شده است، بنابراین 
ایــن بار تصمیــم گرفتم ۱۰ میــوه را به یک 
درخت پیوند بزنم، اما کتاب رکوردهای گینس، 
میوه های این درخت را به عنوان انواع مختلفی 
به حساب نیاورد و تأیید کرد که تنها موفق به 
تولید پنج نوع شده است. رکورد قبلی پنج میوه 
پیوندی زردآلو، گیالس، شــلیل، آلو و هلو در 
اختیار لوئیس اچ کاراسکو از شیلی بوده است. 
درخواست اولیه حسام، برای پیوند شلیل سفید 
و زرد، هلو سفید و زرد، آلوی خونی و زرد، هلو، 
زردآلو، بادام و گیالس از نظر گینس شامل پنج 
نوع میوه بود که او را با کاراسکو هم تراز کرد، 
اما درخت رکورد حسام برای پیوند آلو، زردآلو، 
بادام، هلو و گیالس رسما پذیرفته شد. حسام 
به رکوردهای جهانی گینس گفت که درخت 
او پیامی از »همزیستی مسالمت آمیز« داشت. 
رنگ ها، شکل ها و برگ ها و میوه های مختلف 
روی شاخه های خلقت او استعاره ای از جامعه 
متنوع، احترام و پذیرش است. همچنین افزود 
که درخت او مظهر ایده »زندگی با هم علیرغم 
تفاوت ها و احترام در یک جامعه چند فرهنگی« 
است و با این ایده خود را نسبت به این موضوع 
دغدغه مند دانســت. با این حال حسام به یک 
رکورد راضی نیست و دو رکورد دیگر نیز پیش رو 
دارد. در واقع رکورد بیشــترین تنوع میوه های 
هســته دار در یک درخت و رکــورد درختی 
که بیشــترین میوه سیب را دارد. او همچنین 
قصــد دارد رکورد بلندتریــن گل زنبق را که 
 معموال بین۴۰ تا ۸۰سانتی متر رشد می کند، 

ثبت کند. 

مهاجرت ۵۰ میلیون خرچنگ قرمز؛ 
پدیده ای مسحور کننده و باورنکردنی! 

با مشــاهده میلیون ها خرچنــگ قرمز که در 
حــال مهاجرت به اقیانوس بــرای تولید مثل 
در جزیره زیبای کریســمس استرالیا هستند، 
گردشــگران حیرت زده شــده اند. به گزارش 
فرارو، بیش از ۵۰ میلیــون خرچنگ قرمز از 
جنگل تا ســاحل پارک ملی در شمال غربی 
استرالیای غربی سفر خواهند کرد. در تصاویری 
که از این رویداد منتشــر شده سخت پوستان 
قرمز در جاده ها، پل ها، صخره ها و رودخانه ها 
ازدحام کرده اند تا به موقع برای تولید مثل به 
مقصد برسند. مســئوالن جزیره کریسمس از 
چند ماه قبل با ســاختن پل های مخصوص و 
موانع موقت زمینه مهاجرت خرچنگ های قرمز 
را فراهم کرده اند. دکتر تانیا دتو از مســئوالن 
هماهنگی برای مهاجرت خرچنگ ها گفت که 
این منطقه از ســال ۲۰۰۵ تاکنون این همه 
خرچنگ مهاجر ندیده اســت. او گفت که تیم 
هماهنگی زمان زیادی را صرف ساخت پل ها 
و موانعی کرده که به حفظ امنیت خرچنگ ها 
در سفرشــان کمک می کند. دتو گفت که این 
واقعا خوب بود که دیدم خرچنگ ها از ترافیک 
دور می شوند و با خیال راحت حرکت می کنند. 
این سخت پوستان باهوش دقیقاً می دانند که 
چگونه زمان خروج از النه هایشــان را تعیین 
کنند تا در زمان مناسب به ساحل برسند. هر 
خرچنگ ماده طی پنج یا شش شب متوالی در 
طول مهاجرت ۱۰۰ هزار تخم در اقیانوس هند 
رها می کند. یک مــاه بعد بچه خرچنگ های 
قرمز به ســاحل باز می گردند تا به جنگل های 
اســتوایی جزیره کریسمس سفر کنند. با این 
حال اکثریت الروها توســط ماهی ها، پرتوی 
مانتا و کوسه ها شکار می شوند. بیانکا پریست 
مدیر اجرایی جزیره کریســمس نیز گفت که 
ایــن رویداد طبیعی باورنکردنی هر ســال در 
این جزیره زیبــا رخ می دهــد. وی افزود: در 
طول ســال ها بازدیدکنندگان از هر گوشه ای 
از جهان به اینجا ســفر می کنند تا شاهد این 
پدیده حیات وحش باشند. بازدیدکنندگان باید 
خودروهای خــود را متوقف کرده و با احتیاط 

در میان دریای خرچنگ های قرمز قدم بزنند.
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بود آیا که در میکده ها بگشــایند حافظ نامه 
گره از کار فروبســته ما بگشایند

تفســیر: حافظ خطاب به مســئولین می گوید این قانون منع تردد 
 چرا لغو نمی شود و گره از تردد مردم نمی گشایند! مراد از »گشودن 

در میکده« گشودن راه ها و لغو منع تردد است.

اشــتباه یک کودک ۱۲ســاله در اســتفاده از یک باتری فرسوده 
حادثــه ای تلخ رقم زد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، یک کودک 
۱۲ساله هندوستانی بر اثر انفجار ناگهانی باتری تلفن همراه دچار 
جراحت شدید شد. این نوجوان این باتری موبایل فرسوده را در میان 
زباله ها پیدا کرده بود. این اتفاق زمانی رخ داد که این پسر که نامش 
»افضل« اعالم شــده تلفن همراه خود را برای انجام شــارژ به برق 
وصل کرد. پس از وصل شارژر به تلفن همراه ناگهان انفجار شدیدی 
رخ داد. در حالی که تعدادی از قطعات تلفن همراه به اطراف پرتاب 
شــد برخی از آن نیز مانند گلوله به بدن این پسر برخورد و ایجاد 
جراحت شدید کرد. این اتفاق در یکی از مناطق ایالت شمالی مادهیا 
پرادش هند رخ داد. بنا به گفته رســانه های محلی هند این کودک 
در حال بازگشت به خانه بود که یک باتری تلفن همراه را در میان 

زباله ها پیدا کرد. او به محض رســیدن به خانه باتری را روی تلفن 
همــراه خود قرار داد و موبایلش را به شــارژر وصل کرد. مادر این 
کودک پس از شــنیدن صدای شدید انفجار و فریاد فرزندش خود 
را به اتاق او رساند و او را در حالی که غرق خون بود مشاهده کرد. 
در ادامه همسایگان نیز به کمک این زن شتافتند و این کودک به 
بیمارستان منتقل شد. پزشکان پس از معاینه افضل اعالم کردند که 
تعدادی از قطعات باتری شــکم این نوجوان را سوراخ کرده و حتی 
با نفوذ به کبد وی موجب خونریزی شدید شده است. او همچنین 
از ناحیه ریه، دســت، پا، دهان، سینه نیز دچار جراحت شده است. 
 هنوز برند این باتری تلفن همراه اعالم نشــده است. گفتنی است؛ 
در حالی که این کودک تحت مراقبت پزشکی قرار دارد وضعیت وی 

وخیم گزارش شده است.

پس از رسانه ای شدن سرقت از ساختمان نیمه 
کاره فدراسیون دوچرخه ســواری در مجموعه 
آزادی، ســرقت دیگــری در این مجموعه اتفاق 
افتاده که باعث تشــدید نگرانی ها درباره امنیت 
اموال ورزشی این مجموعه شده است. به گزارش 
ایسنا، سرقت سیم های برق و کابل های ساختمان 
نیمه تمام فدراسیون دوچرخه سواری در روزهای 
اخیر نگرانی هایی را ایجاد کرده بود. موضوعی که 
ســارق با ورود به ساختمان در حال احداث این 
فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی، خسارت 
مالی به این ســاختمان وارد کــرده بود. پس از 
این اتفاق خبر رســید که سرقت دیگری در این 
مجموعه رخ داده است. این بار سارق قصد داشته 
پمپ آبــی را از مجموعه آزادی خارج کند که با 
ورود اتفاقی ماموران حراســت آزادی در محل، 
سرقت ناتمام مانده اســت. موضوعی که باعث 
بروز نگرانی هایی درباره امنیت اماکن ورزشی در 
مجموعه ورزشی آزادی شده است. احمد مددی 
مدیــر مجموعه ورزشــی آزادی، درباره موضوع 
سرقت های انجام شده از ورزشگاه آزادی، اظهار 
کرد: ما برای ساختمان نیمه کاره دوچرخه سواری 
بارها به این فدراســیون تذکــر داده بودیم و از 
 آن ها خواستیم که نســبت به تکمیل عملیات 
ساختمانی و تامین امنیت این ساختمان اقدامات 
الزم را انجام دهند، زیرا می تواند بســتر اتفاقات 
ناگواری باشــد. وی گفــت: در آخرین پیگیری 
که با این فدراســیون در خصوص محافظت از 

اموالش داشتیم، متاســفانه از سوی فدراسیون 
هیچ اقدامی صورت نگرفت و همین مسئله سبب 
بروز اتفاق اخیر شد. مدیر مجموعه ورزشی آزادی 
خاطرنشان کرد: فدراسیون دوچرخه سواری هیچ 
دوربینی برای محافظت از ســاختمان نیمه کاره 
 خود نصب نکــرده و حتی نگهبان هــم ندارد، 
در حالی که مســئولیت حفظ و نگهداری اموال 
فدراسیونهای مســتقر در آزادی برعهده ی خود 
فدراسیونهاست نه مجموعه آزادی. وی اضافه کرد: 
ما از روسای فدراسیون ها انتظار داریم همکاری 
الزم را در جهت حفظ و حراست از اماکن و اموال 
خویش با مجموعه آزادی، داشته باشند. مددی 
در پایان همچنین در خصوص سرقت یک پمپ 
آب از آزادی، تصریح کرد: این پمپ آب در ضلع 
جنوب انتهای اتوبوسرانی آزادی واقع شده و در 
جنوبی ترین نقطه ورزشــگاه آزادی قرار دارد که 
خوشبختانه با اقدام به موقع مسئولین حراست 
مجموعه آزادی، فرد خالفکار دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی داده شد.

در شــهر ماردین ترکیه کــه بیش از ۶۰ هزار 
نفر در آن زندگی می کننــد االغ ها از جایگاه 
ویژه ای برخوردار هســتند. به گــزارش فرارو، 
این حیوانــات با هدایت کارگران شــهرداری 
کیســه های زبالــه را حمــل می کننــد؛ در 
کوچه های باریک و پلکانی شــهر که بر روی 
صخره ها واقع شده اســت. خانه هایش، چون 
پلکانی باالی یکدیگر ساخته شده و هر یک از 
خانه ها بر خانه پایین تر مشرف بوده و مانعی در 
برابر بام ها وجود ندارد. توپارلی یکی از کارگران 
شهرداری ماردین می گوید ما قرن هاست که از 
االغ ها برای تمیز کردن شهر استفاده می کنیم. 
این حیوانات تنها کسانی هستند که می توانند 
بــه خیابان های باریک دسترســی پیدا کنند. 
وی افــزود: االغ هــا هم مثل ما ۸ ســاعت در 
روز کار می کنند. عصرهــا هنگامی که االغ ها 
پس از یــک روز کاری از پله ها پایین آمده و 
به ســمت اصطبل ها می روند دامپزشــکان به 
وضعیت آن ها رسیدگی می کنند و عالوه بر این 
موسیقی هم گوش می دهند! توپارلی می گوید 
که مــا از آن ها مراقبت می کنیم، هر روز عصر 
به مدت دو ســاعت موســیقی کالســیک یا 
ملودی های سنتی برای االغ ها پخش می کنیم. 
او با کنایــه می گوید وقتی قطعه ای از بتهوون 
را پخش می کنیم می بینیم که خوشــحال تر 
می شــوند! در آغاز قرن بیســتم و زمانی که 
ماردین۲۰ هزار نفر جمعیت داشــت، االغ ها 

چوب و زغال سنگ حمل می کردند، اما امروزه 
این شهر قدیمی به تنهایی۶۰هزار نفر ساکن 
 دارد کــه هر روز نزدیک به ۱۰ تُن زباله تولید 
می کنند. عالوه بر االغ ها وسایل نقلیه کوچکی 
که به تاکسی زباله معروف هستند در ماردین 
فعالیت می کنند، اما به گفته عبدالقادر توتاسی 
شهردار ماردین این وســایل کارآمد نیستند. 
بــرای مقابله بــا انتقادات احتمالی از ســوی 
ســازمان های دفاع از حقوق حیوانات، شهردار 
ماردیــن می گوید ما حاضریم بــا آن ها برای 
نظارت همکاری کنیــم. توپارلی نیز گفت که 
تمام تالش خود را بــرای رفتار خود و احترام 
با االغ هــا انجــام می دهیم. آن هــا حیوانات 
بسیار باهوشی هســتند. ماردین مرکز استان 
ماردین در جنوب شــرقی ترکیه است. نیمی 
از مردم این شــهر به زبان کردی کرمانجی و 
نیمه دیگر آن بــه بقیه زبان ها حرف می زنند. 
 ماردین از شــهرهای باســتانی ُسریانی نشین 

بوده است.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه 
تلویزیونی دربــاره مصوبه اخیر مجلس گفته: 
شرط  بندی در شمشیر بازی و سوارکاری اعم از 

شتر سواری و قاطر سواری مشکلی ندارد.
پیــرو این خبر تکان دهنــده خبرچین فوری 
سری به فضای مجازی زد و واکنش کاربران را 
جویا شد که برخی چنین واکنش نشان دادند:

* وای چقدر خیالم راحت شد فقط شتر و قاطر 
از کجا پیدا کنیم که روشون شرط بندی کنیم؟
* اساســا یکی از معضالت مهم کشور همین 

موضوع بود که خوشبختانه حل شد.
* انصافــا یه وقت هایی برخی مســئولین یه 
چیزایی می گویند کــه آدم می گوید: زدند به 
جاده خاکی! نماینده هــای مجلس این روزها 

چرا حرفهای عجیب می زنند؟
* بچه که بودم چند بار ســر سوار شدن قاطر 
بابای دوستم یعنی جمال شرط بندی کردم هر 
دفعه که می رفتم سمتش برام لگد می انداخت 
یه بار هم که خود بابای جمال افسار قاطرشو 
گرفت تا من سوار شدم همچی که سوار شدم 
قاطره عین اســب سرکش دوپاشو بلند کرد و 
منو با پشت انداخت زمین. من خاطره خوبی از 

شرط بندی رو قاطر ندارم.
* پس مشکلی برای شرط بندی رو قاطر و شتر 
و... نداریم؟ وای چقدر از این خبر خوشــحال 

شدم ممنونم که به فکر مردمند!
* آیا مردم در این مورد مشــکلی داشتند که 

رفع اشکال کردند؟!
* به بهانه شرط بندی روی قاطر یه خاطره بگم. 
یه بار با یکی از دوستام رفته بودیم چلو کبابی. 
البته میهمون او بودم نمی دونم ســختش بود 
میهمونم کنه یا نه؟ چــون بهم گفت: بیچاره 
میدونی که کبابی که داری می خوری گوشت 
گوســفنده یا االغ؟ شــرط می بندی گوشت 
گوســفنده؟ منم شرط بســتم. اما مدتی بعد 
همون چلوکبابی را بخاطر اســتفاده از گوشت 

االغ یا قاطر بستند! منم شرطو باختم.
* اسم شرط بندی آمد یادمه بچه بودم یه قرون 
رو قیمت ها رفته بود بابام فریاد می زد شــرط 

می بندم بیچاره شدیم!
* اولین باری که واژه بی عرضه را شــنیدم از 
فالن بازیگر خانم نبود از همســرم بود. وی به 
من گفت: شــرط می بنــدم آدم بی عرضه ای 
هستی! شــرط را هم برد چون بهم ثابت کرد 
آدم بی عرضه ای تو زندگی هستم!.. کال خاطره 

خوبی از شرط بندی ندارم.
* قاطر و شــتر را بی خیال، من سر سرنوشت 
خــودم و عاقبت خودم با ایــن گرانی و تورم 

شرط بندی کنم چطور؟ اشکالی نداره؟

خبرچین

شرط بندی رو قاطر
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

آیا طارمی به تیم ملی بازمی گردد؟ 

برداشتن باتری فرسوده از زباله فاجعه آفرید

خدمت االغ های عاشق بتهوون یک شهر باستانی! ماجرای سرقت جدید از ورزشگاه آزادی!
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نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گف��ت که خط فقر به دهک های میانی جامعه رس��یده، وضعیت 
فقر در جامعه بدتر ش��ده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط 
و پایین س��خت ش��ده اس��ت.به گزارش ایس��نا، حجت االسالم 
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی گزارش اقتصادی 
در مورد وضعیت ش��اخص های اقتصادی در دولت های یازدهم 
و دوازده��م گفت: معم��وال معدل عملکرد دولت در ش��اخص ها 
کمتر از ۱۰ اس��ت که ش��اید همین عامل باعث فاصله با اهداف 

برنامه توسعه باشد. نماینده مردم تبریز با بیان اینکه 
درآمد س��رانه ملی با پیش بینی های برنامه شش��م 
فاصله زیادی دارد، افزود: ضریب جینی نیز عدد ۱۰ 
واحد درصدی را نشان می دهد؛ این یعنی خط فقر 
به دهک های میانی جامعه رسیده، وضعیت فقر در 

جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین 
س��خت شده است.میرتاج الدینی ادامه داد: طبق برنامه باید نرخ 
بیکاری به ۱۰ درصد می رس��ید که در این ب��اره عملکرد دولت 

یازده��م فاصله زیادی با برنامه نداش��ته اس��ت البته 
در مقابل حجم نقدینگ��ی۳۰ درصد از اهداف برنامه 
انحراف داشت که آثار تورمی خود را در جامعه داشته 
اس��ت.میرتاج الدینی در پایان با بیان اینکه باید ابعاد 
مختلف کارنامه دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم مورد 
بررس��ی قرار گیرد، افزود: چرا به لحاظ اقتصادی به این ش��رایط 
رس��یده ایم و از اهداف پیش بینی ش��ده دور ش��ده ایم؟ باید این 

موارد مشخص شود.

 نماینده مجلس: خط فقر به دهک های میانی جامعه رسیده است
 محیط زیست آموزش 

 جامعه 

 نگاه 

 بهداشت

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد؛
توزیع ناعادالنه  

سفر بین خانوارها
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعالم کرد توزیع 
س��فر بین خانوارها به صورت عادالنه ای رخ نداده و 
این شکاف رفاهی موجب شده تا خانوارهای بیشتری 
به فکر کاهش هزینه های سفر باشند.به گزارش مهر، 
مسیر صحیح توسعه گردشگری، رونق و پایدارسازی 
گردشگری داخلی است. چرا که اینگونه از گردشگری 
نس��بت به محرک های منفی رسانه ای، مشکالت 
فصلی بودن تقاضا و تحوالت سیاس��ی و اقتصادی 
بین المللی، وابس��تگی کمتری نش��ان می دهد و 
بهترین نوع توزیع و بازتولید منابع اقتصادی را ممکن 
می سازد. متأسفانه در دهه های اخیر جهت گیری 
مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی 
رخ نداده  و آنچه به عنوان آمار در دس��ترس است، 
متأثر از برنامه نبوده است.گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس این بار درباره بررسی وضعیت گردشگری 
داخلی به منظور دستیابی به چالشهای سیاستی 
این حوزه اس��ت در این گزارش آمده که با بررسی 
داده های آماری موجود و در دسترس بین ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۸ مشخص شد که هر چند کمیت گردشگری 
داخلی بیشتر ش��ده است اما از کیفیت آن کاسته 
شده اس��ت. توزیع سفر در بین خانوارها به صورت 
عادالنه ای رخ نداده است و ۳ برابر شدن سرانه سفر 
خانوارها به واسطه افزایش سفرها برای »خانوارهای 
سفر کرده« رخ داده است. این شکاف رفاهی موجب 
شده تا خانوارهای بیشتری به فکر کاهش هزینه های 
سفر باشند.بنابراین اقامت در خانه اقوام و دوستان، 
استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل شخصی، کاهش 
هزینه های مربوط به خرید سوغاتی و عدم استفاده 
از تورهای گردشگری نتیجه این وضعیت است که 
مان��ع از رخداد پیامدهای مطلوب و مورد انتظار در 
حوزه گردشگری داخلی شده است. ترسیم وضعیت 
فعلی نشان می دهد که نقش سیاستگذاری در بخش 
گردشگری داخلی آنگونه که باید موفق نبوده است. 
بنابراین تسهیل در توزیع منابع مالی در جامعه میزبان 
از گردشگری داخلی )که مبتنی بر الگوی اقامت در 
خانه دوستان و اقوام است(، افزایش کیفیت زندگی 
گردشگری داخلی، توزیع عادالنه سفر برای گروه ها 
و دهک های متفاوت جامعه، محورهایی اس��ت که 
نیازمند سیاستگذاری و اقدامات برنامه ای است.در 
قرن اخیر، گردشگری به عنوان یک مقوله فرهنگی 
مورد نظر کشورهای مختلف قرار گرفته است و از 
فعالیتی صرفاً اقتص��ادی به موضوعی حیاتی برای 
پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری تغییر 
جایگاه داده است. به شکلی که موضوع اکتشافات 
فردی، اجتماعی و محیطی برای دستیابی به معنویت، 
خواسته ی گردشگران نوین به حساب می آید )شفیعا 
و صباغ پور آذریان، ۱۳۹۵(. متأسفانه با تأخیر بسیار 
زیاد، به تازگی در ایران تالش هایی برای توس��عه و 
بهره برداری اقتصادی و فرهنگی از این صنعت صورت 
 گرفته است. بر اس��اس تحقیقات سازمان جهانی 
داخلی  گردش��گری)UNWTO( گردش��گری 
۸۰درص��د از کل جریان گردش��گری جهان را به 
خود اختصاص داده است و تمامی چالش هایی که 
گردشگری ورودی را تهدید می کند - مانند روابط 
سیاسی با سایر کشورها، مسئله تحریم و … - بر 
 اینگونه از گردشگری بی اثر یا حداقل کم اثر است.

 این گونه از گردشگری، فرصتی است برای توسعه 
درون زا و وابسته کردن پیشرفت صنعت به تقاضای 
موجود در کشور که یکی از مصداق های عملیاتی 
برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. همچنین 
اگر این گردش��گری ب��ا تاکید بر دی��د و بازدید از 
خانواده و دوس��تان و مزایای صله رحم تبیین شده 
باش��د، موجبات تقویت بنیان خان��واده و تقویت 
سرمایه اجتماعی خانوارها خواهد شد.در این شرایط 
است که گردش��گری ورودی می تواند با استفاده از 
زیرساخت های گردشگری داخلی فعال شود و بیش 
از اینکه تأثیرات منفی بین المللی را به عرضه کنندگان 
وارد کند، به عنوان پاداش توسعه موفق داخلی ارزش 
افزایی کند. همچنین به واسطه خانواده محور بودن 
 الگوی گردش��گری داخلی، تبع��ات منفی تهاجم 
فرهنگی نیز کمتر خواهد بود.گردش��گری داخلی 
تقریباً در تمام کشورهای در حال توسعه »بدون هیچ 
برنامه ریزی منظم دولت« اتفاق می افتد و در ایران نیز 
به عنوان گردشگری خودانگیخته یا رها شده در جریان 
اس��ت. برای اینکه سیاست گذاران بتوانند اقدامات 
مناس��بی در مورد گردشگری داخلی انجام دهند، 
ارائه تصویر و تفسیری مناسب از واقعیت گردشگری 
داخلی الزم است. گزارش حاضر تالشی است برای 
نمایش حقیقت گردشگری داخلی در ۱۱ سال اخیر 
که به ارائه راهکارهای کاربردی برای تقویت عرضه و 
تقویت تقاضا می انجامد.سفر و گردشگری یک فعالیت 
چند بعدی است که نه تنها برای زندگی مردم ایران، 
بلکه تمام ملل جهان امری ضروری به نظر می رسد و 
از جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی 
به رشد جامعه کمک می کند. هر چند گردشگری 
به عنوان یک پدیده اقتصادی - فرهنگی، در چند 
دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است اما متأسفانه 
همچنان از جنبه های مرتبط با سیاستگذاری نیازمند 
توجه و تعمق است. در این میان گردشگری داخلی 
به عنوان یکی از پر مزیت ترین انواع گردش��گری، 
نقش بسزایی در وحدت و یکپارچگی اقوام مختلف 
و دستیابی به توس��عه اقتصادی خواهد داشت. لذا 
کشورها به گردشگری داخلی به عنوان ابزاری برای 
کاهش فقر، بهبود زیرساخت ها، ایجاد اشتغال و از 
همه مهمتر رشد اقتصادی نگاه می کنند و پول صرف 
شده برای گردشگری داخلی به چرخه اقتصاد کشور 
بازمی گردد و مانع از خروج ارز می شود.بررسی های 
آماری اداره آمار نش��ان داد که کمیت گردشگری 
داخلی در ایران رو به افزایش است. هر چند داده های 
مرتبط با خانوارها ناقص است اما بر مبنای داده های 
موجود، سرانه سفرهای خانوارها تقریباً سه برابر شده 
است. این سه برابر شدن را نمی توان نشانه موفقیت 
یا بهبود شرایط دانست چرا که با مقایسه بین هزینه 
متوسط سفر با تورم نقطه به نقطه مشخص است بین 
سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ که کمیت گردشگری داخلی 

افزایش پیدا کرده، به کیفیت آن افزوده نشده است.

 تولید روزانه ۵۰۰ تن زباله
 در پایتخت

مدیرکل خدمات ش��هری ش��هرداری تهران با 
توضیح درباره حوضچه آرامش سیالب در منطقه 
صالح آباد، گفت: بخش��ی از آب های س��طحی 
 ش��هر تهران در این محل جمع آوری می ش��ود.
به گ��زارش مهر، عل��ی عطایی، اظهار داش��ت: 
مجموعاً ۵۳۰ کیلومتر مسیل با ۱۰ هزار کیلومتر 
انهار در تهران وجود دارد که ش��بانه روز الیروبی 
می شوند تا از مشکالت سیالبی در زمان باش ها 
جلوگیری شود.وی افزود: جنوبی ترین سطح شهر 
۹۰۰ متر اس��ت که این تفاوت س��طح در شهر 
می تواند مش��کالت زیادی ازجمله جاری شدن 
س��یل و س��یالب را ایجاد کند.عطایی ادامه داد: 
در شرق تهران نیز تمامی بارش ها در مسیل ها و 
کانال های دشت ورامین سرازیر می شود. اصوالً در 
شهرهای به دلیل گرفتگی کانال ها سیالب ایجاد 
میشود که به واسطه پسماندها و دورریزها است.
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران عنوان 
کرد: درخواس��ت ما از کسبه زباله ساز این است 
که پس��ماند خود را در محل مش��خصی تخلیه 
کنند.عطایی با اش��اره بر میزان زباله روزانه شهر 
تهران بیان کرد: حداقل ۸۰ کامیون در سطح روز 
زباله های پایتخت رو تخلیه می کنند که برابر با 

حدوداً ۵۰۰ تن زباله است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران:
تهران ظرفیت پذیرش

 مهاجران جدید را ندارد
عبدالرضا چراغعلی با بیان اینکه تهران ظرفیت 
پذی��رش مهاج��ران جدید را ن��دارد، گفت: اما 
متاس��فانه همچنان ورود مهاج��ران جدید به 
تهران ادام��ه دارد.به گ��زارش آن��ا، عبدالرضا 
چراغعل��ی اظهار ک��رد: با توجه به ش��رایط و 
بررس��ی هایی که از کلیه ش��اخص ها در حوزه 
مهندسی، شهرسازی و ترافیکی در تهران انجام 
شده است، این ش��هر دیگر ظرفیت ندارد.وی 
افزود: متاس��فانه همچنان س��یل مهاجرت به 
تهران را شاهد هستیم و آمارها نشان می دهد 
که این افزایش در دوس��ال اخیر خیلی بیشتر 
ش��ده اس��ت و باید مکان یابی های جدیدی را 

انجام دهیم.

یک جمعیت شناس مطرح کرد
ثبات اقتصادی الزمه اثر گذاری 

قانون جوانی جمعیت
یک جمعیت ش��ناس گفت: ثبات اقتصادی و 
امنیت��ی و اجتماعی الزم��ه تاثیرگذاری قانون 
جوانی جمعیت است.ش��هال کاظم��ی پور در 
گفتگو با آنا، در خصوص قانون جوانی جمعیت 
که اخیرا تصویب ش��ده است، گفت: با توجه به 
مزایای��ی که این قان��ون در بخش های مختلف 
دارد بای��د خیلی زودتر تصویب می ش��د.وی با 
بی��ان این که این قان��ون در اولین فرصت باید 
اجرایی شود، افزود: برخی از بندهای این قانون 
از جمله بسته های حمایتی جوانان برای ازدواج 
جنبه تش��ویقی داشته که می تواند در تشکیل 
خانواده برای جوانان بس��یار تاثیر گذار باش��د.
این جمعیت ش��ناس تصریح کرد:کشورهایی 
که به رش��د جمعیت صفر رس��یده بودند و یا 
رشد منفی داشتند برای افزایش رشد جمعیت 
سیاس��ت هایی را در پی��ش گرفتن��د ک��ه این 
قان��ون برگرفته از همان قوانینی اس��ت که در 
کشورهای موفق اجرا ش��ده است.وی با تاکید 
بر این که برای توس��عه رشد و جوانی جمعیت 
عالوه بر این قانون تامین موارد مهم دیگری هم 
موثر است ادامه داد: ثبات اقتصادی و امنیتی و 
اجتماعی هم باید در کنار این قانون اجرا شود 

تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

انتقال ویروس کرونا
 با اشک چشم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گفت: ترشحات چش��م مبتال به کرونا می تواند 
ویروس کرون��ا را منتقل کند.اف��رادی که دچار 
کرونا شدند تا ماه ها بعد در معرض بیماری های 
چش��می از جمله انس��داد عروقی و آس��یب به 
ش��بکیه و التهابات داخل چش��م ش��دند، حتی 
مشکالت چشمی و خشکی چشم از عوارض بعد 
از ابتال به کرونا گزارش شده است. دکتر مهرداد 
محمدپور در مصاحبه با خبرگزاری صداو سیما 
افزود: تحقیقات نشان داده اشک چشم مبتال به 
کرونا ناقل ویروس کروناست هر چند موارد ابتال 
از این طریق کم اس��ت، اما امکان آن وجود دارد.
وی درباره عوارض کرونا و آسیب به چشم گفت: 
مطالعات زیادی انجام ش��ده که نش��ان می دهد 
بیماری کرونا می تواند عوارض غیر قابل جبرانی 
برای چش��م ایجاد کند. اف��رادی که دچار کرونا 
شدند تا ماه ها بعد در معرض بیماری های چشمی 
از جمله انس��داد عروقی و آس��یب به شبکیه و 
التهابات داخل چش��م ش��دند، حتی مشکالت 
چشمی و خشکی چش��م از عوارض بعد از ابتال 
به کرونا گزارش شده است. این جراح و متخصص 
چشم با تاکید بر تلقیح واکسن کرونا به کسانی 
که هنوز واکسن نزده اند، گفت: عوارض احتمالی 
خفی��ف واکس��ن زدن که برخی به آن اس��تناد 
می کنند بس��یار کمتر از عوارض شدید واکسن 
نزدن اس��ت که آسیب های جبران ناپذیر خواهد 
داش��ت. وی توصیه کرد: از دست زدن به چشم 
در این دوران کرونا خودداری کنید و شستشوی 
مداوم دست ها را همواره مورد تاکید قرار دهید تا 
از ورود ویروس از طریق چشم به بدن پیشگیری 

شود.

9 اجتماعی

آس��یب های اجتماعی به ویژه در میان گروه س��نی نوجوانان درحال 
افزایش اس��ت، این را گزارش اخیراً وزارت آموزش وپرورش می گوید، 
رش��د ۱۰ برابری خطرپذیری دانش آموزان سبب شده آسیب هایی از 
قبیل فقر، بی س��رپناهی، فرار، بدسرپرستی، تجاوز اخالقی و جنسی 
و البت��ه خودکش��ی آن ها را تهدی��د کند. در متن ای��ن گزارش آمده 
»نتایج ارزیابی های صورت گرفته مبتنی بر داده های س��امانه پایش و 
آسیب های اجتماعی دانش آموزان در شش سال گذشته نشان دهنده 
رشد حدود ۱۰ برابری میزان خطر پذیری آن ها است و متاسفانه طی 
سه سال گذشته، خشونت رتبه اول را در بین خطرپذیری دانش آموزان 
و خودکشی نیز همواره یکی از سه خطر اول تهدید کننده آن ها بوده 

است.«

<نقشخانوادهدرافزایشخطرپذیریدانشآموزان
همان طورکه در گزارش اخیر آموزش وپرورش عنوان شده دانش آموزان 
در معرض خطر پذیری بیش��تری قرار گرفته اند طوری که خودکشی 
و خش��ونت بیشتر از سایر آسیب ها آن ها را تهدید می کند. دراین باره 
حمیدرض��ا بهروز، روانش��ناس به خبرآنالین می گوی��د: »بد رفتاری 
خانوادگی شامل کودک آزاری جسمی، جنسی و غفلت کمک می کند 
نوجوانان به سمت رفتارهای پر خطر گرایش پیدا کنند. طبق اطالعات 
س��ازمان بهداشت جهانی ارتباط زیادی میان کودک آزاری جنسی و 
رفتار خودکش��ی وجود دارد البته این مسئله در جامعه ما تابو است و 
به آن پرداخته نمی ش��ود اما فهم دلیل رفتار یک نوجوان برای فکر یا 
اقدام به خودکش��ی مهم است. وجود س��ابقه خودکشی در خانواده و 
قرار داشتند در معرض سوء رفتارها و خشونت های خانوادگی ضریب 
خودکشی را درمیان دانش آموزان افزایش می دهد.«همچنین درکنار 
وجود برخی س��وءرفتارها علیه نوجوان��ان در خانواده، امروزه این نهاد 
با مش��کالت زیادی مواجه اس��ت، طی یک دهه گذش��ته مشکالت 
اقتصادی سبب شده بسیاری از خانواده ها تبدیل به کانون های استرس 
و اضطراب برای جوانان و نوجوانان شوند، نگرانی هایی که می تواند این 
گروه حساس را در معرض خطر پذیری آسیب های اجتماعی قرار دهد. 
درهمین باره محمدرضا نیک نژاد، کارش��ناس آموزش ضمن اشاره به 
»نقش فضای مجازی در بازتولید خشونت میان گروه سنی نوجوانان« 
می گوید: »خانواده درخصوص افزایش آس��یب پذیری نوجوانان موثر 
اس��ت. اگرچه در ملت ایران زیربناهای فرهنگی تولید ش��ادی وجود 
دارد، ام��ا به دالیل مختلف امروز این ش��ادی کم ب��روز می کند،یکی 
 از دالیل آن وجود مش��کالت اقتصادی اس��ت. نگاه بدبینانه و فضای 
نا امیدی که در بزرگس��االن نسبت به جامعه و زندگی وجود دارد به 
گروه نوجوانان تزریق می ش��ود. جو نا امیدی در خانواده ها و جامعه به 
 دانش آموزان منتقل ش��ده طوری که آن ه��ا را در معرض خطرپذیری

 قرار می دهد.«

<جامعهرهاشدهوگسستگیهمبستگیاجتماعی
در واکنشی مشابه به نقش خانواده در افزایش خطرپذیری دانش آموزان 
در برابر آسیب های اجتماعی سعید معدنی، جامعه شناس با بیان این که 
»خانواده ها با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند«، می گوید: 
»به دلیل چیزی حدود یک دهه تحریم اقتصادی و عدم توجه دولت ها 
ب��ه ابعاد مختلف جامعه، حاال می ش��ود از اصطالحی ی��اد کرد به نام 
»جامعه رها ش��ده«، در حقیقت ام��روز از جامعه صیانت و نگهداری 
نمی ش��ود به همین دلیل جامعه با مشکالت زیادی مواجه شده است. 
این مش��کالت ابتدا به والدین وارد می ش��ود و بعد به فرزندان منتقل 
خواهد ش��د. بنابراین وضعیت رها ش��دگی جامعه خان��واده را دچار 
استیصال کرده و چون کودکان تحمل این مقدار از مشکالت را ندارند 
به طور طبیعی به س��مت آس��یب های اجتماعی از جمله خودکشی و 
مس��ائل اخالقی رو می آورند.«وی ادامه می دهد: »امروز دانش آموزان 

احساس تنهایی می کنند، وقتی فرد میان خودش و دیگران از جمله 
والدین، دوس��تان، فامیل و غیره پیوندی احساس نمی کند به ویژه در 
جوامع شهری خودکشی در بین افراد افزایش پیدا می کند. امروز ما با 
یک بحران روبه رو هستیم، به این معنا که همبستگی اجتماعی جوانان 
ما پایین آمده اس��ت، بخش��ی از جوانان نه می توانند با مراکز مذهبی 
ارتباط برقرار کنند و نه می توانند در خانواده ها به دلیل تفاوت نس��لی 
دیالوگ برقرار کنند، به دلیل عدم وجود انسجام و همبستگی اجتماعی 
فرد احساس تنهایی می کند و ممکن است دست به خشونت علیه خود 

و دیگران بزند، بنابراین پیوندهای اجتماعی کاهش پیدا کرده است.«

<وقتیمدرسهبهکمکخانوادهنمیآید!
همان طورکه توسط کارشناسان عنوان شد، نمایش خشونت در فضای 
مجازی، س��وء رفتار خانواده ها علیه نوجوانان، مش��کالت عدیده نهاد 
خانواده درخصوص افزایش نا امیدی که می تواند به دانش آموزان منتقل 
ش��ود، مش��کالت اقتصادی خانواده ها و کاهش همبستگی اجتماعی 
سبب شده نه تنها خانواده ها بخشی از کارکرد خود را برای حمایت و 
صیانت از دانش آموزان از دست دهند بلکه در مواردی خودشان عامل 
تقویت آسیب پذیری آن ها در برابر آسیب های اجتماعی می شوند. در 
این ش��رایط مدرسه و پیوند آن با نهاد خانواده می تواند کمک شایانی 
به نوجوانان کند. بهروز به اشاره به همین مسئله بیان می کند: »آن چه 
می تواند به وضعیت خطرپذیری دانش آموزان کمک کند ایجاد پیوند 
قوی میان نوجوان، مدرسه و گروه همساالن است، این پیوند به قدری 
مهم است که اگر سایر عوامل خطرساز مانند آسیب های خانواده وجود 
داش��ته باشد همچنان می تواند از نوجوانان در برابر رفتارهای پرخطر 
حفاظت کند، بنابراین نقش مش��اوران و معلمان معتمد دانش آموزان 
در مدرس��ه در اینجا بس��یار اهمیت دارد. بوج��ود آوردن یک محیط 
امن برای نوج��وان تا بتواند نگرانی ها و احساس��ات هیجانی خودش 
را بروز دهد از جمله اهمیت مش��اوره روانی برای نوجوانان است.«در 
گزارش اخیر آموزش وپرورش ه��م درباره لزوم توجه به ارائه خدمات 
روانی و اجتماعی به دانش آموزان تاکید ش��ده و آمده که »عدم توجه 
به ش��رایط دانش آموزان در این دوران حساس، توسط والدین، مربیان 
و... و پاسخگویی به موقع به نیازهای اساسی، آنان را بیش از هر زمان 
دیگری آماده گرایش به رفتارهای انحرافی می کند. لذا نیاز به مداخله 
س��ریع در فوریت ها و بحران ه��ای روانی-اجتماعی یک ضرورت مهم 
و اساس��ی است. ظرفیت س��ازی برای مداخالت روانی به موقع و موثر 
در فوریت های روانی اجتماعی...توانمندسازی دانش آموزان در معرض 
خطر؛ ورود س��ریع، کنترل و کاهش عوام��ل مخاطره آمیز و افزایش 
آمادگی مدارس و مناطق آموزش و پرورش کشور برای واکنش سریع 
در فوریت های روانی اجتماعی...رصد مستمر وضعیت فوریت های روانی 

اجتماعی از جمله اهداف است.«

آموزش و پرورش از رشد حدود 10 برابری میزان خطرپذیری در دانش آموزان ایرانی خبر داد

انتشاریک گزارش تکان دهنده؛ چه بالیی سر دانش آموزان آمده است؟ 

در هفته گذشته با تصویب دو مصوبه با نظر اعضای شورای ستاد راهبری 
نقش��ه جامع علمی کش��ور مبنی بر افزایش حداقلی پذیرش۳۰۰۰ 
دانشجوی پزش��کی به ظرفیت موجود کشور طی بازه زمانی حداقل 
۵ س��ال و مصوبه دوم مربوط به تقویت بخش خصوصی و غیردولتی 
مخصوصاً دانشگاه آزاد اسالمی در جذب دانشجوی پزشکی است.اما این 
مصوبات موافقان و مخالفانی دارد، برخی از صاحبنظران معتقدند که 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی با توجه به محدودیت های 
کش��ور در راس��تای ارتقا ارائه خدمات به شهروندان است و اگر توزیع 
مناسبی هم در ارائه خدمات پزشکی د رگشور قرار گیرد عمده مشکالت 
پزش��کی در کشور مرتفع خواهد شد.اما برخی دیگر با انتقاد از افزایش 
ظرفیت پزشکی در س��ال های آینده معتقدند که عواقب انجام چنین 
تصمیمات شتابزده ای در آینده گریبانگیر نظام آموزشی کشور خواهد 
ش��د، و با افزایش ظرفیت به دلیل توان کم و زیر ساخت های محدود 

کیفیت مقبولی را به لحاظ آموزش نخواهیم داشت.

<محدودیتدرتعدادپزشکوتوزیعداریم
زهرا ش��یخی سخنگوی کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس در 
گفت وگو با میزان در مورد افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی از سال 
تحصیلی آینده گفت:به طور کل��ی باید گفت که از طرفی هم تعداد 
پزشکان درکش��ور محدود است و هم نحوه توزیع پزشکان درسراسر 
کشور مناسب نیس��ت.وی ادامه داد: در حال حاضر تراکم پزشک در 
شهر تهران چندین برابر شهرستان ها است به همین جهت باید عالوه 
بر افزایش ظرفیت پزشک در کشور بر نحوه توزیع آن هم نظارت شود.
وی در پاس��خ به این سوال که در حال حاضرفراوانی پزشک بیکار در 
کشور مشاهده می شود آیا افزایش ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی 
را مناسب می دانید، گفت: شاید در شهر های بزرگ مشاهده شود که 
پزشکانی هستند که در حال حاضر اشتغال به کار ندارند، اما به طور 
کلی نسبت به جمعیت کشور و نیازما در مناطق محروم ما با کمبود 
پزشک مواجه هستیم.وی گفت: عالوه بر کمبود پزشک در کشور به 

دلیل محدودیت های موجود در مناطق محروم تمایلی از سوی همه این 
افراد نمی بینیم که بخواهند مشغول به کار شوند. از این رو این نیاز که 
توزیعی عادالنه در این خصوص در کشور ایجاد شود نیز حس می شود.

<درمناطقمحرومکمبودپزشکداریم
شیخی گفت:به طور کلی ما نگاه مثبت و موافقی به افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی در کشور داریم، چرا که همچنان مناطق 
محروم کشور نیازمند حضور پزشکانی هستند که بدین وسیله بتوانند 
نیاز های موجود در آن جا را مرتفع نمایند.وی در مورد یکی از مصوبات 
قانون افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در کشور که به تقویت بخش 
خصوصی و غیردولتی به ویژه در دانشگاه آزاد برای جذب دانشجو اشاره 
داش��ته، گفت:دانشگاه های کشور در زمینه تربیت دانشجوی پزشکی 
بنیه قویی دارند از این رو نمی توان صرف اینکه دانشگاه های خصوص 
یا آزاد به عنوان دانشگاه های مورد نظر در پذیرش دانشجویان پزشکی 
معرفی ش��ده اند نگاه منفی وجود داشته باشد.سخنگوی کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس گفت: با توجه به اینکه طی این س��ال ها 
بس��یاری از دانشجویان متقاضی رشته های پزشکی، دندان پزشکی و 
دارو س��ازی تمایل به مهاجرت برای تحصیل در این رشته ها دارند، از 
ای��ن رو اگر بتوانیم از این ظرفیت و تمایل موجود به نفع کش��ورمان 
استفاده کنیم در این زمینه موفق تر عمل خواهیم کرد و مانع خروج 
س��رمایه های انسانی از کشور خواهیم شد.وی در پایان گفت:ظرفیت 
و توان دانش��گاه ها کش��ور در تربیت دانش��جوی پزشکی قابل توجه 
اس��ت از این رو افزایش ظرفیت دانش��جوی پزشکی عالوه بر تامین 
 نیاز کش��ور به پزش��ک مانع از خروج سرمایه های انس��انی از کشور

 می شود.

بایدبهکیفیتآموزشهمتوجهکنیم
 ابوالفض��ل باقری فرد، مع��اون آموزش��ی وزارت در واکنش به افزایش
۳ هزار نفری ظرفیت جذب دانش��جویان پزشکی عنوان کرد: افزایش 

سالیانه۳ هزار نفر )حدود ۴۰ درصد( ظرفیت پزشکی کشور، مغایر با 
بررسی های کارشناسی وزارت بهداشت و تهدیدکننده سالمت مردم 
اس��ت.وی افزود: مطالعات وزارت بهداشت نشان می دهد که براساس 
معیار های داخلی و بین المللی، نیاز به پزشک خصوصا پزشک متخصص 
در کشور وجود دارد، اما با توجه به امکانات موجود و اهمیت کیفیت 
آموزش در حوزه سالمت مردم این افزایش باید شیب مالیم و منطقی 
داشته باشد.معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: افزایش دسترسی 
م��ردم به پزش��ک، فق��ط از طریق افزایش ظرفیت پزش��کی محقق 
نمی ش��ود؛ تا زمانی که نظام س��طح بندی و ارجاع با اولویت خدمات 
ارتقای س��المت و پیش��گیری و فرآیند بومی گزینی پزشکان و نظام 
پرداخت عادالنه اصالح نشود، حتی اگر ظرفیت ها را چندبرابر کنیم، 
بازهم مشکل دسترسی به پزشک در مناطق محروم را خواهیم داشت.

<بهتصمیماتفوریوغیرکارشناسیخوشبیننیستیم
مه��رداد ویس کرم��ی در مورد افزایش ظرفی��ت۳ و ۵ هزار نفری در 
پذیرش دانشجوی پزشکی از س��ال های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت:ضمن 
اینکه به تغییرات فوری و کارشناس��ی نش��ده خوشبین نیستیم، اما 
معتقدیم به جای افزایش ظرفیت ها می تواند ش��یوه پذیرش دانشجو 
تغییر پیدا کند.وی ادامه داد: اگرچه که همچنان مش��خص نیس��ت 
که تصمیمات اتخاذ ش��ده بر چه اساسی است و نظرات طرف مقابل 
را نشنیده ایم، اما مش��کل ما با باال بردن ظرفیت پذیرش دانشجوی 
پزشکی حل نمی شود توزیع مناسب پزشک باید در کشور عادالنه باشد.
وی ادامه داد:بحران کرونا نش��ان داد که ما در کش��ور کمبود پزشک 
نداریم، ضمن اینکه اگر بخواهیم بر اساس این بحران هم تصمیم گیری 
کنیم صحیح نیست چرا که پس از بحران ما با حجم زیادی از پزشکانی 
مواجه هستیم که برای تامین معیشت آن ها با بحران روبرو می شویم.
نماینده مردم لرستان گفت: برای افزایش ظرفیت رشته پزشکی ما ابتدا 
باید نیاز سنجی کنیم، از سوی دیگر زیر ساخت های مورد نظر، چون 
فضا ها و امکانات آموزشی، چون آزمایشگاه و بیمارستان برای آموزش 
این افراد نیاز است ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که تربیت پزشک 

در کشور هزینه باالیی را نیز در بر دارد.

 موافقان و مخالفان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی چه می گویند؟

دهه  یک  حدود  چیزی  »به دلیل  معدنی:   
به  دولت ها  توجه  عدم  و  اقتصادی  تحریم 
ابعاد مختلف جامعه، حاال می شود از اصطالحی 
یاد کرد به نام »جامعه رها شده«، در حقیقت 
امروز از جامعه صیانت و نگهداری نمی شود 
به همین دلیل جامعه با مشکالت زیادی مواجه 
شده است. این مشکالت ابتدا به والدین وارد 
می شود و بعد به فرزندان منتقل خواهد شد. 
بنابراین وضعیت رها شدگی جامعه خانواده 
را دچار استیصال کرده و چون کودکان تحمل 
به طور  ندارند  را  مشکالت  از  مقدار  این 
طبیعی به سمت آسیب های اجتماعی از جمله 

خودکشی و مسائل اخالقی رو می آورند

افراد مش��مول  دوران س��ربازی 
قان��ون کار جزو س��ابقه بیمه ای 
آن ها محسوب می شود.به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، اکبر قربانی 
مشاور روابط کار و تامین اجتماعی 
درب��اره نحوه وصل ک��ردن زمان 
دوران خدمت س��ربازی به بیمه 

تامین اجتماعی اظهار کرد:مدت خدمت سربازی 
جزو سابقه بیمه حساب می شود و دو حالت دارد 
ب��ا واریز حق بیمه و ب��دون واریز حق بیمه برای 
این که دو س��ال خدمت سربازی به سابقه بیمه 
تامین اجتماعی اضافه شود.مش��اور روابط کار و 
تامین اجتماعی تصریح کرد: مدت زمان خدمت 
نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا آن هایی 
که به صورت داوطلبانه در جبهه جنگ ش��رکت 
کرده اند قبل از این که اشتغال داشته باشند و یا 
حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان محسوب 
می ش��ود.قربانی درباره اف��رادی که قبل از رفتن 
به خدمت س��ربازی سر کار می رفتند گفت: اگر 
فرد ش��اغل بوده و بیمه هم برای او واریز شده و 

بعد ب��ه خدمت س��ربازی رفته 
است بعد از س��ربازی هم دوباره 
بیمه پرداز ش��ده اس��ت چه در 
کارگاه قبلی کار کن��د و چه در 
جای جدید فرقی ندارد مشمول 
قان��ون کار ب��وده اس��ت در این 
حالت کافی اس��ت اشتغال قبلی 
خ��ود را به تامین اجتماعی اع��الم کند و در این 
صورت ۲ سال خدمت سربازی او جزو سابقه بیمه 
حساب می ش��ود. وی با بیان این که اقدام کردن 
برای س��ابقه سربازی بازه ی زمانی دارد افزود: اگر 
کارگری قبل از رفتن به خدمت سربازی شاغل و 
مشمول قانون کار بوده ۷ درصد مبلغ حق بیمه 
که سهم کارگر است از او اخذ نمی شودیعنی این 
مبلغ حق بیمه دوران سربازی از او گرفته نخواهد 
ش��د، اما اگر فرد قبل از سربازی اشتغال نداشته 
باشد و به سربازی رفته و بعد از آن شاغل شده در 
این حالت باید۷ درصد حق بیمه خود را بر اساس 
دس��تمزدی که در حال حاضر می گیرد پرداخت 

کند تا سابقه سربازی او جزو سابقه بیمه او برود.

س��خنگوی ناجا درب��اره جم��ع آوری معتادان 
متجاهر گفت: هم��ه می دانیم پلیس می تواند 
همه معتادان متجاهر را در کمتر از یک هفته 
جمع آوری کرده و به س��ازمان هایی که وظیفه 
نگهداری آنها را دارد تحویل دهد، اما دو موضوع 
پیش��گیری از اعتیاد و درمان دو موضوع اصلی 
است که  به  آن  توجه نشده و سازمان هایی که 
در این زمینه وظیفه دارند باید پاسخگو باشند. 
به گزارش ایلنا، مهدی حاجیان درباره ترافیک 
تهران و کالنشهرها گفت: تصمیمات ترافیکی 
در شورای عالی ترافیک اخذ می شود و نیروی 
انتظامی مجری این تصمیمات اس��ت و حضور 
پلیس به رف��ت و آمد و ترددها کمک می کند 
در کالنشهرها محدودیت ترافیکی و زوج و فرد 
به کاهش ترافیک کمک کرد، اما ظرفیت معابر 
 و اس��تفاده از خودروهای تک سرنش��ین یک

 معضل است.توسعه فرهنگ ترافیک می تواند 
برای حل این مش��کل کمک کننده باش��د.وی 
با تاکید ب��ر اینکه پلیس توانای��ی جمع  آوری 
معتادان متجاه��ر را دارد، ادامه داد: اما ما این 

افراد را باید کجا ببریم و آیا توان نگهداری آنها 
وجود دارد. حضور معتادان متجاهر یک معضل 
و آس��یب اجتماعی اس��ت و حض��ور معتادان 
متجاهر رابطه مستقیم با سرقت خرد دارد.نگاه 
ایجابی باید در علل اعتیاد ش��کل بگیرد و باید 
با عل��ت برخورد کرد و اگر علت ها رفع ش��ود 
نیازی به برخورد با معتادان نیست. درخواست 
ما از مس��ئوالن این اس��ت که برنامه جامع و 
کامل ب��رای ترک، درمان، بازتوانی و اجتماعی 
ش��دن ارائه دهند در حال حاض��ر این برنامه 
ناقص است و این مطالبه ما از مسئوالن است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی برخورد جدی و 
قاطع با برهم زنندگان امنیت دارد و همچنین 
ب��ا افرادی که در قاچاق س��الح نق��ش دارند. 
اش��راف و تسلط اطالعات بر اینها وجود دارد و 
مبارزه در دس��تور کار قراردارد قوانین هم باید 
بازدارنده باشد و مجازات افرادی که سالح وارد 
می کنند باید بازدارنده باشد و نیروی انتظامی 
برخ��ورد قاطع با ای��ن قاچاقچی��ان و اراذل و 

اوباش براساس قانون دارد. 

سخنگوی ناجا: پلیس توان نگهداری
 معتادان متجاهر را ندارد

آیا دوران سربازی جزو سابقه بیمه
 محسوب می شود؟
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قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در مغازه های سطح 
شــهر ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان و در میادین میوه و 

تره بار نیز کیلویی ۱۱۹ هزار تومان است. 
به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از خرده 
فروشی های سطح شهر تهران، ران گوسفندی کیلویی 

۱۳۵ تا ۱۴۴ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۱۵تا ۱۳۰هزار تومان، 
سردست گوسفندی ۱۱۶ تا ۱۱۸ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی 
۱۹۹ هزار تومان، راســته گوســفندی ۱۳۲ هزار تومان، قلوه گاه 

گوســفندی ۱۱۸هزار تومان، ران گوساله ۱۵۵ تا 
۱۷۳ هزار تومان، سردست گوساله ۱۴۵تا ۱۶۵هزار 
تومان، راسته گوســاله ۱۸۵ هزار تومان و ماهیچه 

گوساله نیز ۱۵۸ تا ۱۷۰ هزار تومان است. 
قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در 

برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد. 
امــا در میادیــن میــوه و تره بار نیــز قیمت هر کیلو شــقه 
گوســفندی به صورت فله ۱۱۹هــزار و ۸۰۰ تومان، ماهیچه 

گوسفندی ۱۶۸هزارو۳۰۰ تومان، گردن گوسفندی ۱۱۴هزار 
و۲۰۰تومــان، راســته گوســفندی بی اســتخوان ۱۸۱هزار 
و۲۰۰ تومان با اســتخوان ۱۲۸هزار و۵۰۰ تومان، سردســت 
گوسفندی ۱۲۲هزار و۶۰۰ تومان، ماهیچه گوساله ۱۵۵ هزار 
و۵۰۰تومان، گردن گوســاله ۱۴۲هزار و۶۰۰ تومان، ران پاک 
کرده گوســاله ۱۵۵هزار و۵۰۰ تومان، سردســت پاک کرده 
گوساله ۱۵۳هزار و۴۰۰ تومان و راسته بدون استخوان گوساله 

۱۵۵هزارو۵۰۰تومان است.

جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار

دولت امســال در حالی با کســری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
مواجه اســت که به دلیل تحریم ها، تورم باال، تبعات منفی برداشت 
از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و شرایط نابه سامان اقتصادی 
امــکان تامین قابل توجــه این میزان کســری را از طریق افزایش 

صادرات نفت، مالیات، فروش اوراق و اموال مازاد ندارد.
در این بین، انتشار و فروش اوراق تنها گزینه ای است که می توان با 
افزایش ســود آن ها و اعتماد مردم به دولت، این اوراق را به صورت 

مطلوب فروخت و پول پر قدرت و تورم خلق نکرد. 
علی رغم اینکه از ابتدای سال جاری عملکرد دولت در فروش اوراق 
مناســب نبود، با شروع فعالیت دولت رئیسی، مقداری فروش اوراق 
بهبود پیدا کرد و توانســت در دو حراج هفدهم و هجدهم ۲۴ هزار 

میلیارد تومان اوراق بفروشد. 
اما پس از برگزاری آخرین حراج اوراق در ۳۰ شهریور، فعاالن بازار 
ســرمایه انتشار اوراق دولت را در افت شاخص بورس موثر دانستند 
و بحث هــای زیادی در این زمینه شــکل گرفت تــا اینکه در پی 
 جوسازی منفی حول اوراق، نوزدهمین حراج اوراق لغو شد و پس از 
چند روز، با برگزاری جلســاتی بین بانــک مرکزی و وزارت اقتصاد 
برای حمایت از بازار ســرمایه و اجرای سیاست های پولی همسو با 
این بازار انتشــار اوراق از سرگرفته شود که طبق اعالم وزیر اقتصاد 

این انتشار حداقلی خواهد بود.
البته، با شــائبه های ایجاد شده درباره انتشــار اوراق وزارت اقتصاد 

اعالم کرد که نه تنها دولت از مهرماه هیچ اوراقی منتشر نکرده بلکه 
مبلغ آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دریافت 
نکرده و مبلغ حاصل از فروش آن ها صرف بازپرداخت اصل و ســود 

اوراق شده است.
در شــرایطی که توجه دولت برای انتشــار اوراق در راستای تامین 
کسری بودجه روز به روز کمتر شــد، اکنون وزیر اقتصاد از تمرکز 
این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه 
بدون آثــار تورمی از طریق فروش اموال مــازاد و راکد دولت خبر 
می دهد و این احتمال را تقویت می کند که حساســیت فعاالن بازار 

سرمایه به انتشــار اوراق باعث شده است دولت انتشار اوراق را کم 
کند و تمرکز خود را بر فروش اموال مازاد قرار دهد. 

عالوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی نیز یکی از اقدامات خود برای 
کنترل تورم را فروش اموال مازاد بانک ها اعالم کرده که بدین منظور 
در بانک مرکزی کارگروهی تشــکیل می شود تا بانک ها برنامه خود 

برای واگذاری اموال مازاد را اعالم کنند.
این در حالی است که خاندوزی در زمان اعالم برنامه های خود برای 
رسیدن سکانداری وزارت اقتصاد، اقدام فوری دولت در حوزه مالیه 
عمومی به منظور ایجاد فرصت اصالحات اساســی را گذار از کسری 
بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کالن اعالم کرد و گفت: 
با توجه به هزینه های اســتقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کالن، 

ایجاد تقاضا برای اوراق فوری ترین اقدام در این حوزه است. 
بدین منظور، توســعه بازار بدهی در راســتای کاهش هزینه تامین 
مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسالمی 
در نرخ، سررسید و افزایش نقد شــوندگی اوراق دولتی و تدوین و 
انتشار برنامه زمانی انتشــار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی 
خریــداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت دار خاندوزی برای 
اجــرا در بــازار اوراق بود که با گذشــت ۱۰۰ روز از فعالیت دولت 
رئیســی، خاندوزی نه تنها این اهداف خــود را محقق کرد بلکه به 
ســمت کمرنگ کردن نقش اوراق در تامین کسری بودجه حرکت 

کرده است.

اقتصادی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چرایی ممنوعیت 
واردات خودروهای ایرانی به سوریه توضیح داد. 

بر اســاس براوردهایی که از میزان تولیدات دو خودروســاز بزرگ 
ایرانی صورت گرفته، در ماه های ابتدایی سال جاری، میزان صادرات 
محصوالت نهایی این دو شرکت نزدیک به صفر بوده است و به این 
ترتیب تمــام ظرفیت تولیدی آن ها به تامین نیاز داخلی اختصاص 

یافته است. 
این آمارها در حالی به دســت آمده که در دهه ۸۰، ایران خودرو و 
سایپا در چند کشــور منطقه و حتی مقاصد دورتر پایگاه صادراتی 
جدیــد به خود اختصاص داده بودند و محصــوالت جدید آن ها به 
مقاصد مختلف صادر می شــد. این عملکرد اما در سال های گذشته 

بسیار محدود شده است. 
در کنار صادرات، ایران خودرو در دهه ۸۰ سایت های تولید محصوالت 
خود را در چند کشور خارجی از جمله ونزوئال و سوریه نیز فعال کرده 
بود و به این ترتیب محصوالت این شرکت در خارج از کشور تولید و 
عرضه می شدند و ارز حاصل از آن به ایران می رسید. در حوزه قطعات 
نیز همین سایت های تولیدی امکان صادرات را به وجود آورده بودند. 
با گذشــت نزدیک به دو دهه، نه تنهــا خبری از صادرات و فعالیت 
سایت های تولید نیست که حتی چند روز قبل اتاق بازرگانی تهران 

خبری را منتشــر کرد که حاکی از آن بود که دولت ســوریه مجوز 
واردات خودرو ایرانی به این کشور را صادر نمی کند و عمال ورود این 

محصوالت ممنوع شده است. 
محمدرضا نجفی منش - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
- در گفتگو با ایسنا، درباره این خبر توضیح داد: اصل این خبر صحت 
دارد و در حال حاضر امکان صادرات خودروهای ایرانی به ســوریه 
وجود ندارد اما پس از انتشــار این خبر تفسیری شکل گرفت که به 

دور از واقعیت است. 
او توضیح داد: اگر واردات خودروهای ایرانی به ســوریه ممنوع شده 
نه به دلیل مشــکالت فنی یا تیره شدن روابط که به دلیل مسائل 
اقتصادی اســت که در حال حاضر دولت ســوریه با آن ها رو به رو 
است. با توجه محدودیت های ارزی، دولت دمشق محدودیت هایی را 
بر ســر واردات برخی کاالها به این کشور وضع کرده که خودرو نیز 
بخشی از آن است. در این رابطه نیز بحث کشورها مطرح نیست و 
در کنار ایران واردات خودرو از بسیاری از دیگر کشورها نیز متوقف 

شده است. 
نجفی منش با اشاره به ظرفیت بازار خودرو سوریه برای محصوالت 
ایرانــی، بیان کرد: مــا صادرات خودرویی قابل قبولی داشــتیم اما 
مشــکالتی که در سال های قبل به وجود آمد عمال امکان تداوم آن 
شرایط شکل گرفت. با توجه به اینکه ایران خودرو در سوریه سایت 
تولید خودرو دارد، می توان مذاکرات با این کشور را طوری ادامه داد 
که محصوالت ایرانی در خاک سوریه تولید شوند و به این ترتیب هم 
محدودیت واردات کنار برود و هم راهی جدید برای عرضه محصوالت 
ما فراهم شود. رابطه ایران و سوریه چه از نظر سیاسی و چه از نظر 
اقتصادی گســترده اســت و باید تالش کرد که از این بستر به نفع 

صنعت خودرو کشور نیز استفاده شود.

معاون فنی گمرک ایران ضمن تایید مجوز استاندارد و قرنطینه برای 
ترخیص محموله جو وارداتی که طعمه حشرات شده است، گفت که 

با وجود درخواست ها، ترخیص این محموله متوقف شد. 
به گزارش ایسنا، بخشی از محموله حدود ۲۸۰۰ تنی جو که در اواخر 
سال گذشته وارد بندر نوشهر شده بود، در آستانه فساد قرار گرفته و 

طعمه حشرات شده است. 
در همین رابطه ســازمان ملی استاندارد اعالم کرد که این محموله 
هنوز به ســازمان اظهار نشــده و در صورت اعــالم از ترخیص آن 
ممانعت می شود. این در حالی است که شواهد نشان می داد با توجه 

به ترخیص درصدی این کاال در ماه های گذشته، باید مجوزهای الزم 
را دریافت کرده باشد. 

معاون فنی گمرک در این رابطه به ایســنا گفت که محموله ۲۸۱۷ 
تنی جو اواخر سال گذشته وارد بندر نوشهر شده و در ابتدای امسال 
به گمرک اظهار شــده است، صاحب کاال که یک شرکت خصوصی 
است در تیرماه امسال درخواست مجوز ترخیص ۹۰ درصدی داشته 
و با توجه به این که کاال جزو اقالم اساســی اســت بالفاصله با این 

درخواست موافقت و در مردادماه ۶۵۰ تن از آن ترخیص شد. 
وی ادامه داد: برای مابقی محموله نیز مجوزهای استاندارد و قرنطینه 

صادر شده است؛ به طوری که در ۱۶ آبان ماه امسال اداره استاندارد 
مجوز ترخیص را صادر کرده است که تا اواسط بهمن ماه اعتبار دارد. 
همچنین مجوز قرنطینه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در همین 

تاریخ صادر شده که به مدت یک هفته اعتبار دارد. 
ارونقی با اشاره به این که طی روزهای گذشته درخواست هایی برای 
ترخیص محموله جو وجود داشت و حدود ۳۸ کامیون برای ترخیص 
در گمرک حاضر شــده بود، یادآور شد که با این وجود، این کاال به 
دلیل مسائل مربوطه و حشراتی که در آن وجود داشت از ترخیص 

خودداری شد، ولی مجوزهای صادره همچنان پابرجاست.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه 
مشــترکان پرمصرف در دستور کار دارد که پیش بینی می کنیم از 
ســال آینده وارد مرحله اجرا شــود و تمرکز ما بیشتر روی دوران 

گرم سال است. 
به گزارش ایســنا، محمدحســن متولی زاده در حاشیه مراسم آغاز 
برنامه سراسری بهینه ســازی و تعمیرات شبکه های توزیع برق در 
جمع خبرنگاران و در پاســخ به سوال ایســنا درباره زمان اجرای 
حذف یارانه مشترکان پرمصرف برق اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد 
مشــترکان الگوی مصرف را رعایت می کننــد و تعداد محدودی از 
مشترکان هستند که باالی الگو مصرف دارند و تعداد بسیار محدود 
دیگــری وجود دارند کــه بیش از دو برابر الگــو مصرف می کنند، 
سیاســت های اخیر وزارت نیرو بر این اســت که برای این دسته از 

مشترکان تمهیداتی در نظر گرفته شود. 
وی اضافه کرد: براســاس آخرین تصمیمات اخذ شده قرار شده تا 
یارانه انرژی به مشــترکان پرمصرف تعلق نگیرد و این موضوع را از 
قبل از اجرا اعالم خواهیم کرد اما پیش بینی ما این اســت که این 

طرح از سال آینده اجرایی شود. 
مدیرعامل شــرکت توانیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره بیشترین 
قبضی که تاکنون صادر شــده اســت، اظهار کرد: بهتر است از این 
دید به این موضوع نگاه شود که ۲۵ میلیون مشترک از ۳۰ میلیون 
مشترک به طور متوســط زیر ۳۰ هزار تومان پرداخت می کنند و 

تمرکز ما روی مدیریت و کنترل مشترکان پرمصرف است. 
به گفته متولی زاده اگر ۱۵ درصد مشترکان که بیش از الگو مصرف 
می کنند و مصرف انرژی آن ها معادل ۸۵ درصد دیگر است، مدیریت 
مصرف را در دســتور کار خود قرار دهند، هیچ گونه خاموشــی در 
کشور اعمال نمی شود. وی با بیان این که اولویت اصلی ما در صنعت 
برق استفاده از گاز طبیعی اســت، اظهار کرد: اگر در تامین گاز با 
محدودیت روبه رو شویم، برای جلوگیری از خاموشی از سوخت مایع 
جایگزین استفاده خواهیم کرد. با توجه به این که سوخت مایع برای 

نیروگاه ها هزینه بیشتری دارد وزارت نیرو نیز تمایل استفاده از این 
نوع سوخت را ندارد. 

متولی زاده با بیان این که در همین راستا به دنبال اجرای سیاست هایی 
برای کاهش مصرف گاز و تقاضا از مردم برای صرفه جویی در مصرف 
سوخت هستیم، گفت: تاکنون برای کاهش مصرف سوخت اقدامات 
موثری صورت گرفته و همکاری بسیار خوبی بین وزارت نیرو، وزارت 

نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا وجود دارد. 
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که در دولت سیزدهم هماهنگی 
بســیار خوبی بین وزارتخانه ها صورت گرفته که امیدواریم مردم از 
این هماهنگی بهره مند شوند، تصریح کرد: با افزایش هماهنگی ها 
و همکاری مردم در این حوزه نه تنها میزان رفاه خانواده ها افزایش 

می یابد بلکه منافع آن نیز عاید کشور می شود. 
وی با اشــاره به طرح بهینه سازی و تعمیرات شبکه های توزیع برق 
اظهار کرد: از این طریق روزانه ۱.۵ میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی 
می شود و ما این اعتقاد را داریم که اقدامات بهسازی می تواند کاهش 

هزینه های کشور را به دنبال داشته باشد. 
مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص میزان مصرف مازوت و گازوئیل 
در نیروگاه ها گفت: با توجه به ســرد شدن هوا تا ۱۰۰ میلیون لیتر 

میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها افزایش پیدا کرده است. 
متولــی زاده با بیان این که در حال حاضر از نظر ظرفیت نیروگاهی 
با هیچ محدودیتی مواجه نیســتیم، گفــت: حجم قابل توجهی از 
نیروگاه ها بالاستفاده اســت و اکنون تنها با مسئله تامین سوخت 
نیروگاه ها مواجه هستیم و زمانی که سوخت گاز کم باشد از سوخت 

جایگزین استفاده خواهیم کرد. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه میزان درآمد عائد صنعت 
برق به ازای اصالح تعرفه ها شــده است، اظهار کرد: تمرکز صنعت 
برق روی اصالح مصرف اســت نه موضوع درآمــد بنابراین از نظر 
درآمدی به این مسئله توجه نمی شود و با توجه به این که سال اول 
این مسئله بوده، اثرات آن حتما در دوره های بعدی بروز می کند اما 

در حال حاضر تعداد مشترکان پرمصرف در کشور سیر نزولی دارد. 
به گفته مدیرعامل شرکت توانیر در ایران بیشترین یارانه انرژی را 
صرف می کنیم که یکی از موضوعات آن ارزان بودن انرژی در کشور 
است و خوشــبختانه هماهنگی که بین وزارتخانه ها به وجود آمده 

می تواند موجب کاهش مصرف انرژی در کشور شود. 

<خاموشیروشناییمعابروتونلها
مدیر عامل توانیز همچنین گفت که در این طرح روشنایی معابر و 
تونل های بین شهری بصورت یک در میان خاموش خواهد شد، به 
نحوی که هم روشنایی تامین و هم در مصرف سرخت صرفه جویی 
شــود، مصرف برق هر پایه روشنایی معابر معادل برق مصرفی یک 
خانوار است، بنابراین خاموش کردن هر یک پایه امکان تامین برق 
پایدار یک خانوار را فراهم می کند. متولی زاده با اشــاره به این که 
زمستان سال گذشته مصرف گاز کشور به در بخش خانگی به ۶۰۰ 
میلیون متر مکعب رسید، گفت: هدف از اجرای مانور امروز، مدیریت 
مصرف سوخت است که تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. 
وی ادامه داد: در فصل ســرد سال به دلیل افزایش مصرف، تحویل 
گاز به نیروگاه ها اولویت ندارند و به همین دلیل صنعت برق با انجام 
این مانور در صرفه جویی پیشگام شده است. متولی زاده اضافه کرد: 
ظرفیــت تولید برق در این ایام آزاد اســت اما به دلیل محدودیت 
تأمین گاز و جلوگیری از ایجاد هزینه بیشتر در مصرف سوخت مایع 

در نیروگاه ها، این اقدام سراسری انجام می شود. 
متولی زاده برآورد صورت گرفته در صرفه جویی ۱.۵ میلیون لیتری 
گازوئیل در روز با اجرای این طرح خبر داد و گفت: پیشنهاد وزارت 
نیرو مبنی بر تأمین منابع مالی طرح های بهینه ســازی سوخت و 

انرژی، از محل سوخت صرفه جویی شده در دست بررسی است. 
وی همچنین خواستار اطالع رسانی کامل و همکاری شهرداری ها و 
پلیس راهور در اجرای برنامه سراسری بهینه سازی شبکه های توزیع 

و روشنایی معابر شد.

حرف بورسی ها به کرسی نشست
فعاالن بازار سرمایه در هفته های اخیر انتشار اوراق دولت را در افت شاخص این بازار موثر دانستند اما هجمه های منفی نسبت به انتشار اوراق، برگزاری 
نوزدهمین حراج آن را پس از مدت ها توقف لغو کرد. در صورتیکه اکنون دولت تمرکز خود را برای تامین کسری بودجه بر فروش اموال مازاد قرار داده و 

انتشار اوراق را به صورت حداقلی ادامه می دهد

مکث

مسکن

استان

رئیس اتحادیه ساعت فروشــان تهــران از تولید 
همه اجزای ســاعت دیواری، رومیزی و ایستاده 
به جز موتور در کشــور خبر داد و با بیان اینکه 
بعد از شــیوع ویــروس کرونا فقــط ۲۰ درصد 
عروس و دامادها ساعت می خرند، گفت که همه 
ساعت های مچی به کشور وارداتی است، اما اگر 
دســتگاه های مورد نیاز برای تولید این محصول 
وارد شــود، امکان تولید ساعت مچی در داخل 
وجــود دارد. عبدالرحیم احمدی در گفت وگو با 
ایســنا، با اشــاره به روند طوالنی واردات ساعت 
مچی، گفت: فرایند ثبت ســفارش و بررسی در 
بانک مرکزی بسیار طوالنی و کند است که علت 
آن محدودیت منابع ارزی و اولویت اقالم ضروری 
برای دریافت ارز است. به گفته وی قاچاق ساعت 
تا یک سال پیش خیلی کم بود، چراکه گمرکی 
ساعت مچی حدود ۱۰ درصد است. اما با توجه به 
مشکالت واردات و امکان حمل و نقل ساعت به 
همراه مسافر و به دلیل ابعاد کوچک، قاچاق کمی 
بیشتر شــده است. احمدی با بیان اینکه ساعت 
مچی تولید داخل ندارد، تصریح کرد: سالهاست 
تقاضا کردیم دستگاه های تولید ساعت مچی به 
کشور وارد با احداث سوله در اطراف شهر تهران 
تولید آن راه اندازی شــود. اگر اجازه واردات داده 
شــود حدود ۳۰۰ نفر مشغول به کار می شوند.
البته به گفته وی تولید اسکلت ساعت دیواری، 
رومیزی و ایســتاده در ایران انجام می شود، اما 

موتور این نوع ساعت ها وارداتی است.

<افت۷۰درصدیفروشساعت
رئیس اتحادیه ساعت فروشــان تهران در ادامه با 
بیان اینکه کرونا و تعطیالت ناشــی از آن حجم 
بزرگی از بــازار فروش را از بیــن برد و بیش از 
۱۰درصد از فروشندگان فعال ساعت را از صنف 
خارج کرد، تصریح کرد: تعداد اعضای اتحادیه در 
تهران ۹۰۰ نفر اســت، اما در پی شیوع ویروس 
کرونا حدود ۱۰۰ نفر جوازشان را تمدید نکردند. 
همچنین کرونا باعث کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی 
فروش ســاعت نسبت به سال های قبل شد. وی 
افزود: قبالً افراد حتما یک بــار در زمان ازدواج 
ســاعت می خریدند، اما با لغو شــدن مراسم ها، 

خرید عروسی هم معنای خود را از دست  داده و 
فقط ۲۰ درصد از عروس و دامادها برای خرید به 
ساعت فروشی ها سر می زنند. عده ای هم هستند 
که ست ساعتشان را اینترنتی سفارش می دهند. 
به طور کلی در پی شــیوع ویروس کرونا، خیلی 
از خریداران از صفحات مجازی یا فروشگاه های 
اینترنتی ســاعت می خرند و بعد از خریداری به 
دلیل مغایرت در کاال به اتحادیه مراجعه می کنند.
این در حالی است که به گفته این مقام صنفی در 
حال حاضر هیچ فروشگاه اینترنتی عضو اتحادیه 
نیســت و این موضوع بارها با اتــاق اصناف در 
میان گذاشته شده تا فروشگاه های فروش ساعت 
عضو این اتحادیه باشــند. همچنین همیشه به 
همشهریان توصیه شــده که برای خرید، تعمیر 
ساعت و یا تعویض بند و باطری حتماً به مغازه ها 

مراجعه کنند تا قابلیت پیگیری داشته باشد.

<ساعتچند؟
به گفته رئیس اتحادیه ساعت فروشــان در حال 
حاضــر یک ســاعت معمولی بیــن ۳۰۰ هزار 
تومان تا چهار میلیون تومان به فروش می رسد. 
احمدی در ادامه با بیان اینکه تأمین اجتماعی و 
مالیات بابت روزهایی که صنف تعطیل بود هم از 
فروشندگان طلب حق بیمه و مالیات می کنند، 
تصریح کرد: بیمه، مالیات، شــهرداری در کنار 
بهای باالی اجاره مغازه در شرایط شیوع ویروس 
کرونا، عمالً باعث می شود تا برخی از مغازه دارها 
یا کاالهای خود را گران تر بفروشــند یا اینکه از 

کاالهای غیر اصل استفاده کنند.

<نیازتعمیرکنندگانساعتبهسوختهواپیما!
و در ادامــه با بیــان اینکه بــرای تعمیر موتور 
ســاعت ها باید از بنزین هواپیما استفاده شود، 
اظهار کرد: قبالً شرکت پاالیش و پخش، بنزین 
را در اختیار اتحادیه قرار می داد و اتحادیه هم به 
اصناف ارائه می کرد، اما اآلن این سوخت باید از 
بازار آزاد تهیه شود که هزینه باالیی دارد. با ادامه 
این شرایط بعید نیست که صنف ساعت فروشان با 
خطر بزرگتری مثل ورشکستگی یا برچیدن بازار 

ساعت فروشی روبرو شود.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ســاختمانی می گوید در حالی کــه کارگران 
ساختمانی بیشترین قشری بودند که از بحران 
کرونا آسیب دیدند و اشتغال آن ها دچار وقفه 
شد اما کمترین حمایت را به لحاظ مالی و بیمه 
بیــکاری دریافت کردند. او بــا بیان اینکه ۹۰ 
درصد کارگران ساختمانی مستاجرند، بر لزوم 
فراهم کردن امکان ثبت نام کارگران ساختمانی 
در طرح های مسکن تاکید کرد. هادی ساداتی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دوران کرونا 
به دلیل توقف ســاخت و ســازها و پروژه های 
عمرانی، فعالیت کارگران ســاختمانی با وقفه 
مواجه شد و تا ماه ها کرونا بر زندگی و معیشت 
و اشتغال کارگران ســاختمانی تاثیر گذاشت. 
وی ادامه داد: متاســفانه کارگران ساختمانی 
جزو محروم ترین اقشار جامعه به شمار می روند 
که نه تنها امنیت شغلی بلکه امنیت اجتماعی 
هم ندارند و تمام سختی ها را به جان می خرند 
و تنها امیدشــان همان بیمه ای است که دارند 
ولی هر از گاهی به بهانه های مختلف و عناوینی 
مثل کســری منابع یا مصــارف دیگر، آن ها از 

بیمه تامین اجتماعی محروم می شوند. 

<۹۰درصدکارگرانساختمانیمستاجرند
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ســاختمانی با بیان اینکه ۹۰ درصد کارگران 
ساختمانی مستاجر هســتند، افزود: کارگران 
ســاختمانی در طرح هایی مثل مســکن ملی 
یا جهش مســکن که برای مســکن و خانه دار 
شدن مردم پیش بینی شــده نمی توانند ثبت 

نــام کنند یــا در ارتباط با قوانیــن مصوب و 
دستورالعمل هایی که صادر می شود نمی توانند 
درخواست مسکن بدهند، در حالی که بیش از 
 ۹۰ درصد آن ها مســتاجرند. ساداتی با اشاره 
به مســاعد نبودن شــرایط ســاخت و ساز در 
کشــور گفت: در حال حاضر بیشتر سرمایه ها 
و عموم ساخت و ســازها متوقف است و همه 
منتظرند ببینند که ایــن دولت چه تصمیمی 
درباره بازار مسکن خواهد گرفت. امیدواریم که 
اتفاقات خوبی در بحث مســکن به ویژه برای 
کارگران ساختمانی بیفتد. نایب رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی درباره 
هدفگذاری ایجاد اشتغال میلیونی در کشور و 
فعال کردن بخش مســکن توسط دولت هم، 
گفت: معتقدم که اکنون با شــرایط خاصی به 
لحاظ بازار کار و اشتغال روبه رو هستیم و آنچه 
که دولت از اشتغال میلیونی مدنظر دارد بیشتر 
در بحث اشــتغال خانگی، کســب و کارهای 

کوچک و صنایع دستی متمرکز است. 

<رونقمشاغلبافعالکردنبخشمسکن
وی با بیان اینکه برنامه اشــتغالی دولت کمتر 
به حوزه ساخت و ساز ورود خواهد کرد، گفت: 
در ارتباط با صنعت ساختمان بعید می دانم که 
بحث خاصی باشــد اال اینکه دولت اعالم کرده 
قرار است ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی 
ســاخته و تحویل بدهد؛ البته اگــر دولت در 
برنامه اشــتغال میلیونی خود بخش مسکن را 
فعال کند، از این طریق رشته شغل های زیادی 

رونق می گیرند.

مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: در این مقطع 
از زمانــه، تولیدکنندگان، جهادگران خط مقدم 

جبهه تولید و اقتصاد هستند. 
محمدرضا زارع بنادکوکی که به اتفاق معاونین و 
کارشناسان اداره کل به منظور بررسی روند تولید 
در حوزه صنایع غذایی به بازدید از کارخانجات 
تولیدی شــیر رضای یــزد رفته بــود درجمع 
کارکنان این مجموعه صنعتی اظهارداشت: خدارا 
شاکریم که در سال نامگذاری شده توسط مقام 
معظم رهبری تحت عنوان، تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها، در اســتان دارالعلم و دارالعباده 
یزد، صنعتگران دلسوزی وجود دارند که با هدف 
کمک به گــردش چرخ های اقتصادی کشــور، 
اشــتغال زایی قابل قبولی را نیز برای جوانان این 

منطقه رقم زده اند. 
وی ادامــه داد: نیــات خیر و اهداف مقدســی 
کــه صنعتگران یزدی در حیــن تولید به خرج 
می دهند، سبب شده است که کاالها و خدمات 
یزد، در ایران و بسیاری از کشورهای جهان شهره 
شــود و یزد و یزدی به یک برند ملی و جهانی 

تبدیل شود. 
این مســئول تصریح کرد: حمایت عمده دوایر 
صنعتی به ویژه اداره کل اســتاندارد استان یزد 
متوجه تولید کنندگانی است که خوشنام هستند 
و به خوبی قواعد وموازین اســتاندارد را رعایت 
می کنند، چرا که ما براساس شعار سال، موظف 

هستیم تا نسبت به پشتیبانی ها و مانع زدایی در 
مسیر تولید کوشا باشیم. 

مدیرکل استاندارداســتان یــزد درپایان عرایض 
خود گفت: از آندســته واحدهــای تولیدی که از 
توانمندی و ظرفیت های الزم برخوردار هستند، 
تقاضا داریم با هدف شــکوفایی مجموعه صنعت 
وخدمات استان، نسبت به ایجاد آزمایشگاه مرجع 
۱۷۰۲۵مرکزآموزشــی تخصصی همکار، تدوین 
و بازنگری اســتانداردهای ملی و نمونه کشوری 
شدن اقدام نمایند. موسس و مدیرعامل مجتمع 
صنایع غذایی شیررضا نیز در این بازدیدو در جمع 
حاضرین گفت: این مجموعه عظمت خود را مدیون 
راهنمایی ها و کمک های شایان دوایر مختلف استان 
به ویژه مشاوره های دلسوزانه مدیران و کارشناسان 
مجرب اداره کل استاندارد استان یزد می داند وقدر 
مســلم آن اســت که با کمک های بیشتر دولت 

صنعت گران دل گرم تر و موفق تر هستند. 
محمدرضا دهقان طزرجانی در انتهای این بازدید 
افزود: صنعت گران به دلیل مشغولیت های زیادی 
که در فرآیندهای تولید دارند، فرصت مناسبی 
برای تفکر و بازاریابی ندارند، از این روبه شــدت 
نیازمند اطــالع از احتیاجات بازار مصرف داخل 
و خارج هســتیم، که در ایــن جا به دولتی های 
عزیز اعــالم می گردد، تمام انرژی و پتانســیل 
تولید کنندگان در اختیار آبادانی کشور است، مدد 

کار ما باشید تا این مهم محقق شود.
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فقط 20 درصد عروس و دامادها ساعت می خرند
چرا ساعت مچی تولید نمی کنیم؟

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی: 
همه منتظر تصمیم دولت درباره بازار مسکن هستند

مدیرکل استاندارد یزد: 
تولیدکنندگان، جهادگران جبهه ی تولید و اقتصاد هستند

ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه چیست؟ 

معاون گمرک اعالم کرد
تایید مجوز استاندارد برای جوهای حشره زده



 پنجشنبه27آبان  1400    شماره  6163
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

اکبر اکسیر نویسنده و طنزپرداز کشورمان درباره ادبیات داستانی طنز 
و کتاب هایی که در این زمینه منتش��ر شده اند، اظهار کرد: می توانیم 
بگوییم پیش از انقالب ادبیات داس��تانی طنز رواج بسیاری داشت و 
خیلی هم فروش می رفت، یا مجالت به صورت پاورقی قصه های طنز 
را اس��تفاده می کردند اما االن این طور نیس��ت. بعد از انقالب هرچه 
دیدم فقط فکاهه و شعر است. محمدعلی علومی، طنزپرداز کشورمان 
کتاب طنز »باغ دلگش��ا« و چند کتاب طنز دیگر به چاپ رس��اند، با 
خ��ود می گفتم حتما به چاپ های متعدد خواهند رس��ید، اما دیدم 
جامعه استقبالی نکرد و مخاطبان سراغ کتاب طنز داستانی نمی روند. 
زمانی که می پرسیم، می گویند در حوصله مخاطب نیست. انگار ذوق 
و ذائقه مخاط با ورود موبایل و فضای مجازی به کوتاهی هرچه تمام 
رفته و جوک و لطیفه و ش��عر کوتاه طنز جایگزین ادبیات داس��تانی 
طنز ش��ده است. کار به جایی رس��یده که می توان گفت زوال کلمه 
فرارس��یده و فقط تصویر دیده می شود. روزانه برایم ۵ تا ۱۰ ویدئو و 
نوشته طنز ارس��ال می شود و انگشت من به سمت تصویرها می رود 
تا در کمترین فرصت بتوانم از مفهوم و محتوای آن ها مطلع ش��وم. 
او س��پس گفت: البته در زمینه قصه های کوتاه طنز و گفت وگوهای 
طنزآمیز که کوتاه و مختصر و شیرین هستند، حرکت هایی شده که 
بس��یار خریدار دارد اما در جوار آن ها هیچ نوشته کوتاهی به سرعت 
خوانده نمی ش��ود. تمام کسانی که پیامی برای شان می آید ابتدا نگاه 
می کنند، اگر تصویر باش��د باز می کنند اما اگر کمی کلماتش زیاد و 
به نثر باش��د حتی اگر بهترین طنز هم باش��د، باز نمی کنند. اگر در 
واتس اپ پیامی بیاید همین ملیحه ما اگر تصویر باشد زود باز می کند 
اما همین که متن کمی طوالنی یا طنز جدی باش��د به من می دهد 
که بخوانم. زمانی ما »گلستان« را با آن طنزهای شیرین می خواندیم 
ی��ا »چرند و پرن��د« دهخدا را می خواندیم و ب��رای تمام نکته هایش 
حوصله و وقت می گذاشتیم. دیگر آن حوصله نیست و گو این که زوال 
ادبیات داستانی طنز فرارسیده و دور دور جوک و لطیفه های سخیف 
و مبتذل و دل نوش��ته های شعرگونه  اس��ت که به خاطر خنداندن و 
مزه پرانی و ش��وخی های آن چنانی از طرف مخاطب پخش می شود. 
این یکی از آفت های روزگار ماس��ت و اگر بخواهیم به آسیب شنایی 
این موضوع بپردازیم، می توانیم بگوییم هیچ مخاطبی تقصیر ندارد، 
روزگار به سمتی رفته که مخاطب وقتش را هدر نمی دهد تا ۵ صفحه 
و یا ۱۰ صفحه مطلب من را بخواند و در آخر به نکته طنزآمیز برسد 
بلک��ه با س��رعت رعد و برق به مطلب، تصوی��ر، کاریکاتور و یا ویدئو 
خنده دار نگاه می کند و بالفاصله خنده اش را بروز می دهد و انگار به 
آرزویش رسیده اس��ت، این پیامک ها هم هرچقدر تندتر و رکیک تر 

باشند، مشتری زیادی تر خواهند داشت. اکسیر با انتقاد از طنزهایی 
که در فضای مجازی دس��ت به دس��ت می ش��ود، بیان کرد: تعجب 
می کنم برخ��ی از رفیقان و عزیزان ما که در حوزه تصویر و یا ویدئو 
فعالیت دارند، فکر نمی کنند ش��اید بخواهیم آن را در برابر خانم های 
خانه ببینیم، چیزهایی می گویند که آدم شرم می کند. امیدوارم روزی 
برس��د که دوس��تان طنزپرداز ما اول به اخالق خانواده توجه کنند و 
بعد به فکر خنداندن به هر قیمتی باشند. این که ما با تمام سلیقه ها، 
با تمام لهجه ها و قومیت های خودمان شوخی کنیم و آن ها را دست 
بیندازیم تا دیگران را بخندانیم، واقعا وقیحانه ترین نوع طنز اس��ت و 
یا این که بیایم با واژه ها و س��وژه های جنس��ی یا تحقیر مادرشوهر و 
مادرزن و مس��ائل بین مادرشوهر و عروس  بخواهیم بازارگرمی کنیم 
انصاف نیس��ت. موضوعات روز اجتماعی ما به قدری فراوان است که 

می توانیم به جای مادرشوهر به آن ها بپردازیم و اگر هنرمند قوی ای 
هس��تیم و ذهن طنزپرور بس��یار واالیی داریم بیای��م از معضالت و 
بدبختی های محیط زیس��ت مان بگویی��م. او در ادامه با بیان این که 
کرون��ا در کنار بدبختی هایی که داش��ت، در پ��اره ای از موارد به نفع 
بشریت بود، گفت: همین که عادت های نادرست را به خاطر کرونا به 
فراموشی بسپاریم و بهداشت همگانی را رعایت کنیم، این عالی ترین 
نوع طنز م��ا خواهد بود. آقایی را دیدم ک��ه با افتخار تمام می گفت 
من واکس��ن نمی زنم و ادعاهای آنچنانی داشت و خیال می کرد اگر 
نزند خود را از آس��یب نگه  داش��ته، درحالی که واکس��ن نزدن فقط 
خودزنی نیست، جامعه زنی و مردم زنی است. این که بدانیم هرچیزی 
برای خوش��ی خودمان نیست، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 
دوس��تان عزیز ما باید س��لیقه مخاطب را به گونه ای به سوی ادبیات 
داس��تانی طنز ببرند تا این قس��مت از ادبیات ما بی صاحب نماند و 
س��ردمداران خود را داشته باش��د. ما قصه های عزیز نسین و خسرو 
شاهانی را می خواندیم یا عمران صالحی دست می گرفتیم، کتاب های 
طن��زی که از بزرگان مان��ده، برای ما فرصتی بود ک��ه به مطالعه و 
خواندن کتاب و ادبیات داستانی خودمان دامن بزنیم و االن با آمدن 
ی��ک تکه   آجر به نام موبای��ل و ورود به فضای مجازی آن چنان خود 
را گم کرده ایم که فرهنگ، تمدن و ادبیات را بچه های ۱۴-۱۵س��اله 
می چرخانند. نمی دانم باید این ها را چگونه مدیریت کرد، سرمداران 
آن ها چه کسانی هستند؟ باید بگویم عزیزان من شما که با این انرژی 
پی��ش می روید و دنیا را کف دس��ت خود گرفته ای��د به تولید آثاری 
بپردازید و به ش��وخی هایی دس��ت بزنید که همه گیر باشد و بتواند 
خستگی مردم را رفع کند و در این دوران کرونا بتواند دل های غم زده 
مردم را تسلی بخش باشد. به گزارش ایسنا، این شاعر طنزپرداز ادامه 
داد: گورس��تان ها پر ش��ده از رفیقان و عزیزانی که یک ش��به از دنیا 
رفته اند، نه توانسته ایم برای شان مجلس عزا بگیریم و نه توانسته ایم 
به صاحب عزا نزدیک شویم. این ها دردی است که طنز قوی و اصیل 
می تواند در این جا رش��د داشته باش��د، طنزپرداز باید بداند که ما در 
بدترین ش��رایط توانسته ایم به طنزی عالی و فخیم دست پیدا کنیم 
و اگ��ر این طور پی��ش برود، آفتی که به ادبیات داس��تانی ما خورده، 
این اپیدمی ش��عر ما و شعر فکاهه و طنز اصیل ما را خواهد گرفت و 
آن جاست که ما برای شوخی با مشکالت باید به حرف های زمخت و 
تکراری و پند و نصیحت بپردازیم. االن روزگاری است که ما می توانیم 
به وسیله ای به نام طنز شریف به مشکالت و پلیدی ها و پلشتی ها، به 
اختالس و دزدی و ریاکاری که این  روزها فراوان شده بپردازیم. »باکم 

از ترکان تیرانداز نیست/ طعنه تیرآورانم می کشد«.

اکبر اکسیر:

دور دور جوک های سخیف است 
 فرهنگی

 خراسان:اراده ترکیه برای توسعه
 روابط واقعی است؟

سفر چاووش اوغلو وزیر امورخارجه 
 ترکی��ه ب��ه ته��ران در اوج فضای 
تنش آلود رسانه ای میان دو طرف، حائز اهمیت ویژه 
بود. سفری که بعد از تحوالت منطقه قفقاز جنوبی 
و تنش دیپلماتیک باکو و آنکارا با تهران به دلیل 
دس��تگیری رانندگان ایرانی و نیز توقف و بازرسی 
کامیون های با پالک ایران در مس��یر »گوریس« 
– »قاپان « انجام ش��د و به ای��ن دلیل که ترکیه 

کارگردان تحوالت قره باغ به ش��مار می آید، این 
سفر حسابی غیرمنتظره و شوکه کننده بود. گویی 
اما سایه تحوالت قره باغ بر سفر چاووش اوغلو به 
تهران سنگینی نکرد و رویکرد وزیرخارجه ترکیه 
در س��فرش به تهران کامال مثبت و رو به جلو بود 
ب��ه طوری که نه تنها در کن��ار برخورد گرمش با 
مقامات کشورمان با شعر فارسی خواندنش ایران 
را خانه دوست خطاب کرد بلکه با اتخاذ مواضعی 
همدالن��ه با ای��ران در بحث تحریم ه��ا و پرونده 
هس��ته ای از ایجاد یک »نقشه راه جدید« با ایران 
سخن گفت. اظهاراتی قابل تامل که با یک سوال 
جدی همراه اس��ت و آن این که با توجه به تجربه 
مواض��ع زیگزاگی آنکارا تا چه می��زان می توان به 
س��خنان وزیر خارجه ترکیه اعتم��اد کرد و آن را 

جدی گرفت؟
پیش از هر س��خنی باید ای��ن نکته مهم را به یاد 
داشت که از دیر باز »منافع اقتصادی« اولویت اول 
سیاس��ت ترکیه در تنظیم روابط بین المللی این 
کشور بوده اس��ت. شاید واضح ترین مثال موش و 
گربه بازی اردوغان با تل آویو باش��د. ماجرای قهر 
او در جلسه ای که شیمون پرز حضور داشت و بعد 
هم موضوع انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس 
 و جل��وداری اردوغان علیه اس��رائیل که البته در 
 پشت پرده شاهد افزایش روابط تجاری تل آویو-
 آن��کارا بودیم ش��اهد مثال های��ی واض��ح از این گونه 
 سیاست ورزی آنکاراست. با درک این مهم باید در تحلیل
 روابط با ترکیه، ابتدا به س��راغ ش��رایط اقتصادی 
رفت. ه��م اکنون وضعیت اقتص��ادی آنکارا اصال 
خوب نیست. در س��ال جاری میالدی ارزش لیر 
به کمترین س��طح تاریخ معاصر خود دربرابر دالر 
رس��ید، نرخ تورم ترکیه از م��رز ۲۰درصد عبور و 
کرونا حس��ابی بازار گردش��گردی این کش��ور را 
کس��اد کرده است. از این رو به نظرمی رسد سفر 
چاووش اوغلو به تهران و س��خنانش در باره نقشه 
راه جدید بیش از هرچیزی رنگ و بوی اقتصادی 
داشته باشد. عالوه بر این باید گفت ترکیه همانند 
س��عودی نیم نگاهی جدی به مذاکرات برجامی 
دارد و ش��انس موفقیت ای��ران در رفع تحریم ها 
عالوه بر این که معادالت منطقه و پازل سیاس��ی 
غرب آسیا را به میزان بیشتری به نفع ایران تغییر 
خواه��د داد، مناف��ع اقتصادی آن، چ��ه از جهت 
توس��عه گردشگری و چه از جهت تقویت کریدور 
شمال غرب به جنوب و تقویت روابط با کشورهای 
خلیج فارس برای آنکارا بسیار جذاب خواهد بود. 
هفته قبل مسیر ترانزیتی ترکیه به امارات از طریق 
ایران بازگش��ایی ش��د که انتقال کاال بین آن ها را 
از ۲۰ روز)مس��یر دریایی کانال سوئز(به 6 تا 8روز 
 کاه��ش می دهد. این در حالی اس��ت که محمد
  بن نهیان ولیعهد امارات هم بعد از ۱۰ سال به ترکیه 
سفر کرده است لذا این مسیر برای ترکیه حیاتی 
به نظر می رسد و بدون داشتن روابط خوب با ایران 
بهره برداری از آن برای آنکارا میسر نیست.بدیهی 
اس��ت وجود چنین کریدورهایی برای کشورمان 
نیز حائز اهمیت های سیاس��ی و اقتصادی است و 
باید از آن اس��تقبال کرد. بماند که حزب عدالت و 
 توسعه به دالیل مختلف از جمله ماجراجویی های 
 هزینه زای دولت اردوغان برای این کشور و عملکرد 
سوال برانگیز اقتصادی هم اکنون در نظر سنجی ها 
جایگاه مناس��بی در انتخابات آت��ی ترکیه ندارد. 
س��ران حزب حاکم  به این مسئله برای انتخابات 
مهم ۲۰۲3 واقف هس��تند لذا حرکت به س��مت 
ثب��ات و خروج از این وضعیت برای آن ها ضروری 
است. ثباتی که بخش��ی از آن از مسیر دوستی با 
ای��ران می گذرد. از این رو دول��ت ترکیه در ادامه 
راهب��رد منطقه ای خود در تنش زدایی با بازیگران 
مختل��ف، در پی تقویت مجدد مناس��بات خود با 
تهران همانند وضعیت قبل از ش��یوع کروناست. 
البته توجه به این نکته ضروری اس��ت که ترسیم 
نقش��ه راه بلندمدت میان ایران و ترکیه می تواند 
ضرورتی همراه با منافع برای دو طرف باش��د. نوع 
مواجهه کش��ورهای غربی با ترکیه در چند دهه 
گذش��ته نش��ان داده که هیچ گاه آمری��کا و اروپا، 
ترکیه را به عنوان متحد استراتژیک و واقعی خود 
نمی پذیرند.حتی تضادهای سیاست خارجی ترکیه 
با غرب در یک دهه گذش��ته این واقعیت را برای 
همگان روشن کرده که آنکارا هیچ  راه حلی فارغ از 
نزدیکی به شرق ندارد. سیاست مداران ترک به نظر 
می رس��د به این امر واقف هستند که در آینده نه 
چندان دور تحریم های بیشتری از سوی غرب علیه 
این کشور اعمال خواهد شد. مجموع این شرایط 
موجب ش��ده که نزدیکی و همکاری استراتژیک 
ترکیه با ایران به عنوان بازیگری قدرتمند در سطح 
منطقه ای، در راستای منافع دوطرف قابل خوانش 
باشد اما فارغ از همه این ها، بسیاری بر این باورند 
که فراتر رفتن از سطح موجود در روابط دو کشور 
و گسترش چشمگیر روابط اقتصادی نیازمند ایده 
و افق جدید و همچنین اراده واقعی اس��ت و فقط 
امضای سند و یادداش��ت تفاهم جدید با عناوین 

جذاب هم چاره کار نیست. 

جمهوری اسالمی: کدام حجت آقای رئیس جمهور؟
دی��روز نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ب��ا عمل 
کردن به وظیفه خود، صالحیت وزیر پیشنهادی 
رئیس جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش 

را رد کردند.نکته قابل تأمل در جلس��ه دیروز این 
بود که رئیس جمهور رئیسی در این جلسه با تأکید 
بر اینکه توصیه افراد در معرفی وزرا مؤثر نیس��ت، 
افزود: »م��ن تا حجتی بین خود و خدا نداش��ته 
باش��م اگر همه هم جمع ش��وند کسی را معرفی 
نمی کنم، بای��د آن فرد شایس��تگی الزم را احراز 
کرده باشد.«علت اینکه این سخن رئیس جمهور 
را قابل تأمل می دانیم این اس��ت که باید روش��ن 
ش��ود نوع حجت موردنظر ایش��ان که بین خود 
و خ��دا برای معرفی وزیر پی��دا کرده چگونه بوده 
است. اینکه ۱۴۰ نفر از نمایندگان مجلسی که با 
دولت همسو هستند به این وزیر پیشنهادی رأی 
نداده اند، بهترین نش��انه بر این است که وی برای 
این مسئولیت مناسب نبوده. عالوه بر این، بسیاری 
از مس��ئوالن آموزش و پرورش و کس��انی که در 
این رش��ته عمر خود را گذاشته اند قبل از جلسه 
مجل��س بارها نظر منفی خود را اعالم کردند. این 
صاحبنظران و نمایندگان مجلس قطعاً مشکلی با 
شخص وزیر پیش��نهادی و دولت و رئیس جمهور 
نداشته و ندارند و صرفاً به دلیل اینکه می خواهند 
آموزش و پرورش صاحب وزیری متناس��ب با این 

مسئولیت مهم شود این نظرها را داده اند.
بنابراین، الزم است آقای رئیس جمهور در مقدماتی 
که منجر به پیدایش حجت میان ایش��ان و خدا 
می ش��ود، تجدیدنظر اساس��ی کنند.واقعیت این 
است که افراد واجد صالحیت برای تصدی وزارت 
آموزش و پرورش ب��ا ویژگی هائی که در روزهای 
گذش��ته بارها تذکر داده ش��ده، وجود دارند ولی 
متأسفانه کس��انی که مس��ئولیت تصمیم سازی 
ب��رای آق��ای رئیس جمه��ور را برعه��ده دارند و 
مقدمات حجت تمام ش��دن را برای ایشان فراهم 
می کنند به س��راغ آن افراد نمی روند.وزیر آموزش 
و پرورش بای��د از خود آموزش و پرورش باش��د، 
مراحل مختلف از معلمی تا مدیریت های کالن را 
طی کرده باشد، عالم باش��د، از دیدگاه و مشی و 
نگرش تربیتی و راهبردی برخوردار باشد، سازمان 
و فرهن��گ آم��وزش و پرورش را بشناس��د و نزد 
آموزش و پرورشی ها محبوبیت داشته باشد. آقای 
رئیس جمهور اگر س��راغ چنین افرادی برود قطعاً 
می تواند به بی سروسامانی وزارت آموزش و پرورش 
پای��ان بدهد و اگر باز هم مثل دو مورد گذش��ته 
افرادی را پیش��نهاد بدهد که واجد این ویژگی ها 
نباشند، حتی اگر صد بار هم حجت برایشان تمام 
شده باشد، هیچ دردی از آموزش و پرورش درمان 
نخواهد شد. آموزش و پرورش نباید سیاسی باشد. 
این وزارتخانه را باید به فردی صاحب اندیشه، مدیر 

و مستقل سپرد.

کیهان:برادرانه با دکتر باقری 
۱- این روزها برخی از مس��ئوالن 
وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان 
درب��اره مذاکرات هس��ته ای از واژه ه��ا و عباراتی 
اس��تفاده می کنند که در معنا و مفهوم می توانند 
بیش از یک مصداق داش��ته باش��ند. ای��ن واژه ها 
ک��ه در ادبیات سیاس��ی به »واژه ه��ای دو پهلو« 
ش��هرت دارند، زمینه مناس��بی برای تحریف در 
اختی��ار حریف می گ��ذارد و از این روی، دقت در 
انتخاب واژه ه��ا و کلمات، مخصوص��اً در جریان 
مذاکرات از ض��رورت و اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت و از آنجا که آمری��کا در محافل و مجامع 
حقوقی، ب��ه بهره گیری گس��ترده از واژه های دو 
پهلو )جنگ کلمات( ش��هرت دارد، توجه به این 
نکته و دقت در اس��تخدام واژه ها اهمیت ویژه ای 
دارد. آمریکایی ه��ا در مذاکرات منتهی به برجام، 
بارها از این ترفند استفاده کرده و از همین رهگذر 
کاله گش��ادی برای برنامه هس��ته ای کشورمان 
ت��دارک دی��ده و در متن برج��ام گنجانده اند! به 
عنوان نمونه،خانم وندی ش��رمن، مذاکره کننده 
ارش��د آمریکا ۲۱ ماه بعد از تصویب برجام، طی 
سخنانی در  اندیش��کده »وودروویلس��ون« و در 
حضور کاترین اش��تون با افتخار! می گوید، طرف 
ایرانی خواس��تار لغو تحریم ها ب��ود و ما در متن 
توافق از کلمه LIFT که به معنی»توقف موقت« 
است اس��تفاده کردیم اما طرف ایرانی LIFT را 
به معنای »خاتمه دادن« تلقی می کرد و اینطور 
بود که تحریم ها فقط تعلیق می ش��د و آن هم نه 
هم��ه تحریم ها بلکه تحریم های مربوط به مقابله 
با تروریزم و یا تحریم های مربوط به نقض حقوق 
بش��ر و یا تحریم های مربوط به اشاعه و یا انتقال 
تس��لیحات باقی می ماند. وندی ش��رمن سپس 
درحالی که لبخند موذیانه ای بر لب دارد، می گوید 
»یکی از کارهایی که شخص در دیپلماسی انجام 
 می دهد این اس��ت که توجه کن��د زبان اهمیت

 دارد«.
۲- دیروز جناب آقای دکتر باقری، معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه کش��ورمان در تشریح اهداف 
ای��ران در مذاک��رات پی��ش روی )8 آذر( تاکید 
داش��تند که »لغ��و مؤثر تحریم ه��ای غیرقانونی 
آمریکا یک ض��رورت و اولویت اصل��ی مذاکرات 
پیش رو است«! اس��تفاده جناب ایشان از عبارت 
»تحریم های غیرقانونی آمریکا«! می تواند این تلقی 
و برداش��ت غلط و مورد سوءاستفاده حریف رادر 
پی داشته باشد که انگار تحریم های آمریکا علیه 
ایران ش��امل دو بخش »قانونی«! و »غیر قانونی« 
است! چرا که وقتی از قید»غیر قانونی« استفاده 
می ش��ود، معنای دیگر آن می تواند، این باشد که 
بخش��ی از تحریم های آمریکا علیه ایران، قانونی! 
اس��ت و لغو آنها در دس��تور کار تیم هس��ته ای 
کش��ورمان نیس��ت! بی تردیدجناب دکتر باقری 
چنین منظوری نداش��ته اند و با توجه به تصریح 
چند باره رهبر معظم انقالب بر لغو همه تحریم ها، 
نمی توانند منظور دیگری داش��ته باش��ند. با این 
حال، انتظار آن است که جناب دکتر باقری نیز از 
عبارت لغو همه تحریم ها اس��تفاده کنند تا راه بر 

سوءاستفاده حریف بسته باشد.

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

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را، 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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چهارمی��ن دوره جای��زه ادبی »آن��دره مالرو« که ب��ه پاس زنده 
نگه داش��تن یاد این نویسنده و منتقد سرشناس فرانسوی برگزار 
می ش��ود، جایزه بخش ادبیات داستانی امسال خود را به »ماریو 
بارگاس یوسا« برای رمان »زمان وحشی« اعطا کرد. رمان »زمان 
وحشی« که توسط انتشارات گالیمار فرانسه منتشر شده، روایتگر 
داس��تانی سیاسی در پس زمینه ای از یک کودتاست که خواننده 
را در پیچ و خم خیانت ها، فریب ها و دسیسه ها قرار می دهد و بار 
دیگر نبوغ ادبی »ماریو بارگاس یوس��ا« را به ما می نمایاند. جایزه 
ادبی »آندره مالرو« شامل یک جایزه نقدی ۱۹۹3 دالری است؛ 
عددی که بر اس��اس سالی انتخاب شده که »آندره مالرو« موفق 
به کس��ب جایزه ادبی »گنکور« فرانسه شد. به گزارش ایسنا به 
نقل از اکتوالیته، »ماریو بارگاس یوسا« از مطرح ترین چهره های 
ادبیات آمریکای التین به شمار می رود که طی پنج دهه گذشته، 
آثاری چون »س��ور بز«، »خانه سبز«، »گفت وگو در کاتدرال« و 
»ش��هر سگ ها« را خلق کرده اس��ت. او پیش تر »آنده مالرو« را 
یک��ی از منابع الهام برای نگارش رم��ان »عصر قهرمان« معرفی 
کرده و گفته بود که همواره آثار این نویسنده فرانسوی را با شور 

و اشتیاق می خواند.

سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده سینما درباره درخواست اتحادیه 
تهیه کنندگان در روز ملی سینما از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مبنی بر بازگش��ت نظارت بر محتوای آثار ش��بکه نمایش خانگی 
ب��ه وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی گفت: اگ��ر در زمانی که 
هنوز نظارت بر محتوای آثار ش��بکه نمایش خانگی به س��ازمان 
صداوس��یما واگذار نش��ده بود برخ��ی تهیه کنن��دگان اظهاراتی 
مبنی بر موافقت با این اتفاق مطرح کرده اند اظهار نظر ش��خصی 
خودش��ان بوده و بیانیه ای که روز ملی سینما منتشر شد در واقع 

موضع این اتحادیه در برابر این مسئله بوده است.
 س��اداتیان خطارنش��ان کرد: ما مخالف نظارت س��ازمان صدا و 
س��یما بر محتوای آثار ش��بکه نمایش خانگی هستیم چراکه آثار 
تلویزیونی با آثار س��ینمایی و ش��بکه نمایش خانگی تفاوت های 
ساختاری بس��یاری دارد که تلویزیون نباید بر آثار شبکه نمایش 
خانگی نظارت داشته باش��د. الزم نیست وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی را با ادعاهایی کوچک کنیم، اگر مش��کلی در پرس��نل 
ای��ن وزارتخانه وجود دارد باید اصالح ش��ود و پاک کردن صورت 
مس��ئله هیچ گاه تصمیم درست و سازنده ای نبوده است. او افزود: 

تلویزیون مدعی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مدتی 
که نظارت بر آثار شبکه نمایش خانگی را بر عهده داشته عملکرد 
مناس��بی از او دیده نش��ده اما اگر اینگونه است چرا تلویزیون که 
ده ه��ا میلیارد توم��ان بودجه برای تولیدات نمایش��ی اش در نظر 
گرفته می ش��ود و سریال ها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار 
می گیرد مخاطب اندکی دارد و هر روز شاهد ریزش مخاطب این 
رسانه هستیم؟ رسانه ای که حتی نمی تواند برای آثار رایگان خود 
مخاطب جذب کند چطور می تواند بر آثاری که قرار اس��ت مردم 
پولی جهت دیدنشان هزینه کنند نظارت داشته باشد؟ به گزارش 
برنا؛ تهیه کننده فیلم س��ینمایی »متری شیش ونیم« تأکید کرد: 
پلتفرم ها با آثار خود نظر مخاطبان را جلب کرده و توجه مردم را 
از ش��بکه های خارجی به آثار داخلی معطوف کرده اند. با توجه به 
این اتفاق باید از پلتفرم ها حمایت می ش��د اما متأسفانه نمی دانم 
چه دس��ت هایی پش��ت پرده است که با ش��عارهای مردم فریب 
به پلتفرم ها آس��یب می زنند و به نوعی آب به آس��یاب دش��من 
می ریزند. آثاری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به آن ها مجوز 
داده ب��رای مردم جذاب تر بوده اند و دیدیم که مردم حاضر بودند 

ب��رای دیدن این آثار هزینه کنند و بازار خوبی نیز ش��کل گرفته 
ب��ود اما تلویزیون با بودجه ه��ای هنگفت خود همچنان در جذب 
مخاطب ضعیف است و صالحیت و توانایی مدیریت بر این رسانه 

را ندارد.
س��اداتیان درباره درخواس��ت حذف پروانه س��اخت گفت: برخی 
تهیه کنن��دگان که سال هاس��ت در زمینه تولید آثار س��ینمایی 
فعالیت می کنند ش��ناخت کافی درباره اقتضائ��ات تولید دارند و 
می توانند ریس��ک ساخت فیلم بدون پروانه س��اخت را بپذیرند. 
برخی تهیه کنندگان حاضر هس��تند که چنین ریسکی کنند و به 
نظر من درخواس��ت حذف پروانه ساخت یک درخواست منطقی 
اس��ت اما در این بین اگر برخ��ی تهیه کننده ها حاضر به پذیرش 
این ریسک نیستند می توانند برای صدور پروانه ساخت به وزارت 

ارشاد مراجعه کنند.
این تهیه کننده در پایان اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از اظهار 
نظرها درباره آثار سینمایی در زمان صدور پروانه ساخت یا پروانه 
نمایش واقعی نیس��ت و اعمال س��لیقه هایی صورت می گیرد که 
شرایطی تحمیلی به وجود آورده و به کلیات قصه آسیب می زند. 
قطعاً حذف پروانه س��اخت به نفع س��ینمای ایران است و باید به 
تهیه کنندگان این اجازه داده ش��ود که خودشان به هر شکل که 

صالح می دانند ریسک کنند و فیلم بسازند.

امسال »پاتریک رادکیف« برای نگارش کتاب »امپراتوری درد« 
به عن��وان برنده ۵۰ه��زار پوندی جایزه ادب��ی »بیلی جیفورد« 
معرفی ش��د. ای��ن نویس��نده در کت��اب »امپرات��وری درد« به 
خانواده »سکلر«، صاحب شرکت داروس��ازی »پوردو فارما« که 
تولیدکننده مسکن های جنجالی »اکسی  کانتن« است، پرداخته 
اس��ت. »پاتریک رادکیف« برای کسب این جایزه با نویسندگانی 
همچون »کال فلن« برای »جزیره های متروکه«، »هارالد جانر« 
برای »پیامد«، »س��قوط« نوش��ته »جان پرستون«، »کی میلر« 
برای »چیزهایی که از آن ها دوری کردم« و »لی وایپی« با کتاب 
»آزاد« به رقابت پرداخته اس��ت. جایزه ۵۰ه��زار پوندی »بیلی 
جیفورد« که معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا برای آثار غیرداستانی 
محسوب می شود، کتاب هایی با تمام موضوعات غیرداستانی، از 
تاریخ و طبیعت گرفته تا زندگی نامه و خاطرات را دربرمی گیرد و 
تا چند سال پیش با نام »ساموئل جانسون« شناخته می شد. به 
گزارش ایس��نا و به نقل از گاردین، این جایزه مختص کتاب های 
انگلیس��ی زبان به قلم نویسندگان سراسر بریتانیا است که درباره 
موضوعاتی مانند تاریخ، سیاست، علم، مسائل روز، ورزش، سفر، 

زندگی نامه و هنر به نگارش درآمده اند.

روز سه ش��نبه یک تابلوی نقاشی کمیاب از »فریدا کالو« در یک 
خان��ه حراجی در نیوی��ورک به قیمت تقریب��اً 3۵ میلیون دالر 
فروخته ش��د که رک��وردی برای اثری از این هنرمند برجس��ته 
مکزیکی محس��وب می شود. در همین حراج، تابلویی از هنرمند 
فرانسوی »پیر سوالژ« نیز با فروش ۲۰/۲ میلیون دالری، رکوردی 
را برای آثارش بجای گذاشت. رکورد فروش آثار هر دو نقاش در 
جریان حراج روز سه ش��نبه شکسته ش��د. تابلوی »من و دیگو« 
اثر فریدا کالو 3۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر به فروش رس��ید. این 
تابلو یکی از نقاش��ی های فریدا کالو است که در آن چهره »دیگو 
ریورا«، ش��وهرش در آن دیده می شود. رکورد قبلی فروش یکی 
از تابلوهای فریدا کالو در س��ال ۲۰۱6 به قیمت هش��ت میلیون 
دالر به ثبت رسیده بود. بنا بر اعالم حراجی ساتبیز تابلوی »من 
و دیگو« از س��وی مجموعه ادواردو کوس��تانتینی خریداری شد. 
ای��ن تاجر و مجموع��ه دار آرژانتین��ی بنیانگذار م��وزه هنرهای 
آمریکای التین در بوئنوس آیرس است. به گزارش فارس به نقل 
 از فرانس۲۴، تابلوی »دیگ��و و من« اکنون گران ترین اثر هنری 
آمریکای التین اس��ت که در حراج فروخته ش��ده است. »فریدا 

کالو« در سال ۱۹۵۴ در  ۴۷ سالگی درگذشت. 

 جایزه »مالرو« برای »یوسا«  آثار »فریدا کالو« رکورد زد  جایزه برای »پاتریک رادکیف«

 سیدجمال ساداتیان:
 تلویزیون صالحیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی را ندارد 

=  مخاطبان س�راغ کتاب طنز داستانی نمی روند. 
زمانی که می پرسیم، می گویند در حوصله مخاطب 

نیست

=  می ت�وان گف�ت زوال کلمه فرار س�یده و فقط 
تصویر دیده می شود

= تمام کسانی که پیامی برایشان می آید ابتدا نگاه 
می کنند، اگر تصویر باشد باز می کنند اما اگر کمی 
کلماتش زیاد و به نثر باش�د حتی اگر بهترین طنز 

هم باشد، باز نمی کنند

بیش از دو س��ال اس��ت که خانه نش��ین شده 
و دیگ��ر نمی توان��د کار کند. ج��الل مقامی را 
می گویی��م. هم��ان هنرمندی که زمان��ی او را 
ج��ادوی صدا می نامیدیم. یادت��ان آمد؟! او این 
روزها بیش از هر زمانی دلش گرفته است. اما باز 
هم در کمال مهربانی و آرامش می گوید: کسی 
حالم را نمی پرسد؛ البته انتظاری هم ندارم چون 
همه گرفتار هستند. جالل مقامی معتقد است 
از وقتی سکته کرده، فراموش شده است با این 
حال دوست ندارد از کسی چیزی بخواهد؛ پس 
این بار ما صدای او می ش��ویم و فریاد می زنیم، 
آهای آدم ها! جالل مقامی را فراموش کرده اید؟ 
دوبلور باسابقه کشورمان درباره حال عمومی این 
روزهایش می گوید: خدا را ش��کر خوبم، ولی دو 
س��ال اس��ت که هیچ کاری انجام نداده ام و در 
خان��ه ام، چون مریض احوال��م. دیگر نمی توانم 
کار کنم. االن بیش از دو س��ال اس��ت که هیچ 
کاری انجام نداده ام. چند س��ال پیش به دلیل 

س��کته مغزی دیگر تعادل س��ابقم را نداش��تم 
و س��ال گذش��ته زمین خوردم و پایم شکست. 
االن هم با کمک واکر راه می روم. مجری برنامه 
قدیمی »دیدنی ها« که در کرج زندگی می کند، 
خاطرنشان می کند: کسی به دیدنم نمی آید، به 
هر حال کسی که دو س��ال کار نکرده طبیعی 
است که دس��تش پر نباشد. من نمی خواهم به 
کس��ی رو بیندازم و خودم را بش��کنم که آهای 
آدم ها به من کمک کنید. به هر حال قس��مت 
ما هم اینطور ب��وده و من از هیچکس انتظاری 
ندارم. ان ش��اءاهلل که همه س��المت باشند. به 
گزارش ایس��نا، جالل مقامی که 63 سال برای 
تلویزیون، واحد دوبالژ و رادیو کار کرده اس��ت، 
تصریح می کند: همین که سکته کردم، فراموش 
شدم و بعد از مدت ها شما با من تماس گرفتید. 
آرزوی س��المتی دارم برای همه مردم و همین 
طور ش��ما؛ ممنونم از اینک��ه هنوزم به فکر من 

هستید و حالم را می پرسید. 

امیر دژاکام نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر 
درباره راه های غیرمعمولی که عالقه مندان برای 
ورود ب��ه عرص��ه بازیگری انتخ��اب می کنند و 
سوءاستفاده برخی افراد و آموزشگاه های هنری 
از آنها گفت: معتقدم وقتی که خرد از معادالت 
رفتاری ما رخ��ت بربندد و دانش جای خودش 
را به س��طحی نگری و زرد نگاه کردن به وقایع 
بدهد آن وقت کسانی هستند که از این آشفته 
بازار نادانی منافعی منتفع ش��وند.وی ادامه داد: 
برای آموختن هنر بازیگری در کش��ور ۴ س��ال 
دوره هنرس��تان، ۴ س��ال مقطع لیسانس و ۲ 
سال فوق لیسانس داریم یعنی ۱۰ سال آموزش 
نظام مند ب��رای آموزش بازیگری در کش��ور ما 
وج��ود دارد. آموزش بازیگ��ری در دنیا هم بین 
۴ تا ۲۰ سال اس��ت و من ایمان دارم خیلی از 
هنرمندان بزرگ ما همچنان در حال یادگیری 
در حرفه ش��ان هستند. وی به مهر گفت: وقتی 
این خردمندی که در گرو کسب دانش و تجربه 

اس��ت از بین می رود و به ج��ای آن خواهش و 
التماس و پرداخت هزینه برای به دست آوردن 
نقش جای آن را می گی��رد با چنین معضالتی 
روبرو می ش��ویم. این درخواست ها مغایر با آن 
چیزی اس��ت که واقعاً وجود دارد یعنی در این 
فضا تمرین های س��خت بازیگری، آمادگی بدن 
و بیان، مش��ق ها و تالش های که برای رسیدن 
به نقش انج��ام می گیرد، مش��اهدات میدانی، 
مطالعه، پیاده روی، اس��ب سواری و … از بین 
می رود و همه چیز خالصه می شود در آموزش 
بازیگری در یک جلس��ه! در حال حاضر همین 
آموزش بازیگری در یک جلسه مراجعه کننده و 
خریدار دارد و وقتی ما به بعضی از عالقه مندان 
می گویی��م ک��ه بای��د ۷ م��اه برای حض��ور در 
کالس های بازیگری وقت بگذارند، می گویند این 
مدت خیلی زیاد اس��ت و فرصتی برای حضور 
در کالس نداریم چون می خواهند سریع جذب 

سریال، فیلم و تئاتر شوند.

امیر دژاکام مطرح کرد  جالل مقامی: 
آموزش بازیگری در یک جلسه! فراموشم کرده اند
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یک دیپلمات ســابق چینی، اســترالیا را از پیوستن 
بــه آمریکا برای مقابله با عزم چین نســبت به دوباره 
متحد کردن تایوان، بر حذر داشته و گفت این کار، به 
»آخرالزمان« ختم می شــود. به گزارش ایسنا، به نقل 

از پایگاه نکست شارک، در سپتامبر سال جاری، استرالیا، انگلیس 
و آمریکا یــک معاهده امنیتی امضا کردند کــه با نام »آکوس« 
شــناخته شد و طبق آن، اســترالیا به زیردریایی هایی با سوخت 
هسته ای مجهز می شود. این قرارداد در میان تنش های فزاینده ای 

به امضا رســید که میان آمریکا و چین در گرفته و 
موضوع اصلــی آن به اقدامات چین در تنگه تایوان 
باز می گردد؛ اقداماتی از جمله پرواز ۱۵۰ جنگنده 
چینی بر فراز منطقه شناســایی پدافند هوایی این 
جزیره خودگردان. ویکتور گائو، مترجم دنگ شــیائوپینگ، رهبر 
ســابق چین، اظهار کرد: اگر اســترالیا بخواهــد دوش به دوش 
ســربازان آمریکایی، با عزم چین در راستای بازگرداندن تایوان به 
بخشــی از خاک خود مقابله کنــد، در آن صورت داریم راجع به 

بدتریــن چیزی که می توانید تصورش را کنید صحبت می کنیم. 
وقوع یک جنگ میان چین و ایاالت متحده به ســرعت از کنترل 
خارج خواهد شــد و آن نبرد نهایی حــق و باطل در آخرالزمان 
خواهد شد. گرچه آمریکا و تایوان روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، 
اما آمریــکا »قانون روابط تایوان« را در ســال ۱۹۷۹ به تصویب 
رســاند که به موجب آن، واشــنگتن »می تواند در برابر هرگونه 
تهدید که امنیت یا نظــام اجتماعی-اقتصادی مردم تایوان را به 

خطر بیاندازد، مقاومت کند.«

دخالتاسترالیادرموضوعتایوان»آخرالزمان«بهراهمیاندازد سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

واکنش

سیاست خارجی

برجام

روسیه

آمریکا

سفیر روســیه در تهران اخبار منتشر شده در 
خصوص دسترسی روســیه به طراحی میدان 
گازی در دریای خزر را رد کرد. به گزارش ایسنا، 
سفارت روسیه در تهران در مطلبی در صفحه 
اجتماعی خود در این ارتباط نوشــت: »اخبار 
 غیر منطبق با واقعیت کــه برای چندمین بار
در برخی از رســانه های غربی اتشار یافته است 
درخصوص اینکه روسیه گویا به طراحی میدان 

گازی در دریای خزر دسترسی پیدا کرده توجه 
را جلــب نمــود. از نظر آقای لــوان جاگاریان 
ســفیر روســیه در ایــران چنین انتشــاراتی 
توسط نمایندگان ســازمان ویژه آمریکا جهت 
وارد کردن ضربه به روابط دوســتانه روسیه و 
ایران شکل می گیرد. همانطور که آقای سفیر 
خاطرنشان ساختند این گونه تالش ها به ثمر 

نخواهد رسید.«

یــک مقــام وزارت دفــاع آمریکا بــا تکیه بر 
ادعاهای واهی و بی اساس علیه برنامه هسته ای 
کشورمان مدعی شــد، تهدید هسته ای ایران 
شــرکای ما را نیز در برمی گیــرد. به گزارش 
ایسنا، دانا اســترول معاون دستیار وزیر دفاع 
آمریکا سه شنبه شــب در گفت وگو با شبکه 
الجزیره به طرح ادعاهایی علیه کشــورمان و 
همچنین دلیل حضور کشــورش در ســوریه 
پرداخت. اســترول مدعی شــد کــه آن چه 
تهدید هســته ای ایران عنوان می کرد تنها به 
آن ها محدود نمی شــود، بلکه شرکای شان )در 
منطقه( را نیز در برمی گیرد. وی همچنین با 

تکرار اظهارات پیشین سایر مقامات آمریکایی، 
بدون اشــاره به خروج یکجانبه کشــورش از 
برجام و نقض این توافق از ســوی واشــنگتن 
گفت کــه آمریکا آماده بازگشــت بــه توافق 
هســته ای با ایران است. این مقام پنتاگون در 
بخش دیگری از صحبت های خود مدعی شــد 
که نیروهای آمریکایی برای مقابله با داعش در 
ســوریه حضور دارند. وی درباره حضور آمریکا 
در عراق نیــز با ادعای اینکــه دولت بغداد از 
نیروهای آمریکایی دعوت به عمل آورده است، 
گفت که واشــنگتن به طور کامل به امنیت و 

حاکمیت عراق پایبند خواهد ماند.

مهمانان تلویزیــون فاکس در برنامه ای با توجه 
به روابــط بین بایدن و کامــاال هریس، معاون 
رئیس جمهوری آمریــکا، درخصوص احتمال 
تغییر هریس در میانه ریاست جمهوری بایدن 
یا تغییر وی در انتخابات ۲۰۲۴ گفت وگو کردند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از فاکس نیوز، دانا پرینو، 
یکی از مهمانان این برنامه اشــاره کرد که روند 
تغییر معاونت رئیس جمهوری آمریکا در میانه 
ریاستش گرچه عجیب و نادر به حساب می آید 
اما کاری بی ســابقه نیســت. تاکنون نزدیک به 
۱۲ رئیس جمهور به ریاست خود بدون معاون 
ادامه یا اینکه در میانه ریاستشان، معاونان خود 
را تغییر داده اند. این برنامه تلویزیونی در فاکس 
استدالل کرد که دولت فعلی نمی خواهد مردم 
آمریکا متوجه شوند که مشکلی بین جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا و کاماال هریس، معاونش 
وجــود دارد. پرینــو گفت: این یکــی از همان 

مواردی است که کاخ سفید از شما انتظار دارد 
که هر آن چیــزی را که می بیند باور نکنید. ما 
می دانیم که مشکلی در میان است. آن ها جلسه 
کابینه را بــرای روزی تنظیم کردند که کاماال 
هریس حتی در کشور حضور ندارد و درست از 

همان موقع همه داستان ها شروع شد. 
همچنین این مهمان خاطرنشان کرد که مقامات 
کاخ سفید از جمله جن ساکی، سخنگوی کاخ 
ســفید و رونالد کلین، رئیس دفتر کاخ سفید 
به دنبال ایــن بوده اند که چنیــن نظریاتی را 
درخصوص بایدن و معاونش رد کنند. به گفته 
مهمان دیگــری در این برنامه، کلین ادعا کرده 
اســت که همه چیز خوب است. مهمانان دیگر 
نیز در این برنامه حضور داشتند و گمانی زنی ها 
و نظراتــی پیرامــون هریس، معــاون بایدن و 
جابه جایی وی با شــخص دیگری توسط دولت 

آمریکا رد و بدل شد. 

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: ارزیابی عملکرد شورای امنیت 
نشــان می دهد که ناکارآمدی فزاینده آن به بحران مشــروعیت، 
اعتبــار و کاهش جدی اعتماد و اطمینان به این نهاد منجر شــده 
و اصالح آن را اجتناب ناپذیر ســاخته است. به گزارش ایسنا، متن 

سخنان مجید تخت روانچی به شرح زیر است: 
هدف نهایی روند اصالحات شــورای امنیت باید رسیدگی به تمام 
چالش ها و ناکارآمدی های کنونی آن و تبدیل کردن آن به نهادی 
واقعاً مؤثر، شــفاف، پاسخگو و قبل از هر چیز، قانونمند باشد. ما از 
افزایش اعضای شــورا به عنوان اقدامی برای رفع نابرابری موجود 
در حضــور نمایندگان مناطق مختلــف در آن، حمایت کرده ولی 
این اقدام را به خودی خود یک هدف مســتقل قلمداد نمی کنیم. 
هرچند در حال حاضر تالش هایی جهت تمرکز بیشــتر بر افزایش 
اعضای شــورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصالح و کارایی 
شورا وجود دارد ولی بحث در مورد افزایش اعضای شورا نمی تواند 

به قیمت بی توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد. 
افزایش اعضای شورا هر قدر هم که مهم باشد، تنها یکی از اهداف 
متعدد در فرآیند اصالحات شورا اســت. اهمیت بهبود روش های 
کاری شــورا و پاســخگو ســاختن آن و تضمیــن اینکــه تمامی 
تصمیمــات این نهاد طبق اهداف و اصول ســازمان ملل و حقوق 
بین الملل گرفته می شــود، به هیچ وجه کمتــر از اهمیت افزایش 
اعضای شورا نیست. اصالحات شــورای امنیت باید به عنوان یک 
فراینــد جامع در نظر گرفته شــود و در آن بایــد هر پنج موضوع 
اصلی تحت بررســی برابر فرض شده و بطور کامل و در قالب یک 
مجموعه مرتبط با هم مورد بحث قرار گیرد. بنابراین باید از اتخاذ 
رویکردهای گزینشــی اجتناب گردد. اگرچه ایران اهمیت زیادی 
برای تضمین »نمایندگی عادالنه« در شــورای امنیت قائل اســت 
ولی این امر را برای بهبــود کارآمدی این نهاد کافی نمی داند. در 
حــال حاضر غرب حضــور و نفوذ قوی در شــورای امنیت دارد و 

ســه کشور غربی دارای وتو نیز می باشــند. این در حالی است که 
مناطق جغرافیائی دیگر هم از نظر تعداد اعضا در شورا و هم از نظر 
برخورداری از سایر امتیازات از جمله وتو در وضعیت نابرابری قرار 

دارند. این به معنای نابرابری در »میان مناطق« است. 
همچنین، بسیاری از کشــورها در درون یک منطقه خاص هرگز 
فرصتی برای کســب عضویت شــورا پیدا نکرده اند، در حالی که 
دولت هایــی در همان منطقه وجــود دارند که هر کدام بین ۱۰ تا 
۲۲ سال عضو شــورا بوده اند. این نیز به معنی نابرابری در »درون 
یک منطقه« است. بنابراین، هم باید نابرابری موجود »بین مناطق 
مختلف« و هــم در »درون مناطق« رفع گردند چون این دو الزم 
و مکمل هم هســتند. این موضوع برای ۱۰۳ کشــوری که ۶۳ تا 
از آن ها در ۷۶ ســال گذشته هرگز عضو شــورا نبوده اند و ۴۰ تا 
از آن هــا نیز فقــط یک بار به عضویــت آن در آمده اند، از اهمیت 
باالیی برخوردار است. این موضوع برای تضمین توازن ژئوپلیتیک 
و جغرافیایی در شــورای امنیت نیز ضروری است. در این راستا ما 
کاماًل هم از رفع بی عدالتی تاریخی نســبت به کشورهای در حال 

توسعه از مناطق مختلف بویژه آفریقا و هم از تضمین فرصت های 
برابــر برای دولت های واقع در یک منطقه خاص حمایت می کنیم. 
موضوع اخیر می تواند از جمله از طریق محدود کردن فرصت برای 
کشورهایی که زمان بیشتری عضو شورا بوده اند و در عوض فراهم 
ســاختن فرصت بیشتر برای کشورهایی از همان منطقه که هرگز 
عضو شورا نبوده و یا زمان عضویت آن ها در شورا کمتر بوده است، 

محقق گردد. 
در این راســتا حتی می توان ترکیبی از عواملــی مانند جمعیت، 
قــدرت اقتصــادی و موقعیت منطقــه ای را نیــز در نظر گرفت. 
اصالحاتــی که فقط در خدمت منافع یــک منطقه یا چند دولت 
خاص از یک منطقه باشــد، قابل قبول نیســت و باید از ارائه هر 
پیشــنهادی که عماًل نابرابری فعلی را تعمیــق می کند یا موجب 
کاهش فرصت برابر برای دولت ها برای عضویت در شــورا می شود 
یا با اصول ذاتی برابری حاکمیتی و حقوق برابر دولتها، شفافیت و 
پاســخگویی در تضاد باشد، بطور جدی اجتناب شود. ما همچنین 
برای اصالح روش های کاری شــورا و اطمینــان از اینکه این نهاد 
با رعایت کامل حقوق بین الملل بویژه منشــور سازمان ملل عمل 
می کند، اهمیت زیادی قائل هســتیم. شورای امنیت باید از اتخاذ 
تصمیمات فراقانونی و نیز توســل مکرر و سریع به اختیارات خود 
تحت فصل هفتم منشــور خــودداری و از اینگونه اختیارات خود 
فقط به عنوان آخرین وسیله استفاده کند. استفاده از تحریم ها به 
عنوان یک روش غیرهوشــمند، موجب طرح پرسش های اخالقی 
اساســی در مورد اینکه آیا تحمیل رنج به گروه های آســیب پذیر 
وسیله مشــروعی برای اعمال فشار بر کشــور هدف است یا خیر 
گردیده است. در گذشــته، برخی تحریم های شورای امنیت تنها 
برای مجازات جمعی کل یک ملــت و بدون آنکه هیچ گونه تاثیر 
مثبت و واقعی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشــته باشــند، 

وضع شده اند.
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براساس محتوای یک کتاب جدید، استیون منوچن و مایک پامپئو، 
وزرای خزانه داری و خارجه دولت ترامپ، در نظر داشــتند پس از 
شــورش ژانویه گذشته در ساختمان کنگره، با استناد به متمم ۲۵ 
قانون اساسی آمریکا برای برکناری ترامپ از ریاست جمهوری اقدام 
کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه دیلی میل، طبق محتوای این 
کتاب جدید، »استیون منوچن« وزیر خزانه داری و »مایک پامپئو« 
وزیر امور خارجه دولت سابق متعلق به دونالد ترامپ در آمریکا، در 
پی شورش ۶ ژانویه در ســاختمان کنگره آمریکا، درباره برکناری 
دونالد ترامپ از ســمتش با اســتفاده از متمم ۲۵ قانون اساســی 
 آمریکا به بحث پرداختند. »جاناتان کارل« خبرنگار شــبکه خبری 
ای. بی. سی نیوز آمریکا در کتاب جدید خود با عنوان »خیانت: پرده 
نهایی نمایش ترامپ« گزارش می دهد که منوچن در شب ۶ ژانویه 
با پامپئو تماس گرفت تا درباره به کارگیری متمم ۲۵ قانون اساسی 

-که معاون رئیس جمهور و هشت تن از ۱۵ وزیر اصلی کابینه مورد 
استناد قرار بگیرند- صحبت کند. 

کارل در شــبکه ام اس ان بی سی گفت که این طرح در پی استعفای 
چند تن از اعضای برجسته کابینه دولت ترامپ، از جمله الین چائو 
وزیر حمل ونقل و بتســی دیواس، وزیر آموزش متوقف شــد. کارل 
توضیح داد: »به ســرعت مشــخص شــد که قرار نیست طرح به 
کارگیری متمم ۲۵ قانون اساســی کارکرد داشته باشد. این طرح 
ســرعت کافی پیدا نمی کرد و دستخوش چالش های قانونی و غیره 
می شد.« جاناتان کارل گفت که »منابع محکمی« برای این مطلبش 
دارد و گفت که پامپئو »در واقع درخواســت انجام تحلیلی حقوقی 
از متمم ۲۵ و نحوه کارکرد آن را داشــت.« کارل به جو اسکاربورو، 
مجری برنامــه مورنینگ جو )Morning Joe( گفت: گفتگوهای 
سطح باالیی در مورد این موضوع انجام شد. اما کارل اظهار کرد، با 

وجود آنکه »بارها و بارها و بارها و بارها« از پامپئو و منوچن خواستار 
اظهار نظر درباره مطلب کتابش شده، اما آن ها اظهار نظری در قبال 
کتاب این خبرنگار کهنه کار شــبکه ای. بی. سی نیوز در حوزه کاخ 
سفید نداشتند. کارل یادآور شد: آن ها به من چیزی در خصوص این 
مورد نگفتند. او سپس برای آخرین بار قبل از انتشار کتابش با ترامپ 
صحبت کرد و به این رئیس جمهور ســابق گفــت »چرا این افراد 
حتی آن را تکذیب نمی کنند؟« کارل گفت که چند ســاعت پس از 
گفتگویش با ترامپ، یکی از دســتیاران پامپئو با وی تماس گرفت 
تا نقل قولی را به او مطرح کند - هرچند این ســخنگو از نام آن ها 
استفاده نکرد. کارل نقل کرد: این یک دروغ بود. آن ها می دانستند 
که دروغ اســت. و منوچن هنوز چیزی را تکذیب نکرده اســت. اما 
پامپئــو آن را صرفاً به این دلیل که از ماراالگو، )یکی از عمارت های 

تفریحی ترامپ در فلوریدا( با او تماس گرفتند، تکذیب کرد.

همزمان با ادامه ارائه پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
لیبی به کمیته انتخابات، لیبی شــاهد کشمکش های بین المللی 
درباره آینده این کشــور اســت. به گزارش ایسنا، به نقل از العربی 
الجدید، منابع آگاه مصری اعالم کردند، قاهره بعد از اینکه تصمیم 
گرفته بود از عبدالحمید الدبیبه، نخســت وزیر لیبی در انتخابات 
حمایت کند موضع خود را تغییر داده و می خواهد از سیف االسالم 
قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی حمایت کند. مصر 
نقش اصلی را در حضور علنی سیف االسالم قذافی برای اولین بار 
طی ارائه مدارکش برای نامزدی در انتخابات در شهر سبها در جنوب 
لیبی ایفا کرد. قاهره رهبری تماس هایی با طرف های بین المللی را 
برعهــده گرفت و نزد طرف های داخلــی لیبی میانجیگری کرد تا 

نگذارد خودروی وی در غرب لیبی هدف قرار گیرد. 
منابع اعالم کردند، قاهره با اینکه موضع واضحی را در قبال قذافی 
اتخاذ نکرده؛ اما درخواست کرده که به وی فرصت داده شود. طی 
روزهای گذشته مصر و روســیه به هماهنگی پرداختند تا سیف 
االســالم قذافی بتواند مدارکش را برای شرکت در انتخابات ارائه 

کند. به محض اینکه قاهره به تعهداتی از ســوی طرف های مهم 
و فعال در عرصه لیبی دســت یافت به قذافی برای شــرکت در 
انتخابات چراغ ســبز نشان داد. قذافی شهر سبها را به چند دلیل 
بــه عنوان مرکزی برای نامزدی اش انتخاب کرد که مهم ترین آن 
این اســت که این شهر یکی از مقرهای مهم حامیان نظام سابق 
اســت و تعداد زیادی از قبایل حامی قذافی در آنجا هســتند. از 

ســوی دیگر، منابع غربی در قاهره از خشم آمریکا درباره موضع 
مصر درخصوص حمایت از قذافی خبر دادند. در ســایه مخالفت 
بین المللــی با نامزدی قذافی احتمــاال وی از رقابت انتخاباتی با 
تصمیم کمیســیون انتخابات لیبی بعد از بررسی پرونده اش کنار 
گذاشته شــود. این منابع اعالم کردند قاهره به دنبال طرح های 
جایگزینی اســت. مصر می خواهد در ازای کنار گذاشــته شدن 
قذافی، الدبیبه نیز که مورد حمایت ترکیه اســت کنار گذاشــته 
شــود. به ویژه اینکه الدبیبه با موانع قانونی نیز روبرو اســت. او 
توافقــی را امضا کرده که براســاس آن نمی توانــد در زمانی که 
نخست وزیر اســت برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. 
دوره کنونی شــاهد کشمکشــی میان گروه هــای تأثیرگذار در 
لیبی اســت. به گفتــه منابع، در صورت خــروج قذافی از رقابت 
انتخاباتــی یک گزینه مقابل مصر و تعدادی از کشــورهای دیگر 
اســت و آن حمایت از خلیفه حفتر، فرمانده ارتش »ملی« لیبی 
 است که دولت آمریکا تاکنون مخالفت قاطعانه ای با نامزدی وی 

نداشته است. 

بر اســاس اعالم یک منبع دولتی ایتالیا، ماریو 
دراگــی و امانوئل ماکــرون، رهبــران ایتالیا و 
فرانســه، قصد دارند چند روز دیگر توافقی را با 
هدف تالش برای تغییــر موازنه قدرت در اروپا 
پس از کنار رفتن آنــگال مرکل از صدراعظمی 
آلمان امضا کنند. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، جزئیات این توافق فاش نشده 
اســت، اما یکی دیگر از مقامات ایتالیایی گفت 
که این توافق همکاری بین این کشــورها را در 
زمینه های اقتصاد، تجارت، گردشگری و فرهنگ 
تقویت خواهد کرد. پــروژه ای در این خصوص 
بــرای اولین بار در ســال ۲۰۱۸ در زمان پائولو 
جنتیلونی، نخست وزیر وقت ایتالیا مطرح شد، 
اما روابط بیــن رم و پاریس پس از اینکه در آن 
سال دولت پوپولیستی متعلق به احزاب »لیگ 
و جنبش پنج ستاره« جانشین دولت جنتیلونی 
شــد، بدتر شد. در دولت دراگی، روابط بین این 
دو کشــور کامال احیا شده و او و ماکرون هر چه 

بیشتر مشتاق هستند تا پس از سال ها مشاجرات 
تلخ بین دو کشورشــان، برای شــکل دهی به 
سیاســت های اروپا با هم هماهنگ عمل کنند. 
مقام ایتالیایی دوم که خواست نامش فاش نشود، 
گفت: ماکرون خواهان پیوند قوی تر با ایتالیا است 
و ایتالیا می خواهد خود را در شراکت سنتی بین 
فرانسه و آلمان قرار دهد. منبع اول اظهار کرد، 
قصد ایتالیا این است که این معاهده با نام کاخ 
ریاست جمهوری »کویریناله« ایتالیا که در آنجا 
امضا خواهد شــد، معرفی شود. جزئیات مربوط 
به ماهیت این معاهده هنوز فاش نشــده است. 
سخنگوی دراگی از اظهار نظر درباره این گزارش 
خودداری کرد، در حالی که دفتر ماکرون اعالم 
کرد که در این مقطع نمی تواند دیدار بین این دو 
رهبر را تایید کند. تنش ها بین رم و پاریس در 
اوایل ســال ۲۰۱۹ زمانی که فرانسه برای مدت 
کوتاهی ســفیر خود را به دلیل اختالف بر سر 

مهاجرت فراخواند، به اوج خود رسید.

شــاهزاده ســعودی به اظهارات وزیر خارجه 
ترکیــه درمــورد بحــران لبنان با شــورای 
 همــکاری خلیج فــارس واکنش نشــان داد. 
 به گزارش ایســنا، به نقل از سایت المیادین، 
عبدالرحمن بن مســاعد، شــاهزاده سعودی 
اظهارات مولود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه 
ترکیه دربــاره آمادگی آنکارا بــرای حل این 
بحــران در صفحــه توییتری خود باز نشــر 
کرد. وی در ادامه نوشــت: )اظهارات چاووش 
اوغلو( مرا یاد ماجرایــی می اندازد که با یکی 
از آشــنایان اتفاق افتاد. او ما را به صرف شام 
در رســتورانی در لندن دعوت کرد که تنها با 
عضویت امکان ورود به این رســتوران وجود 
داشــت. ما پیش از او به رســتوران رسیدیم و 
امــا اجازه ورود ندادند. وقتی میزبان ما آمد با 
نهایت اعتماد به مدیر رستوران گفت، اینها با 
من هســتند و بعد هم به سمت در رستوران 
رفت، مدیر او را نگه داشــت و گفت، شما هم 

هیچ گاه وارد نخواهید شد. چاووش اوغلو ابراز 
امیــدواری کرده بود که لبنــان بحرانی را که 
میان این کشور و تعدادی از کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فــارس پیش آمده، 
پشت سر بگذارد و تاکید کرد که ترکیه آماده 
کمک برای حل این بحران اســت. این بحران 
سیاسی پس از آن رخ داد که جورج قرداحی، 
وزیر اطالع رســانی لبنان پیش از تصدی این 
ســمت در مصاحبه ای گفته بود، جنگ یمن 
بیهوده اســت و انصاراهلل بــا تجاوزی خارجی 
روبرو شده و به همین دلیل حق دارد از خود 
دفاع کند؛ مســئله ای که باعث شد عربستان 
ولید البخاری، سفیر خود در بیروت را احضار 
کند و از ســفیر لبنــان در ریاض نیز بخواهد 
کشور را ترک کند و تمامی صادرات لبنان به 
ریاض را متوقف کرد و این به معنای تحمیل 
خســارت های سنگین به کشــوری است که 

اقتصاد آن در حال فروپاشی است.

رویترز: با رفتن مرکل، ایتالیا و فرانسه 
قصد امضای معاهده ای را دارند

واکنش عربستان به اظهارات چاووش اوغلو
درمورد بحران لبنان 

افشای همدستی پامپئو و وزیر خزانه داری برای برکناری ترامپ

مخالفت آمریکا با سیف االسالم و تقالهای مصر و روسیه

واکنش سفارت روسیه به ادعاها درباره »میدان گازی چالوس«

ادعای یک مقام پنتاگون درباره برنامه هسته ای ایران

کرملین: 
نشست سه جانبه با ارمنستان و جمهوری آذربایجان ضروری است

روسیه به کشورهای هم مرز با افغانستان هلیکوپتر می دهد

سخنگوی کرملینگفت که تشکیل یک نشست 
ســه جانبه بین روسیه، ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجــان ضروری اســت؛ گرچــه که چنین 
نشستی رضایت و توافق هر سه کشور را می طلبد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی کرملین در 
گفت وگو با خبرنگاران گفــت: البته که چنین 
گفت وگوها و تماس هایی ضــروری خواهد بود 
اما از طرفی توافق و آمادگی هر ســه کشور نیز 

مهم است. پسکوف افزود که روسیه درخصوص 
درگیری مرزی اخیر بین ایروان و باکو ابراز نگرانی 
کرده است. دیمیتری پسکوف اظهار کرد: جنگ 
و درگیری اخیر در مرز مســئله ای جدی تلقی 
می شود؛ اما به لطف تالش ها و میانجی گری های 
روســیه، می تــوان گفت کــه ایــن تنش ها و 
درگیری ها مهار شــده اســت. روسیه همچنان 
به نقش خود در میانجی گری بین ارمنســتان و 

جمهوری آذربایجان ادامه خواهد داد. 

مدیر کمپانی اسلحه ســازی روسیه گفت، این 
کمپانی دولتی تحویل هلیکوپترها و تسلیحات 
ســبک را به کشــورهای هم مرز با افغانستان 
آغاز کرده اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از 
میخی یف،  الکســاندر  اسپوتنیک،  خبرگزاری 
مدیر کمپانی اسلحه ســازی روسی موسوم به 
»روسوبرونکســپورت« گفت، پس از روی کار 
آمدن مجدد طالبان در افغانستان در پی خروج 
نیروهای خارجی و آمریکایی از این کشــور در 
۱۵ اوت سال جای میالدی تصمیم گرفته شد 
تا این کمپانی دولتی روسی تسلیحات سبک و 
هلیکپوتر به کشورها همجوار افغانستان بدهد. 
وی در نمایشــگاه هوایــی ۲۰۲۱ دوبی گفت: 

ما یکســری درخواست ها از کشــورهایی هم 
مرز با افغانســتان دریافت کردیم که خواستار 
خرید هلیکوپترهای روســی، تسلیحات سبک 
و یکســری سیســتم های امنیت مرزی بسیار 
موثر بودند. این درخواست از سوی کشورهای 
همجوار افغانســتان پس از آن مطرح شده که 
آن ها نگران طالبان هســتند که اکنون قدرت 
را در افغاستان به دست گرفته است. درحالیکه 
مســکو همچنان نســبت بــه روی کار آمدن 
طالبان در افغانســتان به صورت محتاطانه ای 
خوشبین است، نســبت به ورود شبه نظامیان 
در قالب پناهجو به کشــورهای همســایه این 

کشور نیز هشدار داده است.

گفت وگوی مهمانان برنامه فاکس نیوز درباره احتمال تغییر کاماال هریس

گفت وگوی دو مقام آمریکا و کره جنوبی 
درباره دارایی های بلوکه شده ایران

ایران، از موضوعات سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه

معــاون وزیر امــور خارجه آمریــکا در دیدار 
با همتای کــره ای خود در واشــنگتن درباره 
موضوعات مختلفی از جملــه ایران گفت وگو 
کردند. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ، چوی جونــگ کان، معاون وزیر امور 
خارجه کــره جنوبی و وندی شــرمن، معاون 
وزیــر امور خارجــه آمریکا روز سه شــنبه در 
واشــنگتن دیدار و دربــاره موضوعات مختلف 
دوجانبــه و بین المللی از جمله ایران گفت وگو 

کردنــد. وزارت امور خارجه کــره اعالم کرد، 
چوی و شــرمن در این دیدار درباره مســائل 
ایــران گفت وگو کرده اند کــه ظاهرا منظور از 
آن دارایی های بلوکه شــده ایران در بانک های 
کــره ای تحت تحریم های آمریکا بوده اســت. 
همچنین معاون وزیر امــور خارجه کره وعده 
داد از مذاکرات هســته ای واشنگتن با ایران و 
قدرت هــای جهانی در راســتای احیای توافق 

هسته ای حمایت کند. 

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سفر وزیر دفاع 
این کشــور به منطقه و احتمــال گفت وگوی 
او بــا مقامات منطقه درباره ایــران خبر داد. به 
گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت 
دفاع آمریکا، جان کربی، سخنگوی پنتاگون در 
یک کنفرانس خبری اعالم کرد لوید آســتین 
وزیــر دفاع آمریکا روز پنج شــنبه ســفری به 
منطقه خواهد داشــت. به گفته کربی، آستین 
قرار اســت با مقامات ارشد نظامی در بحرین و 
امارات متحده عربی دیــدار کند، همچنین در 
بحرین در کنفراس ساالنه اندیشکده مطالعات 

راهبردی گفتمان منامه سخنرانی خواهد کرد. 
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به این 
که آیــا موضوع ایران در دیدارهای آســتین با 
مقامات منطقه مطــرح خواهد بود یا نه، گفت 
که نمی خواهــم پیش تر از اظهارات او چیزی را 
اعالم کنم. فکر می کنم خودتان بهتر بدانید که 
ایران پس ذهن همه خواهد بود و او حتما به آن 
چه فعالیت های مخرب ادامه دار ایران به طوری 
کــه امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد، 
می خواند، خواهد پرداخت. اما چیزی را از قبل 

اعالم نمی کنم. 


