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برای کادر درمان 
حاشیه نسازید

رئیس بیمارستان تجریش ضمن تجلیل از خدمات خود 
خواستار اهدای زمین به خویش شد

جنگ یمن؛ بی نتیجه اما تعیین کننده! چشم انداز جنگ یمن - عربستان در گفتگوی آفتاب یزد 
با »محبعلی« کارشناس خاورمیانه 
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حدود4 ماه از عمر دولت و شهرداری 
اما هنوز تمام مشکالت  تهران گذشته 
تقصیر قبلی هاست.این رفتار و رویکرد 
آقایان،مــن را به شــخصه به دوران 
کودکی پرت می کند.زمانی که شیطونی 
 می کردیم و به اصطالح دســته گلی 
بهترین  و  اولیــن  می دادیم  آب   بــه 
توجیه مان این بود که بگوییم من نبودم 
و یک نفر دیگر این خرابکاری را انجام 
داده است.بهترین گزینه هم کسی بود 
از همه کوتاه تر بود.خب  که دیوارش 
حاال هم که دیوار اعضای دولت قبلی 
حسابی کوتاه است پس بهترین گزینه 

هستند برای رفع و رجوع!
البته این مشــکل در تمــام دولت ها 
که  روحانی  می شود.حســن  مشاهده 
به قدرت رســید حدودا دو سال تمام 
مشــکالت را به دولــت احمدی نژاد 
حوالــه می داد و شــهردار و اعضای 
شورای شــهر وقت هم مدعی بودند 
حجم بدهکاری های قالیباف اجازه کار 

خاصی را نمی دهد.
می خواهم خطاب به آقایان و خانم های 
بازی ها  این  در قدرت عرض کنم که 
دیگر قدیمی شــده و نمی شود با این 
توجیهات بچــه گانه عوامفریبی نمود.

ضمن آنکه فراموش نکنید نوع شعارها 
و وعده های آقایان در موسم انتخابات 
به گونه ای بود کــه گویی با حضور 
به  بایستی  در پست مربوطه مشکالت 
صورت دفعی حل شــوند.مگر یکی 
از کاندیداها که االن پســت مهمی در 
دولت دارد وعده نداد سه روزه مشکل 
بــورس را می تواند حــل کند؟خب 
چه شد؟میزان ســقوط بازار سهام که 
اســفناک تر وشرایط آن عجیب تر شده 
یا مگر شخص رئیس جمهور  است!و 
با حداکثر  را  »اینترنــت  نکردند  بیان 
سرعت در اختیار مردم قرار می دهیم«؛ 
خب تصدقت، حال و روز اینترنت این 
روزها به شکلی است که حتی ارسال 
یک عکس ساده نیز غیرممکن است.و 
یا مگر بنا نبود جناب محسن رضایی با 
گروگان گیری از آمریکایی ها )!( دالر و 
ارز وارد کشور نمایند؟پس چرا همین 
دیروز معــاون اول رئیس جمهور از 

تنگناهای ارزی سخن گفتند؟!
و  بی اطالع  مــردم  و  جامعه  بهرحال 
نابینا نیســتند.آنان مدام در برابر آماج 
مختلف  تحلیل های  و  اطالعات،اخبار 
هستند و توان تشخیص باالیی دارند. 
قبلی هــا که» خــراب کردند  روش 
و مــا در حال آوار برداری هســتیم« 
و  انجام شد  روحانی  توسط حســن 
دیگر کهنه شــده و دیگر نمی توان با 
چنین روش هایی ســر مردم را کاله 
یازدهم  دولت های  مثل  گذاشت!حتی 
و دوازدهــم هــم نمی تــوان عنوان 
نمی گذارند«  امــا  »می خواهیم  نمود 
الحمــدهلل از صدر تــا ذیل   زیــرا 
 همه یکســو و یک جهت هســتند و 
 هیچ زاویه ای وجود ندارد.فقط کافیست 
یک به یک شعارهای زیبا و دل انگیز 
ایام انتخابات اجرا شود وایران تبدیل 
امروز  شود.راستی  برینی  بهشــت  به 

قیمت پراید چقدر بود؟!

این روش ها 
قدیمی شده!

سید علیرضاکریمی
سردبیر

سرمقاله

همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یزد 
می توانند مشکالت، دغدغه ها و مشاهدات 
خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان 
گذاشته تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را 
پیگیری و منتشر نمایند. البته تا پیش از 
این ستون های پیام مردمی روزنامه، منبع 
مهــم و غنی چنین ســوژه هایی بوده اما 
آفتاب یزد بــه دلیل جایگاه مردمی خود 
در نظــر دارد منســجم تر از قبل به این 
مهم بپردازد. خوانندگان محترم می توانند 
ایده هــا و ســوژه های خــود را از طریق 
پیامــک 3000141428 و یــا تلگرام 

09213553163 ارسال نمایند.

بازگشت به عصر 
پنهان کردن پول در بالش!
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شــواهد موجود از رویکرد مجلــس یازدهم در 
 ورود بــه مباحث کنترل اجتماعی و تالش برای 
 جرم انگاری و تصویب قانون درباره مواردی که درباره 
تلقی آن ها به عنوان ناهنجاری توافق چندانی وجود 
ندارد نگرانی هایی را درباره تشــدید چالش های 
سیاستگذاری کنترل اجتماعی ایران دامن می زند 
که نیازمند تامل جدی است. چالشی که تجربه های 
آن را در دهه اول انقالب و حتی به صورت منقطع 
در دهه های دیگر نیز شاهد بوده ایم. این چالش 
ریشه در ابهام مرزبندی کنترل اجتماعی و به عبارت 
دیگر عدم تفکیک بین جرم، گناه و ناهنجاری و 
شکل گیری نوعی مقاومت در ورود قانون به مسائلی 
دارد که درباره جرم یا ناهنجاری بودن آن ها توافق 
چندانی وجود ندارد. در این جبهه گیری و مقاومت، 
ضمن توجه به پیامدهای ناشناخته، ناگوار و مبهم 
کنترل اجتماعی استدالل می شود چون اجرای 
قانون، صرفا به وخیم تر کردن این دست مسائل 
می انجامد بهتر است سیاستهای عدم مداخله و 

تساهل پیگیری بشود. 
با اتخاذ رویکرد »همنواسازی گروهی« در نظام 
کنترل اجتماعی ایران، تمایز بین جرم/ انحراف 
اجتماعی؛ جرم/گناه و جرم/ناهنجاری کمرنگ 
می شود. این موضوع از دیدگاه برخی حقوقدانان 
یکی از علل تورم کیفری ایران تلقی می شود که 
در آن قانونگذاران با اتخاذ پاسخ های کیفری در 
برابر »انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی« به 
جای واکنش های پزشکی- اجتماعی و اصالحی، 

دامنه حقوق کیفری را گسترش می دهند. 

رویکرد مجلس یازدهم 
در سیاستگذاری کنترل اجتماعی

علی میرزامحمدی
جامعه شناس

یادداشت-1

ادامه در صفحه5

مرزهای کشور به سوی مهاجران و پناهندگان 
افغانی باز شــد و به جای استفاده از پتانسیل 
بالقوه و فرصتی که برای کشــورمان به دست 
آمــده بود، بــه راحتی این امر مهم از دســت 
رفــت و در این میان ایران می توانســت نقش 
تعیین کننده ای در تحوالت همسایه شرقی مان 
ایفا کند. مرزها باز شــد ولی درهای آموزش و 
 پرورش بــر روی کــودکان و نوجوانان افغانی 
 باز نشد و همین موضوع مشکالت مضاعفی را 
هم بــرای جامعه ایرانی پدیــد آورد. فرصت ها 
و نحوه دسترســی مهاجران افغانی به آموزش 
بر اســاس تبعیض و بی تفاوتــی از بین رفت و 
تبدیل به تلخ کامی و تعارض شــد. در صورتی 
که میشد دانش آموختگان میلیونی افغان؛ متاثر 
از فرهنگ و هنر ایران را روانه کشور افغانستان 
کرد. نسل دومی که اگر در ایران پرورش یافته 
بودند و می توانســتند نه تنها چشم انداز پیوند 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را با ایران بهبود 
ببخشند، بلکه تحوالت سیاسی و نظامی را به 
 نفع کشــورمان تغییر دهند و در نهایت منافع

  با ارزشی را برای جامعه ایرانی و افغانی فراهم کنند. 
پیشرفت تحصیلی افغانی ها، پیشبرد دیپلماسی 
گسترش فرهنگ و هنر ایرانیان تلقی می شود، 
که هرگز مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار 
نگرفت. ما حق نداشتیم افغانی ها را از امکانات 
فرهنگی نشــر و ترجمه محروم کنیم. هرات و 
دیگر شهرهای افغانســتان همچنان در انتظار 

تاسیس دانشگاه آزاد در کشورشان هستند.

افغانستان، فرصتی که 
از دست رفت؟ 

رامین نخستین انصاری
روزنامه نگار 

یادداشت-2

ادامه در صفحه2

وقتی ســخن از حقوق زنان و شایسته ساالری به 
عنوان معیار توانمندی می شود در مواردی در قبال 

آن جبهه گرفته می شود. 
اگر با دید سازنده و خوش بینانه به موضوع نزدیک 
شویم، شاید بتوان گفت درصد قابل توجهی از این 
مقابله ها نه از ســر مخالفت با شایسته مداری که 
ناشــی ازعدم تحلیل دقیق مسئله و جا نیفتادن 
صحیح آن در اذهان اســت. سه دسته ی مهم این 

سوءتفاهم ها را در ادامه بررسی خواهیم نمود. 
یکی از شایعترین مشکالت در این مورد این است 
که وقتی در بستر مسائل مختلفی چون مشکالت 
اداری-ســازمانی، مســئله مدیریت های میانی و 
 عالی، مسائل معیشت، مسائل صنفی و...در مورد

 شایسته ساالری در کانال برابری جنسیتی صحبت 
می شود بالفاصله این موضوع مطرح می شود که 
این مورد یک اولویت در ساختار مورد نظر در حال 
حاضر نیست. بگذارید اول مسائل مهمتر حل شود 

بعد، سر فرصت به این مسئله هم می رسیم. 
برای توضیح این مورد باید گفت مسئله ی برابری 
جنســیتی در ذات خود پیشتر از بحث اولویت ها 
بوده، به عنوان یکی از اصول ابتدایی یک ساختار 
اجتماعی پویا مطرح اســت که بــدون آن اصال 
ســاختار کارا و موثری وجود ندارد که بخواهد در 

قدم بعدی به اولویت ها برسد. 
یک دسته ی دیگر از این تقابل ها به این شکل مطرح 
می شود که مگر حقوق مردان پایمال نمی شود و نباید 

برای دفاع از حقوق مردان هم اقدام بشود؟ ا
به طور شفاف باید پاسخ داد: بله و این کامال درست 
اســت که حقوق مردها هم در مــوارد مختلفی 

پایمال می شود. اساسا هدف برابری جنسیتی نیز 
از بین بردن فشار و ظلم در مورد همه ی انسان ها 
مستقل از جنسیت است و طبعا صحبت از حقوق 
یک طرف هیچگاه به معنی قائل نبودن بی عدالتی 

نسبت به طرف دیگر نیست. 
با تعمیم این دیدگاه طبعا باید باور داشته باشیم که 
کاهش چشمگیر حضور زنان از سطوح مدیریتی 
میانی به باال در عین داشــتن شایســتگی چقدر 

غیرعادالنه و آزارنده است. 
خط قرمز مهم این باید باشد که هر میزان اختیار 
برای هر فرد از زن و مرد به این معنی اســت که 

همان مقدار مسئولیت هم برای او وجود دارد. 
معیار منصفانه ی اولویت مشکالت هم طبعا شدت، 

اهمیت و شیوع آن است. 
مورد آخر در مورد این سلسله سوءبرداشت ها این 
است که در موارد زیادی در طول سال ها و گاهی 
قرنها انقدر اعمال خشونت صورت گرفته که عادی 
شده و به عنوان قسمتی از سبک زندگی درمی آید. 
به همین خاطر ایجاد مقدمات و بسترهای پایه برای 

تعیین شایسته مداری الزم است. 
مثال درمورد زنی که از قســمت سنتی آفریقا یا 
خاورمیانه وارد اروپا می شود، ممکن است چنین 
تحلیلی ارائه شود  که دیگر شرایط برابر برای نشان 
دادن شایستگی ها فرای جنسیت وجود دارد، پس 

این گوی و این میدان. 
ولی واقعیت این است که همراه این زن یک سری 

باورهای قدرتمند اعمال نابرابری آمده است. 
مشکالت خروج آسان از خانه، موانع جلوی تحصیل 
کردن، تلنبار کردن مسئولیت های زیاد و بی حساب 
و کتاب روی سر او به عنوان وظیفه ی معمول! و...
اساسا مانع از این می شود که چنین زنی وارد تعامل 
با جامعه ی مقصد شده و جزیی از آن گردد تا بعد 

بتواند شایستگی های خود را نشان دهد. 

شایسته مداری
و نقاط چالش 

بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی

یادداشت-4

با توجه به اینکه در عصر جدید زندگی انسان ها به 
شدت تحت تاثیر تصمیمات اخذ شده در دولت ها 
شده اســت اقدامات دولت ها اثر مستقیمی در 

چگونگی فعالیت های مردم دارد. 
ســابق بر این خیلی گرایش مردم به ســوی 
فعالیت دولتی وجود نداشت. چه بسا در افکار 
عمومی ضد ارزش تلقی می شــد. استخدام و 
یا دولتی شدن به اصطالح برای مردم نه تنها 
فخر نبود بلکه یک عیب محســوب می شد. 
امروزه تمامی تالش ها و کوشــش ها به نوعی 
در ارتباط با فعالیت های دولت ها قرار گرفته 

است.
 این شرایط وضعیتی را فراهم ساخته است که 
کوچکترین اشتباه مســئوالن در سطح کالن 
کشور آثار وضعی عمیقی بر جان، مال، زندگی 
و روح و روان توده هــای مردم می گذارد. یعنی 
اشتباه با هر منشائی اگر در سطح کالن دولت 
اتفاق افتــد آثار مخربی در ابعاد و ارکان زندگی 
مردم از خود به جای می گذارد. اشــتباه را فالن 
مسئول مرتکب می شــود ولی چوبش بر پیکر 
بی گناهانی وارد می شــود که هیچ نقشــی در 

شکل گیری آن اشتباه نداشتند.
 ضعف و سوء مدیریت تا کنون بزرگترین عامل 
بروز مشــکالت و گرفتاری های توده های مردم 
شــده اســت. فقدان نظارت و ناتوانی در اتخاذ 
تصمیمات بهنگام از جمله مصائبی اســت که 
باعث کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره 

مردم می شود. 

اشتباه مسئوالن آثار عمیقی 
به جای می گذارد

جعفر بای
جامعه شناس

یادداشت-3

ادامه در صفحه7 ادامه در صفحه7

رفتار عجیب بانک ها برای افتتاح حساب 
مردم را عصبانی کرده است

 وظیفه شهرداری تهران موضع گیری سیاسی است یا پیگیری آلودگی هوا؟

  کرسنت را ول کنید 
مردم از آلودگی هوا خفه شدند

 سوگمندانه اعضای جدید شورای شهر هم مثل اعضای قبلی از رسانه فراری هستند و به جای پاسخ به سواالت،
 خبرنگار را به خبرنگار دیگری که عنوان مشاور رسانه ای دارد حواله می دهند.رویکردی عجیب و تاسف برانگیز!

تیتر

یادداشتها

جعفر بای
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مع��اون اول رئیس جمه��ور تاکید کرد ک��ه دولت ۳ 
برنامه فراوانی کاال، ثبات قیمت ها و ارزانی را با جدیت 
پیگیری می کند.دکتر محمد مخبر صبح روز گذش��ته 
در حاشیه مراسم افتتاح ۲۵۵۰ طرح محرومیت زدایی 
که در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، در پاسخ 

به س��وال یکی از خبرنگاران، اظهار داش��ت: بنظر می رسد دولت 
در دو م��ورد اول یعنی فراوانی کاال و ثبات قیمت ها تا حد زیادی 
موفق بوده اس��ت.وی افزود: دولت تالش کرده اس��ت که فراوانی 

اجناس دچار اختالل نش��ود و دومین هدف موضوع 
ثبات قیمت ها است که در حال تدبیر و برنامه ریزی 
هس��تیم تا این برنامه نیز به طور کامل محقق شود.  
دکت��ر مخبر ادام��ه داد: در مورد گران��ی باید توجه 
داشته باش��یم که دالیل و زمینه هایی وجود داشته 
که باعث گرانی شده نظیر آنکه با کسری بودجه و محدودیت های 
درآمدی مواجه بودیم.وی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم کشور 
را در شرایط سخت اقتصادی و با تورم باال تحویل گرفت، تصریح 

ک��رد: ارز ترجیحی که البته واقعا آن را برای اقتصاد کش��ور مفید 
نمی دان��م اما در هر صورت ج��زو ابزارهایی بوده که فنر قیمت ها 
را طی س��الهای اخیر متراکم نگه داش��ته است و متاسفانه بخش 
عمده مجوزی که مجلس برای س��ال ۱۴۰۰ برای اس��تفاده از ارز 
ترجیحی داده بود در دولت گذش��ته هزینه شده بود و در نتیجه 
ما با مشکالت متفاوتی مواجه بودیم.وی افزود: دولت مصمم است 
بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود کار مهمی 

است.

اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می شود 

 امیدوارم بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شود

احمد وحیدی وزیر کشور تاکید کرد: اختیارات بیشتری به استانداران سراسر کشور واگذار 
خواهد شد و مطابق فرایند پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ صندوق توسعه ملی در استان ها 
شکل خواهد گرفت. باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این 
منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض می شود و وزارتخانه ها بیشتر 
نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت./ایسنا
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آفتاب یزد: روز گذشته باز هم اکبر خرمدین در سر تیتر اخبار روز قرار 
گرفت اما این بار دیگر نه صحبت های حاشیه ساز او بود که تیتر می شد 
و نه اعترافش به قتلی جدید. این بار اکبر خرمدین خودش به کام مرگ 
فرو رفته بود. او که در اردیبهشت ماه سال جاری به قتل پسرش و پس 
از آن دختر و دامادش اعتراف کرده بود روز گذشته در زندان رجایی شهر 
بر اثر سکته قلبی دنیا را بدرود گفت و به این طریق آخرین برگ پرونده 
جنجالی خانواده خرمدین هم ورق خورد تا شاید آخرین فرزندان باقی 
مانده از این خانواده بتوانند نفس آس��وده بکشند چرا که پدرشان قبل 
از مرگ و در آخرین اعترافات خود گفته بود که اگر آزاد ش��ود فرزندان 
دیگرش را هم خواهد کش��ت! با این حال حکم قصاص هیچ وقت برای 
اکبر خرمدینی که به قطعه قطعه کردن جسد فرزندانش مشهور است 
صادر نش��د اما او مجالی هم برای قطعه قطعه کردن آخرین فرزندانش 

پیدا نکرد. 
<قتل بابک خرمدین

ماجرا از ش��امگاه شنبه بیست وپنجم اردیبهش��ت ماه سال جاری آغاز 
شد، زمانی که بابک خرمدین ۴۷ ساله، کارگردان سینمای ایران توسط 
والدینش به قتل رسید. عامالن جنایت که پدر و مادر سالخورده او بودند 
جسد وی را مثله کرده و در سطل زباله در فاز سوم اکباتان، آریاشهر و 
شهرک غرب انداختند. این زوج شش ساعت بعد از آن که بخشی از جسد 
پسرشان از س��وی پلیس در سطل زباله فاز سوم اکباتان تهران کشف 
ش��د، در خانه شان در فاز اول اکباتان بازداشت شدند.آن ها بعد از انتقال 
به اداره دهم پلیس آگاهی تهران سکوت خود را شکستند و گفتند که 
بعد از مسموم کردن پسرشان او را به قتل رسانده اند. با دستگیری این 
زوج و افشای راز قتل کارگردان جوان، تیم جنایی متوجه ناپدید شدن 
مرموز دختر و داماد این خانواده در سال های گذشته شدند. فرامرز ۵۵ 
س��اله در سال ۱۳۹۰ و همس��رش آرزو ۴۳ ساله در سال ۱۳۹۷ ناپدید 
شده بودند. ناپدید شدن این زوج و همچنین خونسردی متهم که تاکید 
داشت اگر دستگیر نمی شدم، فرزندان دیگرم را هم می کشتم باعث شد 
بازپرس احتمال دهد این زوج مرتکب قتل دختر و داماد خود شده اند؛ 
بنابراین به تحقیقات از آن ها ادامه داد تا این که متهمان شامگاه سه شنبه 
بیس��ت و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری سکوت خود را شکستند و 
راز قتل دختر و داماد خود را فاش کردند و گفتند آن دو را نیز مسموم 
کرده و بعد از کشتن مثله کرده و در سطل های زباله انداختند. همچنین 
در بررس��ی های مقدماتی مشخص شد، داماد کش��ته شده، خواهرزاده 
پدر خانواده اس��ت. این پرونده جنجالی تا مدت ها اذهان عمومی را به 
خود معطوف ساخته بود و موجب رنجش جامعه شده بود. با این حال 
صحبت های اکبر خرمدین، قاتل اصلی پرونده و پدر بابک خرمدین بیش 

از پیش جنجال آفرین بود.
<از قتل فرزندانمان پشیمان نیستیم

اکبر ۸۱ سال در مصاحبه های خود با رسانه های مختلف ماجرای قتل ها 
را ب��ا جزئیات تعریف کرده و می��ان حرف هایش مدام تاکید می کرد از 

قتل های ارتکابی پشیمان نیست.
او در خصوص انگیزه قتل این سه نفر گفته بود: »بابک، دختر و دامادم 
دچار فساد اخالقی بودند. هر سه نفر دارای فساد اخالقی بودند و برای 
همین از این که آن ها را به قتل رساندم، ذره ای وجدانم ناراحت نیست و 

بابت این موضوع بسیار خوشحال و خرسندم.«
اکبر خرمدین در پاس��خ به این س��وال که اگر این سه نفر مشکالتی را 
برای شما ایجاد کردند، چرا از پلیس درخواست کمک نکردید؟ افزود: »با 
همفکری همسرم به این نتیجه رسیدیم که برای جلوگیری از آبروریزی 
خانوادگی با کسی این فسادهای اخالقی را مطرح نکنیم.« خرمدین در 
ادامه در اظهاراتی عجیب گفت اگر از زندان آزاد شود ممکن است افشین 

و آذر، دو فرزند دیگرش را هم به قتل برساند.
مادر بابک خرمدین که همراه همسرش در دادسرای جنایی بود، در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه شما بابت این قتل ها ناراحت نیستید؟ گفت: »اصال 
ناراحت نیستم. چون خیلی زجر کشیدم و از دستشان اذیت شدم.« ایران 
خرمدین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برگردید به قبل همین کار 
را تکرار می کنید تاکید کرد که »اگر خوب و مهربان باشند، نه این کار را 
نمی کنم.« وی بار دیگر مدعی شد که فرزندش بابک او را کتک می زد. 
او در عین حال تصریح کرد که رابطه بس��یار خوبی با همسرش دارد و 

همسرش خیلی خوب است.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی پیشنهاد قتل را می داد؟ گفت: 
»دوتایی با هم پیشنهاد می دادیم. شوهرم می گفت و من هم می گفتم 
باشد.«ایران خرمدین در پاسخ به سوالی درباره اینکه غیر از این سه نفر 
آیا قتل های دیگری نیز مرتکب شده اید؟ این موضوع را رد کرد و گفت که 
تنها »فرامرز، آرزو و بابک« بودند.مادر این خانواده در عین حال گفت که 
»با یک سوال می پرسید که آرزو کجاست؟ می گفت آرزو نه زنگ می زند 
و نه خبری ازش هس��ت. نکند بالیی سرش آمده و کشته شده. اینها را 
می گفت ولی هیچ چیز دیگر برایش مهم نبود.« ایران خرمدین در پاسخ 
به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در دادستانی جنایی که گفته های پدر 
خان��واده درباره احتمال قتل دو فرزند دیگر خانواده را مطرح کرده بود، 
گفت که از دو فرزند دیگرش راضی اس��ت و اگر همسرش می خواست 
آن ها را بکش��د با آن حتما مخالفت می کرد. با این حال خانم خرمدین 
در پاسخ به دیگر سواالت تاکید کرد که همواره از همسر خود در تمام 
مراحل قتل فرزندان، آرزو و بابک، حمایت و با او همکاری کرده است. وی 
همچنین به خبرنگاران گفت قصد داشته اند تا پیش از کشف نیروهای 

پلیس خود به قتل بابک خرمدین اعتراف کنند.
<شوک جنایت و اولین واکنش ها

ح��رف و حدیث ها زیاد بود. در نخس��تین روز هایی که پ��رده از راز این 
جنایت هولناک برداش��ته شده بود یکی از دوستان خواهر کشته شده 
بابک خرمدین که آرزو خرمدین نام داشت؛ ادعا کرده بود آرزو به او گفته 
بوده که پدرش در کودکی به او... کرده بود. دوس��ت آرزو می گفت... پدر 

آرزو به او سبب شده بود که آرزو به ام اس مبتال شود.
اما تحقیقات بازپرس پرونده و تیم جنایی نش��ان داد که این ادعا دروغ 
است و از طرفی دوست آرزو هرگز حاضر نشد با مراجعه به دادسرا این 
ادع��ا را مطرح کند. خواهر آرزو و حتی خانواده داماد آن ها )فرامرز( نیز 
ای��ن ادعا را تکذیب کردند و گفتند که بی ش��ک اگر این ماجرا صحت 
داشت، آن ها متوجه می شدند و حتما آرزو درباره این اتفاق با آن ها حرف 
می زد.دومین ادعای... را همسر اکبر خرمدین مطرح کرد. او که پس از 
دستگیری در زندان زنان به سر می برد، مدتی قبل و در یک فایل صوتی 
مدعی ش��د که شوهرش به دخترش��ان آرزو... می کرده و رفتار بدی با 
اعضای خانواده داش��ته و حتی او را در خانه شکنجه و زندانی می کرده 

است.این زن، اما وقتی برای توضیح درباره این فایل صوتی تحت تحقیق 
قرار گرف��ت، همه ادعاهایش در فایل صوتی را تکذیب کرد و گفت که 
یک��ی از زندانیان او را فریب داده و به وی گفته که اگر چنین ادعایی را 
مطرح کند می تواند خودش را در دادگاه تبرئه کرده و از مجازات فرار کند.

<رضایت خانواده فرامرز
»ما از قصاص دایی ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم 
شود و هرگز روی آزادی را نبیند.« اینها را خواهر فرامرز )داماد خانواده 
خرمدی��ن( گفته بود. او به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادس��رای 

جنایی تهران رفتند و اعالم کردند که از قصاص دایی شان می گذرند.
به این ترتیب اکبر خرمدین از قصاص نجات یافت و البته زندان ۱۰ ساله 
در انتظار اوبود و همسرش نیز بخاطر معاونت در قتل به زندانی کمتر از 
پدر بابک خرمدین محکوم شد.با این حال اکبر خرمدین که به بیماری 
سرطان مبتال بود حتی تحمل چند ماه زندان را هم نداشت و روز گذشته 
خبر رس��ید که بر اثر سکته قلبی در زندان رجایی شهر جان خود را از 

دست داده است.
<واکنش ها به مرگ اکبر خرمدین

خبر مرگ اکبرخرمدین بار دیگر س��بب ش��د تا این مرد ۸۱ ساله سر 
تیتر خبرها را به خود اختصاص دهد. این خبر با واکنش های بس��یاری 
در فضای مجازی همراه بود.یکی از کاربران نوش��ته بود:» اکبر که گور 

می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور اکبر گرفت.«
کاربر دیگری نوشته است:» انسانیت از شر وجود یکی از این گونه های 
بشریت نجات پیدا کرد، این روانی هم مرد؛ اکبر خرمدین، او که پسر و 
دختر خود را کش��ته و تکه تکه کرده بود«یک کار بر دیگرنوشته بود:» 
فرزند کش اکبات��ان، اکبر خرمدین در زندان م��رد.« کاربردیگری هم 
نوش��ته است:» اینکه اکبر خرمدین به مرگ طبیعی مرده اصال عادالنه 
نیس��ت.«برخی هم مرگ او را دستمایه طنز قرار داده و نوشته بودند:» 
ب��ا مرگ اکبر خرمدین در زندان، بهای خانه در اکباتان به ازای هر متر 
مربع ۴۰ درصد رشد کرد!«یکی از کاربران هم نوشته بود:» اکبر خرمدین 
در زندان از دنیا رفت. همیشه عادت داریم وقتی یکی از دنیا میره بگیم 

روحش شاد، خدا رحمتش کنه اما این بار....«
یکی دیگر از کاربران هم نوشته بود:» انصاف نبود انقدر راحت بمیره...«

هضم این جنایت برای مردم جامعه هنوز هم سخت است. چرا که اذهان 
عمومی معتقد است انگیزه هایی که اکبر خرمدین برای قتل فرزندانش 
آن هم به طرز فجیع عنوان کرده قابل پذیرش نیست.مادران ایرانی هنوز 
هم باورشان نمی شود که یک مادر در این سرزمین شاهد قتل فرزندش و 
تکه تکه کردن او بوده و دم نزده است. با این حال اما روز گذشته پرونده 
قتل ه��ای زنجیره ای خانواده خرمدین که پ��در قاتل اصلی این پرونده 
 بود برای همیشه بسته شد و امیدواریم دیگر شاهد چنین پرونده هایی

 نباشیم.

کشورمان روز دوشنبه مهمانی را میزبانی می کند که روز پس از آن در 
راستای تسهیل در باز شدن گره یا گره های ایجاد شده در روابط ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی، با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر 
امور خارجه دیدار خواهد کرد.به گزارش ایلنا، رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه یکم آذرماه و در 
آستانه نشست روز س��وم آذر شورای حکام این آژانس برای دیدار با 
محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کش��ورمان راهی ایران خواهد ش��د که این سفر بر 
نتیجه این نشس��ت و نتیجه این نشست نیز بر دور جدید مذاکرات 
وین در هش��تم آذرماه تاثیرگذار خواهد بود.  مدیرکل آژانس که در 
شهریورماه و برای اولین بار در دولت سیزدهم به ایران سفر کرده و با 
رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرده بود، پیش و پس از آن دیدار در 
اظهاراتی خواستار دیدار با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشورمان 
ش��د؛ خواسته ای که نیمی از آن در س��فر پیش رو محقق می شود. 
محمدرضا غایبی، سرپرست نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد 
س��ازمان ملل در وین، چهارشنبه هفته گذشته هدف سفر گروسی 
ب��ه تهران را گفت وگو در خصوص »بررس��ی وضعیت همکاری های 
فیمابین ایران و آژانس« عنوان کرد. همکاری هایی که از اردیبهشت 
سال ۹۸ و با ارائه ۸ گزارش فصلی در خصوص میزان پایبندی ایران 
به برجام، فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است.آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از امضای توافق هسته ای از سوی ایران و ۱+۵ شامل 
آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان در سال ۱۳۹۴، در ۲۳ 
گزارش فصلی، میزان پایبندی ایران به این توافق را مورد بررسی قرار 
داده است؛ از مجموع این گزارش ها ۱۵ گزارش آژانس تا پیش از آغاز 
روند کاهش تعهدات ایران در سال ۹۸ موید تعهد ایران به برجام بوده 
و ۸ گزارش پس از آن ابهامات و س��واالتی را در بر دارد که مدیرکل 
آژان��س را چندین بار برای آنچه »بررس��ی وضعی��ت همکاری های 
فیمابین ایران و آژانس« عنوان شده راهی تهران کرده است. بررسی 
عل��ت تغییر محتوای ۸ گزارش اخی��ر از ۱۵ گزارش پیش از آن اما، 
چیزی نیس��ت که حداقل در آژانس و شورای حکام که گاه و بی گاه 
ایران را تهدید به صدور قطعنامه می کند، کسی از آن بی اطالع باشد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده آمریکا که در بهمن 
سال ۱۳۹۵ و با شعار خروج از برجام به عنوان چهل و پنجمین ساکن 

کاخ سفید انتخاب شد، در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بعد از گذشت حدود 
دو سال و چهار ماه از امضای برجام، خروج آمریکا از این توافق را اعالم 
کرد.این خروج و اعمال یکجانبه تحریم هایی برای فشار حداکثری به 
ایران، به درستی این پیام را به طرف های باقی مانده در برجام مخابره 
کرد که ایران دیگر قادر نخواهد بود از مواهب توافق هسته ای بهره مند 
شود؛ با این حال کشورهایی که دیگر به ۱+۴ تغییر نام داده بودند و 
به طور خاص تروئیکای اروپایی، در ۱۱ بند متعهد شدند تا در صورت 
پایبندی ایران به مفاد برجام اقداماتی را صورت دهند که ایران بتواند 
حداقل نفت خود را به میزان مدنظر خود فروخته و پول آن را تحویل 
بگیرد. تعهداتی که هیچکدام در فرجه  یکس��اله ایران محقق نشد و 
آغاز روند گام به گام کاهش تعهدات ایران را کلید زد.  ش��ورای عالی 
امنیت ملی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ و در اولین سالگرد خروج آمریکا از 
برجام، در بیانیه ای خطاب به کشورهای عضو توافق هسته ای، با اشاره 
به اینکه »جمهوری اسالمی ایران در طول یک سال گذشته و پس از 
خروج غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام و نقض مصوبات 
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد، نهایت خویشتن داری را از خود 
نشان داده و به  درخواست دیگر اعضای برجام فرصت قابل توجهی در 
اختیار آنها قرار داده است«، تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران در 
راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق 
خ��ود مندرج در بنده��ای ۲۶ و ۳۶ برجام، از ام��روز برخی اقدامات 
خود در توافق برجام را متوقف می کند. حسن روحانی، رئیس جمهور 
پیشین کشورمان دقایقی پس از انتشار این بیانیه و در نشست هیئت 
دولت جزئیات اولین گام کاهش تعهدات برجامی را اینگونه شرح داد 
که براساس آن ایران فروش کیک زرد متجاوز از ۳۰۰ کیلوگرم و آب 
سنگین متجاوز از ۱۳۰ تن خود را متوقف خواهد کرد. ایران همچنین 
در گام دوم عبور از غنی سازی ۳.۶۷، در گام سوم لغو محدودیت های 
تحقیق و توس��عه، در گام چهارم گازدهی به س��ایت فردو و در گام 
پنجم توقف تمام محدودیت های عملیاتی را اعالم کرد. این گام های 
پنج گانه هرکدام با ضرب االجل ۶۰ روزه و با تاکید بر بازگش��ت پذیر 
ب��ودن در صورت اجرای تعهدات طرف های حاضر در برجام تا پایان 
س��ال ۹۸ ادامه پیدا کرد. مسئوالن کشورمان البته پس از سال ۹۸ 
نیز بارها در س��خنان خود با تاکید بر همان اصل بازگشت پذیر بودن 
کاهش تعهدات، اعالم کردند که هر زمان طرف های برجام به تعهدات 

خود عمل کنند، ایران این آمادگی را دارد تا ساعتی پس از آن روند 
اجرای تعهدات خود را از سربگیرد. روند آغاز شده از سال ۹۸ همان 
عاملی است که ۸ گزارش آژانس را از ۱۵ گزارش پیش از آن متمایز 
کرده و بر عدم پایبن��دی کامل ایران به برجام تاکید می کند. عامل 
ثانویه تغییر رویکرد گزارش های فصلی و برجامی نیز، مصوبه مجلس 
شورای اسالمی با عنوان »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از حقوق ملت ایران« است که در ۱۱ آذرماه ۹۹ به تصویب خانه ملت 
رسید و یک روز پس از آن، با تائید شورای نگهبان الزم االجرا شد و 
در مهمترین بند، ضرب االجلی یک ماهه را برای پایان اجرای داوطلبانه 
پروت��کل الحاقی اعالم کرد که هرچند مدتی تمدید و در نهایت نیز 
در نخستین دیدار مدیرکل آژانس با رئیس سازمان انرژی اتمی دولت 
سیزدهم نیز توافق شد تا اطالعات دوربین های این نهاد همچنان پاک 
نش��ده و نزد ایران محفوظ بماند، اما باعث شد تا بر اختالفات ایران 
و آژانس افزوده ش��ود. امر مسلم در روابط ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، در بازه زمانی پس از سال ۹۸ این است که نخست، نباید 
جای شاکی و متهم با یکدیگر جابجا شود. آنکه باید در قبال کاهش 
تعهدات برجامی ایران پاسخگو باشد، نخست ایاالت متحده است که 
با خروج از توافق هسته ای و نقض آن، پیمودن راهی پرسنگالخ را آغاز 
کرد و س��پس طرف های دیگر برجام که نه به تعهدات برجامی خود 
پایبند ماندند و نه به وعده هایی که در بیانیه یازده بندی اعالم کردند. 
همچنی��ن باید این نکته مدنظر قرار بگیرد که آژانس نهادی اس��ت 
که باید فعالیت های هسته ای کشورها را از نظر فنی و حقوقی مورد 
بررسی و نظارت قرار دهد. وظیفه ای که البته در دوره های مختلف و 
به میزان کمتر یا بیشتر، از سوی مدیران کل دستخوش سیاسی کاری 
شده و رافائل گروسی نیز از آن مستثنی نبوده و گاها با اظهاراتی خود 
را در صدر لیست قرار داده است. به رغم علم به موارد گفته شده، اما 
کمتر کسی را می توان یافت که بر اهمیت حفظ رابطه مثبت فنی و 
حقوقی تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی صحه نگذارد و بر آن 
تاکید نکند. بعد سیاسی این رابطه اما رابطه مستقیم با مذاکراتی دارد 
که هشتم آذرماه از سر گرفته خواهد شد تا مسیری را برای بازگشت 
ایاالت متح��ده به برجام مهیا کرده و گره افتاده در تاروپود برجام را 
باز کند که تا زمان باز نشدن این گره، گره روابط تهران و آژانس نیز 

باز نخواهد شد.

 افغانستان فرصتی که از دست رفت؟
ادامه از صفحه اول:

 مراکز علمی در کشور متاسفانه نگاه استراتژیک به کشور هم زبان 
افغانستان و کودکان و نوجوانان این کشور نداشتند. نسلی که اگر 
در ای��ران آموزش می دیدند، بطور حت��م توانایی تغییر در جامعه 
افغانی را فراهم می کردند. آموزش و تحصیالت افغانی ها بر والدین 
خویش نیز تاثیر عمیقی بر جای می گذاشتند و امروز بدون شک 
جامعه افغانی فرزندانی از جامعه ایرانی را در کشورش��ان شکل و 

آرایش می دادند؛ کش��وری که در سالیان دور بخش اصلی تمدن 
ایرانی محس��وب می ش��ده اس��ت و پیوند های عمی��ق تاریخی و 
فرهنگی بین دو ملت وجود دارد. افغانی ها با شیوه های فرهنگی و 
آموزشی کشور ناآشنا نیستند و زبان مشترک، کودکان خردسال 
افغانی را آماده ورود به مدرس��ه و آموزش را فراهم کرده اس��ت، 
فرصت از دست رفته است ولی امروز هم می توان بر روی کودکان 
و نوجوان��ان افغانی س��رمایه گذاری کرد. با ق��رار دادن کودکان و 
نوجوان��ان و جوانان افغانی در مع��رض فرهنگ ایرانی و اجتماعی 
ک��ردن آن ه��ا در هنجارهای علمی و فرهنگ��ی، می توان اهمیت 

آم��وزش را برای موفقیت و پیش��برد دیپلماس��ی فرهنگ و هنر 
را تضمی��ن ک��رد و این امر مهم در راس��تای تقوی��ت منافع ملی 
کشورمان است. بسیاری از مهاجران افغانی، به حمایت لجستیکی 
و سازمانی برای ثبت نام و انتقال فرزند خردسال خود برای ورود 
به مدرسه نیاز دارند. مردم افغانستان خود را ایرانی می دانند و شهر 
هرات که به ایران کوچک افغانس��تان شناخته می شود وروزگاری 
مرکز علم و هنر کشورمان بوده است، امروز به دلیل عدم توجه به 
افغانستان، پاکس��تان و طالبان در کشوری که می توانست متحد 

استراتژیک کشورمان باشد، ببینید چه می کنند؟

 اکبر خرمدین در زندان سکته کرد 

مرگ فرزند ُکش

ِگره  روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با سفر گروسی باز می شود؟ 

۱۳۵۱- یاران��ه ک��دام دهک ها قرار اس��ت 
 افزای��ش یاب��د؟ واقع��ا ای��ن خب��ر صحت 

دارد؟ )۸/۱۱(
۱۴۰۲- آی��ا این خبر صح��ت دارد برخی 
مسئوالن دولت های گذشته به بهانه آلودگی 

هوا به کشورهای دیگر رفته اند؟ )۸/۱۱(
۱۴۱۰- از برخ��ی انتصاباتی ک��ه در دولت 
انجام می گیرد به نظر سهم یک جناح بیشتر 
 دیده می شود. دولت از همه جناح ها استفاده

 کند. )۸/۱۱(
۱۴۲۰- کاش تلویزیون سریال »سرجوخه« 
را از شبکه یک پخش می کرد. زمان پخش 

آن برای شبکه یک بهتر بود. )۸/۱۱(
۱۲۴۰- طرفداران پرسپولیس توقع چنین 
بازی ضعیف��ی از این تیم مقابل آلومینیوم 

اراک را نداشتند. )۸/۱۱(
۱۳۰۵- اگر دستور ترخیص روغن خوراکی و 
برنج ها از گمرک صادر شده امیدواریم تاثیری 

در کاهش قیمت اقالم داشته باشد. )۸/۱۱(
۱۳۱۰- این ادع��ای جدید مرکز آمار ایران 
چگونه است؟ واقعا در ۱۳ سال گذشته دخل 
مردم نسبت به خرج شان بیشتر شده؟ ظاهرا 

که برعکس است! )۸/۱۱(
۱۳۲۰- متاسفانه هیچ گونه حسن نیتی از 
آمریکایی ها دیده نمی ش��ود. با این تحریم 
 اخیرش��ان هم نش��ان دادند حس��ن نیت

 ندارند. )۸/۱۱(
۱۳۳۱- دولت در زمان انتخابات وعده های 
زیادی داد. حاال نوبت عمل به وعده هاست. 

)۸/۱۱(
۱۲۱۰- شرایط کرونایی خیلی متزلزل است. 
شاید لغو برخی محدودیت ها فعال به صالح 

نباشد. )۸/۱۱(
۱۲۲۰- دول��ت ب��ا واردات یا هر تمهیداتی 
ک��ه می تواند باید قیمت برنج را به یک حد 
تعادلی برس��اند. قیمت برن��ج کیلو تقریبا 
 ۵۰ هزار تومان برای مردم خیلی س��نگین

 است. )۸/۱۱(
۱۱۵۱- ح��اال نوبت بح��ران در تیم فوتبال 
پرس��پولیس ش��د. از مش��کالت مال��ی تا 
مدیریتی س��راغ تیم پرس��پولیس هم آمد. 
آقای گل محمدی مراقب باشید پرسپولیس 

از بحران ها عبور کند. )۸/۱۱(
۱۲۰۱- وزی��ر صمت گفته اند ارتباط دالر با 
قیمت کاالی داخل��ی را قطع می کنیم. به 
ایشان باید گفت قبل شما هم از این وعده ها 

می دادند. )۸/۱۱(
۱۱۲۰- کره جنوبی کاش به جای ماس��ک 
هدیه دادن پول های بلوکه ش��دن ما را پس 
می داد. هرچند زیرفشار آمریکا توان این کار 
را ندارند. اما ما نیازی به هدایای ماسک هم 

نداریم. )۸/۱۱(
۱۱۲۳- امیدواری��م ای��ن طرح نهضت ملی 
مس��کن با این همه هیاهو و س��ر و صدا به 

نتیجه هم برسد. )۸/۱۱(
۱۱۳۰- ت��ا همین حاال هم س��قف قیمت 
اق��الم بیش از حد پر ش��ده اس��ت. جامعه 
ظرفیت افزایش قیمت ه��ا را ندارد. اگر قرار 
باشد به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر 
موضوعی دیگر گرانی و تورم بیشتر به مردم 
تحمیل شود مردم دیگر تاب و تحمل ندارند. 

)۸/۱۱(
۱۱۴۱- آمری��کا اگر مایل به بازگش��ت به 
مذاکرات اس��ت، چرا همزمان چند تحریم 
جدید اعمال ک��رده؟ این تناقض  رفتاری ها 

قابل قبول نیست. )۸/۱۱(
۱۰۳۱- آی��ا صح��ت دارد ۲ مدی��ر کل در 
وزارت نفت به صورت غیرقانونی با تایید وزیر 

منصوب شدند؟ )۸/۱۱(
۱۰۳۰- ای��ن برای مردم جای س��وال دارد 
چرا به بهانه واکسن داخلی تا مدتها واکسن 
خارجی وارد نش��د؟ ضرر آن فقط به مردم 

رسید. )۸/۱۱(
۱۰۵۱- آیا در دولت رئیس��ی هم انتصابات 
فامیلی زیاد صورت می گیرد که یک نماینده 

مجلس از این موضوع گالیه کرده؟)۸/۱۱(
۱۱۰۲- چرا یک مرتبه کش��ورهای منطقه 
و برخی کشورهای عربی آنقدر با لبنان سر 
خصومت پیدا کردند؟ چقدر باید در منطقه 

شاهد تنش باشیم؟ )۸/۱۱(
۱۱۱۰- کس��انی که به یک بیمارستان در 
افغانس��تان حمله کردند چند نفر را کشته 
یا زخمی کردند هر که بودند انسان نبودند 

وحشی های جنایتکار. )۸/۱۱(
۱۰۱۲- قیمت پراید از ۱۶۰ میلیون تومان 
 ه��م گذش��ت.  واقعا چ��ه به روز ای��ن بازار 

آمده؟ )۸/۱۱(
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲

از سوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛
بررسی عملکرد قانون بودجه و 

عملکرد مالی دولت
 در سال ۱۳۹۹

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی طی گزارشی به بررسی 
عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 
۱۳۹۹ پرداخت.به گزارش ایلن��ا، در این گزارش 
بیان ش��ده: بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال های 
گذش��ته و بر خالف توصیه های کارشناس��ی با 
بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع 
بودجه عمومی کش��ور در سال ۱۳۹۹ عملکردی 
قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داش��ته است. 
مناب��ع حاصل از فروش نف��ت و گاز به میزان ۱۶ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد 
مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین 
دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش 
۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه 
اس��المی تقریباً ۲ برابر میزان مصوب بودجه و با 
واگذاری شرکت های دولتی به میزان ۳ برابر میزان 
مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از بودجه 
تأمین شد.در این گزارش تصریح شده: توضیح آنکه 
با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد. 
همچنین واگذاری ها براساس مصوبات و مجوزهایی 
بود که حین س��ال و در تصمیمات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت 
گرفت. مجموع کس��ری بودجه س��ال ۱۳۹۹ با 
احتساب مجوزها بالغ بر ۲۲۹ هزار میلیارد تومان 
شد.در ادامه این گزارش ذکر شده: کاهش شدید 
درآمدهای نفتی در س��ال ۱۳۹۹ بی سابقه بوده و 
منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها 
۲/۹ درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به خود 
اختصاص داده است. حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان 
نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض 
از بانک مرکزی )به اتکای منابع حاصل از صادرات 
نفت بدون ارز در دسترس )حدود ۲۲/۵ ه�.م.ت( و 
تحویل اسناد خزانه اسالمی به بانک مرکزی )حدود 
۱۲/۵ ه�.م.ت(( انجام شده است.در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس آمده: با مجوز ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق 
مالی اسالمی عالوه بر مجوز ۸۸ هزار میلیارد تومانی 
قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۶۵ درصد 
از اوراق ای��ن دو مج��وز در بودجه عمومی دولت 
استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، 
میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی 
دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ )با لحاظ اوراق واگذار 
شده به بانک مرکزی( مجموعاً به رقم ۱۷۱ هزار 
میلیارد تومان رسید.در این گزارش تصریح شده: 
سهم واگذاری دارایی های مالی یا انتشار اوراق مالی 
اسالمی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب 
می شوند حدود ۴۲ درصد منابع بودجه عمومی را 
شامل می شود. کسری تراز عملیاتی بودجه سال 
۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است 
که نسبت به سال قبل از آن ۴۷ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته و رقمی بی سابقه در تاریخ بودجه ریزی 

کشور بوده است.
در گ��زارش مرکز پژوهش ه��ای مجلس تصریح 
شده: در س��ال ۱۳۹۹ عملکرد درآمدهای دولت 
با احتس��اب واگذاری ها و مجوزهای حین س��ال 
برابر با ۹۸ درصد میزان مصوب بوده اس��ت. سهم 
درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در 
سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد است که نسبت به 
س��ال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. 
وصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
مدت مشابه س��ال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی 
همراه بوده اس��ت.در بخش دیگری از این گزارش 
آم��ده: در چند س��ال اخیر با درخواس��ت دولت 
بخشی از سهم صندوق توسعه از در آمدهای نفتی 
به عنوان قرض، صرف بودجه دولت می شود و در 
سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق 
توسعه ملی )مابه التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد( 
از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه ای ش��ده 
است. همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
یورو از صندوق طبق تبصره »۴« قانون بودجه سال 
۱۳۹۹، که ماهیت استقراض داشته در این سال 
استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع 
ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت هایی همراه 
است به نظر می رسد درنتیجه برداشت های دولت 
از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند 
سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.
در ادامه گزارش تصریح ش��ده: میزان بدهی های 
دولت و ش��رکت های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ 
برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت 
به اسفندماه ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته 
است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت 
به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده 
است.در این گزارش بیان شده: پرداخت اعتبارات 
هزینه ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۳۴ 
درصد افزایش یافته و ۱۴ هزار میلیارد تومان بیش 
از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده  که از س��ال 
۱۳۹۵ بی سابقه است. دلیل اصلی این امر بخشنامه 
شماره ۶۹۶۴۸۸ سازمان برنامه و بودجه برای مجوز 
افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کش��وری تا ۵۰ درص��د در انتهای س��ال ۱۳۹۸ 
 ب��ود که منجر به افزای��ش قابل توجه هزینه های 
حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ 

شد.
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هم  هنوز  جامعه  مردم  برای  جنایت  این  هضم 
سخت است. چرا که اذهان عمومی معتقد است 
انگیزه هایی که اکبر خرمدین برای قتل فرزندانش 
آن هم به طرز فجیع عنوان کرده قابل پذیرش 
نیست.مادران ایرانی هنوز هم باورشان نمی شود 
که یک مادر در این سرزمین شاهد قتل فرزندش 
و تکه تکه کردن او بوده و دم نزده است. با این 
زنجیره ای  قتل های  پرونده  گذشته  روز  اما  حال 
خانواده خرمدین که پدر قاتل اصلی این پرونده 
دیگر  امیدواریم  و  شد  بسته  همیشه  برای  بود 

شاهد چنین پرونده هایی نباشیم 



 
یک دکتر فیزیولوژی پزشکی گفت: آلودگی هوا می تواند باعث پخش 
ذرات ویروس ش��ده و از این طریق سرایت بیماری های ویروسی را 
افزایش دهد.محمدرضا رئوفی در گفتگو با ایرنا، در خصوص پرسشی 
مبنی بر تاثیر آلودگی هوا بر بیماری کووید۱۹عنوان کرد: آلودگی 
هوا احتمال ابتال به بیماری های تنفس��ی، قلبی و عروقی، س��کته 
قلبی، مغزی، فش��ار خون و دیاب��ت را افزایش می دهد.در حقیقت 
آلودگی هوا فاکتورهای التهابی در بدن را تشدید و عوامل استرس 
اکسیداتیو را افزایش می دهد و این امر سیستم ایمنی بدن را برای 

ابتال به بیماری های مختلف مستعد می کند.همچنین 
بیماری های قلبی و عروقی، فش��ار خون و دیابت نیز 
فاکتوره��ای خطری برای ابتال ب��ه کرونا بوده و مرگ 
و میر ناشی از این بیماری را نیز افزایش خواهند داد. 
بنابراین حضور طوالنی مدت در معرض آلودگی هوا، در 

صورت ابتال به کرونا، سبب وضعیت شدید بیماری و افزایش احتمال 
جانباختگی می شود. این موضوع در مطالعات مختلف در کشورهای 
متعدد دنیا هم نشان داده شده است.این متخصص ویروس شناسی 

در ادامه در خصوص این پرس��ش ک��ه آیا آلودگی هوا 
احتم��ال ابتال به بیماری را هم افزایش می دهد، گفت: 
در خصوص این پرسش امروز نمی توان به طور قطعی 
اظهار نظر کرد. اما براس��اس برخی از ش��واهد موجود، 
آلودگ��ی هوا می تواند ذرات ویروس را پخش کرده و از 
این طریق سرایت بیماری های ویروسی را نیز افزایش دهد.براساس 
نتایج شماری از تحقیقات، این اتفاق در خصوص اغلب ویروس ها اعم 

از خانواده کروناویروس ها نیز می تواند رخ دهد.
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آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عرا: تقریبا مدت زمان زیادی است 
که زمس��تان در کالن ش��هر های ایران آلودگی ه��وا را به همراه دارد 
و ش��هروندان این ش��هرها در این فصل به سختی نفس می کشند و 
زنده می مانند. در این بین بد نیست اشاره ای داشته باشیم به کیفیت 
هوای روز گذشته در کالن شهر تهران؛ میانگین کیفیت هوای پایتخت 
در روز گذش��ته۱۴۶ و در شرایط ناس��الم برای گروه های حساس بود 
که کیفیت هوا در ۱۸ ایس��تگاه در ش��رایط قرمز و ناسالم برای همه 
گروه ها قرار داش��ت. آلودگی هوا خصوصا در تهران مس��ئله جدیدی 
نیس��ت که مس��ئولین برای مقابله با آن آمادگی نداش��ته باشند زیرا 
هرس��اله در این بازه زمانی آلودگی هوای کالن ش��هر های ایران را فرا 
می گیرد. یکی از متولیان اصلی مقابله با مسئله آلودگی هوا شهرداری 
است. متاس��فانه در این مدت ش��اهد اظهار نظرات سیاسی از جانب 
شهردار تهران بوده ایم در صورتی که تهران درگیر مسائل و مشکالت 
زیادی است که مهمترین متولی آن شهرداری است.الزم به ذکر است 
که بگوییم ش��هرداری و جایگاه این سازمان محلی برای فعالیت های 
سیاسی و اظهار نظر در این باره نیست زیرا برای همگان مبرهن است 
که شهرداری یک سازمان خدماتی است و به همین دلیل بهتر است 
شهردار تهران به جای موضع گیری های سیاسی به وظایف اصلی خود 
که مقابله با آلودگی هوا یکی از اصلی ترین آن ها است اهتمام ورزد.االن 
جناب زاکانی شهردار تهران است و دیگر یک کنش گر سیاسی نیست 
لذا دلیلی ندارد که ایشان درباره مسائل سیاسی مثل پرونده کرسنت 
موضع گیری کند. شرح وظایف شهردار و شهرداری ها مشخص است و 

شهرتهران هم مملو از مشکالت و مسائل شهری.
<پیگیری شورای شهر تهران 

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران 
از برگزاری جلس��ه ویژه شهر تهران به منظور بررسی اقدامات عاجل 
ب��رای کاهش و مدیریت آلودگ��ی هوای پایتخت ب��ا حمایت وزارت 
کش��ور، سازمان محیط زیست و پیگیری ش��هرداری تهران و شورای 
اس��المی ش��هر تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم گام های 
اساسی در موضوع کاهش آلودگی هوا برداریم.به گزارش ایسنا، جعفر 
تش��کری هاشمی" در حاشیه جلسه ش��ورای اسالمی شهر تهران در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به افزایش آلودگی هوا در فصول سرد سال 
گفت: پدیده آلودگی هوا موضوعی نیس��ت که ما همزمان با غبار آلود 
 ش��دن هوای تهران به فکر حل آن باش��یم بلک��ه نیازمند یک کار و 
 برنامه ریزی مستمر و چندین ساله است.رئیس کمیسیون عمران و حمل و 
نقل شورای اسالمی شهر تهران گفت: بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا 
با پدیده آلودگی هوا دست به گریبان بوده و یا هستند؛ اما توانستند به 
صورت علمی مشکل آلودگی هوایشان را حل کنند. بر اساس مطالعات 
ش��رکت کنترل کیفیت هوا، غالب آلودگی ه��وای تهران ذرات معلق 
زیر۲.۵ میکرون هستند که منشاء این ذرات صنعتی و منابع متحرک 
اس��ت بطوریکه منابع متحرک بی��ش از ۸۰ درصد تولید آلودگی هوا 
را ش��امل می شود. تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه ناگزیر به تغییر 
رویکرد نسبت به خودروهای فرسوده و رفت و آمد خودروهای شخصی 
و توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم، گفت: متاسفانه شبکه 
اتوبوس��رانی تهران نسبت به نیاز شهروندان و پاسخگویی به تقاضای 
سفرشان فقیر و ناتوان است در حالی که باید بیش از ۹۰۰۰ دستگاه 
اتوبوس داشته باشیم امروز تنها ۲۲۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر تهران 
فعالیت دارند این مهم نشان می دهد با توجه به کمبود اتوبوس در شهر 
تهران ناگزیر شهروندان بیشتری از وسیله شخصی استفاده می کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران در 
ادام��ه گفت: مادامی که وضعیت حمل و نقل عمومی به حد مطلوب 
نرسد و از س��وی دیگر برای نوسازی خودروهای فرسوده شهر تهران 
برنامه ریزی نش��ود و خودروی اس��تاندارد تولید نش��ود، آلودگی هوا 
همچن��ان باقی خواهد ماند.وی ادام��ه داد: وزارت نفت باید در تولید 
س��وخت با کیفیت برای نیروگاه ها و کارخانه وارد عمل شود از سوی 

دیگر باید با اهتمام بیش��تر و عزمی جدی تامین ناوگان حمل و نقل 
عمومی را پیگیری نماییم. تش��کری هاشمی از برگزاری جلسه ویژه 
ش��هر تهران به منظور بررسی اقدامات عاجل برای کاهش و مدیریت 
آلودگی هوای پایتخت با حمایت وزارت کشور، سازمان محیط زیست 
و پیگیری ش��هرداری تهران و شورای اسالمی شهر تهران خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد بتوانیم گام های اساسی در موضوع کاهش آلودگی 

هوا برداریم.
<افزایش سهم حمل و نقل عمومی 

در همین حال، یک عضو ش��ورای ش��هر تهران در بیست و پنجمین 
جلسه شورای ش��هر تهران در تذکری اظهار کرد: اگر پدیده اینورژن 
)وارونگی دما( در ۶ ماهه دوم سال را از معادله کنار بگذاریم، می توان 
بی��ن ترافیک و تراکم باال )انس��انی، خودرو و...( ب��ا آلودگی هوا رابطه 
مستقیم پیدا کرد.وی تصریح کرد: آمار روزهای پاک در سنوات گذشته 
نش��ان می دهد که طرح هایی چون شناور ساختن ساعات آغاز به کار 
دس��تگاه ها و ادارات دولتی و خصوصی، ایجاد محدوده طرح ترافیک، 
طرح زوج و فرد و تعطیلی عمومی عمال نتوانس��ته مس��ئله ترافیک و 
آلودگی تهران را حل کند.این عضو ش��ورای شهر تهران بیان کرد: با 
توج��ه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه به روش های 
علمی و اصولی، این ابرچالش کش��نده در تهران یک راه حل بیش��تر 
ندارد و آن هم عبارت اس��ت از افزایش سهم حمل و نقل عمومی در 
ش��هر تهران.وی با بیان اینکه این مهم نیز از مسیر تکمیل و کارکرد 
مترو در ظرفیت نهایی آن است و میسر نخواهد شد مگر دولت سهم و 
نقش خود در تامین منابع برای ساخت و تجهیز مترو را بپردازد، گفت: 
اگر این مسئله به سبک سابق تنها بر روی دوش مدیریت شهری باشد، 

دهه بعد همچنان وضعیت تهران به همین منوال خواهد بود.
<شورای غیر پاسخگو 

روزنامه آفتاب یزد برای بررس��ی عملکرد شهرداری تهران در موضوع 

آلودگی هوا به س��راغ اعضای شورای شهر رفت تا جزییات آن بررسی 
شود. متاسفانه علی رغم تماس های مکرر با اغلب اعضای شورای شهر 
تنها موفق شدیم با یکی از اعضا صحبت کنیم. در صورتی که شورای 
ش��هر باید یک نهاد پاسخگو باش��د اما در این دوره ما با برخورد های 
عجیب اعضا مواجه هس��تیم.برای مثال برخ��ی از اعضا برای دریافت 
پاس��خ سوال ما را به مشاور رس��انه ای خود ارجاع دادند که البته این 
موضوع برای ما بسیار تعجب برانگیز بود. به هرحال، ناصر امانی عضو 
کمیس��یون برنامه و  بودجه شورای اسالمی ش��هر تهران در پاسخ به 
سوال آفتاب یزد گفت:»متولی اصلی این مسئله سازمان محیط زیست 
 اس��ت و اولین جلس��ه هم اخیرا استاندار محترم تهران و وزیر محترم
  کش��ور با حضور تمامی س��ازمان های مس��ئول در این زمینه برگزار 
کرده اند. یکی از این س��ازمان ها مدیریت ش��هری و شهرداری تهران 
اس��ت که چند وظیفه طبق قانون هوای پاک بر عهده شهرداری بوده 
اس��ت. اما متاسفانه در دولت گذشته مانند بس��یاری از مصوبات این 
قانون هم به فراموشی سپرده شده  و اصال متولی ای برای پیگیری این 

موضوع وجود نداشت.«
<میراث دار مجموعه ای هستیم که توان آن به شدت کاهش

 پیدا کرده است
وی ادام��ه داد: » الحمداهلل در این دولت وزیر کش��ور یک جلس��ه ای 
گذاشته و متولیان مربوطه را دعوت و تقسیم کار کرده است. شهرداری 
در مقابله با آلودگی هوا چند وظیفه دارد که عبارت اس��ت از: توسعه 
و تکمی��ل حمل و نقل عمومی و تش��ویق مردم ب��ه اینکه از حمل و 
نقل عمومی اس��تفاده کنند و خودروهای شخصی خود را کمتر وارد 
معابر و خیابان ها بکنند. دومین مورد توس��عه و گسترش فضای سبز 
 واقع در مجموعه ش��هر تهران اس��ت. اینها عمده وظایفی است که بر
 عهده مدیریت شهری قرار دارد. اما متاسفانه در هر دو حوزه ما دچار 
مش��کل هس��تیم زیرا توس��عه حمل و نقل عمومی در دوره گذشته 
 نه تنها پیش��رفتی نداش��ته بلکه دچار پس��رفت هم ش��ده است. در 
دوره پنجم توان ظرفیت حمل و نقل اتوبوسرانی ما از ۵۵۰۰ دستگاه 
به ۲۲۰۰ دس��تگاه رس��یده اس��ت.یعنی 3۰۰۰ دس��تگاه اتوبوس به 
دالیل مختلف فنی و نقص لوازم یدکی متوقف ش��ده اند و در چرخه 
فعالیت نیستند. از س��وی دیگر وضعیت مترو هم بدتر از اتوبوسرانی 
است.متاس��فانه در دوره قبل هیچ قطاری به مترو اضافه نش��د بلکه 
در دس��تگاه های موجود هم تعلل شد. ما االن میراث دار مجموعه ای 
هستیم که توان آن به شدت کاهش پیدا کرده است و تکمیل آن نیاز 
به منابع مالی س��نگینی دارد و همین االن ما نزدیک 3۰۰۰ دستگاه 
کس��ری اتوبوس داریم تا تازه برسیم به سال ۹۶ و ۱۲۰۰ واگن قطار 
 نیاز داریم تا بتوانیم از ظرفیت مترو به درستی بهره برداری و استفاده

 کنیم. «
<نباید از شهرداری انتظار معجزه داشت 

امان��ی ادامه داد:»هر دس��تگاه اتوبوس االن ۴ و نی��م میلیارد تومان 
ب��ار مالی برای ش��هرداری دارد. طبیعی اس��ت در ای��ن فاصله کوتاه 
دوماهه ش��هرداری نمی تواند معجزه کند.شهرداری در حال پیگیری 
 اس��ت و یک س��ری جلسات م دولت گذاشته اس��ت و یک قول هایی 
گرفته ایم. انشاءاهلل اگر وزارت کشور به تعهد خود در این زمینه عمل 
کند 3۰۰۰ دستگاه اتوبوس طی یکسال آینده به شهرداری های کشور 
اختصاص می دهد. از این میزان طبق قول ها ۱۲۰۰ دستگاه قرار است 
به ش��هرداری تهران اختصاص داده شود. همچنین در حال پیگیری 
هس��تند که دولت ب��ه تعهداتش در حوزه مترو عم��ل کند.در تالش 
هس��تیم که مقدمات فراهم ش��ود اما طبیعی است که این فعالیت ها 
زود بازده نیست و به همین دلیل حدود سه هفته پیش شورای شهر 
 مصوب��ه ای را در نظر گرفت تا یک س��ری کار های ف��ورس ماژور در 
 ح��وزه حمل و نق��ل عمومی انجام ش��ود تا بش��ود  کمی از فش��ار 
 حوزه حمل و نقل عمومی کاست تا به ترافیک تهران و حوزه حمل و نقل 

کمک شود.«

 وظیفه شهرداری تهران موضع گیری سیاسی است یا پیگیری آلودگی هوا؟ 

  کرسنت را ول کنید 
مردم از آلودگی هوا خفه شدند

 سوگمندانه اعضای جدید شورای شهر هم مثل اعضای قبلی از رسانه فراری هستند و به جای پاسخ به سواالت، خبرنگار را به خبرنگار دیگری که
 عنوان مشاور رسانه ای دارد حواله می دهند.رویکردی عجیب و تاسف برانگیز!

اثرباروتسرنخمعمای
مرگمردجوان

کشف آثار باروت روی دست چپ مرد جوانی که 
با ش��لیک گلوله به شقیقه راستش کشته شده، 
احتمال قتل وی را پررنگ کرد.به  گزارش مشرق، 
اوایل مهر امس��ال جس��د مردی جوان در حالی 
که پش��ت فرمان خودرو پژو ۲۰۶ خود نشسته 
و س��رش روی فرمان بود از س��وی یک رهگذر 
پیدا و موضوع ب��ه اورژانس و پلیس اطالع داده 
ش��د.دقایقی بعد نیروهای ام��دادی راهی محل 
ش��ده و پس از بازکردن در خودرو با جسد مرد 
جوان در حالی مواجه شدند که اسلحه شاه کشی 
در دستش قرار داشت و روی شقیقه اش نیز آثار 
شلیک گلوله به چشم می خورد.با کشف جسد 
مرد ج��وان، موضوع به بازپ��رس محمد وهابی 
اعالم ش��د. در تحقیقات صورت گرفته با توجه 
به اسلحه ای که دست مرد جوان بود و گلوله ای 
که در سرش شلیک شده بود احتمال خودکشی 
مطرح ش��د.در ادامه تحقیقات نیز شماره پالک 
خودرو پژو اس��تعالم ش��د و با شناسایی هویت 
مالک خودرو به  نام علیرضا، هویت جسد کشف 
ش��د.بدین ترتیب تیم تحقیق به سراغ خانواده 
علیرضا رفتند، همس��ر او مدعی ش��د: شوهرم 
ش��غل آزاد دارد و مرد خوب و آرامی است. امروز 
برای خرید از خانه خارج ش��د و دیگر برنگشت. 
از او بی خبر بودم تا اینکه ش��ما به اینجا آمدید 
و متوجه ش��دم او فوت کرده اس��ت.پدر و مادر 
علیرضا نیز مدعی شدند با توجه به روحیه خوبی 
که پسرش��ان داش��ته، امکان خودکشی ندارد و 
احتماالً کسی او را به قتل رسانده است.جسد به 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی 
پایتخت به پزشکی قانونی منتقل شد. در حالی 
ک��ه تحقیقات در رابطه با مرگ مش��کوک مرد 
جوان ادامه داش��ت، کارشناس��ان اسلحه اعالم 
کردند آثار باروت روی دس��ت راست مرد جوان 
نبوده، بلکه روی دس��ت چپ او وجود داش��ته 
است.این در حالی است که تیر به شقیقه راست 
شلیک ش��ده بود و با تناقضی که وجود داشت 
احتم��ال قتل علیرضا قوت گرفت. بدین ترتیب 
پرونده برای رس��یدگی در این خصوص به اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت ارجاع شد و تحقیقات 

در این رابطه ادامه دارد.

قتلفجیعمردکرمانشاهی
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری فرد 3۱ 
ساله ای به جرم قتل مردی ۵۸ ساله در کرمانشاه 
خبر داد.سرهنگ پرویز نظری در گفتگو با رکنا 
در کرمانش��اه اظهار داش��ت: پس از قتل مردی 
۵۸ س��اله در حوالی شهر کرمانشاه رسیدگی به 
موضوع در دس��تور کار ق��رار پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام کارهای 
اطالعاتی موفق به شناسایی قاتل فراری شده و 
پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کردند.سرهنگ نظری تصریح 
کرد: متهم 3۱ ساله دستگیر شده در بازجویی ها 
به ارتکاب قتل مرد میانسال با انگیزه اختالفات 
شخصی اعتراف کرد.رئیس پلیس آگاهی استان 
در پایان از معرفی قاتل دستگیر شده به دستگاه 

قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.

خودکشیجوانایالمی
دراتاقکنگهبانی

جوان ۲۵ س��اله ایالمی شب گذشته در شهرک 
صنعتی چوار به دلیل مش��کالت ش��خصی به 
زندگ��ی اش پای��ان داد.این جوان ک��ه در یکی 
از ش��رکت های ش��هرک صنعتی چوار ) ایالم( 
مشغول به کار بود شنبه ۲۹ آبان ماه خودکشی 
کرد.به گزارش رکنا، یک مقام مسئول در شهرک 
صنعتی که نخواست نامش فاش شود در این باره 
گفت: این جوان در یک واحد صنعتی خصوصی 
که تولید کننده مواد آرایشی و بهداشتی است، به 
عنوان نگهبان مش��غول به کار بود که همکاران 
شب گذشته جنازه اش را در محل کار پیدا کردند.
این منبع آگاه ادامه داد: طبق شنیده ها گویا این 
جوان با یکی از اعضای خانواده اش تماس گرفت 
و اعالم کرد که قصد خودکش��ی دارد.پیکر این 
جوان برای بررس��ی های بیش��تر علت مرگ، به 

مراجع قضائی و پزشکی قانونی منتقل شد.

مرگدلخراشمردضایعاتی
درساختماننیمهکاره

مرد میانس��ال سردشتی با سقوط از ارتفاع جان 
باخت.رئیس س��ازمان آتش نش��انی سردش��ت 
از س��قوط از ارتفاع مردی میانس��ال در  یکی از 
 س��اختمان های نیمه کاره این ش��هر خبر داد.
 ارس��الن پنهان��ی افزود: ش��امگاه ش��هروندی 
هفتاد س��اله با ورود به یک ساختمان نیمه کاره 
واقع در خیابان بس��یج، به دلیل عدم نور و دید 
کافی به باکس آسانس��ور س��قوط کرده و جان 
سپرد.به گزارش رکنا، پناهی افزود: شب حادثه 
که مالک ساختمان جهت سرکشی به ساختمان 
نیمه کار خود مراجعه می کند با جسد این مرد 
مواجهه می شود. جسد نامبرده توسط آمبوالنس 
به بیمارستان امام خمینی سردشت منتقل شده 
است.گفته می شود؛ این مرد میانسال بازنشسته، 
 ب��رای جم��ع آوری ضایعات به این س��اختمان
 نیمه کار رفته و در تاریکی شب از ارتفاع سقوط 

کرده است.

 حوادث 

 درمان 

  ناص�ر امان�ی: ش�هرداری در مقابله 
با آلودگ�ی هوا چند وظیف�ه دارد که 
عبارت است از: توسعه و تکمیل حمل 
و نقل عمومی و تشویق مردم به اینکه 
از حمل و نقل عمومی اس�تفاده کنند 

و خودروهای ش�خصی خود را کمت�ر وارد معابر و 
خیابان ها بکنند. دومین مورد توس�عه و گسترش 
فضای س�بز واقع در مجموعه شهر تهران است. 
این ها عمده وظایفی است که بر عهده مدیریت 
ش�هری قرار دارد. اما متاس�فانه در ه�ر دو حوزه 
ما دچار مش�کل هس�تیم زیرا توسعه حمل و نقل 
عمومی در دوره گذشته نه تنها پیشرفتی نداشته 

است بلکه دچار پسرفت هم شده است

هزینههایدرمانناباروری
»بیمه«شد

معاون رئیس جمهور در ام��ور زنان و خانواده 
از تصوی��ب نهای��ی قان��ون پوش��ش بیمه ای 
هزینه های درمان ناب��اروری خبر داد و گفت: 
اس��امی بیمه های��ی ک��ه متعهد به پوش��ش 
هزینه های ناباروری هس��تند، اب��الغ خواهد 
ش��د.به گ��زارش ایس��نا، انس��یه خزعلی در 
خصوص ارائه تس��هیالتی همچون بیمه زنان 
سرپرس��ت خانوار، ایجاد کار پایدار برای زنان 
عش��ایر و روستایی و همچنین کمک به زنان 
ش��اغل روستایی گفت: به طور کلی اعتبارات 
روس��تایی برای بهره مندی تمام روس��تائیان 
به ویژه زنان روس��تایی پیش بینی شده است. 
این اعتبارات در بخش کش��اورزی برای رونق 
روس��تاها، مهاجرت معکوس جوانان، امکانات 
و تس��هیالت برای ازدواج زوج های روستایی 
به خصوص زوجین دهه ۶۰ در س��ال ۱۴۰۰ 
پیش بینی ش��ده و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ 
هم این اعتبارات فراهم ش��ود.وی در پاسخ به 
پرسش��ی درباره دورکاری بانوان تصریح کرد: 
برای خانم هایی که باردار هس��تند و یا فرزند 
کوچک دارند ت��الش کردیم امکان دورکاری 
فراهم ش��ود. البته برخی مش��اغل مثل کادر 
درمان، آزمایش��گاه ها و کارخانه ها ش��اید این 
امکان را نداش��ته باش��ند، اما در مشاغلی که 
ام��کان دورکاری وجود دارد انتظ��ار می رود 
که مدیران، همکاری الزم را داش��ته باش��ند.
دستگاه ها موظف هس��تند گزارشی از تعداد 
بانوان��ی ک��ه از آیین نامه دورکاری اس��تفاده 
کرده ان��د ارائه کنن��د. ضمن اینک��ه درصدد 
هس��تیم اصالحاتی در آیین نامه انجام دهیم 
تا روند اجرایی ش��دن آن تسهیل شود.معاون 
رئی��س جمه��ور در خصوص ط��رح جوانی 
جمعی��ت و زمان اج��رای آن در دولت گفت: 
این طرح در مجلس تصوی��ب  و اجرای آن از 
سوی ریاس��ت جمهوری ابالغ شده است. این 
قانون نیاز جامعه ما بود و متاسفانه خیلی دیر 
تصویب ش��د، زیرا ما زمان کوتاهی برای این 
برنامه جمعیتی داریم.به گزارش روابط عمومی 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
وی در خصوص تصویب بیمه درمان ناباروری 
اف��زود: در هفته ه��ای اخی��ر مراح��ل نهایی 
تصویب بیمه درم��ان ناباروری انجام گرفت و 
امیدواریم بس��یاری از زوج های نابارور بتوانند 
از این بیمه استفاده کنند. البته به طور خاص 
ابالغ می شود که چه بیمه هایی پوشش دهنده 
درمان ناباروری خواهند ب��ود. ولی به هرحال 
تمام هزینه های ناباروری تحت پوشش بیمه 

قرار می گیرد.

 کرونا خبر 

واکسن

مبتالیان جدید: 4۳40 نفر
قربانیان جدید: 104 نفر

کل مبتالیان: 60774۳8 نفر
کل قربانیان: 1۲8956 نفر

بهبودیافتگان: 578۳4۲5 نفر
بیماران بدحال: ۳409 نفر

واکسن تزریق شده دز اول: 5665۳947
واکسن تزریق شده دز دوم: 447۲6047
واکسن تزریق شده دوز سوم:765۲۳5

مجموع واکسن تزریق شده: 10۲145۲۲9

لزومورودواکسنهایایرانی
کرونابهلیستموردتایید
سازمانبهداشتجهانی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت 
گفت: بحث مجاز ش��مرده شدن واکسن های 
مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در ورود 
به کش��ورهای مختلف از مسائل مهم است و 
حتما بحث های اقتصادی و سیاسی پشت آن 
وج��ود دارد.به گزارش ایلن��ا، »فرید نجفی« 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت 
در همایش نتایج مطالعات واکسن های ایرانی 
گفت: به طور کلی س��وال های بس��یار جدی 
درباره واکس��ن ها وج��ود دارد و می بینیم که 
در مخالف��ت با واکس��ن صحبت هایی مطرح 
می ش��ود که در تمام دنیا این بحث ها هست. 
غی��ر از رعای��ت پروت��کل دو راه جدی دیگر 
ب��رای کنترل کووید یعنی واکس��ن و درمان 
وجود دارد. درمورد واکس��ن های مورد تایید 
س��ازمان جهانی بهداش��ت به طرق مختلف 
در کشورهای مختلف برخورد می شود. بحث 
مجاز شمرده شدن واکس��ن های مورد تایید 
سازمان بهداشت جهانی در ورود به کشورهای 
مختلف از مسائل مهم است و حتما بحث های 
اقتصادی و سیاس��ی پش��ت آن وجود دارد.
نجفی با تاکید بر لزوم ورود واکسن های ایرانی 
به لیس��ت واکس��ن های مورد تایید سازمان 
بهداشت جهانی گفت: ش��رکتهای مختلفی 
در کشور ما به بحث واکسن پرداختند. اینکه 
چه مشکالتی در آینده خواهند داشت، از چه 
تکنولوژی اس��تفاده کرده ان��د و کارایی آن ها 
چه قدر اس��ت، از موضوعاتی است که جامعه 

علمی و مردم باید از آن مطلع باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیس�ت البرز با اشاره به کش�ف الشه یک قالده پلنگ ایرانی  
در ارتفاعات البرز گفت: این پلنگ بر اثر هاری تلف شده است.به گزارش ایلنا، فردین 
حکیمی گفت: یک قالده پلنگ ایرانی که در اوایل آبان ماه سال جاری در منطقه سیرود 
از توابع شهرستان ساوجبالغ تلف شده بود، بعد از کالبد شکافی و نمونه برداری و انجام 

آزمایش های تشخیصی، دلیل مرگ آن مبتال بودن به بیماری هاری اعالم شد.

 پلنگ ایرانی ساوجبالغ بر اثر هاری تلف شده است

رئی��س مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداش��ت با بیان 
اینکه ساالنه حدود 3۰۰۰ پیوند کلیه در کشور انجام می شود، گفت: 
اقدامات مربوط به تخصیص کلیه در کشور مستقیما تحت نظر وزارت 
بهداش��ت اتفاق می افتد و پیوند کلیه از فرد زنده هم کامال مشخص 
و نظام مند ش��ده است.دکتر مهدی ش��ادنوش در گفت وگو با ایسنا، 
همزم��ان با هفته حمایت از بیماران کلیوی، درباره وضعیت بیماران 
کلیوی در کش��ور، گفت: تاکنون تعداد ۵۲3۸3 بیمار دچار نارسایی 
کلیه، تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفته اند. همچنین در حال حاضر 
در کشور 3۷۱۸۵ بیمار در کشور تحت درمان به روش دیالیز داریم. 
از بین این بیماران 3۶۲۸۵ بیمار تحت دیالیز خونی و ۹۰۰ بیمار نیز 
تحت دیالیز صفاقی قرار دارند.وی افزود: باید توجه کرد که هزینه یک 
بیمار دیالیز خونی معادل ۷۵ میلیون تومان و هزینه یک بیمار دیالیز 
صفاقی بالغ بر ۱۲۴ میلیون تومان اس��ت که البته این هزینه ها در 
کشورمان تحت پوشش بیمه قرار دارند.شادنوش با بیان اینکه در حال 
حاضر ۸۴۰۰ ماش��ین دیالیز فعال در کشور وجود دارد، گفت: البته 
توزیع دستگاه های دیالیز در کشور به صورت متوازن انجام نمی شود، 
بلکه توزیع دستگاه های دیالیز در هر دانشگاه بسته به تراکم بیماران 

متفاوت اس��ت. باید توجه کرد که به ازای هر یک دستگاه دیالیز در 
کشور ۴.3 بیمار وجود دارد. در حال حاضر ۶۴۲ بخش دیالیز خونی 
در کش��ور وجود دارد. در عین حال برای توس��عه بخش های دیالیز 
برنامه س��االنه در وزارت بهداش��ت وجود دارد و حداقل ساالنه ۵۰۰ 
دستگاه دیالیز به ناوگان دیالیز کشور افزوده می شود.وی با اشاره به 
خدمات وزارت بهداش��ت برای بیماران کلیوی، اظهار کرد: خدمات 
دیالیز خونی و صفاقی برای بیماران کلیوی در کشور به صورت رایگان 
انجام می شود. همچنین خدمات مربوط به پیوند کلیه نیز به صورت 
رایگان است. در عین حال داروهای اساسی و مورد نیاز بیماران کلیوی 
هم به صورت رایگان در دسترس شان قرار می گیرد. برای این بیماران 
در معاون��ت درمان بس��ته های حمایتی وجود داش��ته و هزینه های 
مرتبط ب��ا بیماری های زمینه ای در بیماران کلیوی تحت پوش��ش 
سازمان های بیمه گر قرار دارد.شادنوش با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد 
بیماران کلیوی نیازمند پیوند کلیه هستند، گفت: البته این موضوع 
ش��رایطی دارد و بیمار کلیوی تحت ش��رایطی می تواند عمل پیوند 
کلیه را انجام دهد. شرایطی مانند نداشتن مشکالت قلبی و گوارشی، 
بدخیمی ها، آنرمالی های ش��کمی و دستگاه ادرار و سن باال در انجام 

پیوند کلیه مورد توجه قرار می گیرند. باید توجه کرد که تقریبا ساالنه 
حدود 3۰۰۰ پیوند کلیه در کشور انجام می شود.وی گفت:  در سال 
گذشته ۴۲۰ مورد پیوند کلیه از اهداکننده زنده و ۸۲۲ مورد پیوند 
 کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی انجام شده است. بنابراین در مجموع 
۱۲۴۲ مورد پیوند کلیه در س��ال ۱3۹۹ انجام شده است.شادنوش 
درباره اقدامات وزارت بهداش��ت برای جلوگی��ری از خرید و فروش 
کلیه گفت: باید توجه کرد که از س��ال ۱3۹۸ دستورالعمل اجرایی 
پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده در بیمارستان های مجاز ابالغ شد. 
همچنین لیست انتظار اهداکنندگان زنده و گیرندگان کلیه راه اندازی 
ش��د و تخصیص عضو کلی��ه از اهدا کنندگان زن��ده و مرگ مغزی 
در وزارت بهداش��ت متمرکز شد. بر این اس��اس اقدامات مربوط به 
تخصیص کلیه در کش��ور مستقیما تحت نظر وزارت بهداشت اتفاق 
می افتد. پیوند کلیه از فرد زنده هم کامال مش��خص و نظام مند شده 
است. مردم هم اگر ادعایی در این زمینه می شنوند، با دید تردید به 
آن ن��گاه کرده و بدانند که کالهبرداری اس��ت؛ چراکه راهی غیر از 
مسیر تعیین شده از س��وی وزارت بهداشت برای پیوند کلیه وجود 

ندارد.

مدیرکل دفتر توس��عه عدالت آموزش��ی و آموزش عش��ایر وزارت 
آموزش و پرورش درباره روند اجرای طرح نهضت نصیب آموزش��ی 
در مناطق محروم توضیح داد و گفت: در ۶۴ نقطه هدف که امسال 
شناسایی شدند، در زمینه آموزشی، بهداشتی، تربیتی، کتابخوانی، 
تجهیز مدرس��ه و غیره برنامه ها و طرح هایی طراحی و در دس��ت 

اجراست.
محمدرضا س��یفی در گفت وگو با ایس��نا، در این ب��اره اظهار کرد: 
نهضت نصیب آموزشی باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
اجالس روس��ای آموزش و پرورش سراسر کشور طراحی و اجرایی 

شد.وی افزود: ۶۴ نقطه محروم در 3۲ استان کشور چه در مناطق 
عش��ایری و چه غیرعش��ایری شناسایی ش��دند که نهضت نصیب 

آموزشی را اجرا می کنند.
 نوعی وفاق ملی حاصل شده و استان ها طرح را متعلق به خودشان 
می دانن��د، زیرا جزو طرح های بخش��نامه ای نیس��ت ک��ه از مرکز 
دیکته ش��ده باش��د و خود استان ها پیش��نهاد دادند که طرح چه 
طور اجرا شود. بازدیدهای مختلفی از وضعیت آموزشی این مناطق 
الزم التوجه انجام ش��د و کم��ک کرد که اس��تانداران، فرمانداران، 
بخش��داران و حتی دهی��اران برای رفع مش��کالت و محرومیت ها 

همراه ش��وند و اجرای طرح نصیب آموزش��ی را ب��ه عنوان یکی از 
اولویت ه��ای کاری خود دنب��ال کنند نرخ گ��ذر تحصیلی به این 
آمار اش��اره دارد که چه تع��داد از فارغ التحصیالن کالس شش��م 
ابتدایی وارد متوس��طه اول می شوند. این نرخ هرچقدر باالتر باشد 
نشان دهنده تحقق عدالت آموزشی و کاهش ترک تحصیل خواهد 
بود. در این فرایند متوجه شدیم یکی از موضوعات مشترک که در 
تمام شهرستان ها فراوانی داشت و حائز اهمیت بود، ترک تحصیل 
دانش آموزان دختر روس��تایی و عشایری بعد از پایان دوره ابتدایی 

به دالیلی چون ازدواج بود.

پایانکلیهفروشیدرایران

ترکتحصیلدخترانبعدازمقطعابتداییبدلیلازدواجزودهنگام



آفتاب یزد - نگار پهلوان: مارکسیم گورکی 
در جایی گفته یا نوشــته اســت: »چیزی که 
دوست دارم، این است که با فردی مالقات کنم 
که بتوانم کالهم را به نشــانه ی احترام به او، از 

سر بردارم و بگویم: متشکرم که متولد شدی، هرچه بیشتر زنده باشی، بهتر است...« 
ســوال: اگر روزی با فردی مانند »ماکســیم« روبرو شویم و برای چند لحظه با او به 
صحبت بنشــینیم آیا او درباره ما به حرفی که در ابتدای این نوشــتار آوردیم، عمل 
خواهد کرد؟ آیا کاله از ســر برخواهد داشــت و از ما به خاطر خوب بودنمان تشکر 
خواهد کرد؟ این شاید بزرگترین مسئله ای باشد که هر شخصی در طول زندگی اش 
بایــد آنقدر از آن مراقبت کند که ســر بزنگاه در مواجهه بــا »گورکی« زندگی اش 
آن نتیجه ای که دوســت دارد را به دســت آورد. باالخره همه ما عالقمندیم دیگران 
دوســتمان داشته باشــند و از اینکه با ما رابطه برقرار کرده اند به خودشان ببالند، با 
این حال اما مشــکل اینجاســت که خیلی از ما فکر می کنیم چون فقط »ماکسیم 
گورکــی« این ســخن را بیان کرده و او حاال در این دنیا نیســت می توانیم هر طور 
دلمان می خواهد رفتار چرا که تنها هنگام مواجه شدن با این نویسنده بزرگ بوده که 
می توانستیم موجب افتخار او شویم تا جایی که به احترام ما کاله از سر هم بردارد و 
آن جمله زیبا را نثارمان کند. اما پرواضح است که چنین اندیشه ای ابدا درست نیست 
و ما قرار نیســت فقط در برابر »ماکسیم« آدم خوبی باشیم، قرار است در برابر همه 
آدم ها چنین رفتاری را پیشه کنیم تا بتوانیم در ذهن همه به انسان خوب بدل شویم. 
ممکن اســت خیلی ها بگویند مگر ما داریم برای مردم زندگی می کنیم، ما در دایره 
زندگی خودمان، برای خودمان کسی هستیم و برو و بیایی داریم و اساسا نیازی نیست 
آنطور که دیگران دوست دارند رفتار کنیم تا در نظرشان به آدم خوبی تبدیل شویم 
که آن ها از ما خوششــان بیاید تا کاله از سر بردارند و بیایند بابت متولد شدنمان در 
این دنیا به ما تبریک بگویند که باعث شده ایم که حالشان بهتر شود، مردم می توانند 
از ما خوششــان بیاید یا نیاید، اگر خوششان آمد که هیچ، اگر نیامد، خب نیامده، ما 

که نباید خودمان را برای خوش آمدن دیگران به عذاب بیندازیم. 
سوال: اگر چنین اندیشه ای درست باشد و ما بخواهیم هر طوری که دلمان می خواهد 
رفتار کنیم و صالح و شر دیگران را در نظر نگیریم و برایشان اهمیت قائل نباشیم و 
فقط خودمان را ببینیم آیا کسی در دنیا پیدا خواهد شد که رفتار خوب و پسندیده ای 
را انجام دهد؟ وقتی همه به خودشــان فکر کنند و دیگران را در نظر نگیرند و آنچه 
که خودشان را راضی می کند انجام دهند کار به جایی می رسد که آدم ها فقط به فکر 
منافع شخصی خودشــان خواهند بود و دیگر اجتماع را در نظر نخواهند گرفت، در 
چنین حالتی آنچه که به عنوان اصل مد نظر قرار گرفت خودیت فرد است و هرآنچه 
که خودش می طلبــد، او دیگر به این فکر نمی کند که بقیه افراد با دیدن او به وجد 
آیند و دست و پای خودشان را گم کنند که »وای! باالخره یه آدم خوب تو زندگیمون 
دیدیم، سالم، حالتون خوبه، یکی از افتخارات زندگی من اینه که شما رو دیدم، خیلی 
از دیدنتون خوشــحالم، مثل این می مونه که بزرگترین آرزوی زندگیم برآورده شده، 
خدا شــما را برای ما نگه داره، خدا سایه تون رو از سر ما کم نکنه و...« با این تفسیر 
وقتی آدمی با خصوصیات خودخواهانه در زندگی با دیگران مواجه می شود، نه به خود 
آن ها توجه می کند و نه به خواسته هایشان، او آنقدر مغرور و از خود متشکر است که 
پیش خودش فکر می کند من یک تکه جواهر هستم همه باید از خدایشان هم باشد 
که مرا روی سرشــان بگذارند و حلوا حلوایم کنند. آدم به این خوبی، هر کســی مرا 
دوست دارد که خب من هم دوستش خواهم داشت، اگر هم دوستم ندارد که حتما 

لیاقت مرا نداشته و همان بهتر که از من دور باشد با من حرف نزند. 
سوال: حال بیایید یکبار دیگر جمله طالیی »ملکشسم گورکی« را مرور کنیم. وقتی یک 
آدم به شهرت این نویسنده برجسته چنین حرفی را بیان می کند مفهومش این است 
کــه دنیا از آدمهای خوبی که این توانایی را دارند که حال بقیه را خوب بکنند و کاری 

کنند که دیگران وقتی آن ها را دیدند گل از گلشان بشکفد و به قول معروف روحشان 
شاد شود، خالی خالی خالی ست. یعنی بیشتر افراد سر در گریبان خود دارند و برایشان 
مهم نیست که وجودشان برای دیگران مفید است مضر. همانطور که بیان کردیم آن ها 
فقط خویشتن خویش را می بینند و چیزی فراتر از آن را نه می بینند و نه به حسابش 
می آورند. به نظر شــما چنین دنیایی زیبا خواهد بود؟ ارزش ماندن و نفس کشیدن و 
ادامه دادن را خواهد داشــت؟ عجب سوالی! همه ما واقعا داریم در بطن و متن چنین 
جامعه ای زندگی می کنیم، پس به خوبی به تلخ بودن زندگی کردن در چنین فضایی 
وافقیم و خیلی خوب می دانیم که خیلی از آدمهای اطرافمان اصال و ابدا نمی توانند حال 
ما را خوب کنند. با این تفسیر پر بیراه نیست اگر به این نتیجه برسیم که شاید خودمان 
هم یکی از همین افرادی باشیم که دیگران و خوشحال شدنشان بابت دیدن ما و آرزوی 

سالمتی کردن برایمان توسط آن ها اصال برایمان اهمیت ندارد. 
سوال: مهمترین پرسش این نوشتار این است که واقعا چه بر سر ما انسانها آمده که به 
چنین روزگاری دچار شده ایم؟ چرا باید کارمان به این مرحله رسیده باشد؟ مگر ما 
انسان نیستیم؟ مگر مدعی نیستیم که موجوداتی اجتماعی هستیم و بدون یکدیگر 
نمی توانیــم به زندگی ادامه دهیم؟ آیا آدم ها خوبند و فقط به این درد می خورند که 
نیازهــای ما را برطرف کنند و بعد از آنکه نیازهایمان برآورده شــد باید آن ها را دور 
بیندازیم یا کنارشــان بگذاریم تا نوبت نیاز بعدی مان بشــود تا بیایند باز هم کارمان 
را انجام بدهند و بروند تا نوبت بعدی؟ اینگونه زندگی کردن آیا زیباســت؟ آیا قابل 

تحمل اســت؟ آیا ارزشمند است؟ می توان به 
آن افتخار کرد و سر باال گرفت و با خود گفت: 
»چقدر خوب زندگی کردم؟ بی شک پاسخ این 
پرسش ها از سوی افراد مختلف متفاوت خواهد 
بود اما آنچه مســلم اســت اینکه تمام پاسخ ها در نهایت به یک نتیجه می رسند، آن 
هم اینکه: »همه انسانها دوســت دارند در شرایط بهتری، در کنار آدمهای بهتری و 
دوست داشــتنی تری روزگار خود را ســپری کنند. این یعنی من نوعی اکنون که در 
ایــن برهه از زمان زندگــی می کنم از موقعیتی که در آن قــرار دارم لذت نمی برم، 
آدمهایی که در کناره هســتند حال مرا خوب نمی کننــد و نمی توانند برایم مفید و 
مثمر ثمر باشند، این مسئله درباره دیگران هم صدق می کند، شاید حتی درباره بیش 
از ۹۰ درصد ما انســانها. خودمانیم، همه ما خوب می دانیم که در مواجهه با دیگران، 
در برقــراری رفتارهای اجتماعی مان با بقیه افراد، حتی یک ســوم آن مهربانی ها و 
گذشــت ها و چشــم پوشــی ها و خوبی هایی که خداوند در درون هر کدام از ما به 
ودیعه گذاشــته را استفاده نمی کنیم، حتی درباره صمیمی ترین دوستانمان هم گاه 
قضاوت های نادرست می کنیم، حرفهای غم انگیز می زنیم و دل آن ها را می شکنیم و 
چون به دیگران توجه نمی کنیم، متوجه نمی شویم که آن ها را از برخورد با خودمان 

ناامید کرده ایم و با آن ها کاری انجام داده ایم که هرگز فراموش نمی کنند. 
سوال: آدم یا آدمهایی که مد نظر »ماکسیم گورکی« هستند در کجا زندگی می کنند؟ 
اصال وجود دارند؟ شاید باید در نگاه اول بگوییم که قرنهاست چنین انسانهایی از کره 
زمین رخت بر بسته اند و دیگر حتی یکی از آن ها را نمی توان پیدا کرد، آدمهایی که 
به قول شاعر »یک موی سبیل لوطی وارشان هزاران بار بیش از هر سفته و چک قدر 
و قیمت داشت« اما اگر کمی موشکافانه تر به ماجرا بنگریم درخواهیم یافت که پاسخ 
دیگری نیز برای این پرسش وجود دارد، اینکه به تعداد آدمهای روی کره زمین، آدم 
مهربان، آدم دوست داشتنی و ارزشمند وجود دارد به این مفهوم که هر یک از ما در 
درونمان یک »انســان خوب و مفید و حال خوب کن داریم« اما متاسفانه در کمال 
ناباوری به او اجازه نمی دهیم که از درونمان بیرون بیاید و خودش را به بقیه نشــان 
بدهد؟ فکر می کنید چرا چنین اجازه ای را به او نمی دهیم، این موضوع ممکن است 
دالیل مختلفی داشته باشــد اما بی شک یکی از مهمترین این دالیل آن است که با 
خودمان فکر می کنیم که اگر به خوِد خوب و ارزشــمندمان اجازه دهیم به جای ما 
تصمیم بگیرد و به جای خوِد بد یا خوِد متوســط ما در میان جامعه به ادامه زندگی 
بپردازد دیگران از او سوءاســتفاده می کنند و به قول معروف کاله سرش می گذارند، 
چرا که اکنون زمانه ای ست که هر کسی باید هر چه در توان دارد را به کار بگیرد و 
کاله خودش را ســفت نگه دارد که باد آن را با خود نبرد. روزگار امروز روزگار خوب 
زندگی کردن و با دیگران خوب تا کردن و حال بقیه را خوب کردن نیست، االن باید 
هر کســی دنبال منافع شخصی خویش برود و آن ها را برآورده کند، اگر بخواهیم به 
دنبال این باشــیم که حال دیگران را خوب کنیم و زندگی خودمان را وقف رسیدن 
بقیه به آرزوهای کوچک و بزرگشــان کنیم کالهمــان واقعا پس معرکه خواهد بود. 
همین منفعت طلبی آدم ها باعث شــده است که خوبی هایی که در درون هر کسی 
وجود دارد، می تواند باعث بهبود نسبتا زیاد حال عمومی جامعه شود در بین هرکسی 
بماند و بپوســد و پس از گذشت ســال ها همراه با مرگ هر کسی با او از دنیا برود و 
به خاک ســپرده شــود. حال اینکه مقصر پدید آمدن چنین شرایطی در رفتارهای 
فردی انسان چه مســائل و موضوعاتی هستند نیاز به برگزاری اتاق های فکر متعدد 
دارد تا در این مورد به موشــکافی دقیق بپردازند. آنچه مهم است اینکه متاسفانه ما 
آدم هــا در مواجهه با دیگران رفتارهای پســندیده و خوبمان که می توانند در تغییر 
حال همنوعانمان بسیار مفید واقع شوند را در پستوی دست نیافتنی قلبهایمان نگه 
می داریم و آن ها را مورد اســتفاده قرار نمی دهیم و این غم بزرگی ست که در دامن 

بشریت افتاده است.

آفتاب یزد - یوسف خاکیان: هیچ یک از شرایطی که در زندگی با آن روبرو می شوید 
تصادفی نیســت. هر موقعیت با هدِف سوق دادِن شما به سطح باالتری از آگاهی ایجاد 
می شود. کارِ شما فقط این است که حقیقت را دریابید و سهمی را که هر رویداد می تواند 

در زندگی تان داشته باشد، کشف کنید. )دبی فورد - نیمه تاریک وجود( 
ســال ها پیش هنگامی که جوانتر بودم در اداره ای کار می کردم که محیطش را دوست 
نداشــتم و همواره غرولند می کردم که: »این چه کاریه که من دارم؟ همه آدمهای دنیا 
ســر کار میرن منم میرم ســر کار، این پولی هم که ســر ماه بهم می دن هنوز دستم 
نرسیده تموم می شه« خالصه که خیلی ناراحت بودم و از وضعیت شغلی ام هیچ رضایتی 
نداشتم، روزی از روزها یکی از همکاران بیرون سازمانی که روانشناس بود و گاهی پیش 
ما می آمد و یکی دو ساعتی را با هم گپ می زدیم، طبق روال سری به ما زد و دید که 
احوال من خیلی پریشان است، علت را جویا شد، گفتم: »دکتر جان راستش من کارم رو 
دوست ندارم، با این شغلم نمی تونم ارتباط برقرار کنم«، گفت: »نشونه های این دوست 
نداشتن چیه؟« گفتم: »منظورتون رو نمی فهمم« گفت: »از کجا فهمیدی که کارت رو 
دوس نداری؟« گفتم: »از اونجا که ُگله به ُگله این دفتری که توشــیم از صبح که میام 
اینجا تا عصر که می خوام برم خونه مثل خوره می افته به جونم و مشغول خوردن روح 
و فکر و جسمم میشه« در اتاقی که من در آن می نشستم چند صندلی بود یعنی از دِر 
ورودی که داخل می شدی صندلی ها کنار هم چیده شده بودند تا جایی که میز من قرار 
داشت، سمت چپ میز من هم چند صندلی دیگر وجود داشت بعد هم اتاق های دیگر 
شروع می شدند. دکتر به من گفت: »این نشونه خوبیه« بعد از جایش برخاست و سمت 
درِ ورودی و اولین صندلی ای که نزدیک در بود را نشــان من داد و گفت: »فرض کن 
من بعد از سه ساعت پیاده روی توی ظل گرمای تابستون تازه االن رسیدم پیش شما 
و از فرط خســتگی وقتی وارد اتاق می شم روی اولین صندلی ای که نزدیک درِ ورودِی 
می شینم تا خستگیم در بره« بعد روی همان صندلی نشست و گفت: »آخ چقدر پام درد 
می کنه، کلی راه اومدم، خســته شدم، چقدر خوبه نشستن و استراحت کردن، آخیش، 

بعد نگاهی به در و دیوار اتاق کرد و چند نفس عمیق کشید. 

< چند دقیقه بعد 
 دکتر که حاال چند دقیقه ای می شــد که روی صندلی نشســته بــود کمی خودش را 
جا به جا کرد و گفت: »این صندلیه اذیتم می کنه، راحت نیستم روش، انگار میخ داره، به 
نظر تو االن باید چیکار کنم؟« گفتم: »خب اگه اذیتید بلند شید روی اون یکی صندلی 
بشــینید« دکتر همین کار را کرد، از جایش بلند شــد و روی صندلی بعدی نشست و 

بعد گفت: »این شد یه چیزی، عقل آدم میگه بلند شو روی یه صندلی دیگه بشین...
به همین منوال چند دقیقه دیگر هم گذشت و پس از آن دکتر شروع به ورانداز کردن 
صندلی دوم کرد، بعد گفت: »جیر جیر می کنه، زهوارش در رفته، بعد لب و لوچه اش 
را چپ و چوله کرد و گفت: »روی صندلی دیگه بشینم؟« گفتم: »بشینید« و او نشست 
و چند دقیقه دیگر به همین منوال گذشــت. بعد دکتر باز هم لب باز کرد که: »انگار 
پایه هــاش لََقن، صندلی هاتون درب و داغوننا، عوضشــون کنید« و بلند شــد و روی 
صندلی بعدی نشســت. ســرتان را درد نیاورم آقای دکتر تمام صندلی اتاق را امتحان 
کرد و چند دقیقه ای رویشــان نشست و از هر کدام ایراد گرفت. دست آخر به صندلی 
آخری که رسید گفت: »فکر می کنم ایراد از صندلی ها نبود، احساس می کنم فضای این 
اتاق خفه اس، در و دیوارش هم که رنگ نشده دل آدم می گیره، موافقی بریم تو اتاق 
بغلی بشــینیم؟ گفتم: »بریم« تا آمدیم برویم دکتر دستش را روی شانه من گذاشت 
و گفت: »اگه اون اتاق هم مثل اینجا بود چی؟« گفتم: »خب میریم تو اون یکی اتاق 
می شینیم« گفت: »اگه اونجا هم اینطوری بود چی؟« گفتم: »اتاق بعدی« گفت: »اگه 
اونجــا هم اینطوری بود چی؟« گفتم: »اتاق بعدی« گفت: »اگه همه اتاقهای دفترتون 
اینطوِری بودن چی؟« گفتم: »همشون« گفت: »همشون« گفتم: »نمی دونم« گفت: 
»باهــوش بودی که« بعد همزمان با بیان کردن این جمله دِر خروج را نشــانم داد و 
گفــت: »بگو« گفتم: »باید بریم بیرون؟« گفت: »شــاید اتاقای بعدی تو جاهای دیگه 
بهتر باشن، شاید همین بیرون از این در هوا بهتر باشه و حالمونو خوب کنه، مخالفی؟« 
گفتم: »مخالف نیســتم، چون شــما میگی حتما باید بریم دیگه« گفت: »نه به خاطر 
اینکه من میگم، خودت باید به این نتیجه برسی، تو تو این اتاق، تو این دفتر یا راحتی 
یا نیستی، اگه راحتی که هیچ، بمون، اگه ناراحتی دو حالت داره، یا می تونی ناراحتیتو 
تحمل کنی، یا مثل من که صندلیا اذیتم می کردن و از روشــون بلند شدم، نمی تونی 
تحمل کنی، اگر نتونی تحمل کنی، چــاره اش اینه که بزنی بیرون دیگه، چون تو هر 

اتاقی که بری همینه دیگه، همین اذیِت و ناراحتِی همه جای این دفتر هست، چاره ات 
اینه که بزنی بیرون« 

قصه تمام شد؟ نه. دکتر چند دقیقه ای مرا پایید و بعد گفت: »همچین مسئله بغرنجی 
رو برات مطرح نکردم که موندی تو ِگل، برای اینکه فهمت بشه چی میخواستم بگم یه 
مثال می زنم. به نظر تو خدا برای چی ما رو آفریده؟« گفتم: »برای اینکه بهمون زندگی 
بده؟« گفت: اینم هســت ولی این همش نیست. یه جنین رو در نظر بگیر که تو شکم 
مادرشــه، اونجا براش خوبه، خوشاینده، راحته توش، می فهمی؟ اما سوال اینجاست که 
این جنین تا چه زمونی تو شــکم مادرش احساس راحتی می کنه؟ جواب اینه: »تا یه 
زمان خاصی« بعد از اون، دیگه اون تو موندن براش خوب نیست واسه همین تو مرحله 
بعدی از اونجا جدا می شــه و پا به دنیا مــی ذاره و در مرحله جنینی به مرحله نوزادی 
قدم می ذاره، تو اون دوران همیشه تو خواب نازه، گاهی هم بیدار میشه یا شیر میخوره 
یا از الی پلکاش آدم ها رو ورنداز می کنه، یه مدت که گذشــت( اون نوزاد یواش یواش 
بزرگ می شــه و به بچه خردسال و کودک و نوجوان و جوان و آدم بزرگ و میانسالی و 
پیری می رســه« داشتم با دقت به حرفهایش گوش می دادم، ادامه داد: »حاال می تونی 
جواب ســوالو بدی؟ خدا برای چی مــا رو آفریده؟« گفتم: »برای اینکه تجربه کنیم؟« 
گفت: »اینهمه مراحل رو ما آدم ها تو زندگیمون پشت سر می ذاریم چه اتفاقی برامون 
میفته؟« گفتم: »پخته تر می شیم؟« گفت: »جمله تو اصالح می کنم، به تکامل می رسیم، 
اون جنینه وقتی به تکامل رسید از شکم مادرش میاد بیرون، اون نوزاده وقتی به تکامل 

رســید پا به مرحله خردســالی می ذاره، خردســاله وقتی به تکامل رسید پا به مرحله 
کودکی میذاره، کودِک نوجوان می شــه، نوجواِن جوان میشــه، جواِن بزرگسال میشه، 
بزرگساِل میانسال و میانساِل پیر و کهنسال میشه، زندگی سرشار از به تکامل رسیدنه، 
حاال یه ســوال خیلی مهم ازت می کنم، اگه زندگی سرشــار از به تکامل رسیدنه پس 
مرگ چی میگه این وسط؟ ما چرا میمیریم؟ می تونی جواب این سوال رو بدی؟« گفتم: 
»خودتــون بگید« گفت: »مرگ اون درِ ورودیه که بهــت گفتم باید ازش بریم بیرون، 
آن چه که من تو این اتاق برای تو اجرا کردم، همین از روی این صندلی بلند شــدن و 
روی اون یکی نشستن و روی اون یکی و اون یکی و اون یکی نشستن مثل زندگیه. ما 
به این دنیا اومدیم تا به تکامل برسیم، مثل زمانی که من وارد این اتاق شدم و خسته 
بودم و دنبال یه صندلی می گشــتم که روش بشینم، وقتی زمان نشستن من روی اون 
صندلی تمام شد باید جام رو عوض می کردم تا به مرحله بعدی که شکل کاملتری از من 
رو می ساخت ورود پیدا می کردم، صندلی های بعدی مثل دوره های مختلف زندگی من 
رو یک قدم به سمت جلو هدایت کردن، یادته بهت گفتم »مرگ اون در ورودیه« ما تو 
این دنیا زندگی می کنیم دوره های مختلف رو مثل صندلی ها و اتاقهای این دفتر سپری 
می کنیم و دســت آخر به اون در می رسیم، جالبش اینجاست که اون در هم قسمتی 
از تکامل رســیدنه، یعنی وقتی ما از اون در رد می شــیم و میمیریم باز هم به تکامل 
می رسیم و پا به مرحله بعدی زندگی که دیگه تو این اتاق و تو این دنیا نیست می ذاریم، 
پس هدف خدا از آفرینش ما اینه که ما رو به تکامل برسونه، ولی چون ظرفیت یک دفعه 

به تکامل رسیدن رو نداریم این اتفاق به مرور و اندک اندک برامون می افته« 
قصه من و دکتر تمام شد، آن روز یکی از روزهای مهم زندگی من بود، چرا که به یک 
انتخاب بزرگ برای تغییر مســیر زندگی ام دست زدم و تصمیم گرفتم آن اتاق را ترک 
کنم، چند وقت بعد کارم را رها کردم و دیگر به آن دفتر پا نگذاشتم. هرچند که تاوانش 
را هم دادم اما امروز از اینکه آن تصمیم بزرگ را در زندگی ام گرفتم پشــیمان نیستم. 
شــاید آن در و دیوار، آن شــرایطی که در آن هنگام تجربه می کردم خودشان داشتند 
راه را به من نشــان می دادند اما آن زمان اگر کمک فکری دکتر نبود من گرفتن چنان 
تصمیمی نایل نمی شــدم، حضور دکتر یک اتفاق تصادفــی نبود، بلکه چراغی بود که 
مسیر پیش روی مرا روشن کرد و به من نشان داد که کدام راه را برای ادامه زندگی ام 
برگزینم. خیلــی از ما آدم ها در طول زندگی بارها در چنین شــرایطی قرار گرفته ایم 
و چون نمی دانســتیم که چه اقدامی باید انجام دهیم و انتخاب کدام مســیر عاقالنه تر 
اســت همواره در جا زده ایم و پس از سال ها همان چیزی بوده ایم که پیشتر بوده ایم. 
در حالیکــه تمام زندگی با حرکت به رو به جلو و پیشــرفت و تعالی روح و به آرامش 
رسیدن جسم همراه است. به قول دبی فورد کار ما شاید این است که تنها حقیقت را 
دریابیم و پا در مسیری بگذاریم که خداوند برایمان در نظر گرفته است. کشف حقیقت 
می تواند ما را در مسیر توسعه و پیشرفت در زندگی فردیمان یاری کند. شاید خیلی ها 
بگویند ما حقیقت زندگی مان را کشف کردیم و دریافتیم که ماندن و در جا زدن و دل 
به خوشی های کوچک ســپردن بسیار عاقالنه تر از این است که ناگهان با یک تصمیم 
بزرگ و شاید احساسی زندگی را با امواج پرتالطم مواجه کنیم که خطر غرق شدنمان 
در آن برابر شود. چنین دیدگاهی اصال نکوهیده و اشتباه نیست و نمی توان خط بطالن 
روی آن کشــید. اتفاقا اینگونه افراد چون به این دیدگاه رســیده اند و ماندن را به خطر 
کردن ترجیح داده اند باید به آن ها آفرین گفت چرا که در آن زمان حقیقتی که کشف 
کرده اند همان چیزی ســت که انجامش داده اند و این واقعا قابل تقدیر است. مهم این 
است که دریابیم ما می توانیم تا حد بسیار زیادی سکان کشتی زندگی مان را به دست 
بگیریم و از فرداهایی که پیش رویمان هستند و هنوز از راه نرسیده اند روزهای بهتری 
بسازیم و اتفاقات خوبتر و شگفت انگیزتری را برای خودمان رقم بزنیم. مهم این است 
که ســهمی که در زندگی و کشف حقیقت زیستی مان داریم را به نحو احسن برعهده 
بگیریم و به سرانجامش برسانیم و پای خوب و بدش بایستیم، حتی اگر اشتباه کردیم و 
روزی دریافتیم که سر بزنگاه تصمیم گیری باید مسیر دیگری را برای ادامه زندگی مان 
انتخاب می کردیم، ناراحت و پشیمان نباشیم؛ چرا که در آن برهه زمانی خاص که آن 
انتخاب خاص را انجام داده ایم با تجربه هایی که در آن زمان داشته ایم بهترین کار همان 
اقدامی بوده که از ما سر زده و انجامش داده ایم، این نیز خودش نوعی به تکامل رسیدن 
اســت، چرا که باالخره حتی اگر دیر هم شده باشد اشکالی ندارد، چون ما دریافته ایم 
که مســیر درست کدام اســت و ما با کدام تصمیم به ســرمنزل مقضود می رسیدیم. 
 آنچه مهم اســت کشف حقیقت زندگی و به سرانجام رســاندن سهمی که برعهده ما 

قرار گرفته، است. 

مهم این اســت که دریابیم ما می توانیم تا حد بسیار زیادی 
سکان کشــتی زندگی مان را به دست بگیریم و از فرداهایی 
که پیش رویمان هســتند و هنوز از راه نرسیده اند روزهای 
بهتری بســازیم و اتفاقات خوبتر و شگفت انگیزتری را برای 
خودمان رقم بزنیم. مهم این است که سهمی که در زندگی 
و کشف حقیقت زیستی مان داریم را به نحو احسن برعهده 
بگیریم و به سرانجامش برسانیم و پای خوب و بدش بایستیم، 
 حتی اگر اشــتباه کردیم و روزی دریافتیم که ســر بزنگاه 
تصمیم گیری باید مســیر دیگری را برای ادامه زندگی مان 
انتخاب می کردیم، ناراحت و پشیمان نباشیم؛ چرا که در آن 
برهه زمانی خاص که آن انتخــاب خاص را انجام داده ایم با 
تجربه هایی کــه در آن زمان داشــته ایم بهترین کار همان 
اقدامی بوده که از ما ســر زده و انجامش داده ایم، این نیز 
خودش نوعی به تکامل رســیدن است، چرا که باالخره حتی 
اگر دیر هم شده باشد اشکالی ندارد، چون ما دریافته ایم که 
مسیر درســت کدام است و ما با کدام تصمیم به سرمنزل 
 مقصود می رســیدیم. آنچه مهم اســت کشــف حقیقت 
زندگی و به سرانجام رســاندن سهمی که بر عهده ما قرار 

گرفته، است

آدم یا آدمهایی که مد نظر »ماکسیم گورکی« هستند در 
کجا زندگی می کنند؟ اصال وجود دارند؟ شاید باید در نگاه 
اول بگوییم که قرنهاست چنین انسانهایی از کره زمین رخت 
بر بسته اند و دیگر حتی یکی از آن ها را نمی توان پیدا کرد، 
آدمهایی که به قول شــاعر »یک موی سبیل لوطی وارشان 
هزاران بار بیش از هر ســفته و چک قدر و قیمت داشت« 
اما اگر کمی موشــکافانه تر به ماجــرا بنگریم درخواهیم 
یافت که پاســخ دیگری نیز برای این پرسش وجود دارد، 
اینکه به تعــداد آدمهای روی کره زمین، آدم مهربان، آدم 
دوست داشتنی و آدم ارزشمند وجود دارد به این مفهوم 
که هر یک از ما در درونمان یک »انســان خوب و مفید و 
حال خوب کن داریم« اما متاســفانه در کمال ناباوری به او 
اجازه نمی دهیم که از درونمان بیــرون بیاید و خودش را 
به بقیه نشان بدهد؟ شــاید یکی از مهمترین دالیلش این 
اســت که با خودمان فکر می کنیم که اگر به خوِد خوب و 
ارزشــمندمان اجازه دهیم به جای مــا تصمیم بگیرد و به 
جای خوِد بد یا خوِد متوســط ما در میــان جامعه به ادامه 
زندگی بپردازد دیگران از او سوءاســتفاده می کنند و به 
قول معروف کاله سرش می گذارند، چرا که اکنون زمانه ای 
ست که هر کسی باید هر چه در توان دارد را به کار بگیرد 

و کاله خودش را سفت نگه دارد که باد آن را با خود نبرد 
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? نگرانــی از گرانــی؛ مــردم تــاب و 
تحمل گرانی هــا را ندارند و از این وضع 
نگــران و ناراضی اند. هر بــار که درددل 
اقتصادی  پیام دهندگان درباره مشکالت 
و گرانی هــا را مطالعــه می کنم، ناراحت 
می شوم. آیا مسئوالن هم چنین احساسی 
دارند؟! فسوس که چنین نیست، اگر بود، 

چاره ای اساسی می اندیشیدند. علی
? اجــرای قانون؛ برخی از مســئوالن 
درباره موضوعی فقط دســتور می دهند، 
اما آن را اجرا نمی کنند. به عنوان نمونه 
و بــرای پیشــگیری از حــوادث ناگوار 
رانندگی، گفته بودند؛ توقف وانت بارها 
و میوه فروشــان در حاشــیه بزرگراه ها 
ممنوع است. اما متاسفانه همچنان شاهد 
حضور آنان در بیشتر بزرگراه های تهران 
هستیم. مســئول اجرای قانون کیست؟ 

علی اکبر از تهران
? قدردانــی از تکریــم مراجعان؛ مردم 
در مراجعه بــه ادارات دولتــی از جمله 
کالنتری ها انتظار دارند در کمترین زمان 
به کارشان رسیدگی شود. دوشنبه، مورخه 
بیســت و چهارم آبان برای رسیدگی به 
پرونــده ام، به دایره قضایی کالنتری ۱۱۰ 
شهدا رفتم، خوشبختانه توسط ماموران 
پرتالش به ویژه ســروان ترابی به سرعت 
رســیدگی شــد. از ســرهنگ حیدری؛ 
رئیس کالنتری بــه دلیل این که چنین 
شرایطی فراهم کردند تا رسیدگی به کار 
مراجعه کنندگان بدون اتالف وقت انجام 

شود، قدردانی می کنم. /محمد سخاوی
? علی از تهــران: شــرایط اقتصادی 
بسیاری از خانواده ها، مساعد نیست. از 
این رو برخی ها به دلیل مشکالت فراوان 
اقتصادی و معیشــتی، علــی رغم میل 
باطنی شــان و به دلیل این که سرمایه و 
درآمدی ندارند، زیر پوشش کمیته امداد 
قــرار گرفته اند تا بتواننــد هر ماه مبلغ 
ناچیزی دریافت کنند. روزهای گذشته، 
یکی از بســتگان، پیامک تهدیدآمیزی 
از کمیته امداد اســتان گلستان دریافت 
و بــرای من ارســال کــرد. وقتی متن 
تهدیدآمیز کمیته امداد استان گلستان را 
دیدم و خواندم، برای افراد تحت پوشش 
به دست تهدیدکنندگان  که روزی شان 
افتاده، متاثر شــدم. متن پیامک ارسالی 
کمیته امداد استان گلستان به شرح زیر 

است. علی از تهران
? مددجوی محترم! باتوجه به راه اندازی 
امداد هوشــمند، درصورتیکه  ســامانه 
شــماره تلفن همراه به نــام خود ندارید 
هرچه سریعتر از طریق دفاتر مخابراتی 
و پیشــخوان دولت اقدام و به همراه کد 
پســتی به مددکار خود اعالم فرمائید، 
درصورت عدم پیگیری مســتمری شما 

بصورت اتوماتیک قطع می شود. 
روابط عمومی کمیته امداد استان گلستان

? شــنبه مورخه بیست و نهم آبان، در 
خط چهار مترو به علت نقص فنی ترن، 
در ایستگاه پیروزی متوقف و مسافران را 
پیاده کردند، عده ای برای این که زودتر 
به کارشان برسند، مجبور شدند به باالتر 
از میدان شــهدا، خیابان شهید ناطقی، 
ایســتگاه تاکسی به مقصد میدان هفتم 
تیــر مراجعه کنند. )همــان طور که در 
تصویر( مشاهده می کنید، ساعت ۷:۴۵ 
تاکسی هم نبود و این مسئله باعث اتالف 

وقت مسافران شد. اکبر از تهران

? اســراف آب؛ تصویری که مشــاهده 
 می کنیــد، ســاعت ۷ صبــح، مورخه 
۲۹ آبان، از مقابل پیتزافروشــی جرس، 
 واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، 
 از اسراف آب تصفیه شده، توسط یکی از 
کارکنان پیتزافروشی گرفته ام. با این که 
مسئوالن درباره کمبود و صرفه جویی در 
متاسفانه  مصرف آب، هشدار می دهند، 
ایــن واحد صنفی بــا بی اعتنایی به این 
موضوع، بیشتر روزها به کار غیرقانونی اش 
ادامه می دهد! علی - خبرنگار اجتماعی 

روزنامه آفتاب یزد
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یک قدم به جلوپیام کوتاه    27  14  14  3000  تحلیلی روانشناسانه به آنچه که 

سرنوشت برای ما در نظر گرفته است

نقدی بر رفتارهای خودخواهانه فردی در بستر روابط اجتماعی
هفته ای یه بار آدم باش! 
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 آفت�اب ی�زد - یوس�ف خاکی�ان: به رغ��م تم��ام بی توجهی ها و
 ک��م کاری های ادامه داری که در طول این س��الها به حوزه فرهنگ و 
هنر شده و به رغم اینکه حاال دیگر با اطمینان باالی 95 درصد می توان 
گفت ک��ه اوضاع اقتصادی خانواده ها به گونه ای ش��ده که دیگر کمتر 
به نیازهای فرهنگی و هنری و خوراک روح و روانش��ان می اندیشند و 
درصدد رفع آنها برمی آیند اما حداقل می توان به کورسوی امیدی که 
این روزها از روزنه کوچک شرایط سخت زندگی به روی مردم می تابد، 
دل بست. تابش ریز و دل انگیز نوری که می توان آن را اتفاقی نو و موثر 
در جهت آش��تی دادن مردم با فرهنگ و هنر )خاصه در حوزه کتاب و 
کتابخوانی( قلمداد کرد. می پرسید از چه چیزی حرف می زنیم؟ خدمت 

شما عرض خواهیم کرد. 
این روزها با واکسینه شدن مردم مراکز مختلف کسب و کار در سطح 
ش��هر باز ش��ده اند و مردم ماس��ک بر دهان و با رعایت پروتکل های 
بهداش��تی به تردد در خیابانه��ا و اماکن عمومی مبادرت می ورزند و 
رفت و آمد در معابر ش��هری، ایستگاه های اتوبوس و مترو، سینماها، 
س��الن های تئاتر، مراکز خرید و ف��روش، بازارچه ها، هایپرمارکت ها 
و... جریان دارد و به قولی زندگی )هر چند به سختی اما( دارد روال 
عادی خود را طی می کند. در حوزه موس��یقی هم که قول مس��اعد 
داده اند کنسرت ها از همین آذر ماه که امروز اولین روز آن را سپری 
می کنیم، آغاز ش��ود و چه بس��ا که در برخی ش��هرها آغاز هم شده 
باشد. در این میان اما مردمی که   به صورت پیاده یا به صورت سواره 
بر خودروهایش��ان در خیابان ها و بزرگراه ها تردد می کنند یک المان 
جدید را در بخش های مختلف شهر می بینند که متاسفانه بسیاری از 
آنها از کنارش به سادگی عبور می کنند و شاید حتی نگاهکی هم به 
آن بیندازند و حتی مردمک های چشمانش��ان درشت شود که: »چه 

جالب، این مدلیش رو دیگه ندیده بودیم«
م��ی خواهیم درب��اره بیلبوردهای ش��هری صحبت کنی��م، اما نه آن 
بیلبوردهایی که در برخی ش��ان عکس بازیگران وجود دارد و هر کدام 
مش��غول تبلیغ یک کاالی مصرفی هس��تند و البد ب��رای قرار گرفتن 
عکسش��ان در کنار یک فرش، یک خمیر دندان، یک گوش��ی موبایل 
و هزاران چیز دیگر کلی پول از ش��رکت به عنوان دس��تمزد مورد نظر 
گرفته اند )که البته ش��اید حق هم داشته باش��ند، باالخره چهره اند و 
حضور تصاویرشان در کنار یک کاالی مصرفی در بیلبوردهای خیابانی 
کمک ش��ایانی به فروش بیشتر آن محصول می نماید(. در این گزارش 
بنا داریم درباره بیلبوردهای شهری که به یک کاالی خاص اختصاص 
دارند و به تازگی در بخش های مختلف ش��هر نصب شده اند بپردازیم، 
بیلبوردهایی که این بار نه یک کاالی تجاری، بلکه یک کاالی فرهنگی 
را تبلی��غ می کنند. کاالیی تحت عن��وان کتاب. حتما این بیلبوردها را 
دیده اید. تابلوهای بزرگی که در دیواره پل های عابر پیاده نصب شده اند 
در رویش��ان عکس یک نفر قرار گرفته و در کنارعکس او تصویر چند 
کتاب ردیف شده اس��ت. این یعنی نویسنده کتابهایی که تصویرشان 
روی بیلبورد قرار دارد، فردی اس��ت که عکسش در کنار تصویر کتابها 
ق��رار دارد. با درصد باالیی از اطمینان می توان بیان کرد که این قبیل 
اتفاقات در جامعه ای مانند ایران بس��یار کم رخ می دهد، این ادعا را  با 
تجربه س��الها زندگی در این سرزمین بیان می کنیم، چطور؟ کافیست 
س��ری به خاطرات گذشته تان بزنید، در کدام برهه زمانی سراغ دارید 
که یک کاالی فرهنگی، آنهم کاالیی مانند کتاب که در روزگار کنونی 

بجز قشر خاصی که همیشه در پی آن هستند، طرفدار چندان دیگری 
ندارد، ممکن اس��ت عده ای بگویند فیلم ها و سریالهای نمایش خانگی 
که تبلیغاتشان روی بیلبوردهای شهری قرار می گیرد، کاالی فرهنگی 
نیستند؟ جواب این است؛ چرا، آنها هم کاالی فرهنگی هستند اما قرار 
گرفتنش��ان روی بیلبوردهای ش��هری به دلیل منافع اقتصادی است، 
یعنی پدیدآورندگان و س��رمایه گذاران این فیلم ها و س��ریال ها به این 
دلیل که می خواهند فروش بیش��تری داش��ته باشند حاضر می شوند 
پول بدهند تا تصویر کاالی فرهنگی ش��ان روی بیلبوردهای ش��هری 
تبلیغ ش��ود، اما درباره مسئله کتاب قضیه کامال تفاوت دارد، در حوزه 
کت��اب، اولین هدف حتی در بخش تبلیغ��ات بازرگانی انجام یک کار 
فرهنگی س��ت. به این مفهوم که وقتی کتاب مش��هور سووش��ون اثر 
س��یمین دانش��ور به همراه چند کتاب دیگر از این نویسنده فقید در 
کنار تصویر خودش روی بیلبوردهای شهری قرار می گیرد، بیانگر این 
است که عده ای مشغول تالشند که فرهنگ کتابخوانی را در میان مردم 
دوباره رواج دهند و کاری کنند که جامعه به س��مت مطالعه و آگاهی 
یافتن دست پیدا کند، این یک اتفاق بی نظیر است که در طول سالها 
و حتی دهه های گذشته به ندرت در سطح جامعه شاهد آن بوده ایم. 
تبلیغات کتابها روی بیلبوردهای ش��هری مانند حرکتی مثبت و قابل 
تقدیری اس��ت که صداوس��یما با تولید برنامه ای مانند »کتاب باز« در 
ح��وزه معرفی و گفتگو و تبادل نظر درب��اره کتاب انجام داد. اگر نیک 
بنگریم برنامه »کتاب باز« که امیدواریم روند تولید و پخش قسمت های 
جدیدش ادامه داشته باشد مانند الماسی در میان برنامه های تلویزیون 
می درخش��د و به قول معروف س��ری از برنامه های دیگر تلویزیون سوا 
دارد. حال این اتفاق خوش یمن در حوزه تبلیغات ش��هری از تلویزیون 
به سطح ش��هر آمده که می توان از آن به عنوان یک اتفاق فوق هنری 
یاد کرد. اما اگر نیک بیندیش��یم درباره این رخداد مهم فرهنگی چند 
مطلب را می توان بیان کرد. مطالبی که باید به س��مع و نظر مسئوالن 
 شهری و کس��انی که این طرح بسیار خوب را در سطح شهر عملیاتی 

کرده اند، برسد. 
1- اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اجرای چنین طرحی 
به صورت موقتی س��ت یا قرار اس��ت ادامه داشته باشد؟ تجربه نشان 
 داده که هر اتفاق خوب فرهنگی که قرار بوده در این س��رزمین بیفتد

 پس از مدتی با مانع مواجه شده و در میانه راه از ادامه باز مانده است، 
البته این در شرایطی است که قصدی بر ادامه دادن وجود داشته باشد 
اگرن��ه وقتی تصمیم گیرندگان اجرای یک ط��رح از ابتدا بنا را بر این 
گذاش��ته اند که برای مدت کوتاهی یک طرح را عملیاتی کنند، دیگر 
حتی اگر آن طرح با مانع هم برخورد نکند و کامال موفقیت آمیز اجرا 

ش��ود، پس از پایان مهلت مقرر خود به خود جمع خواهد شد و ادامه 
نخواهد یافت. اتفاقا نکته همین جاس��ت، در طول این گزارش از اتفاق 
فرهنگی خوبی سخن گفتیم که این روزها در سطح شهر در حال وقوع 
اس��ت، اتفاقی که نیک اگر بنگریم نباید مقطعی و کوتاه مدت بوده و 
باید ادامه داش��ته باش��د، به عبارت بهتر باید بیان کنیم که اساسا هر 
اتفاق خوب فرهنگی را نباید برای یک مدت کوتاه عملیاتی کرد و بعد 
آن را رها نموده و پی کار خود رفت که اگر چنین کنیم تمام زحمتی 
که بابت رخ دادن آن اتفاق خوب فرهنگی در آن زمان کوتاه کشیده ایم 
پس از مدتی هدر رفته و به فراموشی سپرده خواهد شد. اصوال فرهنگ 
مقوله ای ست که نیاز به سرمایه گذاری و کار بلند مدت دارد، این یعنی 
در طرح معرفی کتاب توس��ط بیلبوردهای تبلیغاتی شهری هدف باید 
ادامه دار بودن این مسئله در طول زمان باشد نه برای یک مدت کوتاه 

و مقطعی. 
2- ح��ال بیایید فرض کنیم که قرار اس��ت این رخداد خوب فرهنگی 
ادامه داشته باشد و در طول زمان کتابهای دیگری از نویسندگان دیگر 
معرفی شوند، در چنین حالتی پرسش این است که روند این انتخاب ها 
چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است کتابها بر اساس نوع اندیشه نویسندگان 
برگزیده ش��وند و تصویرشان روی بیلبورها قرار بگیرد یا هر کتابی که 
خوب بود و قابلیت مطالعه داشت می تواند در این انتخاب ها قرار بگیرد؟ 
کتاب های خارجی که ترجمه شده اند چطور؟ کتابهای قدیمی که بسیار 
مشهورند چه؟ کتابهای نویسندگان و شاعران جوانی که  فقط یکی دو 
اثر مکتوب دارند و زیاد مشهور نیستند چه؟ کتابهای علمی، کتابهای 
تخصصی، کتابهای رمان، کتابهای ش��عر، کتابهای فلس��فی، کتابهای 
تاریخی و... چطور؟ این دس��ته بندی ها یک مس��ئله را برای ما روشن 
می کند، اینکه با توجه به انبوه عظیم کتایهای موجود )چه قدیمی، چه 
جدید، چه خارجی و چه ایرانی( طرح مورد نظر قابلیت ادامه داشته و 

همیشگی بودن را دارد.
3- نکته مهم این است که باالخره انجام هر کاری در این سطح توسط 
هر نهاد یا ارگانی هزینه بر اس��ت و به بودجه نی��از دارد، بودجه ای که 
بی ش��ک در نظر گرفت��ن آن را می توان نوعی س��رمایه گذاری قلمداد 
ک��رد چرا که منفعتش در آینده نصیب همین جامعه ای می ش��ود که 
امروز در حال هزینه کردن برای انجام آن اس��ت. این مس��ئله مصداق 
بارز آن جمله ای س��ت که می گوید: »در حوزه های فرهنگ و هنر هر 
پولی که خرج کنی در واقع نوعی س��رمایه گذاری محس��وب می شود، 
ن��ه هزینه و حی��ف و میل کردن پول.« البته که بای��د این موضوع در 
ذهن متولیان امر جا بیفتد چرا که آنطور که تاکنون باد وزیده و شاخه 
جنبیده مسئوالن امر به این مسئله باور ندارند که پول خرج کردن برای 
فرهنگ و هنر سرمایه گذاری اس��ت نه هزینه. این را می شود از وجود 
 معضالت بیشماری که در طول این سالها در حوزه فرهنگ و هنر تلنبار

 شده دریافت. به هر روی همه ما باید یک مسئله را بپذیریم و باور کنیم، 
آن هم این اس��ت که در جامعه کنونی و در این برهه خاص زمانی در 
یک گذرگاه تاریخی قرار داریم. همه ما می دانیم که همه ما از فرهنگ 
مطالعه دور شده ایم و کتاب دیگر برایمان در اولویت نیست، در حالیکه 
باز هم همه ما به خوبی به این امر واقفیم که این عنصر مهم می تواند 
نقش س��ازنده ای در خوب شدن حال روح و روان ما داشته باشد، حال 
هم برای مردم و هم برای مس��ئوالن ش��رایطی پیش آمده که کتاب 
و کتابخوانی آش��تی ای دوباره  داش��ته باش��یم و با توجه کردن به این 
بیلبوردها و آنچه بر رویشان تبلیغ شده به مرحله ای برسیم که با کتاب 
را به عنوان مهمترین کاالی فرهنگی دوباره وارد سبد خانواده هایمان 
کنیم و آن را مورد استفاده قرار دهیم، این مسئله البته به قیمت کتابها 
و تورمی که در جامعه هست نیز بستگی دارد، مسلما وقتی قیمت کتابها 
عادالنه باشد و تورم در سطح معمولی قرار داشته باشد مردم به خرید 

کتاب و مطالعه آن روی خوش نشان خواهند داد. 

تحلیلی بر یک اتفاق خوب فرهنگی در جامعه

»کتاب - شهر«

رویکرد مجلس یازدهم 
در سیاستگذاری کنترل اجتماعی

ادامه از صفحه اول:
انتقاد از این مسئله در چرخش »گفتمان مجازات« دهه اول انقالب به »گفتمان 

ترمیم« در دوره اصالحات بسیار اهمیت داشته است. 
ورود قانونگذاری به هنجارهای حوزه سبک زندگی، آداب و رسوم و شیوه های 
قومی همیشه منتقدانی داشته است؛ از جمله، این ورود، نوعی تجاوز به حریم 
خصوصی افراد تلقی می شود. هر چند بسیاری از حقوقدانان لزوم وضع قوانین 
را در کنار قواعد اخالقی یادآور ش��ده اند؛ اما همزمان بر تفاوت هدفها، قلمرو 
و ضمان��ت اجراها در دو مقول��ه قانون و اخالق تاکی��د دارند؛ و حتی برخی 
اندیش��مندان مانند زاس )Szasz( معتقد هستند دولت هیچ وظیفه ای در 

زمینه کنترل مسائل خصوصی و اخالقی شهروندان ندارد. 
در هم آمیختگ��ی مرزهای گناه و جرم در قانونگذاری کیف��ری ایران بعد از 
انقالب، در قالب گفتمان » مجازات« صورت گرفته است. لزوم اصالح این درهم 
آمیختگی و مرزبندی بین جرم، کجروی و گناه، در گفتمان علمی )دانشگاهیان، 
و جرم شناسان( و هم در گفتمان رسمی دولتی از جمله نمایندگان مجلس 
طرفداران جدی داشته است. آن ها منتقد قانونگذاری کیفری بر اساس دیدگاه 
قیم مدارانه هستند که خود را مجاز به دخالت در قلمرو رفتارهایی می داند که 
به نظر می رس��د در چارچوب اخالقی و دینی جای می گیرند و کنترل آن ها 
وظیفه سایر ابزارهای کنترل اجتماعی مانند جامعه مدنی، نظام های آموزشی، 

فرهنگی، دینی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و خانواده است. 
ش��واهد موجود از رویکرد مجلس یازدهم در مسائل کنترل اجتماعی نشان 
می دهد که این مجلس با توجه به نگرش اقش��ار حامی خود، از طریق جرم 
دانستن برخی رفتارها به پشتیبانی از ارزشهای پذیرفته شده آن ها می پردازد؛ 
اما خواسته اکثریت قابل توجهی از جامعه با ارزش های آن ها همخوانی ندارد. 
بر این اساس اگر مجلس بخواهد از طریق توسل به حقوق کیفری، در صدد 
 تحمیل خواسته های مورد پذیرش قشر محدودی از جامعه بر اکثریت جامعه

 بر آید شکاف اجتماعی و فرهنگی جامعه را عمیق تر خواهد کرد. 
استفاده مجلس از حقوق کیفری به عنوان در دسترس ترین و موثرترین ابزار در 
خدمت تحمیل ارزشهای مورد قبول خود، دیگر با تعابیری مبهم و کلی مانند 
»انحطاط اخالقی جامعه«، »برهم زننده نظم و امنیت عمومی« و »جریحه دار 
کردن عفت عمومی« قابل توجیه نیست. این رویکرد و نگاه سلبی به مسائل 
کنترل اجتماعی در آستانه قرن 15 شمسی که جامعه ایران تشنه رویکردهای 
ایجابی و ترمیمی در مسائل اجتماعی و فرهنگی است، هزینه های سنگینی را 
بر پیکره جامعه ایران وارد خواهد نمود. جامعه ای که این روزها در زیر مسائل 
اقتصادی و معیشتی قد خم نموده است و تاب و توان رویکردهای سلبی را در 

مسائل اجتماعی ندارد.

»چهلمین امید...« در برادوی 
آفتاب یزد: معتبرترین جشنواره تئاترهای مونولوگ جهان »یونایتد سولو« آماده 
اس��ت تا از نمایش »چهلمین امید یا بیست وهشتمین زن!؟« به نویسندگی و 
کارگردانی صائب میر و بازی سهیل بابایی در آف برادوی میزبانی بکند. نمایش 
»چهلمین امید یا بیست وهشتمین زن؟!«، داستان عجیب خود را این بار در مرکز 
تئاتر ROW واقع در خیابان ٤2 برادوی نیویورک که هر س��اله در بخش آف 
برادوی قرار دارد، روایت خواهد کرد و این شامل یک مجوز اجرای دوساله برای 
گروه ها در برادوی است که در صورت آماده نشدن هر گروهی برای امسال، اجرا 
برای سال بعد تمدید خواهد شد. نمایش »چهلمین امید یا بیست وهشتمین زن؟!« 
پیش از این در دهمین جشنواره تئاتر Artokraina سن پطرزبورگ روسیه، که 
سال2٠19 برگزار شد و مختص تئاترهای آوانگارد بود، برنده جایزه بهترین تئاتر 
این جشنواره شد و همچنین منتخب حضور در فستیوال تئاتر مکناس مراکش، 
برگزیده حضور در فستیواِل تئاترِ آبی هند، جش��نواره pro act fest اوکراین، 

فستیوال تئاتر فیزیکال گرجستان و جشنواره میتامبو زیمبابوه نیز شده است.

افشین غیاثی بازیگر تئاتر و سینما درباره جدیدترین فعالیت نمایشی خود 
گفت: با حضور هنرجویان افغانس��تانی در حال آماده سازی نمایشی هستم 
که نگارش متن آن را س��عید سالمی به عهده دارد. بازیگر نمایش »ما کی 
هس��تیم« ادامه داد: حدود 5 الی ۶ سال اس��ت که در حال آموزش تئاتر 
به هنرجویان افغانس��تانی ام هس��تم و آخرین کالس من با این هنرجویان 
کامال آکادمیک اس��ت و قرار ش��ده تا نتیجه ۷ م��اه تمرین مان را در یکی 
از س��الن های تئاتر به صورت حرفه ای اجرا کنیم . بازیگر سریال »موچین« 
درباره روند تمرین ها بیان کرد: این اثر به صورت کامال کارگاهی برای بهار 
1٤٠1 روی صحنه خواهد رفت و در روند تمرین و اجرا هنرجویان با مبانی 
بازیگری و کارگردانی به صورت تجربی آشنا می شوند. بازیگر سریال »آوای 

ب��اران« در بخ��ش دیگر این گفتگو درباره کارهایش ش��خصی خودش در 
زمین��ه بازیگری نیز توضیح داد: اکنون به عنوان بازیگر در نمایش »بودای 
بزرگ کمک ش��ان کن« به کارگردانی نادر نادرپور در تماش��اخانه اهورا به 
ایف��ای نقش می پردازم. همزمان با این اثر نمایش��ی در پروژه س��ینمایی 
»تس��ت آخر« به کارگردانی حس��ین ش��هابی جلوی دوربین بازی خواهم 
داش��ت. به گزارش صبا، بازیگر س��ریال »پریا« با اش��اره به ادامه بازی در 
نمایش ه��ا بعد از همه گی��ری ویروس کرونا بیان کرد: برای ما که عاش��ق 
تئاتر هس��تیم ش��رایط کرونا هم باعث دوری از صحنه نشد و در این مدت 
با نمایش »ی��ک گاز کوچولو« به کارگردانی فقیهه س��لطانی روی صحنه 

رفتیم.

جوایز »کمرایمیج« اهدا شد
 جوایز جشنواره »کمرایمیج« شامگاه 2٠ نوامبر اهدا شد. در این دوره از جوایز، 
راب��ی رایان برای فیلمبرداری فیلم »بیا بیا« به کارگردانی مایک میلز با بازی 
»واکین فینیکس« در نقش اصلی برنده جایزه قورباغه طالیی س��ال 2٠21 
شد. این فیلم داستان یک خبرنگار رادیویی است که به همراه خواهرزاده اش 
به شهرهای مختلف آمریکا سفر می کند. »رابی رایان« از سوی هیئت داوران 
برای نگاه دقیق و متواضعانه اش وثبت تصاویری که روح آدمی را لمس می کند، 
تحسین و تجلیل شد. رایان که برای فیلمبرداری فیلم جدیدش در مجارستان 
به سر می برد با ارسال یک پیام ویدیویی از فیلم »بیا بیا« به عنوان یک فیلم 
کوچک یاد کرد که عواملش پیش از دوره کرونا مثل گروه بازیگران س��یرک 
به دور و اطراف سفر می کردند. به گزارش صبا، فیلمبرداری برونو دلبونل در 
جدیدترین کار جوئل کوئن با عنوان »تراژدی مکبث« نیز جایزه قورباغه نقره ای 
فس��تیوال را از آن خود کرد. جایزه قورباغه برن��زی را نیز گریگ فریزر برای 

فیلمبرداری فیلم علمی تخیلی »تلماسه« ساخته دنی ویلنوو کسب کرد.

مفقودی
برگ س�بز، بیم�ه نامه، وکالت نامه خری�د و کارت خودرو س�مند مدل 1390 ش 
شاسی:NAACJ1JCXBF277419ش موتور:14790000342ش پالک: 16 ایران 

643 ل 34مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
آق�ای علی صادقی مالک س�واری پژو ROAرنگ نوک م�دادی – متالیک مدل 
1387  به ش�ماره پالک 816 د 77 -  ایران 19 به ش�ماره موتور 11686105765 
ش�ماره شاسی 61700423 به علت فقدان اس�ناد فروش )برگ کمپانی( تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع درشهرک پیکانشهر– ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آفت�اب ی�زد - مری�م درویش: ای��ن روزها 
نمایشگاه آثار مولود عکاف زاده در گالری »ژاله« 
برپاس��ت. عکاف زاده در این مجموعه 23 تابلو 
به نمایش گذاشته اس��ت که در آن ها ترکیبی 
از طراحی و گلدوزی دیده می ش��ود. تابلو های 
کوچک این مجموعه روی پارچه زیر سازی نشده 
و تابلو های بزرگ روی پارچه بوم کار ش��ده اند. 
عکاف زاده درب��اره گرایش خود به کار با پارچه 
و دوخت گفت: زمانی که پایان نامه کارشناسی 
خ��ود را کار می ک��ردم پارچه و ن��خ به متریال 
اصلی کار هایم تبدیل ش��د و ب��ه جای متریال 
رایج نقاشی، با استفاده از کالژ پارچه های رنگی 
ک��ه از لب��اس کار هایم جمع آوری ک��رده بودم 
پروژه پایان نامه خ��ود را انجام دادم. پس از آن 
در دوره کارشناسی ارشد استفاده من از دوخت 
و دوز بیش��تر ش��د و تا جایی پیش رفت که به 
ترکیب گل��دوزی با مواد مختلف تبدیل ش��د. 
عکاف زاده ادامه داد: ذهنم همیش��ه پیگیر بود 
که از چیز های مختلف در نقاشی استفاده کنم 
و در نهای��ت پارچه به خاط��ر اتفاقات غیرقابل 
پیش بین��ی که داش��ت مرا بیش��تر جذب کرد. 
هرچند این کار س��ختی های زی��ادی هم دارد 
و اش��تباهات آن معموالً قابل جبران نیست اما 
کار روی پارچه زیرس��ازی نشده را می پسندم. 
او درب��اره امکان��ات و محدودیت های��ی که این 
تکنیک در اختیار هنرمند می گذارد گفت: قطعاً 
دوخت نس��بت به کار با رن��گ محدودیت هایی 
دارد. نقاش وقتی با رنگ کار می کند دس��تش 
بس��یار باز اس��ت و می تواند در مراحل مختلف 
کار تغییراتی ایجاد کن��د اما چیزی که دوخته 
می ش��ود را نمی ت��وان تغیی��ر داد. اما برای من 
تک��رار و مداومت دوخت و اینکه می توانس��تم 
کارم را همه ج��ا بب��رم جذاب ب��ود. کار کردن 
آرام و ممت��د در این تکنی��ک برایم لذت بخش 
اس��ت و ب��ا ای��ن آرام کار ک��ردن و فکر کردن 
در زم��ان کار ارتباط زیادی گرفتم. احس��اس 
می کنم مخاطب هم متوجه می ش��ود که چقدر 
زمان برای این کار ها صرف شده است و همین 

باعث می ش��ود جذب کار بش��ود و ظرافت های 
آن را بیش��تر مورد توجه ق��رار دهد. عکاف زاده 
درب��اره موضوع آثار خود گف��ت: هر هنرمندی 
تجربه زیس��ت خود و آنچه در اطرافش هس��ت 
را به نوعی وارد کار هایش می کند. برای من نیز 
 فضای خانه و محیط اطرافم اهمیت داشت و به 
همین دلیل در این آثار بیش��تر فیگور خانم ها 
دیده می ش��ود و قصد داشتم مش��غولیت های 
زن معاصر را نش��ان دهم. از نظر بصری تأکیدم 
بیشتر بر روی دوخت ها است و این نقوش رنگی 
را از فضای خاکس��تری روزمره بیرون آوردم. او 
با اش��اره به اینکه بی��ش از زنانگی، تأکیدش بر 
انس��ان است، گفت: از زمانی که متریال دوخت 
وارد هنر های تجسمی ش��د نگاهی زنانه به آن 
وجود داش��ت و حتی دیدگاه فمینیس��تی را به 
آن مرتب��ط می کردند. اما من از ب��ه کار بردن 
این کلمات درباره آث��ارم خودداری کردم و در 
استیتمنت نمایشگاه نیز حرفی از زنانگی نزدم. 
افرادی که در این آثار دیده می شوند یک انسان 
هستند و تأکیدی بر زن بودن آن ها نشده است. 
قصد نداش��تم آدم هایی کالف��ه را در موقعیتی 
زجرآور در خانه نش��ان ده��م، بلکه آن ها را در 
حالت های��ی آرام و راح��ت می بینیم. وس��ایل 
آش��پزخانه نیز به عنوان ی��ک عنصر منفی در 
کار هایم نیامده است، بلکه آن ها مثل هرکدام از 
وس��ایل دیگر خانه هستند. نمی خواستم بگویم 
که زندگی این افراد به این وس��ایل آش��پزخانه 
محدود ش��ده است بلکه وسایل را لذت بخش و 
رنگی نش��ان داده ام. ع��کاف زاده درباره واکنش 
مخاطبان نس��بت به دوخ��ت به عنوان یک کار 
هنری گفت: عده ای تعج��ب می کردند که این 
کار ها هم می تواند نقاشی باشد و برایشان جالب 
بود که گلدوزی را با نقاش��ی و طراحی ترکیب 
کرده ام. برای کسانی هم که نگاه حرفه ای دارند 
این مس��ئله کاماًل جا افتاده اس��ت زیرا امروزه 
دوخت به عنوان یک متریال که امکانات بصری 
متفاوت��ی به هنرمند می دهد کاماًل رایج ش��ده 

است.

فیلم کوتاه سفیدپوش به کارگردانی رضا فهیمی 
در تازه ترین موفقیت های بین المللی خود برای 
حضور در بخش مس��ابقه  جش��نواره های اَمیتی 
ترکیه، کانبرا استرالیا، سلیمانیه عراق و سما سوئد 
پذیرفته شد. فیلم کوتاه داستانی »سفیدپوش« 
به عنوان اثر منتخب جشنواره های کلرمون فران 
فرانسه، شورت ش��ورتس ژاپن، کونکورتو ایتالیا 
و... تنه��ا نماینده  ایران در اس��کار2٠22خواهد 

بود. نمای��ش و رای گیری فیلم ه��ای کوتاه نیز 
در آکادمی اس��کار از تاریخ 1٠ تا 15 دسامبر به 
طول می انجامد و در نهایت )21دسامبر2٠21( 
15فیل��م ب��رای رفتن به مرحل��ه ی بعد معرفی 
خواهند ش��د. به گ��زارش ایرنا، س��فیدپوش به 
نویس��ندگی و کارگردانی رضافهیمی براس��اس 
قصه نعلبکی پنیر نوشته محمدصالح عال تولید 

شده است.

 تجسمی 

خبر کوتاه  

کشف نقوش رنگی از دل فضای خاکستری روزمره

تور جهانی »سفیدپوش« 

افشین غیاثی با افغان ها روی صحنه می رود
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آفتاب  یزد – نجمه حمزه  نیا : مصرف الکل موجب مش��کالت 
وخیمی برای سالمت شخص می شود اما مصرف  آن  در بارداری 
مخصوص��ا در ماه های اول یکی از آس��یب زننده ترین عوامل برای 
مادران باردار و فرزندش��ان اس��ت بنابراین اگر قصد بچه دار شدن 
دارید الزم است برای کمک به رشد و سالمت فرزندتان الکل را کنار 
بگذارید.اگر م��ادری در هنگام بارداری اقدام به مصرف الکل نماید 
کودک خود را در معرض خطر سندروم جنین الکلی  قرار داده است. 
مشکل عمده اینجاست که برخی از عوارض این سندروم غیرقابل 
بازگش��ت بوده و عوارض جدی از جمله مشکالت جسمی، ذهنی 
و رفت��اری را برای ک��ودک ایجاد می کند لذا با  توجه  به  اهمیت  
موضوع آفتاب یزد  در  اینباره  با  دکترحسین آقامیری ، متخصص 
مغزو اعصاب و دکترسیده واثق رحیم پرور، دکترای سالمت بارداری 

و دکتر سهیال عیسایی، دکتر روانشناس گفت و گو  کرده  است  .
در  ابتدا دکترآقامیری در این باره می گوید : سندروم جنین الکلی 
مجموعه ای از تغییرات در مغز و جسم جنین را شامل می شود که 

به دلیل مصرف الکل توسط مادر در دوران بارداری اتفاق می افتد.
وی اظهار کرد : به  طور کلی ژنتیک در آس��یب مغزی ناش��ی از 

سندروم جنین الکلی تأثیری ندارد و در نتیجه ابتال به این بیماری 
مستقیما با مصرف الکل توسط مادر در ارتباط است. هر چقدر مادر، 
در طول بارداری بیشتر الکل مصرف کند، احتمال بروز مشکالت در 

جنین افزایش می یابد.
این متخصص مغزو اعصاب ادامه داد : بیش��ترین آس��یب ناشی از 
مصرف الکل، در سه ماه اول بارداری اتفاق می افتد زیرا  الکل به بدن 
جنین نفوذ کرده و از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی کافی به جنین 
جلوگیری می کند. بر اساس برخی مطالعات، مصرف الکل در پدران 

نیز می تواند عالئم مشابهی در نوزاد به وجود بیاورد.
وی عنوان کرد : مراجعه به متخصص و تش��خیص به موقع جنین 
الکلی، در کاهش بروز اخت��الالت یادگیری و رفتاری در فرد مؤثر 
واقع می شود. مشکالت ناشی از سندروم جنین الکلی در کودکان 
مختلف، متفاوت است.این بیماری می تواند با شدت خفیف یا شدید 
بروز کند. عالئم ناشی از این سندروم ممکن است باعث معلولیت های 

ذهنی، ناهنجاری های جسمی و مشکالت رفتاری در فرد شود.
دکترآقامیری ابراز کرد : عواملی مانند مصرف س��یگار، سن باال یا 
تغذیه نامناسب و در معرض دود سیگار بودن در مادر می تواند عالئم 

سندروم جنین الکلی را تشدید کند.
این متخصص مغزو اعصاب می گوید : عالئم سندروم جنین الکلی در 
نوزاد، به دو صورت جسمانی و روانی بروز می کنند. عالئم جسمانی 
این سندروم عبارتند از  مشکالت جسمانی ، سر کوچک، کوتاهی 
قد، وزن کم ، ناهماهنگی اعضای صورت )بینی کوچک و س��رباال، 
فاصله زیاد بین چشم ها، لب های نازک و دیگر مشکالت جسمی( و  

اختالل مادرزادی در قلب، نارسایی های بینایی و شنوایی .
وی بیان کرد : اختالالت روانی که به  دلیل  ابتال  به  سندروم جنین 
الکلی در نوزاد ایجاد می شود  عبارتند از مشکالت یادگیری و ناتوانی 
در تمرکز ، هوش پایین و عقب ماندگی ذهنی ، اختالالت گفتاری 
 و زبان ، اختالل حافظه ، مش��کالت رفتاری ، صرع ،  تکانش��گری ،

 ان��زوای اجتماعی ، بیش فعالی که ب��ا مراجعه به یک متخصص 
می توان عالئم را به شکل موفقیت آمیزی کاهش داد.

دکترآقامیری تصریح کرد :  برای سندروم جنین الکلی هیچ درمان 
قطعی وجود ندارد و فرد تا آخر عمر با عوارض این بیماری درگیر 

است. به همین دلیل پیشگیری بسیار اهمیت دارد. 
این متخصص مغزو اعصاب بیان کرد : کودکان مبتال به جنین الکلی 
به دلیل محدودیت های فیزیکی و مغزی، در تمام طول حیات خود 
به مراقبت های ویژه پزش��کی و آموزشی و تربیتی نیاز دارند و تنها 
در صورت دریافت خدمات اجتماعی ویژه و بهره مندی از سیستم 
آموزش��ی ویژه تا حدودی قادر به بهب��ودی ناهنجاری های بخش 
رفتاری و مغزی هس��تند. وی ادامه داد : اقدامات الزم برای کاهش 
عالئم بیماری سندروم جنین الکلی ش��امل دریافت مراقبت های 
پزشکی برای نارس��ایی های دیداری و شنیداری و ناهنجاری های 
قلبی ،دریافت خدمات ویژه تحصیلی مانند معلم خصوصی ، اقدامات 
به موقع برای یادگیری مهارت ه��ای اجتماعی ، مصرف دارو برای 
کاهش برخی از عالئم و انجام مش��اوره خانواده به منظور آگاهی از 
نحوه برخورد مناس��ب با کودک است .دکترآقامیری عنوان کرد: با 
پرهیز از مصرف الکل در دوران بارداری می توان از سندروم جنین 

الکلی در جنین پیشگیری به 
عمل آورد. مصرف الکل حتی 
در هفته های اول بارداری برای 
جنی��ن خطرناک اس��ت. این 
دوران بس��یار حساس است و 
حتی مق��دار کم مصرف الکل، 
عواق��ب ناخوش��ایندی در پی 
خواهد داشت. اگر قصد بارداری 
دارید، الزم است مصرف الکل را 

به طور کامل قطع کنید.
ای��ن متخصص مغ��زو اعصاب 
توضی��ح داد : دو پزش��ک ب��ه 

نام های دیوید اسمیت و کنت جونز  ، در سال ۱۹۳۷ و در دانشگاه 
واش��نگتن ، برای نقص های مادرزادی و تاخیرات رش��دی الگویی 
 ثبت کردند. این الگو   در کودکانی ایجاد می ش��ود که مادران آن ها 
در طول بارداری الکل مصرف کرده اند. این کودکان ناهنجاری های 
چهره ای مش��ابهی مانند صاف بودن ناحیه  زیربینی، کم باز ش��دن 
چشم ها و لب باالی نازک دارند. همچنین آنها از عیوب مغزی مانند 
کوچکی غیرطبیعی مغز و تاخیرات رشدی برخوردار بودند. جونز و 
اسمیت الگوی این نقص را سندرم جنینی الکل یا FAS نامیدند. 
این امکان وجود دارد که تنها برخی از این ویژگی های ظاهری در 
کودکانی که در معرض الکل بوده اند، اتفاق بیفتد. وی در پاسخ به 
این پرس��ش که "مصرف الکل در بارداری، چگونه روی جنین اثر 
می گذارد"، گفت: هنگامی که یک زن باردار الکل مصرف می کند، 
 الکل از جفت عب��ور کرده و نمو جنین را تحت تأثیر قرار می دهد

 )که ش��امل مغز هم می ش��ود(. در اثر قرارگرفتن در معرض الکل 
در س��ه ماهه  اول ب��ارداری، نقص های چهره ای رایج در س��ندروم 
جنین الکلی )FAS( بروز می کنند. درست زمانی که چهره در حال 
ش��کل گیری است. دکتر آقامیری می گوید :استفاده از الکل در هر 
زمانی در طول بارداری، باعث افزایش خطر ابتال به سندروم جنین 
الکلی می شود. زیرا در تمام طول بارداری، مغز در حال رشد می باشد.

< سندروم جنین الکلی یک بیماری جدی است
در ادام��ه نی��ز دکتر واثق رحیم پرور در اینباره خاطرنش��ان کرد :  
س��ندروم جنین الکلی یک بیماری جدی اس��ت که بر اثر مصرف 
الکل در دوران بارداری برای جنین ایجاد می ش��ود که می تواند تا 
سال های بعد در کودک باقی بماند و زندگی و سالمت او را به خطر 
بیندازد. وی بیان کرد : به طور کلی بیماری سندروم جنین الکلی 
 هی��چ درمانی ندارد لذا به همین خاطر باید پیش از باردار ش��دن، 
در حین بارداری و پس از آن با اجتناب از مصرف الکل از این بیماری 

پیشگیری کنید. 
این دکترای س��المت ب��ارداری اظهار کرد : مادران��ی که در زمان 
بارداری خویش الکل مصرف می کنند، ممکن است نوزادانی به دنیا 
آورند که مبتال به بیماری جنین الکلی باشند. این بیماری که  به 
FASD معروف است طیف وسیعی از اختالالت را شامل می شود. 
وی تصریح کرد : بیماری س��ندروم جنین الکلی می تواند خفیف و 
یا ش��دید باشد و ممکن است منجر به مشکالت جسمانی و روانی 

جنین شوند. 
 ) FAS( دکتر واثق رحیم پرور می گوید : س��ندروم الکل جنینی
نوع شدید بیماری جنین ناش��ی از مصرف الکل در بارداری است. 
اشخاصی که مبتال به FAS هستند ممکن است دارای مشکالت 
دیداری، شنوایی، حافظه،  تمرکز و عدم یادگیری و ارتباط شوند. با 
این وجود که این ناهنجاری ها در اشخاص به شکل متنوعی نمایان 
می شوند، در اکثر این اشخاص این آسیب و صدمه دائمی می باشد.

این دکترای سالمت بارداری ابراز داشت : زمانی که یک مادر باردار 
الکل مصرف می کند، مقداری از الکل مصرف شده با عبور از جفت 
به جنین می رسد. بدن یک جنین توانایی هضم الکل را مانند یک 
انس��ان بالغ  ندارد. الکل جذب ش��ده در جنین چگال شده و می 
تواند مانع از رس��یدن مواد مغذی و اکسیژن به ارگان های حیاتی 
جنین شود.وی تصریح کرد : صدمه وارد شده به دلیل مصرف الکل 
م��ی تواند در اولین هفته های بارداری وارد ش��ود، زمانی که هنوز 
م��ادر باردار، از حاملگی خود آگاه نیس��ت و در صورتی که مادر به 
طور ش��دید و مداوم  الکل مصرف کرده باش��د، ریسک صدمه به 

جنین افزایش می یابد.دکت��ر واثق رحیم پرور ابراز کرد : مطالعات 
محققان نشان می دهد که در سه ماه اول بارداری بیشترین آسیب 
ناش��ی از مصرف الکل به جنین وارد می ش��ود. با این وجود، طبق 
رهنمون های ارائه شده از طرفی آکادمی اطفال آمریکا، مصرف الکل 

در هر زمان از بارداری می تواند 
مضر باشد.این دکترای سالمت 
بارداری تشریح کرد : سندروم 
جنین الکلی طیف گسترده ای 
از مش��کالت را شامل می شود، 
احتم��ال دارد عالئم متعددی 
داشته باشد. این عالئم ممکن 
اس��ت خفیف یا شدید باشند . 
وی می گوید : عالئم س��ندروم 
جنین الکلی شامل سر کوچک 
، نب��ودن فرورفتگی باالی لب ، 
چشم های کوچک  ،لب باالی 
 کوچ��ک یا دیگر ویژگی ه��ای غیر طبیعی در ص��ورت ،وزن و قد 
زیر میانگین ، بیش  فعالی ،کمبود تمرکز ، تعادل ضعیف ، تاخیر در 
رشد جسمانی ،عدم توانایی در تفکر، صحبت، حرکت و مهارت های 
اجتماعی اس��ت .دکتر واثق رحیم پرور افزود : از جمله دیگر عالئم 
این بیماری توانایی ضعیف ارزیابی ،اختالالت یادگیری ،معلولیت 
 ذهنی ،مش��کالت قلبی ، نارس��ایی و فعالیت غیر عادی کلیوی ، 
غیر طبیعی شدن شکل پاها، دست ها و انگشتان و تغییرات خلقی 

و مزاجی شدید است .
این دکترای سالمت بارداری توضیح داد : با اجتناب از مصرف الکل 
در دوران بارداری می توان از سندروم جنین الکلی پیشگیری کنید. 
به خاطر داشته باشید که مصرف الکل می تواند حتی در هفته های 
ابتدایی بارداری، اثرات بسیار مخربی روی جنین شما داشته باشد. 
اگر به سالمت جنین خود اهمیت می دهید باید پیش از باردار شدن 
و در حین بارداری و شیردهی از مصرف مواد مضر مانند نوشیدنی های 
الکلی خودداری کنید تا از بروز س��ندروم جنین الکلی پیشگیری 
نمایید. وی عنوان کرد : هر چقدر تشخیص سندروم جنین الکلی 
زودتر انجام پذیرد، نتیجه گیری بهتری حاصل خواهد شد. اگر در 
دوران ب��ارداری الکل مص��رف کرده اید و گمان می کنید که فرزند 
شما به این سندروم مبتالست، به پزشک خود مراجعه کنید و او را 
 از مص��رف الکل در دوران بارداری آگاه کنید.دکتر واثق رحیم پرور 
ادام��ه داد : برای آنکه س��ندروم جنین الکلی در ش��خصی صورت 
 پذیرد، پزشک باید مشخص کند که آن شخص دارای ویژگی های 
 غیر طبیعی در صورت، نرخ رشد کم و مشکالت سیستم مرکز عصبی
 می باشد. این مشکالت میتوانند به صورتی فیزیکی نمایان شده و 
یا در رفتار شخص ظاهر شوند. این مسائل ممکن است به صورت 
پیش فعالی، عدم تعادل یا تمرکز یا اختالالت یادگیری نمایان شوند.

این دکترای سالمت بارداری تشریح کرد : با این وجود که سندروم 
الکل جنینی غیر قابل درمان قطعی است و آسیب های جسمانی 
و روانی آن تا همیش��ه باقی می مانن��د، اما برای کاهش عالئم آن 
عالج هایی وجود دارد. هر چه تشخیص زودتر صورت پذیرد، بهبود 
بیش��تری حاصل می شود. وی گفت : بس��ته به عالئمی که نوزاد 
مبتال به س��ندروم جنین الکلی دارد، ممکن است که به مالقات با 
پزشک های متخصص متعددی نیاز داشته باشد. آموزش های ویژه 
و خدمات اجتماعی می توانند به کودکان کم سن کمک کنند. برای 
مثال درمانگران گفتاردرمانی می توانند با کودکان نوپا کار کنند تا 
به آنها کمک نمایند که صحبت کردن را بیاموزند.وی خاطرنشان 
کرد : کودکانی که به س��ندروم جنین الکلی مبتال هستند، نیاز به 
خانه ای آرام و دوس��ت داشتنی دارند.  آنها ممکن است حساسیت 
بیشتری به تغییر در فعالیت های روزمره نشان دهند. کودکان مبتال 
به س��ندروم جنی��ن الکلی، در صورتی که در معرض خش��ونت یا 
سوءاستفاده در خانه قرار گیرند، بسیار مستعد هستند که در آینده 
دچار خشونت شدید شده یا به مصرف مواد مخدر روی آورند. این 
کودکان می توانند به خوبی از پس انجام فعالیت های روزانه بر بیایند، 

قوانین را دنبال کنند و برای رفتار مثبت خود جایزه بگیرند.
دکت��ر واث��ق رحیم پرور مطرح ک��رد : دارویی که ب��ه طور خاص 
برای مشکل سندروم جنین الکلی باشد وجود ندارد. با این وجود، 
داروهایی متعددی برای بهبود عالئم خاص موجود هستند که شامل 
داروهای ضد افسردگی برای معالجه مشکالت روانی و افکار منفی، 
محرک ه��ا برای درمان عدم تمرکز، بیش فعالی و دیگر مش��کالت 
رفتاری ، نورولپتیک برای درمان اضطراب و پرخاش��گری و داروی 
ضد اضطراب برای درمان اضطراب می ش��ود .این دکترای سالمت 
بارداری متذکر شد : آموزش های رفتاری می تواند در حل  مشکالت 
ناش��ی از سندروم جنین الکلی موثر باش��د. برای نمونه دوره های 
آموزش معاش��رت به کودکان مهارت های اجتماعی را برای ارتباط 
برقرار کردن با هم س��ن و س��االن خود آموزش می دهد. آموزش 
مهارت های اجرایی می تواند مواردی چون خویشتنداری، استدالل و 

رابطه علت و معلولی را در کودکان تقویت کند. 
وی افزود : کودکان مبتال به سندرم جنین الکلی نیازمند کمک های 
تحصیلی نیز هستند. برای مثال، یک معلم خصوصی ریاضی میتواند 
به یک کودک که در مدرسه به مشکل برخورده است، کمک کند.

دکتر واثق رحیم پرور گفت : برخی از والدین به دنبال درمان های 
جایگزین برای س��ندروم جنین الکلی فرزندش��ان هستند. چنین 
در  مان هایی ش��امل مواردی همچون ماساژ درمانی و طب سوزنی 
می ش��ود. عالوه بر این موارد، فعالیت های حرکتی مانند ورزش یا 

یوگا نیز می تواند در نظر گرفته شود.
< الکل به راحتی از سد جفت جنینی عبور می کند

در  ادامه  نیز دکتر  عیسایی در  اینباره  اظهار کرد :  نوشیدن الکل 
در دوران بارداری، ریس��ک ابتالی کودک به سندروم جنینی الکل 
را افزایش می دهد و حتی کودکانی که مادرانشان مقدار کمی الکل 
می نوشند، می توانند دچار »ناهنجاری های جنینی ناشی از الکل« 
بش��وند یا در آینده تعدادی از مشکالت ذهنی،  فیزیکی یا رفتاری 
را نش��ان دهند.وی توضیح داد :اگ��ر فردی در زمان حاملگی الکل 
مصرف کرده و نگران اس��ت که مبادا کودک وی مبتال به سندروم 
الکل جنینی باشد، باید در کودک خویش به دنبال عالئمی مانند 
وزن پایین هنگام تولد ، دور سر کوچک ،تاخیر رشدی ، بدشکلی 
های صورت، هماهنگی کم در حرکات ، توانایی کم در مهارت های 
اجتماعی، مشکالت یادگیری، مشکالت رفتاری مانند بیش فعالی، 

اضطراب زیاد ، بدش��کلی در انگش��تان ،نقایص کلیوی ، مشکالت 
قلبی ، مشکالت دیداری و شنوایی ، تغییرات خلقی شدید و هوش 
پایین باشد .این دکتر روانشناس اضافه کرد : به یاد داشته باشید که 
کودکانی نیز وجود دارند که این عالئم را با شدت کمتری گزارش 
می کنند، این کودکان را مبتال به »اثرات الکل جنینی« می نامند، 
مش��کالت همراه با سندروم الکل جنینی )FAS( با افزایش سن و 
بالغ ش��دن کودکان بیشتر می شود. این مشکالت می تواند شامل 
مشکالت سالمتی، مشکالت قانونی و ناتوانی در زندگی مستقالنه 
باشد. وی متذکر ش��د : کودکانی که از »اثرات الکل جنینی« رنج 
می برند اغلب مورد تشخیص و درمان قرار نمی گیرند این مسئله 
همچنان در مورد کودکان مبتال به اختالالت عصبی رشدی وابسته 
به مصرف الکل نیز  دیده می ش��ود. دکتر  عیس��ایی تصریح کرد : 
کودکان مبتال به س��ندروم و یا اثرات الکل جنینی دارای مشکالت 
بینایی، شنوایی، حافظه، آستانه توجه و ناتوانی در یادگیری و برقراری 
تعامالت اجتماعی هستند. رفتارهای کودکان مبتال به سندروم الکل 
جنین��ی و یا دارای اثرات الکل جنینی گاهی متخاصم به نظر می 
رس��د. امکان دارد در آزمون های هوشی نمرات خوبی کسب کنند 
اما نقایص رفتاری آنها اجازه عملکرد مناسب و سالم را به آنها نمی 
دهد. آموزش گسترده برای والدین، معلمین و پزشکان این کودکان 
اساسی است.این دکتر روانشناس می گوید که واضح است که زیاده 
روی در مصرف مشروبات الکلی در دوران حاملگی خطرناک است، 
اما هیچ س��ندی مبتنی بر اس��تفاده مقدار معینی الکل در دوران 
حاملگی و بروز نقایص خاص در کودک وجود ندارد البته در این بین 
عوامل دیگری مانند سن مادر، الگوی مصرف الکل و اینکه آیا مادر در 

هنگام مصرف الکل غذایی خورده یا نه، نیز موثر هستند. 
وی ادام��ه داد: اگرچه مطمئن هس��تیم با مص��رف مداوم و مزمن 
الکل در دوران حاملگی، سندروم الکل جنینی بروز خواهد کرد، اما 
احتمال زیادی وجود دارد که با مصرف گهگاهی الکل کودک دچار 
»اثرات الکل جنینی« شود. مسئله اصلی این است که تعداد زیادی 
از بان��وان در ماه های اولیه حاملگی خود، متوجه باردار بودن خود 
نیستند و امکان دارد که الکل بنوشند.دکتر  عیسایی عنوان کرد :  
از آنجایی که الکل به راحتی از سد جفت جنینی عبور می کند و 
جنین نیز در مقایس��ه با مادر، نسبت به دفع الکل توانایی کمتری 

دارد، مقدار زیادی از الکل در بدن جنینی متمرکز می گردد. 
این دکتر روانشناس بیان کرد  :  مادران که در سه ماهه اول حاملگی 

خود الکل می نوش��ند نوزادانی با شدیدترین عالئم سندروم الکل 
جنینی به دنیا می آورند. بدن جنین نمی تواند الکل را هضم کند 
 و الکل باعث می ش��ود اکس��یژن و مواد مغزی کمتری به بعضی
  ارگان های اساسی جنین برسد. سه ماه اول دوران بارداری زمان اصلی 
شکل گیری و رش��د مغز کودک است. در نهایت به نظر می رسد 
نتیجه این رویداد عدم ش��کل گیری ارتباط های خاص سلولی در 
مغز کودک باشد.وی خاطرنشان کرد : مسئله با اهمیت برای بانوانی 
که قصد باردار ش��دن دارند اتخاذ رفتارهای سالم و مراقبت زیاد از 
خود و جنین اس��ت. زنانی که در طی دوران بارداری از نوش��یدن 
 الکل پرهیز می کنند، ممکن است فکر کنند که در ماه های آخر 
می توانند الکل بنوش��ند، اما باید بدانیم که بعضی از اساسی ترین 

قسمت های رشد مغز در سه ماهه دوم و سوم رخ می دهد. 
دکتر  عیسایی افزود : حتی نوشیدن مقدار کمی الکل و یا مصرف به 
صورت گهگاهی )برای مثال فقط برای یکی یا دوبار( می تواند اثرات 

جدی بر سالمت جنین و کودک شما برجای بگذارد.
این دکتر روانش��ناس متذکر شد : بهترین راهکار برای ممانعت از 
ابتالی کودک به س��ندروم و یا اثرات الکل جنینی، پرهیز کامل از 
مصرف هرگونه مشروبات الکلی در طول دوره بارداری است. اگر در 
دوران بارداری الکل مصرف کرده اید، موضوع را حتماً با دکتر خود 
در میان بگذارید.وی در پایان گفت :به یاد داشته باشید که سندروم 
الکل جنینی درمان ناپذیر است اما میتوان برای کاهش شدت بعضی 
عالئم، بعضی درمان ها را لحاظ کرد. بسته به عالئم کودک مبتال، 
شاید الزم باشد پزشکان و متخصصان زیادی کودک را معاینه کنند. 
در کن��ار این موارد آموزش و خدمات اجتماعی نیز می تواند موثر 
باشد، برای مثال یک متخصص گفتار درمانگر روی توانایی کالمی 
کودک کار می کند، یک متخصص قلب و عروق مس��ائل قلبی و 

عروقی کودک را زیر نظر دارد.

آفتاب  یزد در گفت  و گو با  متخصصان  بررسی کرد 
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=دکتر آقامیری:  بیشترین آسیب ناشی از مصرف 
الکل، در سه ماه اول بارداری اتفاق می افتد زیرا  الکل 
به بدن جنین نفوذ کرده و از رسیدن اکسیژن و مواد 
مغذی کافی به جنین جلوگیری می کند. بر اساس 
برخی مطالعات، مصرف الکل در پدران نیز می تواند 

عالئم مشابهی در نوزاد به وجود  بیاورد

=کودکان مبتال به جنین الکلی به دلیل محدودیت های 
به  خود  حیات  طول  تمام  در  مغزی،  و  فیزیکی 
مراقبت های ویژه پزشکی و آموزشی و تربیتی نیاز 
دارند و تنها در صورت دریافت خدمات اجتماعی 
تا  ویژه  آموزشی  سیستم  از  بهره مندی  و  ویژه 
بخش  ناهنجاری های  بهبودی  به  قادر  حدودی 

رفتاری و مغزی هستند

=با پرهیز از مصرف الکل در دوران بارداری می توان 
از سندروم جنین الکلی در جنین پیشگیری به عمل 
آورد. مصرف الکل حتی در هفته های اول بارداری 
بسیار  دوران  این  است.  خطرناک  جنین  برای 
حساس است و حتی مقدار کم مصرف الکل، عواقب 

ناخوشایندی در پی خواهد داشت

جنین  سندروم  عالئم    : پرور  رحیم  واثق  دکتر 
الکلی شامل سر کوچک ،نبودن فرورفتگی باالی 
لب ، چشم های کوچک  ،لب باالی کوچک یا دیگر 
ویژگی های غیر طبیعی در صورت ،وزن و قد زیر 
میانگین ،بیش  فعالی ،کمبود تمرکز ، تعادل ضعیف 
، تاخیر در رشد جسمانی ،عدم توانایی در تفکر، 

صحبت، حرکت و مهارت های اجتماعی  است

هر چقدر تشخیص سندروم جنین الکلی زودتر 
خواهد  بهتری حاصل  نتیجه گیری  پذیرد،  انجام 
شد. اگر در دوران بارداری الکل مصرف کرده 
این  به  شما  فرزند  که  می کنید  گمان  و  اید 
سندروم مبتالست، به پزشک خود مراجعه کنید 
آگاه  بارداری  الکل در دوران  از مصرف  را  او  و 

کنید

 برخی از والدین به دنبال درمان های جایگزین 
برای سندروم جنین الکلی، فرزندشان هستند. 
چنین در  مان هایی شامل مواردی همچون ماساژ 
این  بر  عالوه  می شود.  سوزنی  طب  و  درمانی 
موارد، فعالیت های حرکتی مانند ورزش یا یوگا 

نیز می تواند در نظر گرفته شود

دکتر عیسایی : از آنجایی که الکل به راحتی از سد 
جفت جنینی عبور می کند و جنین نیز در مقایسه 
با مادر، نسبت به دفع الکل توانایی کمتری دارد، 
مقدار زیادی از الکل در بدن جنینی متمرکز می 

گردد

باردار  بانوانی که قصد  برای  اهمیت  با  مسئله 
مراقبت  و  سالم  رفتارهای  اتخاذ  دارند  شدن 
زیاد از خود و جنین است. زنانی که در طی دوران 
بارداری از نوشیدن الکل پرهیز می کنند، ممکن 
است فکر کنند که در ماه های آخر می توانند 
الکل بنوشند، اما باید بدانیم که بعضی از اساسی 
ترین قسمت های رشد مغز در سه ماهه دوم و 

سوم رخ می دهد

کودکان مبتال به سندروم و یا اثرات الکل جنینی 
دارای مشکالت بینایی، شنوایی، حافظه، آستانه 
توجه و ناتوانی در یادگیری و برقراری تعامالت 

اجتماعی  هستند

 عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، 
گفت: درد دل کردن والدین با کودکان و نوجوانان می تواند بچه ها را 
افس��رده، پرخاشگر، عصبی، مضطرب و منزوی کند و آنها را به یک 
نوع از بلوغ زودرس برساند که متناسب با سن آنها نیست و در نهایت 
این بچه ها در بزرگسالی نیز نشانه های بسیار پررنگی از افسردگی و 
اضطراب را از خود نش��ان می دهند.دکتر آسیه اناری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره علت درد دل کردن برخی والدین با کودکان خود، اظهار 
کرد: برخی والدین تصور می کنند، کودکان دوست آنها بوده و می توانند 
درباره مس��ائل پیش آمده با آنها درد دل کنند. از سوی دیگر برخی 
والدین نیاز دارند درباره مسائل خود با فردی صحبت کنند اما دوست یا 
آشنا و حتی مشاور خوبی برای صحبت و درد دل کردن ندارند و از این 
رو با فرزندان خود درد دل می کنند. وی ادامه داد: برخی نیز به دلیل 

مس��ائل و ناراحتی های پیش آمده در زندگی، سعی دارند با درد دل 
کردن و بیان مسائل، کودکان را نسبت به اتفاقات پیش آمده آگاه  کنند 
و تصور می کنند فرزندشان آنقدر بزرگ شده که می تواند به حرف های 
آنها گوش دهد. متاسفانه این مفهوم که بچه خود را باید دوست خود 
بدانیم در بین خانواده ها جا افتاده، حال آنکه تصوری بسیار آسیب زننده 
است و واقعیت این است که بچه های ما دوستان ما نیستند. به گفته 
وی ، از آنجا که کودکان و نوجوانان می توانند تمام مسائل خود را به 
والدین بگویند، والدین نیز به اشتباه تصور می کنند که آنها نیز می توانند 
درباره تمام مس��ائل رخ  داده با فرزندان خود درد دل کنند، از این رو 
بعضا مشکالتی را با بچه ها مطرح می کنند که هیچ ربطی به آنها ندارد 

و در این میان توجهی به توانایی های عاطفی و ش��ناختی کودکان و 
نوجوانان برای شنیدن درد دل ها ندارند. وی معتقد است که به هیچ 
عنوان نظر و راهکاری که کودکان و نوجوانان پس از  شنیدن مسائل 
والدین ارائه می دهند درست نیست چراکه کودکان و نوجوانان درک 
درستی از شرایط موجود ندارند و اگرچه در جنبه هایی توانایی دارند 
اما هنوز به بلوغ عاطفی و عقالنی کاملی نرسیده اند و از این رو قضاوت 
آنها نیز مخدوش است. وی تصریح کرد: گاهی می توان درباره مسئله 
و امور خانوادگی مثل تعویض خانه با کودکان و نوجوانان مشورت کرد 
اما این مش��ورت کردن مسئله ای متفاوت از گرفتن راهکار است زیرا 
بچه ها باید در جریان امور عمومی مربوط به خانواده قرار گیرند اما آنها 

توانایی تصمیم گیری درباره مشکالت والدین و اظهار نظر و قضاوت 
درباره مسائل را ندارند. اناری درد دل کردن والدین با فرزندان را کامال 
اشتباه دانست و درباره تفاوت بیان تجربیات و درد  دل کردن، خاطر 
نش��ان کرد: ما می توانیم در شرایط مقتضی درمورد خاطرات خود و 
مسائلی که آنها را حل کرده ایم و پشت سر گذاشته ایم به عنوان انتقال 
تجربیات با کودکان و نوجوانان صحبت کنیم اما این موضوع متفاوت 
از درد دل کردن است . درد  دل کردن به معنای بیان احساسات غم 
و منفی خود درباره یک مشکل است. درد دل کردن با بچه ها نوعی 
س��وء استفاده از آنها و کودک آزاری هیجانی است. روان این بچه ها 
آمادگی درک مشکالت ما را ندارد و بعضا ممکن است درک متفاوتی 
از واقعیت داشته باشند و به نوع دیگری متناسب با شناخت و توانایی 

خود مشکالت ما را ببینند.

لج بازی، ناسزاگویی و پرخاشگری در کودکان 
اختالالتی مجزا اس��ت، این ک��ه چگونه باید 
با ای��ن رفتاره��ا در کودکان برخ��ورد کنیم، 
مقوله ای اس��ت ک��ه باید در مرحل��ه ابتدایی 
ریش��ه یابی ش��ود. فاکتور خان��واده به عنوان 
نخس��تین عامل در بروز این اختالالت مطرح 
می ش��ود، در کودکان��ی با س��نین کمتر از ۷ 
س��ال، نقش خانواده مهمتری��ن فاکتور مؤثر 
محس��وب می ش��ود اما برخ��ی از اختالالت 
همچون لجبازی عمدتاً ناشی از نارسایی های 
عصبی و بیش فعالی هس��تند و در این موارد 
خانواده محور اصلی ریش��ه اختالل به ش��مار 
نمی آید چرا که بخشی از آن به دوران بارداری 
و فرآین��د زایمان مادر بس��تگی دارد.توجه به 
فاکتور خانواده ب��ه منظور رفع این اختالالت 
در کودکان ضروری است، دارو درمانی، رفتار 
درمانی، درمان های ش��ناختی رفتاری و بازی 
درمانی، راهکارهای ضروری در راس��تای رفع 
این اخت��الالت هس��تند.حذف و اصالح الگو 
و مدل ه��ای بدرفت��اری در خانواده ها اولویت 
اصلی در این زمینه می باشد. بعضاً این امکان 
وج��ود دارد که بددهنی یک��ی از بزرگترهای 
 خان��واده یا آش��نایی ک��ودک با ش��خصیت
 بد رفتار یکی از فامیل یا آشنایان، منجر به بروز 
چنین رفتارهایی در وی نیز شود.فاکتورهای 
جس��می کودکان همچون سو تغذیه، کمبود 
ویتامین ها، کلس��یم، فقر آهن و اسید آمینه، 
بدغذای��ی و عادات های غذایی نامناس��ب نیز 
در ب��روز این اختالالت مؤثر هس��تند، تنظیم 
زمان خواب کودکان بسیار مهم است چرا که 
کودکی که از خواب درس��ت، کافی و منظمی 
برخوردار نباش��د، رفتارهای خوب و مناسبی 

نخواهد داشت و پرخاشگر می شود.

حفاظت از پوست در مقابل 
نور خورشید موجب تضعیف 

استخوان ها نمی شود
پژوهش��گران دریافتند رفتار»محافظت کننده 
دربرابر آفتاب« با کاهش تراکم استخوان یا افزایش 
خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان مرتبط 
نبود. به گزارش مهر ، به گفته محققان، »مهم 
است که بیماران درک کنند محافظت مناسب 
در براب��ر آفتاب آنها را بیش��تر در معرض خطر 
پوکی استخوان قرارنمی دهد و برای جلوگیری 
از سرطان های پوستی تهدیدکننده جان مانند 
مالنوم بدخیم مهم اس��ت.«یافته های محققان 
نشان داد تقریباً ۳۲ درصد از شرکت کنندگان 
 گفتند اغلب به دنبال س��ایه هس��تند، حدود
 ۱۲ درصد گفتند عمداً آستین بلند می پوشیدند 
و ح��دود ۲۶ درص��د از ضدآفت��اب اس��تفاده 
می کردند؛ همه اینها به جلوگیری از س��رطان 
پوست کمک می کند لذا این مطالعه نتوانست 
ارتب��اط معنی داری بی��ن رفتارهای محافظت 
کننده در برابر نور خورش��ید و تراکم استخوان 
پی��دا کند و هی��چ خطر افزایش شکس��تگی 
اس��تخوان ناشی از پوکی اس��تخوان نیز وجود 

نداشت.

هر آنچه درباره 
سرطان پانکراس باید بدانید 

یک متخصص رادیوآنکولوژی گفت: س��رطان 
لوزالمع��ده یکی از س��رطان های نس��بتاً نادر 
دستگاه گوارش محسوب می شود و تشخیص 
به موقع این بیماری در کمک به درمان بیماران 
و ب��ه عبارتی درمان موفقیت آمیز این بیماری 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت.به گزارش فارس، 
دکتر حمیدرضا دهقان منشادی،  با اشاره به 
اینکه پانکراس محلی جهت ترشح انسولین در 
بدن اس��ت و به هضم و جذب غذا در دستگاه 
گوارش کمک می کند، گفت: این عضو نقش 
بس��زایی در بدن انس��ان دارد لذا اختالل در 
کارکرد آن می تواند سبب گرفتاری افراد مبتال 
شود. وی گفت: معموالً عالئم ابتال به سرطان 
پانکراس دیر بروز می یابند و به نوعی بیماری 
خاموش محس��وب می ش��ود. وی با اشاره به 
اینکه سرطان لوزالمعده یا پانکراس معموالً در 
افراد ۵۰ تا ۷۰ سال بروز می یابد، گفت: درد 
مبهم شکمی و زردی می تواند از عالیم شایع 
ابتال به س��رطان پانکراس باشد زیرا زمانی که 
توده پانکراس مجاری صفراوی را مسدود کند 
صفرا به خون بازگش��ته و زردی ایجاد خواهد 
 ک��رد همچنی��ن آمبولی و اخت��الالت خونی
  می تواند از عالئم دیگر ابتال به این سرطان باشد 
بنابراین تش��خیص این بیماری گاهی سخت 
اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد : به افراد توصیه 
می کنیم در صورت بروز ناراحتی گوارش��ی و 
درد مبه��م و طوالنی در ش��کم و یا زردی که 
در سنین باال ایجاد شود حتماً در اسرع وقت 
به پزشک مراجعه کنند تا با انجام سونوگرافی 
و آندوس��کوپی تشخیص اولیه صورت گیرد و 
در صورت لزوم نیز بیوپس��ی انجام شود. وی 
با اش��اره ب��ه اینکه توموره��ای پانکراس قباًل 
بیوپس��ی نمی گرفتند چرا که پزشکان تصور 
داش��تند که این تومورها خطرناک هستند و 
بیوپس��ی ممکن است سبب آسیب بیشتر به 
بیماران شود، گفت: در حال حاضر روش های 
درمانی برای این بیماری مشخص است و در 
صورتی که بیماری در مراحل اولیه باشد بیمار 
کاندیدای جراحی خواهد ش��د و درمان های 
تکمیلی به صورت رادیوتراپی و شیمی درمانی 

برای آن انجام می شود. 

 تازه ها 

 توصیه

با کودکان »درد دل« نکنید

یادداشت 
 

 = محمدرضا اسفندیار 

 "بددهنی" فرزندان؛ 
کودکی یا بیماری؟ 
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نخست وزیر برکنار شده در کودتای نظامیان سودان، از بازداشت 
خانگی، آزاد و به قدرت بازگشت. به گزارش عصرایران، عبدالفتاح 
البرهان فرمانده نیروهای مســلح ســودان بــا عبداهلل حمدوک 
نخســت وزیر برکنار شده توافقی امضا کردند که براساس آن وی 
دوباره به عنوان نخست وزیر فعالیت خود را آغاز می کند. حمدوک 
دیروز از بازداشــت خانگی آزاد و دوباره به عنوان نخســت وزیر 

معرفی شد. 
این در حالی است که حدود یک ماه قبل، ارتش سودان به رهبری 

برهان، کودتا کرد و ضمن برکناری عبداهلل حمدوک 
نخســت وزیر و هیئت دولت، وی را در بازداشــت 
خانگی قرار داد. ارتش همچنین دولت نظامی ایجاد 

کرد اما این دولت عمری کمتر از یک ماه داشت. 
از زمان کودتا و برکناری دولت غیرنظامی ســودان، 

شــمار زیادی از مردم با برگزاری اعتراضات خیابانی در پایتخت 
و دیگر شــهرها، ضمن مخالفت با کودتا خواستار آزادی عبداهلل 

حمدوک )نخست وزیر( و بازگشت او و دولت غیرنظامی شدند. 

این اعتراضات با سرکوب شــدید ارتش و نیروهای 
مســلح روبه رو شــد و تعدادی از معترضین کشته 
شدند. با این حال، در نهایت ارتش تسلیم معترضین 
شــد و با بازگشت نخســت وزیر و دولت غیرنظامی 
موافقت کرد. بعد از کودتای ارتش و تشــکیل دولت 
نظامی، قدرت های جهانی ارتباطات و همکاری های عادی با این 
دولت را متوقف کردند و خواســتار بازگشت دولت غیرنظامی و 

آزادی نخست وزیر برکنار شده شدند.

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

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: یک کارشناس 
مسائل خاورمیانه و جهان عرب در گفتگو با آفتاب 
یزد اظهار می دارد: »پیروزی در جنگ با یمن به دلیل 
موقعیت استراتژیکی که دارد برای هر قدرتی مهم و 
حیاتی است اما تسلط بر یمن در جنگ زمینی عمال 

غیرممکن است.« 
قاسم محبعلی به گذشــته ای تاریخی اشاره کرده 
می گوید: »در جنگی که یک سوی آن عثمانی بود 
و ســوی دیگر زیدی های یمن نیز توفیقی نصیب 
عثمانی ها نشد آن هم وقتی که ایران و عربستان از 

زیدی های یمنی حمایت می کردند.« 
این دیپلمات اسبق خاطرنشان می سازد: »در صورت 
پایان جنگ در جبهه ی عربستان علیه یمن، قطعاً 
آرامش به این کشــور بازنخواهد گشت زیرا بعد از 
جنگ با عربستانی ها تازه نبردهای قومی و داخلی که 

اینک فروکش کرده، آغاز خواهد شد!« 

< ۶۳ میلیارد دالِر ناقابل اسلحه برای فتح یمن!؟ 

نتایــج یک تحقیق حاکــی از این اســت که ارزش 
قراردادهای تســلیحاتی امضا شــده از مارس ۲۰۱۵ 
نزدیک به ۲۸.۴ میلیارد دالر هســتند که ۲۰ قرارداد 
آن هــا بــه ارزش ۱.۲ میلیارد دالر در دوره ریاســت 
جمهوری جو بایدن در ســال جــاری میالدی امضا 
شــده اند. عربســتان در همان مقطــع زمانی حدود 
۳۴میلیــارد دالر را نیز برای خرید اســلحه از دیگر 
طرف ها هزینه کرد و بر این اساس خریدهای نظامی 
عربستان از منابع آمریکایی از ابتدای حمله اش به یمن 
تا امروز حدود ۶۳میلیارد دالر برآورد می شود. این در 
حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور 
بیانیه ای به تشریح عملیات نظامی »موازنه بازدارندگی 
هشــتم« ارتش و کمیته های مردمی در عمق خاک 
عربستان سعودی پرداخت و گفت که در این عملیات، 
پایگاه »ملک خالد« در ریاض هدف حمله چهار پهپاد 
قرار گرفت. وی با اشاره به حمالت پهپادی ارتش یمن 
در عمق خاک عربستان تصریح کرد: در این عملیات 
بازدارندگی هشتم، از ۱۴ فروند پهپاد از نوع صماد۳، 
صماد۲ و قاصف k۲ اســتفاده شده است و این یعنی 

جنگ یمن، جنگی بی نتیجه اما تعیین کننده است. 

< جنگ یمن، جنگی قبیله ای، منطقه ای 
       و بین المللی است

محبعلی در واکنش به این مسئله که به نظر می رسد 
جنگ یمن تبدیل به یک گرو کشــی سیاســی - 
منطقه ای شــده و دیگر این که گره اصلِی ختم این 

غائله کجا است؟ می گوید: 
جنگ یمن عالوه بر اینکه جنگ قبایل داخلی است 
جنگ منطقه ای و بین المللی نیز هست. اتفاق جدیدی 
که افتاده این است که به عربستانی ها اعالم شده اگر 
می خواهید با یمن صحبت کنید با حزب اهلل لبنان 

باید صحبت کنید. چون متحد استراتژیک یمنی ها 
حزب اهلل است نه ایران و این پیچیدگی جدیدی است 
که وارد قضیه شــده است. البته شاید اتفاقات اخیر 
آتش تهیه مذاکرات برجام هم باشد. به گفته یکی از 
فرماندهان انصاراهلل ۱۵ هزار نفر در طی این چند روز 
در آنجا کشته شدند و عکس العمل آن ها هم این بود 
که با پهباد به برخی از نقاط عربستان حمله کردند. لذا 
این اتفاقات به مسئله برجام و لبنان مربوط می شود. 
بنابراین عمال یک مجموعه به هم پیوســته است و 
مسائل خاورمیانه تقریبا همه به نوعی به هم مرتبط اند. 

< میدان جنگ یا میدان تمام عیار دیپلماسی؟! 
ایــن دیپلمــات اســبق در ادامــه بــه اهمیت و 
پیچیدگی های جنگ عربســتان بــا یمن پرداخته 
می گوید: برای عربستان مسئله یمن حیاتی است جدا 
از هم مرز بودن و داشتن ۱۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
درهم تنیدگی بین یمن و عربستان وجود دارد که به 
سختی می شود مسائل داخلی یمن و مسائل عربستان 
را به ســادگی از هم تفکیک کرد. به دلیل شــرایط 
جغرافیایی که وجود دارد و نوع جغرافیای خاصی که 
یمنی ها در آن زندگی می کنند شکست دادن آن ها 
روی زمین بسیار مشکل است قدرت عربستان قدرت 
هوایی است و روی زمین توانایی ندارد. به اضافه اینکه 
اساســا قبایل سنی، متحد عربستان هستند که در 
مناطق پست زندگی می کنند و حوثی ها و انصاراهلل 
در مناطق مرتفع، سخت و صعب العبور. صنعا ۲۰۰۰ 
کیلومتر از ســطح دریا ارتفاع دارد یعنی ۸۰۰ متر 
از تهران هم بیشــتر است و یک منطقه کوهستانی 
است که دسترسی به آن سخت است. در تاریخ هم 
همین گونه بوده و حتی عثمانی ها هم نتوانستند به 
صنعا و زیدی ها غلبه کنند و پیروز شــوند. لذا قابل 
پیش بینی بود که عربستان نمی تواند سریع در این 
جنگ پیروز شــود. عربستان امیدوار بود که با فشار 
بین المللی بتواند به تفاهم برسد اما این گونه نشد لذا 
جنگ بدون سرانجام است. جریان سومی که اخیرا 
وارد شده اخوانی ها هستند که هم با عربستان مشکل 
دارند هم با زیدی ها. قبایل جنوب هم که همیشه 

دنبال استقالل بودند و ساز خودشان را می زدند. 
محبعلی تأکید می کند در مســئله یمــن، جدا از 
اینکــه مذاکرات خارجی وجــود دارد در داخل هم 

ازهم پاشیدگی شکل گرفته و قسمتی از آن القاعده 
هستند قسمتی جدایی طلبان جنوب قسمت دیگر 
اخوانی ها و هم چنین قبایل سنی هم حضور دارند. 
بنابرایــن وضعیت پیچیده ای پیدا کرده که نیازمند 
است یک تفاهم منطقه ای و بین المللی صورت گیرد 
تا جنگ پایان پیدا کند. هیچ طرفی نه عربستان نه 
انصاراهلل قادر نیستند یکدیگر را شکست دهند مگر 
این که جایی بنشینند و مسئله را حل و فصل کنند. 

< مسئله ی یمن حل نشدنی است
        حتی اگر عربستانی ها و یمنی ها بخواهند! 

محبعلی در ادامه ی گفتگوی خــود با آفتاب یزد و 
در تشــریح وضعیت فعلی جبهه های نبرد نظامی 
و دیپلماســی اظهار می دارد: چهار محور یا قدرت 
منطقه ای در مسئله یمن باید با یکدیگر توافق کنند. 
ایران و عربستان، ترکیه و قطر و مصر. طبیعتا هر کجا 
که چالشی به وجود آید آمریکایی ها، انگلیسی ها، 
اســرائیل و حتی روس ها سود می برند. اگر ۴ قدرت 
منطقه به خصوص ایران و عربستان به توافق برسند 
فکر می کنم می شــود راه حلی بــرای حل و فصل 
اختالفات پیدا کرد. االن آنجا به محل رقابت و کشور 
بدون حاکمیت تبدیل شده و هر کسی فرصت کند 

در آنجا مداخله می کند. 

< عمانی ها سیاست پیچیده ای دارند
این تحلیلگر مسائل منطقه با تأکید بر این که عمانی ها 
نمی خواهند عربستانی ها بر یمن غلبه پیدا کنند اما 
نشــان نمی دهند خاطرنشان می ســازد: عمانی ها 
سیاســت پیچیده ای دارند و نمی خواهند مستقیم 
نقشی داشته باشند البته شاید آن ها موافق پیروزی 
عربستان هم نباشند. به اضافه اینکه نیروهایی هم در 
داخل هستند که آتش به اختیار هستند مثل القاعده، 
جدایی طلبان جنوب کــه فعال در چارچوبی عمل 

نمی کنند. 
محبعلی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد 
گروه هایی در داخل یمن حضور دارند که در نهایت 
می توانند هر نوع توافقــی را به هم زنند، می گوید: 
درست است. اگر مجموعه ایران یعنی ایران، حزب اهلل 
و حوثی ها، عربســتان و اهل ســنت، عربستان و 
ســلفی ها یا متحدین عربستان و در کنار آن امارات 
و محور دیگر ترکیه و مصر به تفاهم برسند می شود 
از طریق راه حل سیاسی مشکل یمن را حل کرد. به 
خصوص محور ایران و عربستان در حل مشکل بسیار 
اثرگذار است. چون بقیه از شکاف ایجاد شده بین این 
دو کشور دارند سود می برند. حل مشکل بین ایران و 

عربستان هم وابسته به برجام است. 
محبعلی قطر را در جبهه ترکیه دانســته می گوید: 
اخوانی های ترکیه و قطر بیشــتر از همه با یکدیگر 

هماهنگ هستند.

چشم انداز جنگ یمن - عربستان در گفتگوی آفتاب یزد با »محبعلی« کارشناس خاورمیانه 

جنگ یمن؛ بی نتیجه اما تعیین کننده!

سیاسی

می گویند محمد حســنین هیکل 
فقید  روزنامه نگار  و  نویســنده 
مصری در مورد جنگ یمن گفته 
خواهد  یمن  با  »عربســتان  بود: 
یمن  باتالق  در  عربستان  جنگید، 
غرق خواهد شــد، یمــن پیروز 
اتفاق  ایــن  اگر  و  شــد  خواهد 
نیافتاد، جنــازه ام را از قبر خارج 
کنید و آتش بزنید، کتاب هایم را 
نیز هم چنین.« و گویا این پیش بینی 
- حاال نه عینًا - که تقریبًا در حال 
تحقق اســت زیرا حسین العزی، 
نجات  دولت  خارجه  وزیر  معاون 
جنبش  بــه  وابســته  یمن  ملی 
انصاراهلل با انتشار پیامی در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشــت: 
متجاوز  ائتالف  عضو  »کشورهای 
به ســرکردگی عربستان  عربی 
سعودی با یمن وارد جنگ شدند. 
این ائتالف متجاوز اســت که این 
مرحله را آغــاز و انتخاب کرده 
این ما  اما قطعــا  ما،  نه  اســت 
خواهیم بود که تعیین خواهیم کرد 
چه زمان و کجا این مرحله تشدید 
تنش پایان یابد.« این روزها و در 
حالی که در جبهه های جنگ یمن 
به  خوبی  خبرهای  عربســتان،  و 
عرصه ی  در  اما  نمی رسد  گوش 
رخدادهایی  شــاهد  دیپلماسی 
هســتیم که گواهی می دهد این 
جنگ به یک »گروکشی« سیاسی 
تبدیل شده است. قاسم محبعلی 
کارشــناس مســائل خاورمیانه 
اما می گوید: چهــار محور و چهار 
ائتــالف در حل مســئله ی یمن 
داشــته  مؤثر  دخالت  می توانند 
باشــند که ایران و عربستان به 
منطقه ای  قدرت های  عنوان های 
و ترکیه به عنــوان بازیگر اندکی 
دیگــر  از  منطقــه  از  دورتــر 
محورهــا تأثیر بیشــتری دارند 
به ایــن مجموعه بایــد امارات، 
قطر و مصر را نیــز اضافه کرد 
اما گره نهایــی را حزب اهلل لبنان 
اخیر  چالش های  و  گشود  خواهد 
بیــن ریاض و بیــروت به همین 
 مســئله ی تحرکات اخیر یمنی ها 

مربوط می شود

قضایی

نگاه

دادگاه رســیدگی به پرونده حادثه ســرنگونی 
هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران و جان باختن 

همه سرنشینان آن برگزار شد.
قوه قضائیه با انتشــار این خبر اعالم کرد:دادگاه 
رســیدگی به ســانحه پرواز PS7۵۲ اوکراین با 
حضور متهمان، شــکات، خانواده جانباختگان و 
وکالی آن ها به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه 
نظامی استان تهران، برگزار شد. در ابتدای جلسه 
دادگاه، قاضی ضمن تسلیت شهادت جانباختگان 
پرواز PS7۵۲ اوکراین و طلب مغفرت واســعه 
الهی برای آن ها اعالم کرد: در جریان رســیدگی 
به پرونده حاضر، متعاقب صدور کیفرخواست از 
سوی دادسرای نظامی تهران و ارسال پرونده به 
دادگاه نظامی و ارجاع به این شعبه دادگاه، کلیه 
مقررات آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و هیئت 
دادگاه، پرونده را آماده رسیدگی دانست و جلسه 
دادگاه و وقت رسیدگی به تمامی اولیای دم ابالغ 
شد و به آن ها اعالم گردید که می توانند در صورت 
تمایل در جلسات دادرسی حضور به هم رسانند و 
نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند. قاضی در 
ادامه بیان داشــت: تاکید دادگاه بر رعایت اصول 
دادرسی منصفانه و رســیدگی عادالنه، شفاف، 
صریح و قاطع به پرونده حاضر است و امید داریم 
با یاری خداوند و مساعدت اولیای دم، بتوانیم با 
دقت و سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی و 

رأی مقتضی را صادر نماییم.
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی فصل اول 
کیفرخواست قرائت شد. در این دادگاه ده متهم 
از رده های مختلف نظامی حضور داشتند. نماینده 
دادســتان در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر 
اسامی شکات، خالصه شکایت و اظهارات شاکیان 
را مطرح کرد. وی در ادامه قرائت اظهارات شاکیان 
پرونده، به بیان درخواســت های آن ها پرداخت 
و گفت: تحقیقات جامع و بی طرفانه دادســرای 
نظامی برای کشف حقیقت و شناسایی عوامل و 
اشد مجازات بر اساس نوع مسئولیت آن ها؛ تعقیب 
افراد و عواملی که با عدم اقدام مناسب بعد از وقوع 
حادثه باعث اخالل در کشــف حقیقت شده اند؛ 

شناســایی و تعقیب و مجازات کسانی که اقدام 
به سرقت اشیا جانباختگان کرده اند، مورد توجه 
بوده است. در اثنای قرائت کیفرخواست برخی از 
اولیای دم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی 
و تعــدادی از وکالی آن ها به بیان نقطه نظرات 
خود در باب فرآیند دادرســی پرداختند و اظهار 
داشتند که پرونده به سبب اینکه پس از اعالم نظر 
کارشناسی به شکات و وکالی آن ها ابالغ نشده 

است واجد نقص می باشد.
قاضی در این بخش خطاب به شــکات و وکالی 
آن ها تصریح کرد: این ایراد شــما وارد اســت و 
دادگاه به همین دلیل بخشــی از پرونده را برای 

رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.
سپس برخی از وکال و اولیای دم جانباختگان بیان 
داشتند که این دادگاه را به رسمیت می شناسیم 
و به جهت اقدام دادگاه در ارجاع بخشی از پرونده 
برای رفع نقص به فرآیند دادرسی امیدوار هستیم.
همچنین قاضی در پاســخ به ادعــای برخی از 
وکالی اولیای دم جانباختگان که معتقد بودند 
تنها کیفرخواســت را قرائت کرده اند و موفق به 
مطالعه مجلدات پرونده نشــده اند، گفت: دادگاه 
در جریان دو دوره ۱۰ روزه به شــکات و وکالی 
آن ها وقــت داد تا ایرادات خود به نواقص پرونده 
را اعــالم کنند و در موارد دیگــر نیز به وکالی 
جانباختگان ابالغ شــد که برای مطالعه پرونده 
به شــعبه دادگاه مراجعه نمایند که اگر این کار 
را نکرده اند نمی توان این امر را ناشــی از کوتاهی 
دادگاه دانست. در این جلسه ی دادگاه، اظهارات 
و شکایت شکات و وکالی آن ها به مدت بیش از 
دو ســاعت از سوی قاضی شــنیده شد و هیچ 
محدودیتی برای شــنیدن اظهارات شــکات و 
اولیــای دم و وکالی آن هــا و متهمان و وکالی 
آن ها وجود نداشت. در بخش اول کیفرخواست 
نماینده دادســتان نظامی تهران گفت: ۱۰۳ نفر 
از اولیای دم ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه 

وکالیشان شکایت خود را تنظیم کردند.
در پایان این جلسه، قاضی اعالم کرد زمان جلسه 

بعدی دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به دور جدید 
مذاکــرات ایران و ۱+۴در ویــن گفت: مذاکره دو 
طرف دارد یک طرف آن جمهوری اسالمی ایران 
اســت، لذا ما هرچه بگوییم پنجاه درصد موضوع 
اســت چون رفتار طرف مقابل دست ما نیست. 
مجتبــی ذوالنوری در گفتگو با عصر ایران با بیان 
این مطلب گفت: آنچه که مسلم است این است 
که جمهوری اسالمی به دنبال این است که چک 
نســیه برجام را نقد کند، چراکه هزینه های آن را 
داده است؛ پس اگر کسانی اتهام بزنند که جمهوری 
اسالمی برای احیای برجام اراده ای ندارد این اتهام 
واهی و ظالمانه است. اراده ما احیای برجام است. 
وی ادامه داد: ما دنبال وقت کشــی و فرسایشی 
شدن موضوع نیســتیم. فرسایشی شدن یعنی 
ســردرگمی در حوزه اقتصاد داخلی  و بالتکلیف 
ماندن مردم و اقتصاد. هدف ما وقت کشی نیست 
اینکه ما بخواهیم اطاله دهیم و وقت را تلف کنیم 
ادعای درستی نیست. نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال توافق با هر قیمتی نیست بلکه به دنبال 
توافقی است که منافع اش را تامین کند، ما مذاکره 

برای مذاکره نمی کنیم؛ بلکه مذاکره برای خروجی 
و نتیجه انجام می دهیم؛ این اراده ماست نه شرطی 
اضافه بر برجام مطرح کردیم و نه شرطی اضافه بر 
برجام را می پذیریم.وی اضافه کرد: در واقع ما راجع 
به برجام و تغییر آن مذاکره نمی کنیم و نمی پذیریم 
مسئله ای جدید به برجام اضافه شود؛ ما برای اجرای 
برجام مذاکره می کنیم مذاکره برجام از قبل صورت 
گرفته اســت و جایی برای مذاکره ندارد. بنابراین 
بــرای تحقق و اجرای برجام جمهوری اســالمی 
آمادگی دارد و ۸ آذر هم مذاکره کنندگان ما برای 
همین ماموریت می روند. ذوالنوری در مورد اینکه تا 
چه اندازه خوش بین به همکاری ۱+۴هستید گفت: 
تا حاال از آنها حسن نیت ندیدیم. وی در پاسخ به 
این پرسش که اگر از آنها حسن نیت ندیده اید چرا 
هر بار پای میز مذاکره می روید گفت: چون متهم 
به این می شویم که جمهوری اسالمی ایران پای 
کار نمی آید که مشــکل را حل کند. ما برای رفع 
اتهام و مطالبه حق ملت که رفع تحریم هاست پای 
میز مذاکره می رویم. ما طلبکار هستیم و همیشه 
طلبکار به دنبال طلبش می رود، هزینه های برجام را 
دادیم اما سودمان را نگرفتیم به دنبال این می رویم 

که سود و سهم مان را بگیریم.
ازسرگیری فعالیت سفارت امارات در کابل

سفارت آلمان 
به زودی بازگشایی می شود

معــاون وزیر اطالع رســانی و فرهنگی دولت 
موقت افغانســتان اعالم کرد، فعالیت سفارت 
 امــارات در کابل پس از تعطیلی ســه ماهه 

از سرگرفته شده است. 
مولوی امیرخــان متقی، سرپرســت وزارت 
خارجه طالبان هم می گوید، طی روزهای آتی 

سفارت آلمان در کابل بازگشایی می شود. 
به گزارش ایســنا، به نقــل از النهار، ذبیح اهلل 
مجاهــد، ســخنگوی حکومت طالبــان نیز 
از بازگشــایی ســفارت امارات در کابل خبر 

داده است. 
مجاهد افزوده اســت که امارات و افغانستان 
 در حــال حاضر روابط خوبــی دارند که باید 

تقویت شود. 
این در حالی اســت که تاکنون هیچ کشوری 
دولت طالبان را به رسمیت نشناخته اما برخی 
کشــورها به خاطر کمک های بشردوســتانه 
و نگرانــی امنیتی با دولت فعلی کابل ارتباط 

برقرار کرده اند. 
احمــداهلل واثق، معاون وزیر اطالع رســانی و 
فرهنگی دولت موقت افغانســتان اعالم کرد، 
امارات سفارت خود در کابل را بازگشایی کرده 

و فعالیت خود را از سرگرفته است. 
واثــق در ادامه تصریح کــرد: این امر اقدامی 
مثبت به سمت چشــم اندازی وسیع تر برای 
همکاری بــا ما اســت. وی همچنین اظهار 
داشــت، روابط خوب امارات و افغانســتان را 
به هم مرتبط می ســازد و نیاز است که روابط 

بین دو کشور تقویت شود.

اشتباه مسئوالن 
آثار عمیقی به جای می گذارد

ادامه از صفحه اول:
دولتمردان باید توجه داشته باشند که اشتباهات 
احتمالی آنان می تواند آثار بسیار مخرب و ویرانگری 
را بر ابعاد زندگی مردمی بگذارد که هیچ نقشی جز 
انتخاب آن ها بــه عنوان رئیس جمهور یا نماینده 
مجلس نداشــتند. برخی از مدیران به غلط تصور 
می کنند که تالش و کوشــش بی وقفه و پر کاری 
زیاد شــاخص فعالیت های مفیــد و موثر خویش 
است در حالی که گاهی کار زیاد منجر به خستگی 
مفرط و این باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می شود. 
بسیاری از روان پریشی ها و درگیری های بین فردی 
چه در جامعه و چه در خانواده ریشه در اشتباهات 
دولتمردان دارد. امروزه وابســتگی شدید زندگی 

توده های مردم به فعالیت های دولتی منجر به مهم 
شدن تالش و فعالیت های دولتمردان شده است. 
این امر باید باعث شود که دولتمردان به خود آیند 
و به اهمیت فعالیت ها و تالش های خویش متوجه 
باشــند. یک ســخن غلط، یک تصمیم نادرست 
یا یک برنامه اشــتباه ویرانی ای را بر زندگی مردم 
تحمیل می کند که غیر قابل جبران است و مردم 
نمی توانند خود را از سونامی پدیدار شده از اشتباه 
تصمیم مسئول مصون و محفوظ نگه دارند. یعنی 
خطای تولید شده از تصمیم نادرست و غلط دامنه 
زندگی مردم را می گیرد. مردم تحت تاثیر عوارض 
ناشــی از خطا قرار می گیرند. باید توجه داشت که 
پایه تصمیم ها درست و جدی اتخاذ شود و برنامه ها 
علمی و مبتنی بر پژوهش های به روز باشد. مبادا 
فی البداهه و در حالت خستگی تصمیمی را اتخاذ 
 کنیم که مردم را تحت تاثیر آن تصمیم نادرست 

دچار پریشانی کنیم.

شایسته مداری و نقاط چالش
ادامه از صفحه اول:

به همین خاطر ابتدا یک سری مقدمات اولیه الزم 
است تا شرایط حضور مستقل زنان و دختران را 
در جامعه مقصد تسهیل نماید. مثال در این مثال 
قوانینی الزم اســت تا پیش شرط گرفتن اقامت 
یک زن یا خانواده اش، مســائل کاربردی ای چون 
گذراندن دوره های زبان یا آموختن مهارتهای الزم 

مختلف توسط او باشد. 

تا بعد از این، به فرض وجود فضای شایسته مداری، 
یک زن بتواند قدرت و لیاقت خود را در شــرایط 

برابر نشان بدهد. 
شناخت این اشتباهات معمول شاید بتواند افقی 
وســیع تر و فرصتی بهتر برای درک بیشــتر از 
واقعیت عرصه ی برابری جنسیتی و شایسته گزینی 
را فراهــم آورد تا بتوان بر اســاس آن با منطق و 
انصاف نســبی بیشتر به قضاوت مسئله و به تبع 
آن انجام اقدامات موثر برای تغییر و بهبود فضای 

جامعه پرداخت.

7
دادگاه سرنگونی هواپیمای اوکراینی برگزار شد

مجتبی ذوالنوری:
پای میز مذاکره می رویم، چون طلب کاریم



اقدام عجیب آقای دکتر 
با خوردن مدفوع گاو 

پزشــک هندی برای اثبــات خاصیت مدفوع 
گاو در عملی عجیب اقدام بــه خوردن آن در 
مقابل دوربین زنده کرد. اقدام غیربهداشــتی و 
مشمئزکننده یک پزشک هندوستانی به سوژه 
رسانه ها تبدیل شده است. دکتر »مانوج میتال«، 
یک متخصص کودکان اهل هاریانا هند در این 
عمل عجیب اقدام به خــوردن مدفوع گاو در 
مقابل دوربین زنده کرد. این پزشک متخصص 
در حالی دست به این اقدام زد که همزمان در 
حال برشمردن فواید مدفوع گاو بود. در ویدئوی 
منتشر شده صدای دکتر میتال شنیده می شود 
که می گوید: »هر قســمت از مدفوع گاو برای 
بشریت ارزشمند اســت. اگر ما آن را بخوریم، 
بــدن، ذهن و روح ما پاک می شــود. هنگامی 
که مدفــوع گاو وارد بدن ما می شــود بدن را 
تصفیه می کند.« او سپس در این ویدئو تکه ای 
از فضوالت گاو را از روی زمین برداشــته و به 
راحتی آن را مانند غذا می خورد. این ویدئو پس از 
انتشار در شبکه های اجتماعی با بازخوردهای 
 متفاوت کاربران همراه شد. در حالی که عده ای 
از کاربران محلی این پزشک را به دلیل حمایت 
از طب ســنتی هندی مورد تشویق قرار دادند، 
عده ای نیــز او را پزشــکی بی منطق توصیف 
کردند که جنــون و دیوانگی را تبلیغ می کند. 
یکی از کاربران در فیســبوک نوشت: »شورای 
پزشکی هند باید این موضوع را بررسی و مجوز 
فعالیت این پزشک را لغو کند.« کاربر دیگری 
نوشت: »واقعا حیف است که این مرد، پزشک 
متخصص کودکان نامیده شود.« گفتنی است؛ 
اقدام عجیب این پزشک هندوستانی در حالی 
خبرساز می شــود که فضوالت گاو در فرهنگ 
و آیین های هندی دیده می شــود. برای مثال 
هر سال دســت کم دو نبرد با فضوالت گاو در 
هند برگزار شده و چندین محصول از آن نیز به 

عنوان دارو تولید می شود.

آفتاب یزد- گروه شبکه: طی اتفاقی عجیب رضا جلیلی خشنود، 
رئیس بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، در نامه ای به ریاست سازمان عمران پردیس، ضمن 
تجلیل از خدمات خودش و دو نفر دیگر از پزشکان در دوران کرونا، 
از جمله حمیدرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
و فرمانده ستاد کرونا در تهران درخواست اعطای زمین کرده است. 

او نوشته که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده است. 

< ماجرا چیست؟ 
اما در واکنش به این نامه، داود امی، معاون بیمارســتان شــهدای 
تجریش و یکی از افرادی که اسم او در این نامه ذکر شده است، در 
گفتگو با میزان گفته است: »من محتویات و شکلی که نامه منتشر 
شده است را تکذیب می کنم و نمی دانم قصد و نیت افرادی که این 
نامه را به این صورت منتشر کرده اند، چیست شاید می خواهند به 
خدماتی که زالی در سطح دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی انجام داده اند، 
خدشــه وارد کنند و درخصوص این نامــه باید چند نکته را عنوان 
 کنم.« وی ادامه داد: »اول اینکه بحث ثبت نام کادر درمان در طرح 
ملی مسکن درخواست و مورد پیگیری شخص زالی بوده و او با وزیر 
راه و شهرسازی دولت قبلی مکاتبه ای داشته است و این درخواست را 
مطرح کرده که کادر درمان واجد شرایط در طرح مسکن ملی مورد 
توجــه و مرحمت قرار گیرند و در قالــب همان، موافقتی در وزارت 
مسکن گرفته شده بود، در همین بیمارستان شهدای تجریش ۵۰۰ 
نفر از کارکنان بیمارستان در این طرح ثبت نام کردند و دانشگاه این 
افراد را به وزارت مسکن معرفی کرد و بعد از راستی آزمایی و اینکه 
چه تعداد از افراد واجد شرایط هستند، ۳۰۰ نفر که هیچ کدام پزشک 
نبودند از این بیمارستان انتخاب شدند. معاون بیمارستان شهدای 

تجریش ضمن اشــاره به اینکه هیچ نام پزشکی در فهرست اعالمی 
به وزارت مســکن برای ثبت نام در طرح اقدام ملی تهیه مسکن در 
اطراف نبوده است، افزود: »این نامه ای که منتشر شده است شماره 
رســمی دبیرخانه ندارد و امضای رئیس بیمارستان که پای آن نامه 
است امضای خود او نیست و شما می توانید پیگیری کنید و ببینید 
که آیا چنین زمینی به ما اختصاص داده شده است یا نه؟ بر فرض 
محال که ما چنین نامه ای را نوشتیم مگر پردیس اجازه دارد چنین 
زمینی را به ما اعطا کند؟!« وی با بیان اینکه دریافت مسکن شرایط 
واضحی دارد، اظهار کرد: »هر شهروند ایرانی که تا کنون از خدمات 
مســکن جمهوری اسالمی استفاده نکرده که این امر جزء شروطی 
بوده اســت که در طرح ۸ساله اقدام ملی مسکن در دولت روحانی 
بوده و پس از آن به شکل دیگری در دولت فعلی در حال اجرا است، 
می تواند در این طرح ثبت نام کند.« امی توضیح داد: »انتشــار این 
نامه به صورت هدفمند و با امضایی مخدوش یک شیطنت رسانه ای 
برای هدف قرار دادن زالی اســت و این در حالی اســت که کسی 
خدمات او در مجموعه درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

انجام داده است را نمی بیند و نمونه اش هم معرفی ۳۰۰ نفر از کادر 
درمان بیمارستان شهدای تجریش بود که ۳۰۰ نفر انتخاب شدند و 
برای ۱۱ هزار متر زمین در نظر گرفته شــد و کسی این خدمات را 
نمی بیند.« از سوی دیگر سید مهدی هدایت مدیرعامل وقت شرکت 
عمران شهر جدید پردیس در گفت وگو با فارس اظهار کرده است که 
یک درخواستی به دست ما رسید و ما هیچ اقدامی در این خصوص 

نکردیم و از این به بعد هم اقدامی نخواهد شد. 

< واکنش کاربران 
این موضوع با واکنشــهایی از ســوی کاربران شبکه های اجتماعی 

روبرو شده است. 
یکی از کاربران در این باره نوشته است: »من بودم تشکر و تذکر رو 

هم زمان میدادم«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »وقتی رســمی و علنی اینگونه عمل 
می کنند، مشــخص اســت که در پس پرده چه سوءاستفاده هایی 

می کنند«. 
دیگری نوشت: »خوبیش اینکه انتخاب متراژ و منطقه رو سپرده به 

بقیه و نگفته زمین توچه منطقه و در چه متراژی باشه«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: »عجیب نیست. معموال 
سازمانهایی مثل عمران پردیس و... به نظام پزشکی نامه می زنن که 
میتونن همچین تسهیالتی بدن و اونها طبق چارچوب تعیین شده 
نفرات رو اعالم می کنن و اگر ریاســت مرکز هم واجد شرایط باشه 
میتونه اسمشو بنویسه چون رئیس باید نامه رو بزنه اما سوالی که 

هست اینکه دقیقا بابت چی از خودش تقدیر کرده«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »این ســه نفر خونه ندارن که متقاضی 

تسهیالت شدن؟«

آفتاب یزد - گروه شــبکه: ســختگیری 
بانک ها به خصوص درباره دادن وام، زبانزد 
خاص و عام اســت. اما این بار بانک ها به 
اقدامی  به  پولشویی دست  با  مبارزه  بهانه 
زده اند که مردم را از خدمات بانکی خسته 
و عصبانی کرده است. از چند روز گذشته 
بانک های دولتی  به ویژه  بانک ها  از  برخی 
شــرط و شــروط عجیبی را برای افتتاح 
حســاب اعالم کرده اند و مدارک بیشتری 
برای افتتاح حســاب از مشتریان مطالبه 
می کننــد و توجیه عجیبی هــم را بابت 
دریافت این مدارک عنوان کرده اند. پیش از 
این افراد بــا ارائه کارت ملی و در نبود آن 
با ارائه شناسنامه امکان افتتاح حساب در 
از چند روز گذشته  اما  بانک ها را داشتند 
به  و  تغییر کرده  افتتاح حســاب  شرایط 
غیراز ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت 
ملی توام با هم، ارایه مدارکی از جمله اصل 
ســند ملک یا اجاره و کپی آن و همچنین 
معرفی نامه از محــل کار با مهر و امضا، به 
تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب 
باید ارائه دهند، اضافه شده است. یکی از این 
ارائه سند   بانک ها درباره دلیل درخواست 
ملک اعالم کرده است با توجه به مقررات 
جدید قرار بر این است که افتتاح حساب 
مشــتریان در شــعبه های محدوده های 
بحث  و  انجام شود  افراد  محل ســکونت 
مســافت هم مورد مالک قــرار می گیرد. 
امــا محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در 
گفت وگو با ایلنا درباره علت اعمال شرایط 
جدید برای افتتاح حســاب اظهار داشت: 
برعهده  مشتریان  هویت  احراز  مسئولیت 
 بانک ها گذاشــته شده اســت و برخی از 
بانک ها بــا دریافت این مدارک و از طریق 
این روش هویت مشتریان خود را تشخیص 
می دهند و احراز می کنند. وی تاکید کرد: 
از سوی دیگر با اخذ این مدارک و اسناد، 
وضعیت مالی مشــتریان بررسی می شود. 
پس از افتتاح حســاب، بانک ها مشتریان 
را در سه گروه طبقه بندی می کنند و سطح 
مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از آن 
اگر فرد چک هایی با ارقام بیشــتر از آن 

ارقام صادر کند، آن چک به کمیســیون 
منتقل  بیشتر  بررسی های  برای  پولشویی 
می شــود. دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتبــاری خصوصی گفــت: بنابراین در 
 ابتدای افتتاح حساب شناختی از مشتریان 
به دست می آورند تا حساب افراد بر اساس 
خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش 
مالی مشکوک حســاب فرد مورد بررسی 

قرار بگیرد. 

< واکنش کاربران
اما پیشــتر هم از جمله شــرایط عجیب 
بانک ها برای افتتاح حســاب این بود که 
مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بگیرد 
و تحویل بانک دهد! یــا قبض آب و برق 
ارائه دهد. جالب اینجاست که این شرایط 
عجیب اصال جزو قوانین افتتاح حســاب 
اعالمی بانک مرکزی نیست. به هر حال به 
نظر می رسد قوانینی است که مردم باید آن 
را رعایت کنند اما مسئله اینجاست که همه 
مردم ملکی ندارند که به نام شان شده باشد 
تا بتوانند برای افتتاح حســاب معمولی از 
آن استفاده کنند. با این شرایط سختی که 
بانک ها در نظر گرفته اند، بعید نیست که 
پول های  گذشته  زمان های  همچون  مردم 
خــود را در خانه نگهــداری کنند. حال 
این موضوع واکنش کاربران شــبکه های 

اجتماعی را در پی داشته است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: 
»فقط برای مردم معمولی قوانین میسازند و 
اجرا می کنند ولی برای وام هزار میلیاردی 
این  از  میلیــاردی  و چک های چند هزار 
حرف ها نیست. بانک... رفتم برای وام میگه 
۲ تا کارمند شاغل با کسر از حقوق بیار و 
بازنشســته قبول نیست! موضوعی که به 
تازگی از خودشــان ساخته اند بازنشسته 
قبول نمی کنند! کاســب شغل آزاد هم که 
اصال جز آدمیزاد نیســت یا کسی که در 
اسم  کال  میکنه  کار  خصوصی  شرکت های 

وام هم نباید بیاره!«
دیگری نوشت: »از عجایب مقررات گذاری 
بانکــی ایــن اســت کــه در بانکداری 
حساب های  سمت  به  بانک ها  الکترونیک، 
ارائه خدمات هر زمان  یکپارچه متمرکز و 
وهر مکان ۲۴/۷ حرکت می کنند اما برای 
افتتاح حساب، درخواست سند ملکی برای 

انطباق با محدوده شعبه می کنند«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: 
رفته  افتتاح حساب  برای  »همکارم دیروز 
بانک این مــدارک رو خواســتن، وقتی 
 پرســیده ســند خونه و گواهی اشتغال 
 به کار برای چی؟ گفتن قانون. از بانک مرکزی 
پیگیــری کردیم گفتــن همچین قانونی 
نداریم؛ این برگه هم فتوشــاپه! اگه همه 

مسئولین تااین حد بی خبراز مجموعه شون 
باشن که بیچاره مردم!«

کاربــر دیگری گفته اســت: »این چجور 
شرایطی برای افتتاح حساب در بانکه؟ اصل 
»ســند مالکیت« یا »اجاره نامه« و کارت 
ملی و شناســنامه و »کپی«! معرفی نامه از 
محل کار با مهر و امضاء! -آخه دیگه برای 
باز کردن یه حســاب معمولی چرا مردمو 
زجر کــش می کنید! اون کپی دیگه خیلی 

رو مخه «. 
کاربران دیگر نوشته اند: »ببخشید این چه 
قانونیه که برای افتتاح حساب سند خونه یا 
نه  بانِک  کار می خواید؟  به  اشتغال  گواهی 
خارق العاده ای  خدمت  چه  محترم  چندان 
ارائه میده؟«، »ســند خونه یا اجاره خونه 
برای اینــه که بعد از افتتاح حســاب یه 
برگه ای توسط پست میاد دم خونت و شما 
هم باید اون برگــه رو ببری بانک تا بهت 
کارت بانکی بدن با این کار استعالم میشه 
یا  که آدرس محل زندگیت درست هست 
نه اما پدر آدم در میــاد تا این مدارک رو 
بخواد تامین کنه«، »چرا یه افتتاح حساب 
معمولی باید سند خونه بخواد یا قولنامه؟«، 
»واال من رفتم بانک برای حساب باز کردن 
ازم نامه معرفینامه از محل کار می خواست 
و یک مدرک مازاد بی ربط دیگه؛ رفتم یه 
شــعبه دیگه اش فقط شناسنامه و کارت 
ملی کافی بود. متاسفانه بعضی شعب بانکها 
از  درآوردی  مــن  قوانین  و  خودمختارند 
خودشون دارند«، »من حدسم اینه که چون 
مردم از سامانه ثبت امالک استقبال نکردن 
میخوان اینطوری این اطالعات رو به دست 
بیارن. به هر حال برای جمع آوری اطالعات 
 هر فــرد کجا بهتر از بانــک! همه چی رو

راست حسینی بهشــون با سند و مدرک 
میــدی«، »این مــدارک رو معموال برای 
حساب جاری دســته چک دار می گیرند«، 
»تازه من حسابو باز کردم، بعد از یک ماه 
مسدودش کردن، گفتن ما که گفته بودیم 
ســند به نام خودت! آخه چجوری سند به 
نامم باشــه! گفتن قولنامه بیار، اینو بردم 
حســابم رو آنبالک کردن ولی باز یک ماه 

دسترسی داشتم«.

رفتار عجیب بانک ها برای افتتاح حساب، مردم را عصبانی کرده است

بازگشت به عصر پنهان کردن پول در بالش!

گدایی با گوشی آیفون۱۱ پرومکس 
در خیابان های استانبول! 

ویدئویی قابل تامل از زن گدایی که در خیابان 
مشــغول پول جمع کردن از دیگران اســت 
امــا با آیفــون ۱۱ پرومکــس کار می کند در 
فضای مجازی منتشر شــده است. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران، روزانه هنگام گذرکردن از 
خیابان ها تعداد زیادی از افراد را می بینیم که 
به شــیوه های مختلف مشغول گدایی کردن و 
درخواســت کمک مالی از دیگران هســتند؛ 
برخی به بهانه هایی مثــل بیماری فرزندان یا 
اعضای خانواده شان از مردم طلب پول می کنند 
و برخی قســم های عجیب و غریب می دهند 
تا وجدان رهگــذران را معذب کرده و آن ها را 
متوجه درخواست خود کنند. در این بین برخی 
از افراد نیز برای کمک به هم نوع خود مقداری 
پول هرچند کم را بــه آن ها کمک می کنند. 
درســت است که کمک به افراد نیازمند امری 
پســندیده و انسانی است اما همواره باید دقت 
کنیم که افرادی که بــرای آن ها کمک مالی 
 درنظر می گیریم حتما به آن پول نیازمند باشند. 
تاکنون ویدیوها و تصاویر زیادی از تکدی گران 
در فضای مجازی منتشر شده است که پشت 
پرده ظاهر فقیر و نیازمند برخی از این گدایان، 
ماشین ها و زندگی های الکچری وجود دارد که 
قشر متوسط جامعه در آرزوی آن هستند. به 
تازگی یک عابر پیاده در خیابان های استانبول 
ویدئویی را از یک زن گدا منتشر ضبط و منتشر 
کرده است که روی پله های پل هوایی نشسته 
و منتظر است دیگران به او کمک مالی کنند 
اما تلفن همراه الکچری خود با مدل آیفون ۱۱ 
پرومکس را زیر چــادر خود پنهان کرده و در 
حال کار کردن با آن است. این ویدئو در فضای 
مجازی با واکنش های مختلف همراه و بیش از 

۱۳۰ هزاربار دیده شده است.

امام جماعت سابق مسجدالحرام 
بازیگر تبلیغاتی شد

امام جماعت سابق مسجدالحرام به تازگی در 
فیلمی تبلیغاتی درباره گردشگری و موسیقی 
حاضر شــده اســت. به گزارش فــرارو، عادل 
الکلبانی امام جماعت ســابق مسجد الحرام، با 
حضور در یک کلیپ تبلیغاتــی درباره تبلیغ 
 گردشــگری، در محافــل مختلــف جنجال 
 به پا کرده است. الکلبانی در این ویدئو در حال 
تبلیــغ فعالیت های فصل گردشــگری۲۰۲۱ 
ریاض اســت که شــماری دیگر از چهره های 
سرشناس عربستان نیز در آن حضور دارند. این 
ویدئو در یکی دو روز اخیر به سرعت در فضای 
مجازی منتشر شده و واکنش های متفاوت را به 

همراه داشته است.
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جمالــت آفتاب هــر نظر باد حافظ نامه 
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

تفسیر: چون دستور لغو منع تردد صادر شده حافظ از خوشحالی لغو 
محدودیت شبانه به مسئولین مربوطه می گوید: وجودتان مثل آفتاب 

نور امید می دهد. به امید خبرهای خوش بیشتر از شما!

در سراســر جهــان قله و بلندی هــای زیادی 
وجود دارند که منظره های منحصر به فردی را 
ایجاد کرده اند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
وقتی بــه کوه ها نگاه می کنیــد، ارتفاع زیاد و 
پایداری آن ها روی ســطح زمین اولین چیزی 
است که توجه شــما را به خود جلب می کند. 
اما شاید تپه های شکالتی در فیلیپین یا شاید 
دیدن کوه هــای رنگین کمانــی در چین و یا 
دیدن ســتون های عظیم در پارک ملی ژانگ 
 جیاجی چین بیشــتر از باقی کوه ها برای شما 

جذاب باشند. 

تپه های شکالتی فیلیپین
در استان بوهول در کشور فیلیپین و در منطقه ای 
به وسعت ۵۰ کیلومتر مربع، بیش از ۱۲۶۰ تپه 
پوشــیده از چمن ســبز وجود دارد که در فصل 

خشــک به رنگ قهوه ای شــکالتی در می آید و 
ظاهری منحصر به فرد شــبیه یک تکه شکالت 
به آن هــا می دهد. ارتفاع بلندترین تپه ها در این 

منطقه به نزدیکی۱۲۰ متر می رسد. 

کوه اوتمانو
اگر بتوانید تا ارتفــاع ۷۲۷ متری صعود کنید 
و بــه قله کوه اوتمانو برســید کــه در جزیره 

لیوارد واقع شــده است، مناظری خیره کننده 
از تاالب و صخره هــای مرجانی اطراف جزیره 
»بورا بورا« را خواهید دید. اما خبر بد این است 
که صعود به این قله در حال حاضر غیرممکن 
اســت، زیرا ســنگ های آتشفشــانی این کوه 
بسیار شــکننده و خطرناک هستند، اما هنوز 
 هم می تــوان از اطراف کوه و مناظر دیدنی آن 

لذت برد. 

سرو توره
صخره های پوشــیده از یخ و بــرف و همچنین 
شــیب۳۱۲۸ متری کوه ســرو توره در آرژانتین 
صعود به قله آن را بســیار چالــش برانگیز کرده 
است. این موانع باعث می شود که کوهنوردی در 
سرو توره تنها برای حرفه ای ترین کوهنوردان دنیا 
امکان پذیر باشد، زیرا به باالترین سطح مهارت های 
کوهنــوردی نیاز دارد که این کــوه را به یکی از 

عجیب ترین کوه های جهان تبدیل می کند.

خبرچین از کاربران درخواست کرد اگر خاطرات 
یا خبرهای طنز دارند برای ما ارسال کنند اتفاقا 
کاربران در ارسال خاطرات حماسه سازی کردند 
و مطالب زیادی ارسال کردند که فعال فقط دو 

نمونه از آن ها درج می گردد: 
* یه شب خیلی هوس کاهو کرده بودم شاید 
گوسفندا آنقدر هوس کاهو نکنند! پول نداشتم 
چون اجاره خونه و هزینه آب و برق و گاز هم 
داده بودم. تقریبا کار از کسری بودجه گذشته 
بود و موجودی خزانه یا کارتم صفر شــده بود. 
آخر شب رفتم بیرون قدم بزنم. از جلوی یک 
میوه فروشی رد شدم دیدم مقداری برگ کاهو 
کنده شده جلوی مغازه افتاده بود به فروشنده 
گفتم میشــه اینارو بردارم برای گوســفندم 
می خوام؟ با حیرت نگاهم کــرد: گفت بردار! 
خیلی خوشحال بودم اون شب تونستم مجانی 
کاهو بخرم. اما وقتی داشتم رد میشدم شنیدم 
میوه فروشه به دوستش گفت: می بینی مردم 

به چه روزی افتادند؟! 
*یــه شــب حالم خــوب نبود حــس کردم 
سرماخوردگی و کوفتگی بدن دارم یادم به عطاریه 
محل افتاد که برخی می گفتند دستش خوبه 
 شفابخشه. داروهای گیاهیش معجزه می کنه. 
از آنجا هم که من واقعا خیلی به معجزه اعتقاد 
دارم حتی دوســت دارم مشکالت زندگیم با 
معجزه حل بشــه نه تدبیر مســئولین، رفتم 
ســراغ عطاریه. تو مغازه اش یه تابلو چسبانده 
بود که این شعر حافظ را نوشته بود: »تنت به 
ناز طبیبان نیازمند مباد«! عرض حالم را گفتم. 
گفــت: »خوب کردی آمــدی پیش خودم نه 
سراغ دکتر و بیمارستان ها. خودم یه دمنوش 
ترکیبی بهت میدم که وقتی خوردی بگی خدا 
پدرشــو بیامرزه. حالت خوب میشــه شنگول 
میشی.« آمدم خانه و دمنوشو دادم خانمم برام 
دم کرد نوش جون کردم. باورتان نمیشه. زمان 
گرفتم در عرض بیست ثانیه حالم دگرگون شد 
احساس شور حتی جوانی می کردم پر از انرژی 
که نمی دونستم چطوری تخلیه اش کنم! فقط 
مشــکل اینجا بود که بخاطر مصرف دمنوش 
خیلی زیادی شنگول شدم، قاطی کرده بودم 
چــون یه جا برای بابای مرحــوم عطاریه پدر 
آمرزی می فرســتادم یه جا هر چی ناسزا بود 
به طب علمی و واکسن کرونا و... می فرستادم. 
خودم درست یادم نمیاد اما خانمم بعدا گفت: 
حرفهای زشــتی زدی که از شــدت ناراحتی 
میزدم به صورتم هر چی هم می گفتم: دهنتو 
ببند می گفتی: دهان مرا نمی توانی ببندی من 

باید بر علیه واکسن کرونا شفاف سازی کنم! 
البتــه فقط یه خاطره تعریــف کردم و با طب 

مدرن مشکلی ندارم!

خبرچین

خاطرات مردمی
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

معابر عمومی، زباله دانی نیست؛ شهرداری در 
خدمت سازندگی و پاکبان ها و کارگران خدمات 
شــهری هم به عنوان نیروهای همیشه آماده، 
برای نظافت و پاکیزگی شــهرها، با تالش های 
بدون وقفه و خستگی ناپذیر، با نظارت مستمر 
سرکارگران خدمات شهری و حتی شهرداران 
شــب، به فکر این هستند کارکنان، کارشان را 
به نحو مطلوب انجام دهند. اما برخی از مردم 
تالش ها و خدماتی که به آنان ارائه می شــود، 
به جای رعایت نظافت و سپاســگزاری از آنان، 
با بی فرهنگــی وعدم رعایت نظافت، با ریختن 
ته مانده غذا یا زباله در معابر عمومی و اطراف 
مخــازن زباله و پیاده روها یــا مکان هایی که 
نباید زباله بگذارند، با این کارشان هم موجب 
آلودگی، بی نظمی و افزایش زحمات کارگران 
خدمات شهری می شوند. همان طور که مردم 
از مسئوالن شــهرداری توقع دارند نسبت به 
جمع آوری به موقع زباله ها و نظافت اقدام کنند، 
چرا خودشان هم بهداشت عمومی و نظافت را 
رعایت نمی کنند؟ بیایید برای زیبایی، پاکیزگی 
و آراستگی شهر، همگی تصمیم بگیریم و تالش 
کنیم زباله ها و حتی از انداختن ته ســیگار بر 
روی زمین، باغچه ها و نهرها خودداری و آنها را 

درون مخازن زباله بیندازیم.

شهرداری در خدمت 
سازندگی و پاکیزگی 

علی اکبر فرقانی

شهروند خبرنگار

رئیس بیمارستان شهدای تجریش ضمن تجلیل از خدمات خود، خواستار اهدای زمین به خویش شد
برای کادر درمان حاشیه نسازید

عجیب ترین کوه ها در سراسر جهان
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سرپرست امور بانوان وزارت ورزش گفت: ورود بانوان به ورزشگاه ها 
در کارگروه ه��ای مربوط��ه در حال بررس��ی اس��ت، ضمن اینکه 
زیرس��اخت هایی باید در اس��تادیوم ها ایجاد ش��ود تا حریم و شأن 
بانوان حفظ ش��ود.به گزارش تس��نیم، مریم کاظمی پ��ور در مورد 
محدودیت های مالی موجود گفت:  این موضوع، توس��ط ش��خص 
وزی��ر در حال پیگیری اس��ت تا از همه ورزش��کاران با راهکارهای 
مناس��ب و حمایت حداکثری، حمایت ش��ود تا مس��یر سربلندی 
داش��ته باشد.کاظمی پور در مورد حاش��یه های به وجود آمده برای 

یکی از اعضای تی��م ملی فوتبال بانوان گفت:  نامه ای 
به AFC ارس��ال شده است. همیشه به قطار در حال 
حرکت س��نگ می زنند. تیم ملی فوتبال بانوان پس 
از موفقیت هایی که در آس��یا کس��ب کرد، در جریان 
حاشیه هایی قرار گرفت که کوته نظری آن کشور باعث 

ش��د که این اتفاق رخ بدهد. تا االن ک��ه 21 روز از این نامه نگاری 
گذشته، کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ نامه ای به ایران نزده و این 
مستندات و مدارک ما کامل بوده و حق اعتراضی را باقی نگذاشته 

و دختران ما از همه اتهامات بری هستند. آنها می توانند 
در جامعه ش��ور و نشاط ایجاد کنند.وی در مورد ورود 
بانوان استادیوم های ورزش��ی تصریح کرد: ورود بانوان 
به ورزشگاه ها در کارگروه های مربوطه در حال بررسی 
است. زیرساخت هایی باید در استادیوم ها ایجاد شود تا 
حریم و ش��أن بانوان حفظ ش��ود. برنامه هایی در شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزش��ی در دستور کار است. باید زیرساخت ها در 

استادیوم های کنونی ایجاد شوند.

 وزارت ورزش: ورود بانوان به ورزشگاه ها در حال بررسی است
بهداشت  گزارش 

مکث 

 نگاه 

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:
احتمال اعمال محدودیت

  برای 60 ساله هایی که
 دوز سوم را تزریق نکنند

 امروز  اول آذر ماه است و آنطور که مشخص است 
تکلیف واکسن نزده ها را قرار است ستاد ملی مقابله 
با کرونا مشخص   کند و وزارت بهداشت نیز بناست 
گزارش میزان تزریق واکسن در کشور را اعالم کند.
طبق گزارش های رسیده تا امروز حدود ۸۳ درصد 
جمعیت ه��دف، یک دوز و ح��دود ۶۸ درصد نیز 
دو دوز واکس��ن کرونا را تزریق کرده اند. آنطور که 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداش��ت، اع��الم کرده این 
هفته، جمعیت واکسینه ش��ده کامل، به بیش از 
۸۰ درصد می رسد.مهرداد حق ازلی، کمیته علمی 
کشوری کنترل و مقابله با ویروس کرونا و عضو ستاد 
رسیدگی به عوارض واکسن کرونا، در گفت وگو با 
برنا گفت: قرنطینه هوشمند در راستای یک بستر 
نرم افزاری و متصل ب��ه تمام بانک های اطالعاتی 
افراد اجرا می ش��ود.این عضو کمیته علمی س��تاد 
کرونا تصریح کرد: اعمال جریمه در طرح قرنطینه 
پیش بینی شده اما جریمه نقدی در نظر نگرفتیم. 
برای تنبیه، محرومیت از دریافت برخی از خدمات 
آموزشی، اداری، بانک ها و... اعمال می شود که این 
محرومیت ها برای واکسن نزده ها و مبتالیان در نظر 
گرفته می شود.او با اشاره به اینکه درباره لزوم تزریق 
دوز بوستر در افراد برای اجرای قرنطینه هوشمند 
تاکنون تصمیمی گرفته نشده، گفت: احتماال زمانی 
که می خواهیم افراد باالی ۶۰ س��ال دوز س��وم را 
تزریق کنند، عدم تزریق آن بعد از یک فاصله زمانی، 

محدودیت هایی را برای افراد خواهد داشت.

با »فرهنگسازی« می توان 
»جمعیت« را افزایش داد؟

یک جامعه شناس درخصوص مواد قانون جوانی 
جمعیت که به بحث فرهنگ سازی اشاره دارد،  
می گوی��د: سیاس��تی برای کل نظ��ام در حوزه 
جوان س��ازی جمعیت در نظر گرفته ش��ده که 
برخی نهادها در این زمینه متولی تولید محتوا 
شده اند اما باید گفت تنها از طریق محتواسازی 
نمی توان این ماج��را را پیش برد، همانطور که 
تنها با محتواس��ازی نمی ش��د جل��وی تولد را 
گرفت. اکنون هم صرفاً با محتواسازی نمی توان 
می��زان تولده��ا را افزای��ش داد چراکه موضوع 
جوانی جمعیت موضوع��ی پیچیده و برآمده از 
عوامل مختلف سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی 
است. س��میه فریدونی در گفت وگو با ایسنا، با 
اش��اره به برخی از م��واد قانون جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده که به بحث فرهنگ سازی 
پرداخته اس��ت، اظهار ک��رد: در حوزه جمعیت 
نهادهای��ی دارای مس��ئولیت هس��تند و اگ��ر 
بخواهی��م ای��ن موض��وع را مانند ی��ک جزیره  
مستقل در فضای فرهنگ سازی در نظر بگیریم؛ 
آن گاه آن چه در این ماده مطرح شده بیشتر از 
جنس تولید محتوا و مربوط به بخش هایی مانند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا و سیما و 
سازمان تبلیغات و شهرداری و... است.وی ادامه 
داد: در واقع سیاس��تی برای کل نظام در حوزه 
جوان س��ازی جمعیت در نظر گرفته ش��ده که 
برخی نهادها در این زمینه متولی تولید محتوا 
شده اند اما فقط از طریق محتواسازی نمی توان 
ای��ن ماج��را را پیش برد، همانط��ور که تنها با 
محتواس��ازی نمی ش��د جلوی تول��د را گرفت. 
اکنون هم با محتواسازی نمی توان میزان تولدها 
را افزای��ش داد.فریدونی اف��زود: موضوع جوانی 
جمعی��ت موضوع��ی پیچیده و ب��ر هم کنش 
عوامل مختلف سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی 
اس��ت. اگرچه در این قانون ه��م تالش زیادی 
شده تا عوامل مختلفی در حوزه ی اجتماعی و 
اقتصادی و آموزشی در کنار محتوای فرهنگی 
لحاظ ش��ود اما واقعیت آن است مانند بسیاری 
دیگ��ر از رویه های قانون گ��ذاری آن چه در این 
میان کمتر به چشم می خورد صدای خانواده ها 
و جوانانی اس��ت که به نظر می رسد میل آن ها 
به فرزندآوری روندی نزولی را طی می کند.این 
جامعه شناس خاطرنش��ان کرد: سوال ساده ای 
وج��ود دارد مبن��ی بر این که در ک��دام یک از 
طبقات اجتماعی فرزندآوری کم ش��ده است؟ 
اگرچه بر اساس رویکردهای جدیدتر آموزش به 
مفهوم استعداد و توانایی، بر این باور نیستم که 
استعداد و توانایی کودکان لزوماً به خانواده ها و 
طبقات اقتصادی آنها گره می خورد، اما همین 
رویکردهای آموزش��ی ب��ه ما می گوی��د، بروز 
توانمن��دی کودکان به فرصت ه��ا و امکان های 
تجرب��ه ک��ردن که خان��واده برای آنه��ا فراهم 
می کنند، گره می خورد. متاسفانه این امکان ها 
و فرصت ه��ا در طبق��ات مختل��ف اجتماعی با 
یکدیگر مش��ابه نیس��تند و در ای��ن میان آن 
خانواده های��ی که ما انتظ��ار داریم فرصت های 
تجربه آموزشی بیشتری برای فرزندشان فراهم 
کنند، تمای��ل کمتری به فرزن��دآوری دارند و 
ش��اید لزوماً از خانواده هایی نباشند که به دلیل 
مسائل مالی فرزندآوری کمتر را انتخاب کنند، 
یا از خانواده هایی باش��ند ک��ه ببینند تبلیغات 
تلویزیونی چند فرزند را نش��ان می دهد و غیره.
فریدونی ب��ا تاکید بر اینکه قصه جوان س��ازی 
جمعیت بس��یار فراتر از این موضوعات اس��ت، 
گفت: موضوع فرهنگ س��ازی برای جوانسازی 
جمعی��ت را بای��د از دو بعد بررس��ی کرد؛ اول 
همان چیزی اس��ت که متن قانون جوان سازی 
تا ان��دازه ای ت��الش کرده آن را پوش��ش دهد 
یعنی توزیع مسئولیت میان نهادها و ارگان های 
مختلف متناس��ب با ماموریت های هر دستگاه، 
ام��ا بع��د دوم که باید با ن��گاه کالن تری به آن 
توجه کرد، این است که ببینیم ردپای خواست 
مردم در جریان این سیاس��ت گذاری کجاست. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا محتواهای 
در نظر گرفته ش��ده در این قان��ون می تواند با 
م��ردم ارتباط برقرار کن��د؟ تصریح کرد: دور از 
ذهن نیست که این محتواها با گروهی از مردم 
ارتباط برقرار کند، اما لزوماً هر محتوایی منجر 
به فرهنگ سازی نمی شود. اما سوالی که مطرح 
می شود این است که تولید محتوایی که حتی 
ش��اید با دس��ته ای از مردم هم ارتب��اط برقرار 
می کن��د، آیا لزوماً مطابق با آنچه سیاس��تگذار 
می خواهد عمل می کند، هس��ت یا مخالف آن 
اس��ت؟ پیام های ضمنی یا محتوای پنهانی که 
ب��ه مخاطب منتقل می ش��ود بخش اصلی این 
دس��ته از محتواهاست که در بس��یاری موارد 
از دید سیاس��ت گذار دور می مان��د. این تجربه 
در مورد بازنمایی مواد مخدر هم در رس��انه ی 
ملی و س��ایر نهادهای مرتبط تکرار شده است. 
آیا بازنمایی کلیشه ای مواد مخدر و تالش برای 
پنهان کردن آن نقش��ی در فرهنگ سازی برای 
کاهش گرایش به مواد مخدر داش��ته است؟ آیا 
نرخ اعتیاد در ازای این فرهنگ س��ازی کاهش 
یافته است؟ به نظر نمی رسدیافته های پژوهشی 
ای��ن مدعا را تایید کنند.وی با اش��اره به اینکه 
به نظر می رس��د قانون جوانی جمعیت اگرچه 
در نظ��ر گرفته تا همه  توانمندی های موجود را 
در کنار هم آورد و به فرهنگ س��ازی هم توجه 
کند،  اما باز شکلی دستوری برای فضای فرهنگ 
هم در نظر گرفته اس��ت که از اساس با جنس 
تحوالت فرهنگی متفاوت اس��ت، خاطرنش��ان 
کرد: یکس��ری دس��تورهایی صادر شده است 
و این درحالیس��ت که مردم با دس��تور زندگی 
نمی کنن��د و اگر بحث عملکرد ش��ناختی را به 
میان آوریم می بینیم که س��اختار مغز انس��ان 
برای انجام کار با اجبار، طراحی نش��ده اس��ت 
درنتیجه آن چیزی که در قالب دستورالعمل و 
آئین نامه ابالغ می شود،فرهنگ سازی نام ندارد.

مسئوالن برای فرار از ترافیک 
بالگرد سوار می شوند؟

رئیس س��ازمان اورژانس کشور گفت: بالگردهای 
فوریت های پزش��کی به هیچ وجه قابل اس��تفاده 
مسئوالن نیستند و فقط برای بیمار مورد استفاده 
قرار می گیرند.جعفر میعادفر در گفت وگو با میزان، 
در واکن��ش ب��ه این موض��وع که برخ��ی مدعی 
هستند که مسئولین برای فرار از ترافیک پایتخت 
از بالگرده��ای اورژانس اس��تفاده می کنند، گفت: 
بالگردهای فوریت های پزشکی به هیچ وجه قابل 
استفاده مسئوالن نیستند.وی ضمن اشاره به اینکه 
اگر مسئولی کار بسیار ضروری داشته باشد بالگرد را 
از کانال های دیگر اجاره کند و اجاره آن را بپردازد، 
ادامه داد: هیچ مسئولی نمی تواند از بالگرد اورژانس 
استفاده کند چرا که داخل آن ها تجهیزات پزشکی 
است و اصال نمی توانند از آن استفاده کنند و نباید 

هم این اقدام را انجام دهد.

نماینده مجلس: 
چرا یک جوان برای 

دریافت وام ازدواج باید 
هفت خان رستم را بگذراند؟

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: اینکه صرفا به قشر خاصی 
تس��هیالت کالن داده می ش��ود اما یک جوان 
برای دریافت وام ازدواج باید هفت خان رستم 
را پش��ت س��ر بگذارد اصال قابل قبول نیست.
اسماعیل حس��ین زهی در گفتگو با ایسنا، با 
تاکی��د بر ضرورت اصالح نظام بانکداری، بیان 
کرد: مجل��س در این زمینه آم��اده همکاری 
اس��ت و اصالح نظ��ام بانکداری ک��ه یکی از 
مطالب��ات مردم اس��ت را دنب��ال می کند به 
طوری که به این موضوع ورود پیدا کرده است 
و هفته گذشته نیز جلسه ای با وزیر اقتصاد و 
بانک مرکزی در این زمینه برگزار شد.نماینده 
مردم خاش در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه ما بر پرداخت عادالنه تسهیالت به مردم 
تاکید داریم، تصریح کرد: اسامی ابربدهکاران 
بانک��ی نیز باید در روزنامه های کثیراالنتش��ار 
و رس��انه ها منتشر ش��ود.این عضو کمیسیون 
عم��ران مجلس ب��ا تاکی��د بر اینک��ه اصالح 
س��اختار نظام بانکداری یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر است، خاطرنش��ان کرد: اینکه صرفا به 
قش��ر خاصی تسهیالت کالن داده می شود اما 
یک جوان برای دریافت وام ازدواج باید هفت 
خان رس��تم را پشت س��ر بگذارد، اصال قابل 
قبول نیس��ت.وی تصریح کرد: س��ودهایی که 
اخذ می ش��ود باید برپایه نظام اسالمی باشد، 
متاس��فانه سیس��تم بانکداری کنونی بر پایه 
ربا اس��ت و مراجع تقلید نی��ز از این موضوع 
انتقاد دارند.حسین زهی در پایان گفت: مردم 
نیز مراجعات زیادی به ما داش��ته و بانکداری 
اسالمی مطالبه جدی آنان است. اینکه امکان 
استفاده از تس��هیالت بانکی برای همه مردم 
به صورت عادالنه فراهم نیس��ت یک تبعیض 
 اس��ت که باید ب��ا اصالح نظ��ام بانکی مرتفع 

شود.

9 اجتماعی

فقدان گفت وگو در خانواده ها یکی از مسائلی است که منجر به افزایش 
خش��ونت خانگی می شود. مس��ئله ای که در دوسال گذشته با شیوع 
کرونا و خانه نشینی اکثر مردم نمود بیشتری پیدا کرد. افراد به دلیل 
آنکه پیشتر زمان کمتری را در خانه سپری می کردند، متوجه نداشتن 
مهارت گفتگو نبودند. به همین دلیل با زیریک س��قف قرار گرفتن به 
صورت مداوم با چالش گفت وگو مواجه شدند و همین مسئله به افزایش 
خشونت نیز دامن زد.در همین راستا دکتر شیرین سلیمانی، متخصص 
علوم تربیتی، پژوهشگر و مشاور تربیتی در گفت وگو با خبرآنالین درباره 
لزوم یادگیری مهارت می گوید: »بدون شک والدین مهم ترین نقش را 
در آموزش فرزندانشان برعهده دارند، اما آیا خودشان آموزش های الزم 
را از خانواده و جامعه خود گرفته اند؟ آیا والدین چگونگی رفتار و تعامل 
با فرزندشان را بلدند؟«به نظر سلیمانی، آموزش گفتگوی موثر می تواند 
بعنوان ابزاری قدرتمند در راستای جلوگیری از خشونت خانگی عمل 
کند؛ پیشگیری از خشونت خانگی از جمله مباحثی است که برای حفظ 
سالمت زنان و کودکان اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که اغلب خشونت ها 
متوجه کودکان، زنان و س��المندان اس��ت. زنان رکن اصلی خانواده ها 
محسوب می شوند و همسر آزاری مسئله را به کودکان و سالمت جامعه 
می کشاند. برای پیشگیری از خشونت خانگی مهمترین نکته آموزش و 

آگاهی افراد جامعه است.«

 آی��ا در رواب��ط خانوادگی م��ا ایرانیان با توج��ه به افزایش 
خشونت خانگی،می توان جای گفتگو را خالی دانست؟

بله؛ قطعا در روابط خانوادگی، فقدان مهارت های ارتباطی و ندانس��تن 
ش��یوه های صحیح گفتگو میان اعضای خان��واده، یکی از دغدغه های 
بزرگ و انکار ناپذیری است که در بسیاری از مواقع منجر به خشونت و 
درگیری میان اعضای خانواده و گاهی به وقوع پیوستن اتفاقات ناگوار 
می گردد. یکی از معضالت حاد جامعه امروز ما کم حوصلگی،عصبانیت،از 
کوره در رفتن و توسل به زور و خشونت است که می تواند ریشه روانی، 
اقتصادی، فرهنگی و وراثتی داشته باشد. گفتگو اگر درست و به شکل 
موثر میان اعضای یک خانه جاری شود می تواند بعنوان سپری بازدارنده 
از عواقب ناشی از خشونت چه در شکل کالمی و چه به صورت فیزیکی 
عمل کند. گاهی مردم فکر می کنند منظور از گفتگو تنها یک ارتباط 
کالمی است در حالی که دیالوگ و یا همان گفتگو معنایی فراتر از یک 
رفتار، بینش و یک نگرش دارد و باید در جان فرد بنشیند تا بتواند خود 
را بروز دهد. دیالوگ همیشه وجود دارد و در ارتباطات روزمره ما همواره 
جاریست اما گفتگو بصورت موثر و کارا تنها زمانی محقق خواهد شد که 
فن صحیح دیالکتیک )گفتگو( را بیاموزیم. گرچه مهارت گفتگو امروزه 
به عنوان یک موضوع کاربردی مطرح است اما همچنان شاهد عواقب 
ناش��ی از فهمیده نشدن اعضای یک خانه و مورد خشونت واقع شدن 
یک طرف )عموما زنان یا کودکان( هستیم.یادگیری مهارت گفتگو برای 
هر یک از اعضای خانواده امری بس��یار مهم و حیاتی ست، اما اهمیت 
بیشتری در سالمت روحی و روانی و رشد کودکانتان دارد. بچه ها باید 
هنر گفتگو با خانواده خود رابه خوبی بیاموزند تا در آینده در ارتباطات 
اجتماعی دچار مش��کل نش��وند. اصل کلی حاکم ب��ر فضای تربیت و 
پرورش در همه زمینه ها، یادگیری مشاهده ای است؛ بنابراین درمورد 
آموزش گفتگو اینطور به نظر می رسد که باید از خود والدین، معلمین و 

دست اندرکاران آموزشی شروع شود و زمانی این مهم محقق می گردد 
که پدر و مادر بعنوان اولین آموزگاران فرزندانشان، خود این مهارت را 
یاد گرفته باش��ند و از آن مهمتر در رفتار و تعامالتشان با یکدیگر آن 
را به نمایش بگذارند. به عقیده من یکی از کاربردی ترین شیوه ها برای 
باال بردن سطح آگاهی خانواده ها و تالش در راستای بکارگیری مهارت 
گفتگو در محیط خانه به منظور جلوگیری از عواقب ناش��ی از توسل 
به زور بازو و خش��ونت به جای تب��ادالت کالمی، برگزاری کارگاه های 
آموزش فن گفتگو در قالب دوره های آموزشی پیش از ازدواج و یا حتی 

قبل از اقدام به فرزندآوری است.

 چقدر خانواده ها تالش می کنند که گفتگو را به فرزندانشان 
آموزش دهند؟

بدون ش��ک والدین مهم ترین نقش را در آموزش فرزندانشان برعهده 
دارند، اما آیا خودش��ان آموزش ه��ای الزم را از خانواده و جامعه خود 
گرفته اند؟ آیا والدین چگونگی رفتار و تعامل با فرزندش��ان را بلدند؟ 
آی��ا پدر و مادر همی��ن والدین نیز از والدینش��ان آموزش های الزم را 
فراگرفت��ه اند؟ اصال چند درصد از خانواده ها آموزش مهارت گفتگو را 
برای فرزندانشان به رسمیت می شناسند؟ بنابراین مادامی که والدین 

به ضرورت فراگیری فن گفتگو در فرزندانشان آگاه نشوند، تالشی هم 
در راس��تای آموزش آن ها نخواهند کرد. افراد در طول روز از کلمات و 
واژه های بس��یاری استفاده می کنند اما برخی از همین افراد در جایی 
ک��ه باید صحبت کنند و با کلمات تاثیرگذار خود تکلیف موضوعی را 
روشن کنند یا سرنوش��تی را رقم بزنند، نمی توانند. شاید علتش این 
باش��د که برخی از ما در ط��ول زندگیمان یاد نگرفته ایم چگونه بدون 
دخالت احساس یا در برخی از موارد توسل به خشونت و با منطق خود 
با دیگران صحبت کنیم. شاید هم علت این باشد که جسارت صحبت 
کردن نداریم. خب این جسارت را از کجا باید آموزش می دیدیم؟ قطعا 
اولین مکانی که این جسارت را باید به ما آموزش می داد خانواده است. 
اصول گفتگو وقت��ی از کودکی به فرزندان آموزش داده ش��ود نتیجه 
بهتری به بارخواهد آورد. البته این آموزش باید توسط پدر و مادرهایی 
که عمال خودش��ان از طریق گفتگو درونیات و خواس��ته هایشان را به 
همس��ر، فرزندانشان و دیگران به خوبی انتقال می دهند انجام شود، نه 
افرادی که خود در بیان تفکرات و احساسات شان دچار مشکل هستند. 
اگر ما نتوانیم با یکدیگر حرف بزنیم، و البته نه هر حرفی، بلکه گفتگوی 
س��الم و اصولی، در این صورت نمی توانیم درونی مان را به طور واضح 
 و کامل ابراز کنیم و خواس��ته ها، نیازه��ا و اعتقادات مان را با دیگران

  در می��ان بگذاری��م؛ و اگ��ر نتوانی��م ای��ن کار را انجام دهی��م، دچار 
عقده ها، ترس ها و خش��م های بیشماری می شویم که با گذشت زمان 
در ما شدت بیشتری پیدا می کنند و به زندگی و روابط ما آسیب های 
جبران ناپذیری وارد می کنند. این هم درباره ما به عنوان یک والد صدق 
می کند و هم برای فرزندانمان اتفاق می افتد اگر نتوانیم شرایطی را در 
خانواده مهیا کنیم که فرزندمان بتواند با ما راحت حرف بزند. اگر نتوانیم 
مهارت گفتگو کردن را در فرزندانمان تقویت کنیم، قطعا آسیب خواهند 
دید. البته این مسائل نیاز به یادگیری مجموعه ای از مهارت ها دارد. الزم 
است ما به عنوان والد، ابتدا خود روش های اصولی گفتگو را یاد بگیریم 
و در عین حال در ذهن مان باورهای مناسب برای ایجاد فضایی برای 

گفتگوی سالم در خانواده را شکل دهیم.

  چقدر ابراز خشونت توسط کودکان به دلیل عدم آموزش 
گفتگو و نشنیدن بیان نیازهای آن هاست؟

بسیاری از خانواده ها از کودک خشمگین خود گالیه دارند و بسیار تمایل 
دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری و اصالح رفتار را 
در این زمینه به کار گیرند. در واقع کودک با رفتار پرخاشگرانه خواستار 
به دس��ت آوردن هدفی دیگر است و ابداً قصد حمله به دیگرانیا اذیت 
کردن آن ها را ندارد. البته ممکن است پرخاشگری جنبه انتقام گیری نیز 
داشته باشد؛ یعنی کودکی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته و نتوانسته 
خشم خود را ابراز کند، اکنون با پرخاشگری به کاهش اضطراب خود 
می پردازد.یکی از دالیل بسیار مهم پرخاشگری در کودکان، یادگیری 
اس��ت؛ یعنی کودکانی که الگوهای رفتاری پرخاش��گرانه داش��ته اند، 
همانند الگوهای خ��ود رفتار می کنند. چنانچه ک��ودک دارای پدر یا 
مادری با خلق و خویی عصبانی و پرخاشگر یا شاهد رفتارهای خشونت 
بار پدر و مادر خود با افراد دیگر باش��د، مسلما او نیز پرخاشگر خواهد 
شد؛ بنابراین کودکان از طریق مشاهده، رفتارهای والدین را می آموزند 

و الگوبرداری می کنند. 

 متخصص علوم تربیتی تشریح کرد 

فقدان گفتگو در خانواده ها و افزایش خشونت خانگی

حس��ام الدین عالمه رئیس دبیرخانه ش��ورای ملی س��المندان کشور 
درخصوص تاثیر خش��ونت پنهان علیه سالمندان بر وجود نگاه خوش 
بینانه در سیاس��تگذاری های مربوط به س��المندان به میزان گفت: ما 
متاسفانه یک آمار دقیق درمورد سالمند آزاری در اختیار نداریم. درواقع 
یکی از خأل های ما این است که پیمایش دقیقی در این زمینه صورت 
نگرفته است. اما ماهیت سالمندآزاری عمدتا ماهیتی پنهان است. چون 
این خش��ونت ها و آزار ها بیشتر توسط اطرافیان سالمند روی می دهد. 
اش��کال مختلف س��المندآزاری شامل س��هل انگاری، غفلت، آسیب 
جسمانی، آسیب روانشناختی، سوء استفاده جنسی، بهره برداری مالی، 
نادیده گرفتن حقوق س��المند، هتک حرم��ت، آزار و توهین کالمی و 
ضرب و جرح می شود.وی ادامه داد: در سال 1۳۹۶یک مطالعه ای در این 
موضوع صورت گرفته که شایع ترین نوع سالمند آزاری را نوع عاطفی آن 
دانسته که هفت و سه دهم درصد را شامل می شود. طبق این مطالعه 
سالمندآزاری مالی هفت و نوزده صدم درصد، سالمند آزاری روانی چهار 
و بیس��ت و پنج صدم درصد، غفلت از س��المندان یک و بیست و پنج 
صدم درصد، س��المندآزاری جسمی یک و سیزده صدم و طرد شدگی 
یک و یازده صدم درصد برآورد ش��ده است. اما درباره عواملی که باعث 

ایجاد چنین آمار هایی می شود باید به چند نکته توجه بشود. اوال ما یک 
پیمای��ش ملی در رابطه با این موضوع نداری��م و این آمار هایی هم که 
اشاره کردم درواقع مربوط به پژوهش هایی است که در این موضوع انجام 
گرفته است. درواقع این ها آمار های مربوط به یک پیمایش نیستند.رئیس 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه ما باید معیار های 
سالمندآزاری بومی داشته باشیم خاطرنش��ان کرد: مراکز آماری باید 
ورود پیدا بکنند و این گونه پیمایش ها را هر چند س��ال یک بار انجام 
بدهند تا آمار مربوط به آن قابل دسترسی باشد. اما باید به نکته مهم تری 
در این رابطه هم اش��اره کنم و آن اینکه س��المندآزاری بیشتر توسط 
 اطرافیان و آشنایان یک سالمند که در کنار او هستند از جمله مراقبان 
غیر رسمی اش اتفاق می افتد. حال اگر سالمند نوعی خودشناسی درباره دوران 
 سالمندی نداشته باشد و نتواند تعامل صحیحی با اطرافیانش داشته باشد
 و مهارت های ارتباطی مخصوص دوره سالمندی را آموزش ندیده باشد و 
با کاهش قوای شناختی خودش کنار نیاید و نتواند این موارد را مدیریت 
بکند و ما بخواهیم صرفا با تکیه بر قانون و قوه قهریه و نیروی انتظامی 
وارد مصادیق سالمندآزاری بشویم چه بسا وضعیت را بدتر بکنیم.عالمه 
افزود: این نحوه برخورد، تعامل بین س��المند با اطرافیانش را خراب تر 

می کند؛ بنابراین هم سالمند باید آموزش ببیند و هم مراقبان، اطرافیان 
و خانواده  یک سالمند درمورد تغییرات خلق و خو و تغییر رفتاری که در 
سالمندان اتفاق می افتد الزم است تا آگاهی پیدا بکنند. اطرافیان درباره 
نحوه مدیریت کردن مشاجرات، منازعات، اختالفات و مشکالتی که بین 
سالمند با اطرافیانش پیش می آید باید آموزش ببینند. نتیجه این قدم اول 
خودآگاهی و آموزش است. قدم دوم مشاوره است. مراکز مشاوره ای که 
در کشور ما وجود دارد چه مشاوره های برخط و تلفنی و چه مشاوره های 
حضوری باید نس��بت به محتوای سالمندآزاری و نحوه مدیریت کردن 
مشاجرات مربوط به سالمندآزاری آموزش ببینند. همچنین الزم است تا 
درباره موارد حقوقی این موضوع هم آموزش ببینند. به طور کلی سطح 
سواد جامعه درخصوص پدیده سالمندآزاری باید افزایش پیدا بکند.رئیس 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اذعان داشت: در قدم سوم مسئله 
مداخالت در موارد خطرآفرین و با ریسک باال باید مورد توجه قرار بگیرد. 
اگر مداخله ای به صورت مددکاری اجتماعی در منزل فرد سالمند باید 
انجام بشود یا نیاز به ورود نیروی انتظامی و حمایت مراجع قانونی باشد 
در گام آخر باید اتفاق بیفتد. اما همه این حلقه ها باید در کنار هم برای 

مواجهه با پدیده سالمندآزاری شکل بگیرد. 

 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:

نیاز به تشکیل سازمان ملی سالمندان داریم

در روابط خانوادگی، فقدان مهارت های ارتباطی 
و ندانستن شیوه های صحیح گفتگو میان اعضای 
خانواده، یکی از دغدغه های بزرگ و انکارناپذیری 
است که در بسیاری از مواقع منجربه خشونت 
و درگیری میان اعضای خانواده و گاهی به وقوع 
پیوستن اتفاقات ناگوار می گردد. یکی از معضالت 
حاد جامعه امروز ما کم حوصلگی، عصبانیت،از 
کوره در رفتن و توسل به زور و خشونت است که 
می تواند ریشه روانی، اقتصادی،  فرهنگی و وراثتی 

داشته باشد

علیرضا رحیمی کارش��ناس آموزش و پرورش در 
پاسخ به این سوال، با توجه این که در حال حاضر 
مدارس بازگش��ایی ش��ده وحض��ور دانش آموزان 
اختی��اری اس��ت آیا تاثی��ری بر رون��د تحصیلی 
دانش آموزان خواهد داش��ت؟ گف��ت: در این موارد 
باید موسساتی که دولتی هستند و تحت حمایت اند 
تحقیقات میدانی انجام دهند تا به نتیجه مطلوب 
برسند.به گزارش آنا،رحیمی با بیان این که از نظر 
من اگر مدرس��ه امکانات کاف��ی در حوزه آموزش 
مجازی و همچنین دسترسی به دانش آموزان هم 
در خانه و هم در مدرسه نداشته باشد دانش آموزان 
متضرر خواهند ش��د،ادامه داد: در گذشته و پیش 
از آم��وزش مجازی معلم به ط��ور عادی در کالس 
تدریس داشته و به یکباره با چالش آموزش مجازی 
مواجه ش��ده اند و امروز هم باید این آموزش ها هم 
صورت حضوری و مجازی از سوی معلمان ارائه شود 
که این قضیه یک فش��ار روانی همراه با استرس بر 
روی معلم ایجاد می کند که آس��یب های ناشی از 
آن در نهایت دانش آم��وزان را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد.به گفته این کارش��ناس آموزش و پرورش 
بازگش��ایی مدارس سیاس��ت خوبی است و به هر 
حال باید مدارس بازگشایی شوند، اما قاعده این کار 
 ای��ن بود که حداقل صبر می کردند تا آمار کرونا به 

۵۰ نفربرس��د و ی��ا تک رقمی ش��ود و همچنین 
مشکل واکسیناسیون به کلی حل شود.وی با بیان 
این که تاکن��ون آموزش و پرورش هیچ کار مثبت 
و اقدام شایسته ای برای پیگیری وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان بعد از آموزش مجازی انجام نداده است 
اف��زود: از این رو نظر مثبتی در خصوص آموزش و 
پرورش و مدارس دولتی ندارم.این کارشناس آموزش 
و پرورش در ادامه گفت: اینکه ما بخواهیم مشکالت 
درسی و ضعف تحصیلی دانش آموزان را به آموزش 
مجازی ربط دهیم یک کار عجیب و غریب اس��ت؛ 
آموزش مجازی یک کار کارآمد بود که در تمام دنیا 
انجام شد و امکان خوبی برای آموزش داشت البته 
منوط به این که معلمان آموزش دیده داشته باشیم 
همچنین در کنار معلم خوب باید امکانات خوبی هم 
داشته باش��یم.وی در خصوص اینکه چرا بعضی از 
مدارس هنوز کتاب درسی دریافت نکرده اند افزود: از 
نظر من این مشکل یک نوع جرم محسوب می شود 
به این دلیل که چون خانواده ها پول کتاب درسی را 
پرداخت کرده اند و موظف هس��تند که کتاب را به 
دانش آموزان تحویل دهند و دانش آموزان و والدین 
آنها هم نباید دست روی دست بگذارند و باید پیگیر 
باشند تا فرزندانشان با افت تحصیلی و عقب ماندگی 

درسی مواجه نشوند.

مدیر رصد خانه مهاجرت ایران گفت: حدود 2 هزار و 
۵۰۰ نخبه زمانی به کشور بازگشتند که کشور درگیر 
مسائل اقتصادی زیادی بوده و این مسئله نوید بخش 
اس��ت که می توانیم از ظرفیت های نخبگان مان در 
خارج از کشور استفاده کنیم.به گزارش برنا؛ مهاجرت 
نخبگان یکی از مسائل مهم امروز فضای علمی کشور 
است که نگاه رهبر معظم انقالب به دور نمانده است، 
ایش��ان در آخرین سخنرانی خود در جمع نخبگان 
کشور به این مسئله اشاره و تشویق نخبگان به خروج 
از کش��ور را یک خیانت دانستند و گفتند: امروز در 
کشور جوانان نخبه می توانند رشد و پیشرفت کنند 
ول��ی همچنانکه قبالً 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.در همین باره بهرام صلواتی مدیر رصد 
خانه مهاجرت ایران گفت: مهاجرت در ایران طی چند 
سال اخیر بیشتر تحت تاثیر عوامل اقتصادی بوده و 
نقش مهمی را برای انگیزه مهاجرت افراد ایفا می کند 
در حالی که پیش از ۴ سال گذشته مسائل اقتصادی 
تا این اندازه دخیل نبود.او افزود: طی پیمایش��ی که 
بهار 1۴۰۰ صورت گرفت عوامل میل به مهاجرت را 
در میان دانشجویان احصا کردیم و مهم ترین دالیل 
مهاجرت در میان دانش��گاهیان و فارغ التحصیالن 

شامل بی ثباتی اقتصادی کشور، شیوه حکمرانی و اداره 
کشور، نا امیدی به آینده کشور، داشتن امید به زندگی 
بهتر در خارج از کشور است.صلواتی با اشاره به اینکه 
در کشور ما شاهد بیکاری قابل توجه فارغ التحصیالن 
هستیم، بیان کرد: تا زمانی که نخبگان به این مسئله 
که چشم انداز اقتصادی در کشور وجود دارد و امکان 
مفید بودن در جامعه برایشان فراهم است کمتر میل 
به مهاجرت ندارند وقتی در کشور درباره مسائلی مانند 
چش��م انداز اقتصادی، رفع بیکاری، افزایش امید به 
زندگی و... تصمیمات جدی نگیریم نمی توانیم برای 
جلوگیری از مهاجرت نخبگان به نتایج عملی جدی 
برس��یم. درباره عواملی که باعث تشویق نخبگان به 
مهاجرت می شود، تصریح کرد: فضای کلی اجتماع 
اگر امیدوارانه باشد، پیام های تشویق به خروج از کشور 
نیز کمتر خواهد شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه برای بازگشت نخبگان در سال های اخیر چه 
اقداماتی صورت گرفته است؟ بیان کرد: طی۵ سال 
گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
 طرح��ی تحت عن��وان همکاری ب��ا متخصصین و 
فارغ التحصیالن خارج از کش��ور انجام داده که این 
طرح موفق بوده اس��ت، توانسته از فارغ التحصیالن 
خارج از کشور حمایت کند تا بازگردند. حدود 2 هزار 
و ۵۰۰ از نخبگان طی این۵ سال به کشور بازگشته اند.

 مدیر رصد خانه مهاجرت ایران خبر داد
بازگشت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نخبه به کشور

 یک کارشناس آموزش و پرورش:
کتاب نداشتن دانش آموزان جرم است
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تکلیف دولت به بانک ها برای پرداخت وام کمک ودیعه مســکن در 
راستای حمایت از مستاجران است که از سال گذشته تاکنون رقم آن 
تغییر کرد و برای امســال سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به 
۷۰ میلیون تومان و در دیگر کالن شهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 

۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
اما شــواهد و گفته های متقاضیان این وام حاکی از آن است که برای 
 دریافت وام کمک ودیعه مسکن با چالش های متخلفی دست و پنجه
نــرم می کنند و عمــده این چالش ها حول معرفــی ضامن به بانک 
می چرخد که برخی بانک ها ضامنی باالی ۱۰ ســال سابقه کار را از 

مردم درخواست می کنند!
یکی دیگر از چالش های متقاضیان کمک ودیعه مســکن این است 
که برخی از افراد پس از ثبت درخواســت خود در سامانه مربوطه و 
دریافت کد و بارگذاری مدارک، زمانی که به شــعب بانک برای انجام 
ســایر مراحل مراجعه می کنند، با این پاسخ مواجه می شوند که این 
بانک دیگر ودیعه مسکن را پرداخت نمی کند. این ها صحبت های یکی 
از متقاضیان کمک ودیعه مسکن است که به شعبه یکی از بانک های 

عامل مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شده است.
پیش از این نیز، یکی دیگر از متقاضیان به ایسنا اعالم کرد که تمام 
مراحل دریافت کمک ودیعه مســکن را انجام داده اســت اما پس از 

معرفی ضامن خود به بانک با این پاسخ مواجه شده که فعال این وام 
پرداخت نمی شود. 

این در حالی است که در آن زمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام دریافت 
کمک ودیعه مســکن، همچنان این دو بانک به عنوان بانک عامل به 

نمایش گذاشته می شدند.
 در صورتی که سهمیه بانکی به اتمام رسیده باشد، آن بانک به عنوان 
بانک عامل در سامانه ثبت نام دریافت کمک ودیعه مسکن نمایش داده 

نمی شود تا پس از شارژ سهمیه بانک مورد نظر از سوی بانک مرکزی 
دوباره در سایت نمایش داده شود. 

البته، تنها در صورتی که بانک مورد نظر تمام سهمیه خود برای وام 
کمک ودیعه مسکن را پرداخت کرده باشد، می تواند بگوید که دیگر 
ودیعه مســکن پرداخت نمی کند، زیرا تکلیف خود انجام داده است 
که در این صورت، مشتری باید بانک دیگری را به عنوان بانک عامل 
انتخاب کند اما تا زمانی که آن بانک در ســایت به عنوان بانک عامل 

وجود دارد، باید این وام را پرداخت کند. 
عالوه بر این، طبق اعالم مســئوالن بانکی متقاضیانی که در سامانه 
موردنظر طبق موارد ذکر شــده اقدام به ثبت نام برای دریافت کمک 
ودیعه مســکن کرده اند و در زمان مراجعه به بانک عامل با مشکالت 
و سختگیری های نامعقول مواجه شدند، باید در سایت بانک مربوطه 
شــکایت خود را ثبت و بانک ملزم اســت تا ظرف ۲۴ ساعت به این 

شکایت رسیدگی کند. 
این در حالی است که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و بخشنامه بانک 
مرکزی، مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تســهیالت کمک ودیعه 
اجاره مســکن در ســامانه tem.mrud.ir تا پایان آذرماه اســت و 
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ 

تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.

اقتصادی

نخست وزیر ژاپن با اعالم این که کشورش در حال بررسی برداشت 
از ذخایــر نفت خود برای مقابله با افزایش قیمتهاســت، آمادگی 
خود برای مقابله با افزایش قیمت ها در پی درخواســت آمریکا را 

ابراز کرد. 
به گزارش ایسنا، با این حال ژاپن ممکن است برای توجیه چنین 
اقدامی به مشــکل بربخورد زیرا تحت قوانین این کشور، برداشت 
از ذخایــر نفت تنها در زمان محدودیت عرضه یا وقوع یک فاجعه 

طبیعی امکان پذیر است نه برای پایین بردن قیمتها. 
دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که با کاهش نرخ محبوبیت 
و قیمتهای باالتر بنزین مواجه شــده است، با بعضی از بزرگترین 

اقتصادهای جهان تماس گرفته و از آن ها خواسته است برای مهار 
قیمتهای باالی انرژی، گزینه برداشت هماهنگ از ذخایر را بررسی 
کنند. آمریکا برای نخستین بار از چین هم درخواست کرده است 

چنین اقدامی را بررسی کند. 
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن به خبرنگاران گفت: ما به بررسی 
مالحظــات ادامــه می دهیم تا ببینیم از نظــر قانونی چه اقدامی 
می توانیم برای هماهنگ ســازی برداشــت از ذخایــر با آمریکا و 
سایر کشورهای مربوط انجام دهیم. ما می خواهیم پس از بررسی 
وضعیتی که هر کشور با آن روبروست و آنچه ژاپن می تواند انجام 

دهد، به یک جمع بندی برسیم. 

ژاپن در گذشــته برای رفع کمبود در زمان جنگ خلیج فارس در 
دهه ۱۹۹۰ و زلزله و سونامی مرگبار در سال ۲۰۱۱ از ذخایر خود 

بهره داری کرده است. 
بر اساس گزارش رویترز، هیروکازو ماتسونو، دبیر اول کابینه ژاپن 
پنج شنبه گذشته گفته بود توکیو به دقت تاثیر افزایش قیمتهای 
نفت روی اقتصاد این کشور را زیرنظر دارد. همزمان با درخواست 
از کشــورهای تولیدکننــده نفت برای افزایــش تولید، ما تالش 
خواهیم کرد با هماهنگی با ســایر کشورهای مصرف کننده بزرگ 
و ســازمانهای بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی، بازارهای 

انرژی را تثبیت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید بی توجهی به 
ظرفیت های عرصه گردشگری در کنار مشکالتی 
که تحریم و کرونا به وجود آورده اند، باعث شده 
بســیاری از فعاالن صنعت گردشگری ایران در 
آســتانه ورشکســتگی قرار بگیرند.به گزارش 
ایسنا، غالمحسین شــافعی در نشست هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: ایران 
از نظر ظرفیت های بالقوه گردشــگری شرایط 
بســیار مطلوبی دارد و در صورت اســتفاده از 
این ظرفیت ها، ما می توانیم در میان اصلی ترین 
مقاصد گردشــگری منطقه قرار بگیریم، با این 
وجود متاســفانه تاکنون بــه ظرفیت های این 
بخش توجه چندانی صورت نگرفته اســت.وی 
با اشــاره به ســهم اقتصاد گردشگری از تولید 
ناخالص داخلی ایران، بیان کرد: شورای جهانی 
سفر و گردشگری در آخرین ارزیابی خود اعالم 
کرده که سهم گردشگری از اقتصاد ایران حدودا 
۴.۲ درصد است که این عدد نسبت به بسیاری 
از کشورهای منطقه نیز بسیار پایین است. در 
همین گزارش اعالم شده که سهم گردشگری 
در اقتصاد ترکیــه پنج درصد، در عربســتان 
ســعودی ۷.۱ درصــد و در قطــر ۷.۵ درصد 
بوده است.رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: 
همچنین کل سهم صنایع گردشگری از اشتغال 

ایران حدودا 6.۵ درصد ارزیابی می شــود. این 
عدد در امارات متحده عربی ۹.۵ و در ترکیه 8.۱ 
درصد بوده است. این آمارها نشان می دهد که 
ما نتوانسته ایم از ظرفیت های گردشگری ایران 
برای رقابت با کشورهای منطقه نیز به درستی 
اســتفاده کنیم.به گفته شــافعی، در شاخص 
رقابت پذیری گردشگری، از میان ۱۴۰ کشور 
جهان، ایران در رده 8۹ قرار داشــته که نشان 
می دهد ما مقدمات الزم برای ســرمایه گذاری 
در ایــن حوزه را نیز فراهم نکرده ایم.وی با بیان 
اینکه گردشــگری ایران برای احیا نیاز به یک 
برنامه ریــزی دقیق دارد، بیان کرد: اســتفاده 
نکردن از ظرفیت های موجود در کشــور، عمال 
یک ثروت ملی را به فراموشــی ســپرده است. 
بخش خصوصی معتقد اســت برای استفاده از 
این ظرفیت باید یک برنامه دقیق ارائه شــود.
شــافعی افزود: عدم استفاده از ثروت های ملی 
در عرصه گردشگری باعث شده تاثیر تحریم و 
کرونا نیز در این بخش بسیار زیاد باشد و همین 
موضوع فشاری جدی بر فعاالن این صنعت وارد 
کرده اســت. ما امیدواریم با فعال کردن دوباره 
این بخش، شــاهد افزایش ســرمایه گذاری در 
گردشــگری و بهره بردن تمام اقتصاد ایران از 

توانایی های این بخش باشیم.

نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایــران می گوید تا 
زمانی که کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
فعالیت های خود را اصالح نکند، امکان استفاده 
از بســیاری از ظرفیت هــای اقتصادی وجود 

نخواهد داشت. 
به گزارش ایســنا، محمد امیرزاده در نشست 
هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران، اظهار 
کرد: وقتی از گردشگری صحبت می شود، همه 
می دانند که ایران چه ظرفیت گســترده ای در 
این بخش دارد و ما از طبیعت و تاریخ گرفته تا 
گردشگری سالمت توانایی بسیار باالیی داریم. 
وی بــا بیان اینکه اســتفاده از این ظرفیت ها 
منوط به تقویت دیپلماســی اقتصادی کشور 
اســت، گفت: وقتی از دیپلماســی اقتصادی 
صحبت می کنیم، یعنی باید بســتری فراهم 
کنیم تا سرمایه گذاران و تجار ایرانی در فضای 
بین المللی کمترین آسیب را ببینند و مذاکرات 
طوری پیش برود که دست آن ها برای فعالیت 

در عرصه های مختلف باز شود. 
نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
ظرفیت های کالن ایران در عرصه گردشگری، 
بیان کرد: وقتی ما حتی برای تجارت خود نیز 
دیپلماســی اقتصادی مناسبی پیدا نکرده ایم، 
قطعا امکان اســتفاده از توانایی هــا در حوزه 

گردشــگری نیز فراهم نمی شــود. ایــران از 
نظر فرهنگــی، اقتصــادی و تاریخی یکی از 
جذاب ترین کشــورها برای جذب گردشــگر 
 است اما در عمل تعداد توریست های ما بسیار 

پایین است. 
امیرزاده با بیان اینکه کاهش تنش با جهان و 
تالش برای تعامل ســازنده در این حوزه، باید 
اولویت مهم ایران باشد، توضیح داد: متاسفانه 
ما در بســیاری از بزنگاه های تاریخی به جای 
آنکه تعامل را انتخاب کنیم، چالش و تنش را 
انتخاب کرده ایم و نتایج این انتخاب بارها خود 
را در شاخص های مختلف نشان داده است. چرا 
نرخ تورم عراق باید یک ششم و پاکستان یک 

پنجم ایران باشد؟ 
وی ادامه داد: ضعف در دیپلماســی اقتصادی 
باعث شــده ما حتی در حوزه هایی که حضور 
قدرتمندی داشته ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل 
دفاعی داشــته باشیم. ســهم ایران از اقتصاد 
ســوریه تنها سه درصد اســت اما ترکیه ۳۰ 
درصد تجارت این کشــور را در اختیار گرفته 
است. این نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی 
اقتصادی اســت و چه در گردشــگری و چه 
در ســایر بخش ها، اگر قصد تغییر داریم، باید 

نخستین گام ها را در این حوزه برداریم.

در پرداخت ودیعه مسکن

بانکهاهمچنانسنگاندازیمیکنند!
باوجود اینکه بانک ها باید تا پایان بهمن سال جاری وام کمک ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند، همچنان سنگ اندازی برخی بانک ها 

برای مشتریان در این زمینه وجود دارد و تمایلی به پرداخت این وام ندارند

خودرو

بازار کار

با دســتور رئیس جمهور مبنــی بر پیگیری 
وضعیــت خودروهای دپو شــده در گمرک، 
پیش نویس پیشــنهادی از سوی گمرک ایران 
جهــت تصویب در هیئت وزیــران، به وزارت 
اقتصاد ارائه شــده تا در هیئــت دولت مورد 
بررســی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت 
شش ماهه ای در اختیار صاحبان خودروهای 
رســوبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط تعیین 

شده نسبت به ترخیص اقدام کنند. 
به گــزارش ایســنا، جریان تعییــن تکلیف 
خودروهای دپو شــده در گمرک به ۱۲ هزار 
و ۲6۱ خودرویی که طی ســال های گذشته 
وارد گمرک و بنادر شــد ولی به دلیل تغییر 
سیاســت دولت و ممنوعیــت واردات امکان 
ترخیص پیدا نکــرد، برمی گردد که در نهایت 
بعد از چند دوره مصوبه هیئت دولت، ۱۰ هزار 
و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی 

مانده است. 
در دولت ســیزدهم بار دیگــر تعیین تکلیف 
 ایــن خودروهــا مطرح شــد و گمــرک نیز 
چندی پیش گزارشــی از وضعیت خودروهای 
رســوبی به وزارت اقتصاد ارائــه کرد. این در 
حالی اســت که به تازگی با توجه به دســتور 
رئیس جمهور مبنی بــر پیگیری جدی برای 
تعییــن تکلیف این خودروهــا، گمرک ایران، 
ترخیص خودروهای  برای  پیش نویس مصوبه 
رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا 

در دولت مطرح شود. 

< ثبت سفارش باید باز شود
پیش نویس پیشنهادی برای تصویب در هیئت 
وزیــران که از ســوی ارونقی- معــاون فنی 
گمــرک ایران - به وزارت اقتصاد ارائه شــده 
اســت، بر لزوم باز شــدن ثبت سفارش برای 
تعیین تکلیف بخش زیــادی از این خودروها 
تاکید دارد؛ به طوری که اعالم شده است ثبت 
ســفارش برای واردات خودروهای سواری که 
تــا تاریخ ۱6 دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار 
اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به 
صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی 
با اظهار منشــأ ارز به بانــک مرکزی بالمانع 
خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت ســفارش های 
قبلی خــودرو اعم از بانکــی و غیربانکی لغو 

خواهد شد. 
خودروهایی که تــا ۱6 دی ماه ۱۳۹۷ دارای 

قبض انبار بــوده و با رویه بانکــی تأمین ارز 
شده است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
دریافتی با نرخ ســامانه نیما و با ثبت سفارش 
بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص 
ارز جدیــد برای این ثبت ســفارش ها ممنوع 

خواهد بود. 

< سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای ترخیص
همچنین اعالم شده است خودروهای با ارزش 
بیش از ۴۰ هزار دالر با محاســبه و پرداخت 
۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق 
ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. 

< امکان ترخیص باالی ۲۵۰۰ سی سی نیست مگر...
درمورد خودروهای ســواری بــا حجم موتور 
باالتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه 
امکان ترخیــص وجود ندارد، موارد اســتثنا 
مطرح و تاکید شده است خودروهای سواری 
مربــوط به جانبازان طبــق مصوبه بهمن ماه 
۱۳8۷ و اصالحات بعدی آن که تا شهریور ماه 
۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش 
هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان 

ترخیص خواهند داشت. 

< امکان ورود باالی ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد
در مناطــق آزاد نیــز ترخیــص خودروهای 
سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم 
موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 
بــرای آن ها توســط مناطــق آزاد قبض انبار 
صادر شــده با رعایت مقررات مربوطه، جهت 
شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین 

شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است. 

< ترخیص خودروهای دارای پرونده قضائی
        مشمول قید زمان نیست

در حالــی مهلــت تعیین تکلیــف و ترخیص 
خودروهای رســوبی شــش ماه تعیین شده 
کــه خودروهــای دارای پرونــده قضائی را از 
لحــاظ زمانی در بر نمی گیــرد؛ به طوری که 
در پیش نویس آمده انجام تشریفات گمرکی و 
ترخیص خودروهای دارای پرونده قضائی که 
رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی 
مرجع رسیدگی کننده صادر می شود مشمول 
قید زمانی برای ترخیص نیســت و با رعایت 

مقررات ترخیص می شود.

وزیــر تعــاون کار و رفاه اجتماعــی از تحول 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دور جدید 
و برنامه های صورت گرفته در این سازمان خبر 
داد و ضمن اشاره به جزئیات ایجاد اشتغال با 
ســرمایه های اندک یک تا دو میلیون تومانی، 
گفت: در راســتای متناسب سازی رشته های 
دانشــگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و وزارت کار با همکاری یکدیگر بحث آمایش 
 ســرزمینی در رشــته های شــغلی را دنبال 

خواهند کرد. 
به گزارش ایســنا حجت اهلل عبدالملکی اظهار 
کــرد: وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
ارتباط با موضوع کار و اشــتغال در کشور دو 
مســئولیت دارد؛ اول ایجــاد هماهنگی بین 
دستگاه های مختلف اســت و مسئولیت دوم، 
تنظیم روابــط کار بین کارفرمایان و کارگران 
اســت و با قواعد کلی که بر بــازار کار حاکم 
می شــود و حقــوق کارگر و کارفرمــا که در 
این تعامالت حفظ می شــود هم چرخه تولید 
 می چرخد و هــم درآمد و رفاه بــرای کارگر 

به وجود می آید. 
وی افزود: اشــتغال و تولید دو روی یک سکه 
هســتند و تولید در بخش صنعت، کشاورزی 
گردشگری، بهداشت و درمان، معدن و فناوری 

اطالعات شکل می گیرد. 
عبدالملکی ادامه داد: یکی از مســئولیت های 
وزارتخانه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی این 
اســت که هماهنگ کننده همه دســتگاه ها و 
بخش های مختلف اقتصادی باشــد. دبیرخانه 
شــورای عالی اشــتغال در وزارت کار مستقر 
اســت و رئیس جمهور، رئیس شــورای عالی 
اشتغال اســت تا همه دستگاه ها اعم از شبکه 
بانکی و بخش های دولتی و غیردولتی در کنار 

وزارت کار ایفای نقش کنند. 
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامه داد: 
وزیر کار نیز مسئولیت دبیرخانه شورای عالی 
اشــتغال را بر عهده دارد و به نیابت از رئیس 
جمهور این هماهنگی بین دستگاهی را ایجاد 
می کند. بنابر این وزارت کار در بحث اشتغال 
مســئولیت دارد ولی این مســئولیت به این 
معنا نیســت که خودش ایجاد شغل کند بلکه 

هماهنگ کننده برای تحقق اشتغال است. 
عبدالملکــی که در یــک برنامــه تلویزیونی 
ســخن می گفت، به اولین جلســه شــورای 
عالی اشــتغال دولت ســیزدهم اشاره و اظهار 
کــرد: اتفــاق مهم ایــن جلســه، رونمایی از 
زیست بوم ملی اشــتغال بود، این زیست بوم 
همان مدل تعامل بین دســتگاههای مختلف 
و بخشــهای اقتصــادی کشــور اســت و در 
این جلســه مقرر شــد تا یک میلیون و 8۵۰ 
هزار فرصت شــغلی در این زیســت بوم ملی 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ در فاز اول ایجاد شــود 
بنابر این وزارت کار به عنوان تسهیلگر و ناظر 

 در سطح کالن کشــور این قضیه را مدیریت 
خواهد کرد. 

به گفته وی بعد از جلسه شورای عالی اشتغال 
توافقنامه های جزئی تر با دســتگاه ها در حال 
تنظیم است تا وظایف به طور دقیق و با برش 
شهرســتانی و استانی تعریف شود و ماموریت 

هر دستگاه در بحث اشتغال مشخص شود. 
وی تصریــح کرد: در بحث اشــتغال میلیونی 
بخش هایــی از ایــن حــوزه بــه وزارت کار 
برمی گردد مثل مشــاغل خانگی که دبیرخانه 
ســتاد آن در وزارت کار اســت، بخش هایی 
هــم بین دســتگاهی یــا بین نهــادی مثل 
وزارت بهداشــت و درمان و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و ستاد اجرایی فرمان امام است. 

وزیر کار با بیان اینکه اگرچه مسئله اشتغال در 
کشور حائز اهمیت است ولی بیکاری در کشور 
عمیق تر از آن اســت، گفت: در حال حاضر با 
چند گروه از جویندگان کار و بیکاران مواجهیم 
که در سیاست های اشتغال باید به آن ها اعتنا 
کنیم؛ گروه اول که اولویت اصلی ما به شــمار 
می روند، افراد فاقد شغل هستند که حتی یک 
ساعت هم در هفته کار انجام نمی دهند. گروه 
بعد از آن افراد ناامید از یافتن کار هســتند که 
تصور می کنند گشتن برای کار فایده ای ندارد، 
گروه دیگر جوانان بیکار تــازه فارغ التحصیل 
شده از دانشگاه هستند و عالوه بر اینها با گروه 

زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم. 
عبدالملکی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی 
از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نداریم 
اظهار کرد: یکی از تعهــدات بنده در مجلس 
این بود که ســامانه ای ایجاد کنیم که آمار و 
اطالعات دقیق اشتغال و بیکاری با کم و کیف 
آن ثبت شود، بر همین اساس سامانه اشتغال 
ایرانیان را راه اندازی کردیم و امیدواریم که تا 

اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تکمیل شود. 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود: بر 
اســاس برآوردهای ما حــدود ۲ میلیون نفر 
ناامید از یافتن شــغل داریــم که جزو جامعه 
بیکار محســوب می شوند و باید به آن ها توجه 
کــرد همچنین ۲.۲ میلیون نفــر افراد دارای 
اشــتغال ناقص داریم که ۱۵ تا ۲۰ ســاعت 
در هفته کار می کنند ولی این عده آن شــغل 
شایسته که مدنظر ما باشد را ندارند لذا مسئله 
تحلیل بازار کار در کشــور را نمی توان با عدد 

نرخ بیکاری جمع بندی کرد. 
به گفتــه عبدالملکی در حــال حاضر جامعه 
بیکار و شــبه بیکار کشور 8۰۰ گروه را شامل 
می شــوند که بر اساس جنســیت، داشتن یا 
نداشــتن ســطح تحصیالت، محل ســکونت 
و وضع خانوادگی تقســیم بندی شــده اند که 
در زیســت بوم اشــتغال برای این گروه ها با 
و  برنامه ریزی  ذیربط  همکاری دســتگاههای 

الگوریزی شده است.
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قیمت اوراق مســکن نسبت به هفته قبل افزایشی بوده اســت و بر اساس آخرین قیمت ها، 
متاهل های تهرانــی برای این اوراق و اخذ وام 4۸0 میلیون تومانی باید 7۹ میلیون و 2۹6 هزار 
تومان پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد 
که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین و اردیبهشت سال گذشته ۸1 هزار و ۸00 و هر 
برگ از این اوراق در خرداد سال گذشته نیز ۸2 هزار و 100 تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق 
تســهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۸1 هزار و ۸00 و در 
مردادماه نیز با قیمت ۸2 هزار و 300 تومان داد و ستد می شود. همچنین این اوراق در ماه مهر 
ســال 13۹۹ معادل ۸2 هزار و 300 و در ماه های آبان و آذر همان سال نیز ۸1 هزار و ۹00 تومان 
قیمت دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی و بهمن و اسفند سال گذشته با قیمت ۸2 هزار تومان 

معامله می شود. 
قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مهر سال جاری

همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال 1400 به ترتیب با قیمت ۸2 هزار و 100 
تومان، ۸2 هزار تومان در خردادماه سال جاری نیز با قیمت 7۸ هزار و 600 تومان معامله می شود. 
قیمت این اوراق در تیر ماه با قیمت ۸2 هزار و 100 تومان و در مرداد و شهریورماه نیز با قیمت ۸2 
هزار و 200 تومان معامله می شود. اوراق تسهیالت مسکن در مهرماه ۸2 هزار و 600 تومان قیمت 

دارد که این گزارش بر اساس قیمت مهر ماه نوشته شده است. 
قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 2۸0 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 

که شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸0 میلیون تومان وام جعاله می شود. 
لذا برای دریافت 200 میلیون تومان تسهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۸2 هزار و 600 تومانی، 33 میلیون و 40هزار تومان می شود. 
همچنین با در نظر گرفتن ۸0 میلیون تومان وام جعالــه که برای آن باید 160 ورق به مبلغ 
13 میلیون و 216 هزار تومــان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 44 میلیون و 
2۵6 هزار تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 4۸0 میلیون 
تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸0 میلیون توان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸00 برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن 66 میلیون و ۸0 هزار تومان می شــود که همراه با هزینه 13 میلیون و216 هزار 
تومانی وام جعاله که برای آن باید 160 ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

7۹ میلیون و 2۹6هزار تومان پرداخت کنند. 

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای 
مجردها به 160 و برای زوجین به 320میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها 
باید 320 و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
مجردهــا باید 26 میلیون و 432 هزار تومان و متاهل ها نیــز باید ۵2 میلیون و ۸64 هزار 
تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به 120 و برای زوجین این 
مناطق نیز به 240 میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت ۹ میلیون و 
۹12 هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت 1۹ میلیون و ۸24 هزار تومان نســبت به اخذ این 

وام اقدام کنند.

وام۴۸0میلیونیچقدرهزینهدارد؟ |

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک گفت: در مرکز و جنوب شهر تهران قیمت مسکن 10 تا 12 
درصد کاهش یافته و تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. مصطفی قلی خسروی در 
گفتگو با ایسنا اظهار کرد: وضعیت معامالت مسکن چندان مطلوب نیست و همین موضوع 
فرصتی را برای خریدهای مصرفی فراهم کرده است. در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران 
نرخ ها 10 تا 12 درصد کاهش یافته اســت. اما در شمال تهران افت قیمت چندان محسوس 
نبوده؛ چرا که عمده فروشــندگان در این مناطق نیاز چندانی به پول ندارند. وی افزود: اگر 
برخی افراد مصاحبه هایی که منجر به ایجاد تنش می شــود را انجام ندهند بازار در ثبات و 
آرامش می ماند. بانک مرکزی و مرکز آمار هم از ارائه آمارهای افزایشی خودداری کنند. اگر 
اجازه بدهند بازار مســکن راه خودش را پیدا می کند و بر اساس نظام عرضه و تقاضا قیمت 
مسکن کنترل می شــود. رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تا پایان سال افزایش 
قیمت در بازار مسکن نخواهیم داشت، تاکید کرد: خوشبختانه قیمت ها روند کاهشی داشته 

و از حدود هشــت ماه قبل بازار در ثبات و آرامش قرار گرفته است. با توجه به تجربه ادوار 
گذشــته انتظار داریم این روند بین 2 تا 4 سال طول بکشد اما به متقاضیان مصرفی توصیه 
می کنیم خرید خود را انجام دهند. خسروی با اشاره به پرش قیمت مسکن در سالهای 6۸.76 
و ۹2 خاطرنشــان کرد: بعد از بازه های مذکور قیمت مقــداری افت کرد اما ریزش چندانی 
نداشت. در جهش ســال ۹۹ نیز همین گونه خواهد بود. در ۸ ماه اخیر قیمت ها رو به پایین 
بوده اما طبیعتا نمی توانیم انتظار داشــته باشیم درب خانه ما را بزنند و سند یک آپارتمان 
را تقدیم مان کنند! تاکید می کنم مقطع فعلی زمان مناســبی برای خریداران مصرفی است. 
وی، طرح نهضت ملی مسکن را در ایجاد ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: امیدواریم 
دولت با موفقیت، طرح مذکور را اجرایی کند تا کسانی که خانه ندارند بتوانند خانه دار شوند. 
از طرف دیگر چنین طرحهای اثرات کاهشی در بازار ایجاد می کند. به گفته خسروی، یکی 
از موضوعاتی که می تواند روند عرضه مسکن را تسریع کند، مسئله صنعتی سازی است که 

خوشبختانه وزارت دفاع در این موضوع ورود کرده است.

قیمتمسکن10تا1۲درصدپایینآمدهاست |

در صورت تصویب دولت انجام می شود
ترخیص خودروهای وارداتی با ۶ شرط

وزیر کار اعالم کرد
متناسب سازی رشته های دانشگاهی کلید خورد

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

گردشگری ایران 
در آستانه ورشکستگی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

ترکیه ۳۰ درصد اقتصاد سوریه را گرفته
ایران سه درصد! 

ژاپن به کشورهای موافق برداشت از ذخایر استراتژیک نفت پیوست



 دوشنبه اول آذر  1400    شماره  6166
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳0001414۲7 در میان بگذارید.

جز تعدادی انگشت شمار، اس��اتید بزرگ موسیقی نواحی همواره 
در فق��ر و نداری به س��ر برده اند و آنچه که آن ه��ا را به فعالیت وا 
داش��ته تنها عشق به خاک و هنر است و بس. هنرمندان نسل های 
بعدتر هم همواره با مش��کالتی مواج��ه بوده اند و روی آن ها کمتر 
سرمایه گذاری موثری شده است. گویی تنها سبک موجود »پاپ« 
اس��ت و تنها هنرمندان عرصه موس��یقی آن هایی هس��تند که در 
تهران س��اکنند و به مدد وجود تهیه کنن��دگان و دالالن فرهنگی 
کنس��رت های پر زرق و برق برگزار می کنند! در این میان وضعیت 
بانوان ب��ه دلیل محدودیت های قانونی و ام��کان کمتری که برای 
اجراهای حرفه ای و پرتماش��اگر دارد، س��خت تر است به ویژه برای 
آن ها که عمر و توان خود را در حوزه موس��یقی نواحی گذاشته اند. 
مریم اس��ماعیل زاده )نوازنده خراس��انی( یکی از فعاالن موسیقی 
نواحی کشور اس��ت که در چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی 
هم حضور داش��ت و به اجرای برنامه پرداخت. گفتگوی ایلنا با این 

بانوی نوازنده را در ادامه بخوانید.

 به عنوان یکی از اهالی موسیقی نواحی فضای فعالیت را برای 
هنرمندان مناطق مختلف چگونه می بینید؟

متاس��فانه هنرمن��دان موس��یقی نواح��ی به لحاظ مال��ی حمایت 
نمی ش��وند. تع��داد هنرمندان بس��یار کاربلد و گمن��ام در مناطق 
مختلف کش��ور کم نیست و کم نیستند افراد دغدغه مند و توانایی 
که در روستاها و مناطق دور افتاده زندگی می کنند و کسی از حال 
و روزش��ان خبر ندارد. افرادی را داریم ک��ه نوازنده و خواننده های 
فوق العاده ای هس��تند اما به دلیل شرایط بد زندگی و عدم امکانات 

آنطور که باید فعالیت نمی کنند و مورد توجه قرار نمی گیرند.

 گوی��ا س��ازهای نواحی و کال موس��یقی نواح��ی به صورت 
آکادمیک و علمی در هنرستان ها و دانشگاه ها تدریس نمی شود، 

درست است؟
بله. متاس��فانه همینطور اس��ت. اما خب من ترجیح دادم در کنار 
نوازندگی دوتار خراسان، موسیقی را به صورت علمی هم فرا بگیرم 
و دانشم را باال ببرم تا بتوانم به عنوان یک هنرمند زن حرفی برای 

گفتن داشته باشم.

 یکی از نقاط ضعف  بچه های موس��یقی نواحی این است که 
تحصیالت آکادمیک ندارند و هرآنچه آموخته اند سینه به سینه 

است.
کامال درس��ت اس��ت اما خب این نقص را نمی ت��وان به طور کامل 
پ��ای بچه های موس��یقی نوش��ت. واقعیت��ی که وج��ود دارد این 
اس��ت که س��ازهای محلی نه در هنرس��تان های موسیقی و نه در 
دانش��گاه ها تدریس نمی ش��وند که به نظرم این کاستی به خودی 
خودی ضعف بزرگی اس��ت. هنرمن��دان نواحی یا افرادی چون من 
که در زمینه موس��یقی نواحی شهر و دیارمان فعالیت می کنیم اگر 
بخواهیم موسیقی را علمی بیاموزیم، مجبور هستیم رشته دیگری 
را برگزینیم که ش��اید مستقیما به موس��یقی و سازی که می زنیم 

ارتباط نداشته باشد.

 امیدوارکننده اس��ت که هنرس��تان موس��یقی در شهرهای 
مختلف شعبه دارد. موضوع دیگر هم تدریس موسیقی در برخی 
دیگر از مراکز آموزش��ی دولتی است که شاید قبال نبوده یا اگر 

بوده وسواسی نسبت به آن وجود نداشته است.
بله. خدا را شکر مشهد هم از این امکان برخوردار است. هنرستان 
م��ا »رهروان زین��ب )س(« ن��ام دارد و در آن رش��ته هایی چون 
خیاط��ی لباس ش��ب و عروس، راهنم��ای گردش��گری، گرافیک 
رایانه ای، مدیریت آش��پزی و قنادی، مدیری��ت و برنامه ریزی امور 
خانواده تدریس می ش��ود و نوازندگی س��ازهای ایرانی هم یکی از 
آن هاس��ت. ما هم برای فراگیری موس��یقی به آنجا می رویم چون 

مراکز تخصصی تری وجود ندارد.

 در مشهد اصوال نسبت به موسیقی نگاه مثبتی وجود ندارد.
دقیق��ا همینطور اس��ت که می گویی��د. به هر حال ش��هر مذهبی 

مش��هد زیارت��ی و توریس��تی اس��ت و کال فعالیت ه��ای هن��ری 
بخصوص در زمینه موس��یقی کار دش��واری اس��ت و ب��رای بانوان 
دش��وارتر. زنان موزیس��ین در مش��هد با محدودیت های شدیدی 
مواجهند و نمی توانند به راحتی در عرصه موس��یقی فعالیت کنند. 
 البت��ه زنان همیش��ه و در همه عرصه ها ب��ا محدودیت های زیادی

 مواجه بوده اند.

 از مشکالت موسیقی منطقه  خودتان بگویید.
مش��کل بزرگی که وجود دارد و اغلب هم به آن واقف هستند، این 
است که موس��یقی نواحی مانند موسیقی سنتی ثبت و گردآوری 
نش��ده به همین دلیل خیلی گمنام و ناش��ناخته مانده است. این 
خأل بین موس��یقی س��نتی و نواحی فاصله انداخته و باعث ش��ده 
از هم جدا باش��ند در صورتی که نباید اینطور باش��د به این دلیل 
که اس��اس موسیقی دستگاهی، موسیقی نواحی است. مورد منفی 
دیگر اینکه برخی از اس��اتید نمی خواهند به حل معضالت مذکور 
بپردازند و تمایلی به ثبت و تکمیل موس��یقی منطقه ش��ان ندارند. 
متاس��فانه برخی اساتید اگر چیزی می دانند آن را با استادان دیگر 
مطرح نمی کنند و به اتفاق داشته هایش��ان را روی هم نمی گذارند. 
درحالی ک��ه اتحاد و یکدس��تی بخش مهمی از مش��کالت را حل 
می کن��د. به همین دلیل مخاطبان موس��یقی محلی ما را بس��یار 
س��اده و حتی بی کالس می دانند. حتی درباره س��بک های مختلف 
موسیقی نواحی هم اتفاق نظر وجود ندارد و انگار هرکس سبکی را 
قبول دارد و با همان ش��یوه می نوازد! حتی بعضی ها فراتر گذاشته 
می گویند و س��بک ما بهترین س��بک اس��ت و باقی ش��یوه ها در 

اولویت های بعدی هستند.

 شما نسبت به موسیقی منطقه تان تعصب ندارید؟
خیر اصال نس��بت به موسیقی خراسان و موسیقی که به آن توجه 
دارم متعصب نیس��تم. من شمال خراسانی هستم، اما شیوه جنوب 
خراسان را برای دوتارنوازی ام انتخاب کرده ام و این تصمیم گویای 

این است که تعصبی ندارم.

 چرا دوتار جنوب خراسان را فرا گرفتید؟
یکی از دالیلی که باعث شده دوتار جنوب خراسان را خیلی دوست 
داش��ته باشم این است که عاشق موس��یقی افغانستان و پاکستان 
هستم. تربت جام یکی از شهرهای شمال خراسان با افغانستان هم 
مرز است و این نزدیکی شباهت ها و مشترکاتی را در موسیقی رقم 
زده اس��ت. به واسطه همین همجواری جغرافیایی و فرهنگی اغلب 
مقام های موجود در موس��یقی جنوب خراس��ان از مکتب »هرات« 
افغانستان سرچشمه می گیرند. البته من در منطقه شمال خراسان 

دوس��تانی دارم. دوتار ش��مال خراسان را دوس��ت دارم و قبال هم 
با همین ش��یوه می نواختم. درکل نس��بت به موسیقی منطقه های 
مختلف خراس��ان تعصبی ن��دارم و االن هم هرچ��ه می گویم نظر 
شخصی ام اس��ت. دوتار جنوب خراسان خشم و حس قدرتی دارد 
که ش��خصا آن را دوس��ت دارم و ترجیح دادم این شیوه را انتخاب 
کنم. همچنین دوتار جنوب خراس��ان مقام های عارفانه و عاشقانه 
زیبایی دارد. مقام های جنوب خراسان داستان هایی دارند که آن ها 
را از اس��اتید ش��نیده ام و همانطور که گفتم اغلبش��ان عاشقانه و 
عارفانه هس��تند. موارد مذکور را ویژگ��ی می دانم و همین ها باعث 
ش��دند دوتار جنوب خراس��ان را بسیار دوست داشته باشم و آن را 

انتخاب کنم.

 آخرین اجرای ش��ما در جشنواره موس��یقی نواحی بود. آیا 
شرکت کنندگان خانم محدودیت داشتند؟

نه واقعا محدودیتی نبود. به هرحال همه جشنواره ها چارچوب هایی 
 دارن��د که بای��د به آن ها پایبند باش��یم و رعایتش��ان کنیم. حتی
 اگ��ر آن چارچوب ها را به ما نگویند، باید به عنوان اخالق و منش 
حرفه ای، رعایتش��ان کنیم. به نظرم جش��نواره موس��یقی نواحی 
امسال یکی از بهترین جشنواره ها بود چون همه هنرمندان آزادانه 
در آن ش��رکت کردند. یکی از خوبی های جشنواره امسال این بود 
که محدودیت سنی نداشت و بانوان هم می توانستند در آن شرکت 
کنند. س��ال های پیش حداقل سن شرکت کنندگان باالی سی بود 
و افراد کم س��ن و س��ال تر امکان حضور نداشتند. خوشبختانه این 
مشکل امس��ال وجود نداش��ت و امیدوارم این امکان در دوره های 
بعدی هم وجود داشته باشد. من تصمیم دارم سال های بعد هم در 
این رویداد حضور یابم و همانطور که گفتم اگر حامی وجود داشته 
باش��د، فعالیت و اج��را کار بهتر و موثرتری خواه��د بود. حمایت 
مسئوالن برگزارکننده در جش��نواره موسیقی نواحی امسال باعث 

دلگرمی بود.

 ب��رای برگزاری بهت��ر رویدادهایی با موض��وع و محوریت 
موسیقی نواحی مختلف کشور چه پیشنهاداتی دارید؟

اتفاق��ی بس��یار زیب��ا که در جش��نواره موس��یقی نواحی امس��ال 
ش��اهدش بودم و امیدوارم بازهم تکرار شود، این بود که هنرمندان 
ش��رکت کننده اقوام مختلف را بس��یار باهم صمیمی دیدم. روابط 
آن ها آنقدر نزدیک و عاش��قانه بود که انگار چندین س��ال اس��ت 
یکدیگ��ر را می شناس��ند و مدته��ای مدید باهم زندگ��ی کرده اند. 
شخصا در جشنواره امسال دوستان زیادی پیدا کردم و با استادان 
مختلفی آشنا شدم که برایم ارزشمند است. اساتید با تجربه ای در 
جش��نواره امسال ش��رکت کردند که از آن ها بسیار آموختم. حتی 
به واس��طه این آشنایی ها و رفاقت ها می توان به تولید آثار ترکیبی 
و تلفیقی پرداخت. موضوع جالب توجه دیگر نحوه برخورد اساتید 
مناط��ق مختلف ب��ا یکدیگر بود. آن ها به دور از تعصبات مرس��وم 
می نشس��تند و درب��اره موس��یقی منطقه خ��ود و دیگران صحبت 
می کردند و حتی سازهایش��ان را به هم قرض می دادند. این پشت 
هم بودن و اتحاد در اجراها هم دیده می ش��د. مثال اگر هنرمندی 
از یک قوم اش��تباه می نواخت یا اش��تباه می خواند دیگران از اقوام 
دیگر با لبخند و بدون تمس��خر به او واکنش نش��ان می دادند و در 
جهت اجرای بهتر او را همراهی می کردند. این رفتارها گویای این 
اس��ت که ما اهالی موس��یقی نواحی پشت هم هس��تیم و فقط به 

حمایت نیاز داریم.

 آیا به تازگی اثری تولید کرده اید؟
تاکن��ون چند اثر ضبط کرده ام که یکی از آن ها »خزان« س��اخته 
زنده یاد پرویز مش��کاتیان است. من در این اثر شش ساز نواخته ام 
ک��ه عبارتند از تار، دوتار، بندی��ر، کاخون، تنبک و دف. یکی دیگر 
از افتخاراتم این اس��ت ک��ه در برنامه »تار ایرانی« با اس��تاد علی 
قمص��ری بزرگوار هم��کاری کرده ام که آن اجرا ضبط ش��د و من 
در آن ده��ل و دف نواخته ام. درنهایت هم امیدوارم ش��رایط برای 
فعالیت هنرمندان موس��یقی نواحی بخصوص بان��وان بهتر از قبل 
ش��ود و مس��ئوالن فضا را برای آموزش علمی به نس��ل های جدید 

فراهم کنند. 

مریم اسماعیل زاده: 

موسیقی نواحی به حمایت نیاز دارد 
 فرهنگی

شرق:حزب آب
آن گاه ک��ه ای��ن مواجه��ه بر س��ر 
اصلی تری��ن مایه حی��ات یعنی آب 
باش��د، می توان��د مقابله و مواجهه ای س��نگین 
باش��د. حکوم��ت در تعارضی چند جانب��ه قرار 
دارد. سیاس��ت های دولت��ی نمی تواند جامعیت 
الزم را داش��ته باش��د. وجود احزاب و گروه  های 
گوناگون که رصد مدنی را برای این سیاس��ت ها 
فراهم می کند، ضروری اس��ت. منظورم از رصد 
مدنی صرفا آن دس��ته از جوانان نیس��تند که از 
سر احساس مس��ئولیت اجتماعی و بدون اینکه 
منافع��ی داش��ته باش��ند، دغدغه کل��ی محیط 
زیس��ت دارند، نه! منظورم فقط اینها نیس��تند. 
منظورم رصد اجتماعی از س��وی کس��انی است 
که مس��تقیما معاش و زندگی ش��ان در معرض 
سیاس��ت های زیس��ت محیطی اس��ت. در َمَثل، 
مانند نظارتی که کش��اورزان یک روس��تا بر سر 
»نوبت آب« دارند. انحصار وظیفه سیاست گذاری 
در دستان دولت، در چنین موضوعاتی، از اساس 
اشتباه است. بدون حضور و نقش دولت نیز این 
مواجه��ه در میان »مردم« وجود دارد؛ دولت در 
اینجا واس��طه تفاهم اجتماعی است. مطالبات و 
خواست ها، مواجهه منافع است و اساس سیاست 
همین مبارزه و مواجهه و مقابله منافع است. در 
این م��ورد به خصوص دامن��ه گروه های درگیر 
در بدنه اجتماع بیش��تر است تا در کریدورهای 
قدرت. آن دس��ته از احزاب سیاس��ی که دامنه 
فعالی��ت خود را صرفا در سرس��راهای باش��کوه 
حکومت��ی می بینند، چش��مان خ��ود را بر این 
عرصه های اجتماعی بسته اند. در نتیجه جایی که 
احزاب باید کارکرد داشته باشند، وجود و حضور 
ندارن��د. عنوان ای��ن مقاله »حزب آب« اس��ت. 
»حزب آب« چیس��ت؟ حزب آب، حزب حیات 
اس��ت، حزب منافع مردمی است، حزب دغدغه 
زیست محیطی است، حزب کشاورزان است و در 
یک کالم حزب قدرت مردم اس��ت. پیش از این 
گفته ایم که موضوعاِت به ظاهر »غیرسیاس��ی« 
اساسا »سیاسی اند« و احزاب می توانند به ساخت 
و تولی��د قدرت از درون همین مس��ائِل به ظاهر 
غیرسیاسی بپردازند. از این منظر، اینک، اصفهان 

نمادی از »آب سیاسی«،
محیط زیس��ت، آب، جنگل، سالمت و ... همگی 
وجه��ی سیاس��ی، یعن��ی معطوف ب��ه مواجهه 
قدرت ه��ای اجتماعی دارن��د. اگر چنین احزابی 
وجود می داش��ت؛ اوال، فرایندی دانشی-تاریخی 
را به تدری��ج وارد عرص��ه حکومت��ی می ک��رد و 
جرعه جرعه سیاس��ت های توازن بخش آبی را به 
درون شریان های حیاتی حکومت وارد می کرد. 
ثانیا، به تولید اطالعات ش��فاف و فهم اجتماعی 
از پدیده ه��ای زیس��ت محیطی در گ��ذر زمان 
کمک کند  و ثالثا، ای��ن امکان را فراهم می کرد 
که منازعه اس��تان های همج��وار به مصالحه ای 
اجتماعی تبدیل ش��ود. می توانس��ت البی های 
صنعتی و انحرافات سیاس��ت صنعتی را نش��ان 
دهد و تأثیر گذاری آنها را در سیاس��ت گذاری ها 
به نفع محدودیت های آبی کاهش دهد تا چنین 
یکباره و س��رزده و مقطعی به تصمیم گیری در 

بحران دچار نمی شدیم.

خراسان:نزدیک شدن به زمان طالیی
 در مذاکرات هسته ای

گفته ش��ده تا 72 ساعت پس از 
وقوع ی��ک زلزله، زم��ان طالیی 
برای حداکثر زنده یابی از زیرآوارماندگان اس��ت 
و هر چه این س��اعات بیش��تر می شود احتمال 
زنده ماندن هم کمت��ر. در مذاکرات بین المللی 
این س��اعات طالیی بالعکس است یعنی طرفین 
ه��ر میز مذاکره ای بع��د از تعیین زمان مذاکره، 
س��عی دارند تا آخرین روزها و س��اعات نزدیک 
ب��ه مذاک��ره، هرچ��ه می توانند دس��ت خود را 
از ابزاره��ای مذاکرات��ی پر کنند تا پش��ت میز 
گفتگو ه��ا بتوانن��د آن ابزارها را ب��ه امتیاز برای 
خ��ود بدل س��ازند.دقیقا دو هفته دیگ��ر، 8آذر 
اس��ت و طبق قرار قبلی، مذاکره کنندگان ارشد 
ایران و1+4 به صورت مس��تقیم و مذاکره کننده 
آمریکا به صورت غیرمس��تقیم و از طریق 4+1 
به وین می آیند. ای��ن دوهفته زمان طالیی این 
مذاکرات هستند و همه طرف ها به ویژه ایران و 
آمریکا سعی دارند تا می توانند از این زمان برای 
پر کردن دست خود استفاده کنند و از ابزارهای 
کسب شده برای یافتن امتیاز از میان آوار برجام 
و مذاکرات قبلی وین سود ببرند.مثال رابرت مالی 
مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا به تازگی 
در ت��ور منطقه ای خود تالش ک��رد تا این پیام 
را ب��ه ای��ران منتقل کند ک��ه در روند مذاکرات 
جدی��د، آمریکا ماموری��ت دارد ت��ا نگرانی های 
کش��ورهای عربی منطقه خلیج فارس راجع به 
ای��ران را دنبال کند و به نوعی رویکرد مذاکراتی 
آمری��کا را به روندهای منطق��ه ای پیوند بزند از 
س��وی دیگر او به سرزمین های اشغالی نیز سفر 
داشته تا پیام قاطعی برای ایران و همراهی رژیم 
صهیونیستی با آمریکا را نمایش دهد. در بخش 
غیردیپلماتیک نی��ز برخی مقامات آمریکایی به 
طعنه از وجود گزینه های دیگر سخن می گویند 
و در جایی که نمی خواهند خودشان به صراحت 
ایران را تهدید نظامی کنند، عناصر اس��رائیلی را 
جلو می اندازند تا مثال در حوزه فضاس��ازی برای 
خ��ود از ابزار تهدیدات ای��ن رژیم هم بهره برده 
باش��ند. در کنار این همراه سازی عربی و عبری 
و تهدیدات صری��ح و پنهان، با در لفظ انداختن 
عباراتی همچون »توافق موقت« سعی می کنند 
خ��ود را حامی مذاک��رات و دارای طرح نو برای 
خروج از بن بس��ت نشان دهند تا در صورت هر 
شکست احتمالی، ایران متهم میدان لقب بگیرد. 
همه این ها در کنار فش��ارهای حقوق بشری به 
تهران که نش��انه های��ش را در قطعنامه مجمع 
عمومی و بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل 

و برگزاری دادگاه نمایش��ی آب��ان 98 در لندن 
ش��اهد بودیم تالش دارند تا موض��ع خود را در 

مذاکرات 29نوامبر قوی نشان دهند.
در س��وی مقابل ام��ا ای��ران به اقدام��ات فنی 
هس��ته ای خود که دو سال و نیم قبل آغاز کرده 
و یک سال اس��ت شدت بخشیده ادامه می دهد 
تا جایی که بدون نظارت فراپادمانی 22دوربین 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی و بازرس��ان این 
نهاد، توانس��ته اس��ت بی��ش از 210کیلوuf6 با 
غنای 20درصد و بیش از 25کیلو UF6 با غنای 
60درصد تولید کند و ظرفیت غنی س��ازی را به 
بیشترین حد از زمان غنی سازی در ایران، یعنی 
16هزار سو برس��اند. همچنین براساس گزارش 
برجامی اخیر آژانس، کارخانه ساخت فلز اورانیوم 
ایران در اصفهان نیز آماده بهره برداری اس��ت و 
همه این ها نش��ان می دهد ای��ران اگر اراده کند 
در آستانه ایجاد یک نگرانی بزرگ امنیتی برای 
اروپا و آمریکا خواهد بود. جمهوری اس��المی در 
کنار اقدامات فن��ی خود با دادن اجازه به رافائل 
گروس��ی مدیرکل آژانس که در هفته های اخیر 
مواضع غیر س��ازنده ای علیه تهران داش��ت، به 
نوع��ی بازی چم��اق و هویج را اج��را کرده و در 
کنار چماق پیشرفت سریع هسته ای خود، هویج 
راه دادن گروس��ی به تهران را در آستانه نشست 
فصلی آژانس به اجرا گذاش��ته است. همچنین 
اس��تدالل منطقی ایران مبنی بر این که آمریکا 
طرف برهم زننده برجام بوده است و اروپایی ها با 
دنباله روی از واشنگتن به شکست برجام کمک 
کرده اند، در کنار صبر یک ساله ایران که نشانه 
روشنی از تمایل تهران به حفظ توافق هسته ای 
است، مهم ترین برگ برنده مذاکراتی ما در کنار 
ابزارهایی اس��ت که پیشرفت برق آسای صنعت 
هسته ای برای کشورمان به دست آورده که باید 
توسط مذاکره کنندگان ایرانی به خوبی استفاده 

شود.
طرف های مقابل می دانند ایران دیگر به راحتی 
وعده های آن ها و حواله کردن اقدامات به بعد از 
انجام تعهدات هسته ای خود را قبول نمی کند و 
ش��رایط منطقه و جهان و درگیری های سیاسی 
و اقتصادی میان کشورهای بزرگ و صنعتی هم 
نش��ان از تغییرات بزرگی است که اجماع سازی 
ایاالت متحده را آن چنان که در دهه 90شمسی 
می توانس��ت اجرا کند، بسیار سخت کرده است 
بنابرای��ن ی��ک راه مهم، برد- ب��رد و کم هزینه 
بیش��تر ن��دارد و آن پای��ان دادن ب��ه رفتارهای 
غیراصولی که تنه��ا وقت همه را تلف می کند و 
التزام واقع��ی به لغو تمام تحریم ها در چارچوب 

برجام است.

قدس:سندرم همه چیزدانی
 60 ده��ه  نوس��تالوژی های  می��ان  در 
مضمون انیمیشن 1۳ قسمتی "آقای با" 
به دلیل ش��باهت و قرابتی که با ش��یوه زندگی 
برخی از ما ایرانی ها داش��ته و دارد هنوز هم در 
ذهن بس��یاری به یادگار مانده است. کارگردان 
این کمدی 8 دقیقه ای بخوبی توانس��ته است با 
ارائه پیام خود در قالب شخصیت بُزی که توهم 
همه چی��ز دان��ی دارد نقبی به زندگ��ی واقعی 

پیرامون ما بزند.
ای��ن مجموعه، توصیفی بس��یار دقیق از جامعه 
همه چیز دان ماس��ت؛ گروهی که گاه در مقام 
یک پزش��ک به ط��رح موضوع و ارائ��ه راه حل 
می پردازند و گاه بر کرس��ی منصبی دیگر تکیه 
می زنند و ت��الش می کنند ژرف��ای دانش خود 
را بس��یار بیش از آنچه هس��ت به دیگران نشان 
دهند.همه چیز دان ها برای هر پرسشی پاسخی 
در آستین دارند و متاسفانه در بسیاری از اوقات 
به دلیل نبود خبرگان آن علم و یا عزلت نشینی 
و ع��دم تمایل آنها برای عرض ان��دام در جمع، 
جسارت این عده برای حضور کاذب شان بیشتر 
و بیشتر می شود. چرا که همیشه در شهر کوران، 
یک چش��م پادشاه اس��ت.این عده به دلیل پیله  
جهلی ک��ه گرد خود تنیده ان��د، دنیا و دیگران 
را کوچک ت��ر و محدودت��ر می بینند و در عوض 
تصور می کنند روی آخرین پله آگاهی ایس��تاده 
اند. همه چیز دان ها هیچ��گاه نقد دیگران را بر 
نمی تابن��د و از همین روی تمامی تالش خود را 
برای حذف و یا وارد آوردن خدشه بر شخصیت 
منتقدان به کار می بندند.متاس��فانه با توس��عه 
فناوری های��ی همچ��ون اینترنت و ش��بکه های 
مجازی همه روزه بر ش��مار اف��رادی که گرفتار 
سندرم همه چیز دانی می شوند افزوده می شود. 
در چنین مجالی فرزندان یک خانواده اطالعات 
خود را یک س��ر و گردن فراتر از سطح آگاهی و 
دانش والدین خویش می دانند و با عوام خواندن 
تجربیات آن ها آگاهانه بر طبل سرکشی خویش 

می کوبند.
 ام��ا فاجعه درس��ت زمان��ی رخ می دهد که در 
ترسیم موقعیت های کالن اجتماعی، این طبقه 
عصیانگِر همواره ناراضی با لطایف الحیل مختلف 
قاپ مدیران را می دزدند و با لعاب دادن بر همان 
دانش اندک خویش بر خر ُمراد س��وار می شوند.

از سوی دیگر نظام اداری مدرک زده ای را تصور 
کنید که گمان می کند ش��رط بل��وغ آگاهی در 
کسب فالن مدرک دانشگاهی است و به همین 
واس��طه با مش��ارکت دادن بی حساب این طیف 
در برنامه ه��ای اجرایی خویش، ضمن دمیدن بر 
آتش توهم جامعه همه چیز دان، بس��تر فجایع 
جب��ران ناپذیری را در جامعه فراهم می س��ازد. 
س��اختمانی که ب��ه دلیل تصمیمات نادرس��ت 
مهندسی و گودبرداری های غیر اصولی تخریب 
می ش��ود، بیماری که بر اثر تشخیص غلط یک 
پزش��ک از دنیا م��ی رود و ی��ا دانش آموزانی که 
قربانی تصمیمات ش��تابزده هم��ه چیز دان های 
نظام تعلیم و تربیت می شوند نمونه هایی ساده اند 
از قربانیان اهمال نظ��ام کنترل و نظارتی ما در 

مواجهه با سندرم همه چیز دانی.

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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فیلم کوتاه »س��ایکو« ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی مصطفی 
داوطلب در هفتمین حضور جهانی خود، در بیس��ت و دومین 
 )Corti da Sogni( جش��نواره فیلم کوتاه کورتی دا سوگنی
راونا-ایتالیا حضور خواهد داش��ت. این جشنواره از اول تا سوم 
آذرماه 1400 مصادف با 22 تا 24 نوامبر 2021 برگزار خواهد 
ش��د. به گزارش مهر، در خالصه داستان »سایکو« آمده است: 
»زن جوان��ی، همس��ر خ��ود را که از بیماری ح��اد روحی رنج 

می برد به آسایشگاه روانی می برد...

محمد متوسالنی نویسنده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر 
و سینما پنجشنبه که شامگاه 27 آبان در حوالی میدان هفتم 
تیر دچار س��انحه ش��د، بازوی دستش شکس��ت، روز 29 آبان 
ماه در بیمارس��تان تحت جراحی قرار گرف��ت. خواهرزاده این 
هنرمند در گفتگویی کوتاه با صبا، درباره ش��رایط جسمی این 
بازیگر گفت: اکنون حال جس��می ایشان خوب و تحت مراقبت 
است و با توجه به شرایط کرونا و شرایط جسمی ایشان امکان 

مالقات حضوری این هنرمند فراهم نیست.

 لوری��س چکناواریان رهبر ارکس��تر پیرامون 
آخرین فعالیت های خود در عرصه موس��یقی 
گفت: خوشبختانه این روز ها با توجه به اینکه 
ش��اهد کمرنگ تر شدن بیماری کرونا هستیم، 
من ه��م به ص��ورت جدی ت��ری فعالیت های 
موس��یقیایی را پیگی��ری می کن��م و امیدوارم 
هرچه س��ریعتر بتوانم به ص��ورت رو در رو با 
مخاطب��ان ارتب��اط بر قرار کن��م. وی کرونا را 
فرصتی ب��رای تفکر بیش��تر دانس��ت و اعالم 
کرد: طبیعتا نه تنه��ا کرونا بلکه هیچ بیماری 
برای انس��ان خوشایند نیست، همه ما ناراحت 
و غمگین از درگذشت بس��یاری از عزیزانمان 
بر اثر این بیماری هس��تیم، اما ح��ال باید به 
این فکر کنیم ک��ه چگونه آینده را رقم بزنیم. 
رهبر ارکستر ملی ایران در همین رابطه ادامه 
داد: کرون��ا ب��ه هنرمندان این فرص��ت را داد 
که دو س��ال تنهایی و کم کاری بیش��تری را 
تجربه کنن��د، این تنهایی اگر منجر به تفکر و 
خالقیت آثار هنرمندان شود می توانیم از کرونا 
به عنوان یک فرصت خوب نام ببریم. ش��خصا 
طی این دو س��ال بی��ش از گذش��ته مطالعه 
 داش��تم، س��عی کردم ت��ا از تک ت��ک دقایق 
 خانه نشینی استفاده کرده و خودم را به روز کنم.
 وی عرص��ه موس��یقی را عرص��ه خالقی��ت و 
همگام ش��دن با جامعه خوان��د و افزود: ما به 
عنوان هنرمند باید همواره به روز باشیم، نباید 
از هنر جهان��ی بی خبر بمانیم، زیرا با توجه به 
تکنول��وژی و راه های ارتب��اط جمعی جوانان 

می توانند به راحتی هر نوع موسیقی در جهان 
را گوش کنند، به همین دلیل ما باید س��لیقه 
جوانان را شناس��ایی کرده و در جهت تقویت 
آن قدم برداریم. چکناواریان در همین راس��تا 
افزود: وقتی من ب��ه عنوان هنرمند در جریان 
موس��یقی روز دنی��ا باش��م، می توان��م اصالت 
موس��یقی ایرانی را همگام با رش��د و توس��عه 
موسیقی جهانی پیش ببرم، تا از این را با نسل 
ج��وان ارتباط برقرار کنم، این اتفاق مهمترین 
چیزی اس��ت ک��ه هنرمندان باید ب��ه آن فکر 
کنن��د. وی اضافه کرد: خوش��بختانه حال که 
س��ینما و تئاتر بازگشایی ش��ده اند حال وقت 
آن رسیده که به بازگشایی کنسرت ها نیز فکر 
کنیم، به نظر من برگزاری جشنواره موسیقی 
فجر طی س��ه م��اه آین��ده می توان��د بهترین 
ش��روع برای بازگش��ایی س��الن های موسیقی 
و کنس��رت ها باش��د. هرچند همه ما می دانیم 
که نباید بیماری کرونا را آس��ان بگیریم و نیاز 
داریم تا حتی اگر س��الن ها بازگش��ایی شدند 
همچون نکات بهداشتی و پروتکل ها را رعایت 
کنیم. به گزارش میزان، چکناواریان با اش��اره 
وضعیت خوب جسمانی خود خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه مشکل خاصی ندارم و با توجه به 
کمرنگ ش��دن بیماری کرونا برای بازگشت به 
صحنه موس��یقی مشتاق هس��تم، این امیدی 
ب��زرگ برای همه هنرمندان عرصه موس��یقی 
است که بتوانند بار دیگر مخاطب را از نزدیک 

همراه با خود داشته باشند.

 حس��ام محمودی بازیگر س��ینما و تلویزیون 
پیرام��ون راز ماندگاری ی��ک بازیگر در عرصه 
س��ینما و تلویزی��ون گف��ت: آنچه که س��هم 
بسزایی در موفقیت و ماندگا ی یک بازیگر دارد 
فیلمنامه و کاراکتری است که توسط بازیگر و 
ابزار هایی که در اختیار او قرار داده شده است 
جان داده می شود و به حرکت در می آید و به 
طور کل یک بازیگر درصد باالیی از ماندگاری 
و موفقیت خود را مدیون فیلمنامه و کاراکتری 
اس��ت که در آن شکل گرفته و خلق می شود. 
ای��ن بازیگر ج��وان و خ��وش آتیه س��ینما و 
تلویزی��ون در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش 
خاطرنش��ان کرد: نوع کارگردانی، ارتباط گروه 
و مجموعه س��ازنده، زم��ان و مدیوم پخش و 
مخاطبینی که اثر را به تماشا خواهند نشست 
از مولفه های هستند که هر کدام به نوبه خود 
س��هم قابل توجه��ی را در تضمین موفقیت و 
ماندگاری یک بازیگر خواهند داش��ت، از آنجا 
 ک��ه امروزه بیش��تر از ی��ک ی��ا دو پارامتر در 
مانا ش��دن یک نق��ش آفرین و ب��ه دنبال آن 
ماندگاری آثار نمایشی موثر است پس می طلبد 
به مولفه س��لیقه و ذائقه مخاطب و همچنین 
مدیوم��ی که قرار اس��ت تولیدت نمایش��ی از 
طریق آن ارائه ش��ود نیز مورد توجه قرار گیرد 
و در ای��ن میان گاهی ام��کان دارد آثاری که 
وارد چرخ��ه نمایش می ش��وند و به ماندگاری 
دست می یابند آنچنان از فاکتور های کالسیک 
در راس��تای ماندگاری برخوردار نباشند و تنها 

به واس��طه توجه و بهره گیری از زمان مناسب 
تولی��د و پخش و س��ازنده کار بلد به موفقیت 
و ماندگاری دس��ت یافته باشند. بازیگر سریال 
»ن��وار زرد2« پیرامون علل گرایش هنرمندان 
و س��ازندگان آثار نمایشی به سمت شبکه های 
نمایش خانگ��ی ادامه داد: غیر قابل مقایس��ه 
ب��ودن مس��ئله اقتص��ادی و دس��تمزد ها در 
ش��بکه های نمایش خانگی نسبت به تلویزیون 
یک��ی از موارد اصلی این گرایش  اس��ت که به 
س��وق دادن تولیدکنندگان آث��ار و همچنین 
بازیگران به س��مت رس��انه های خانگی دامن 
زده و در ای��ن میان اصلی تری��ن بحران زمانی 
ش��کل می گیرد که هرکسی س��عی می کند از 
زیر بار مس��ئولیتش شانه خالی کند و آن را به 
گردن دیگری بیندازد، نمونه بارز این موضوع 
سریالی است که هم اکنون مشغول بازی در آن 
هستم که حدود ۳ماه است که تلویزیون هیچ 
بودج��ه ای را برای این پ��روژه پرداخت نکرده 
اس��ت. به گزارش میزان، محم��ودی که بازی 
در آثاری همچون »رمانتیسم عماد و طوبی«، 
»استیگمات«، »مرگ ماهی« و »سد معبر« را 
در کارنامه هنری خود دارد اظهار داشت: ادغام 
یا جداکردن جش��نواره عملکردی س��لیقه ای 
اس��ت و آنچه که در برگزاری جش��نواره مهم 
و تاثیرگذار خواهد بود این اس��ت که تخمین 
بزنیم به اهدافی که در برپایی جش��نواره ملی 
و جهانی فجر به صورت جدا و یا ادغام ش��ده 

داشتیم رسیده ایم یا خیر.

نمایش »اتاق روانی« به نویس��ندگی الن��از عطایی، کارگردانی 
مه��دی کاسه س��از و تهیه کنندگی رامان راد جمع��ه 5 آذر از 
س��اعت 19:۳0 اجرای خود را در تاالر حافظ آغاز می کند. این 
نمایش روایتی از انسان معاصر است که برای رسیدن به اهداف 
خود به س��ختی تالش می کن��د اما به راحت��ی همه چیز را از 
دس��ت می دهد. به گ��زارش مهر، در خالصه داس��تان این اثر 
 آمده اس��ت: »دیگه خاکی نمونده، همه رو بردن. فقط یه دیوار

 نصفه نیمه س که باید خرابش کنیم....«

 متوسالنی در بیمارستان 

حسام محمودی و اصل مهم فیلمنامه در شکل گیری کاراکتر چکناواریان و فرصتی که کرونا به هنرمندان داد

»سایکو« در ایتالیا  »اتاق روانی« در »حافظ« 

  زنان موزیس�ین در مش�هد ب�ا محدودیت های 
ش�دیدی مواجهن�د و نمی توانن�د ب�ه راحتی در 

عرصه موسیقی فعالیت کنند

باید دید چرا س�ازهای محلی در هنرس�تان ها و 
دانشگاه ها تدریس نمی شود!
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بیــش از ۲۸ هزار افغان بــرای ورود به ایاالت متحده 
درخواســت داده اند، امــا از زمان تســلط طالبان بر 
افغانســتان تنها حدود ۱۰۰ مورد تایید شده است. به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 

مقام های فدرال آمریکا می گویند، بیش از ۲۸ هزار افغان به دالیل 
بشردوســتانه برای ورود موقت به ایاالت متحده از مدت کوتاهی 
قبل از آنکه افغانستان دوباره تحت تسلط طالبان قرار گیرد و خروج 
پر همهمه ایاالت متحده رخ دهد، درخواست داده اند اما تنها حدود 

۱۰۰ مورد از آن ها تایید شده اند. خدمات شهروندی 
و مهاجرت ایاالت متحده آمریکا )USCIS(، برای 
رســیدگی به مــوج روزافزون درخواســت ها طبق 
برنامه ای کمتر استفاده شــده تحت عنوان »آزادی 
بشردوستانه« تقال می کند، اما وعده داده است تا این عقب ماندگی 
را بــا افزایش تعداد کارکنانش جبران کنــد. خانوارهای افغان در 
آمریکا و گروه های مهاجرتی حامی آن ها می گویند که سرعت کم 
تایید درخواست ها، امنیت عزیزان آن ها را تهدید می کند و بسیاری 

از آن ها نگرانند که بابت روابطشــان با نیروهای تحت امر آمریکا 
در افغانســتان هدف حکمران های جدید در این کشور -طالبان- 
قرار گیرند. از بیش از ۱۰۰ موردی که درخواستشان تا اول ژوئیه 
پذیرفته شــده اســت، برخی هنوز در افغانستان هستند و برخی 
توانسته اند به کشورهای ثالث برسند. به گفته این وکیل، این برنامه 
معموال کمتر از ۲۰۰۰ مورد درخواســت در سال از تمام ملیت ها 
دریافت میکند و این نهاد آمریکایی به طور متوســط حدود ۵۰۰ 

مورد را تایید میکند.

تقالی هزاران افغان برای ورود به آمریکا سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

نگاه

آمریکا

چین

ترکیه

اردن

یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به اقدام 
دولت انگلیس در قرار دادن نام گروه فلســطینی 
حماس در لیســت گروه های تروریســتی اظهار 
کرد: دولت انگلیس این اقــدام را برای رهایی از 
فشارهای البی صهیونیستی انجام داده است. علی 
اصغر زارعی، در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه 
البی صهیونیستی در اروپا و آمریکا فعال هستند 
و در همین چارچوب رایزنی های سنگینی انجام 
می دهند تا از طریق فشــار، کشورهای اروپایی را 
متقاعد و یا مجبور کنند که جریان های مقاومت 
را در لیست گروه های تروریستی قرار دهند، افزود: 
پیش از این نیز شاهد بودیم که برخی از کشورهای 
اروپایی و غربی حزب اهلل لبنان و یا نیروی ســپاه 
قدس ایران را در لیســت گروه های تروریســتی 
قرار داده اند و این اقدامات همه در راســتای فشار 
البی صهیونیستی و خشنود کردن آن ها صورت 
گرفته است.  این کارشناس مسائل غرب آسیا با 
اعتقاد بر اینکه این اقدام دولت انگلیس نمی تواند 
اثر مخربی بر روی فعالیت های حماس داشــته 
باشد، گفت: این کار چهره واقعی صهیونیست ها 
و فشــار آن ها بر روی کشورهای اروپایی را نشان 
می دهــد و علیرغم این اقدامــات می بینیم که 
بســیاری از گروه های مردمی در اروپا و از جمله 
انگلیس با مردم فلسطین و مبارزات آن ها همراه 
هستند و در موقعیت های مختلف نسبت به اعمال 
خشــونت صهیونیســت ها علیه مردم فلسطین 
واکنش نشان داده اند و اقدامات صهیونیست ها را 

محکوم کرده اند. وی با بیان اینکه اعمال فشار بر 
روی گروه های مقاومت از جمله حماس نمی تواند 
اقدام موثر و بازدارنده ای باشد، افزود: در حال حاضر 
شاهد فعالیت جدی گروه های مقاومت از جمله 
جهاد اســالمی و حماس در فلسطین و حزب اهلل 
در لبنان هســتیم واین گروه ها در برابر تجاوزات 
و جنایات رژیم اشــغالگر قــدس مقاومت کرده 
انــد. زارعی با بیان اینکه این اقدام انگلیس باعث 
می شــود که در افکار عمومی جهان، دولت این 
کشور به عنوان کشوری حامی جریان تروریستی 
معرفی شــود، ادامه داد: گروه هــای مقاومت در 
منطقه از جمله حماس، جهاد اسالمی و حزب اهلل 
به توانمندی های باالیی در حوزه های سیاســی، 
امنیتی و... دست پیدا کرده اند و این اقدام انگلیس 
اثر بازدارنده ای ندارد. این کارشناس مسائل غرب 
آسیا همچنین به پیروزی اخیر نیروهای مقاومت 
در سرزمین های اشــغالی در برابر اقدامات رژیم 
صهیونیستی اشاره کرد و گفت: حماس به عنوان 
یکی از گروه هــای موثر در جریان مقاومت مورد 
حمایت این جریان در منطقه و خارج از منطقه 
و حتی در دل اروپا اســت و باید به این موضوع 
اشاره داشت که انگلیس برای شانه خالی کردن از 
فشارهای البی صهیونیستی دست به اتخاذ چنین 
تصمیمی گرفتــه چنانچه طبق این تصمیم اگر 
کســی در انگلیس پرچم حماس را حمل کند یا 
از این جریان حمایت کند با مجازات هایی از جمله 

حبس ۱۰ساله روبرو خواهد شد!

وزارت امــور خارجه چیــن در بیانیه ای اعالم 
کرد، پکن روابط دیپلماتیــک خود با لیتوانی 
را کاهــش داده و نارضایتی شــدید خود را از 
ویلنیوس به دلیل اجــازه دادن به تایوان برای 
ایجــاد یک ســفارت دوفاکتو در این کشــور 
حوزه بالتیک اعالم کرد. به گزارش ایســنا، به 
نقــل از خبرگزاری رویترز، در این بیانیه که در 
وب سایت رســمی وزارت خارجه چین منتشر 

شد، آمده اســت: لیتوانی موضع جدی دولت 
چین را نادیــده گرفته، به وضعیت کلی روابط 
دوجانبــه بی اعتنایــی کرده و بــه هنجارهای 
اساســی روابط بین الملل محل نگذاشــته و به 
تایوان اجازه داده تا دفتر نمایندگی در لیتوانی 
ایجاد کند. در این بیانیه آمده اســت، چین به 
لیتوانی تاکید می کند تا »در اولین فرصت این 

اشتباه را تصحیح کند.«

رســانه های ترکیه اعالم کردند که آنکارا قصد 
دارد کشــتی »ماوی مرمره« را که سال ۲۰۱۰ 
هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به 
بحران میان دو طرف انجامید، به مزایده علنی 
بگذارد. به گزارش ایسنا، شبکه »تی آرتی خبر« 
ترکیه اعالم کرد، کشتی که در سال ۲۰۱۰ حین 
انتقال کمک های بشردوستانه برای فلسطینی ها 
در نوار غزه مورد حمله ســربازان اسرائیلی قرار 
گرفته و تعدادی از فعاالن ترکیه ای سوار بر آن 
کشته شدند، به قیمت سه میلیون و ۸۸۸ هزار 

لیره )حدود ۳۴۴ هــزار و ۵۰۰ دالر آمریکا( به 
فروش گذاشته خواهد شد. در متن این مزایده 
آمده اســت: آثار حمله بر روی کشــتی وجود 
دارند، وضعیت فیزیکی کشتی متوسط است و 
اگر گواهی ســوخت گیری و حضور پرسنل آن 
تمدید شــوند، به تنهایی قــادر به تردد خواهد 
بود. هزینه انتقال این کشتی از بندر موگادیشو، 
پایتخت سومالی به ترکیه ۳۲۰ هزار و ۲۲۲ دالر 
اســت و مزایده طی چنــد روز آینده در دادگاه 

آناتولی در شهر استانبول برگزار خواهد شد. 

رئیس شاباک اخیرا به صورت غیرعلنی به اردن 
سفر و با مقامات امنیتی این کشور دیدار کرد. به 
گزارش ایسنا، روزنامه اسرائیل هیوم نوشت، رونین 
بار، رئیس دستگاه امنیت کل شاباک اخیرا به اردن 
سفر و با روسای نهادهای امنیتی این کشور دیدار 
کرد. وی در ایــن دیدارها درباره راه های »مقابله 
با قاچاق ابزارهای جنگی و مبارزه با تروریســم« 
بحث و گفتگو کرد. این روزنامه نوشــت: بار که 

هفته گذشــته نشست هایی در قاهره برگزار و به 
رام اهلل نیز سفر کرد تصمیم گرفت به امان برود تا 
به اردنی ها اهمیت روابط خوب میان دو طرف و 
هماهنگی امنیتی را توضیح بدهد. مرزهای میان 
اراضی اشغالی و اردن طوالنی ترین مرزها هستند 
و مستلزم حراست شدید است و این هماهنگی 
امنیتی به امان کمک می کند تا نقش خود را برای 

مقابله با »عناصر تندرو« ایفا کند. 

»به دنبال اقدام چند روز پیش حزب کمونیســت چین در تصویب 
قطعنامه ای با محتوای تحسین از شــی جینپینگ و ایدئولوژی او، 
این رهبر چین در موقعیت برتر نادری قرار گرفته است. رای به این 
قطعنامه به کلی قدرت او را برای حکومت کردن بر این کشــور ۱.۴ 
میلیارد نفری تا هر زمانی که خودش انتخاب کند، تثبیت می کند.« 
به گزارش ایسنا، به نقل از کریستین ساینس مانیتور، استیو تسانگ، 
مدیر مؤسسه SOAS China در دانشگاه لندن، می گوید که شی 
جینپینگ »مردی با یک ماموریت« است که خود را »مسئول تمام 
عظمت امروز چین« می داند. واضح اســت کــه هیچ قصدی برای 
بازنشســتگی او وجود ندارد. طی این پیروزی سیاسی، دیدگاه شی 
جینپینگ برای ملتش در سندی که قرار است برای دهه های آینده 
دوام بیاورد، درج شــده و او را در موقعیتی عماًل خدشه ناپذیر قرار 
می دهد. برخی ناظران هشــدار می دهند که سلطه او، که به موجب 
یک کیش شــخصیتی رو به رشد تقویت شده، در بردارنده تحمیل 
یک فرآیند انطباق ایدئولوژیکی اســت که خطراتی را برای چین به 
همراه دارد. تیموتی چیک، استاد تاریخ و کارشناس چین مدرن در 
مؤسسه تحقیقات آسیا در دانشگاه بریتیش کلمبیا، می گوید: هزینه 
حاکمیت ایدئولوژیک، کاهش نوآوری و خالقیت است. آن ها امنیت 

را به قیمت خالقیت به دست می آورند. 
قطعنامه جدید نشــان دهنده فاصله گیری رادیــکال از عمل گرایی 
منســوب به دنگ است؛ عملگرایی که در یک جمله معروف او دیده 
شــد: »گربه چه سیاه باشد چه ســفید، اگر بتواند موش را بگیرد، 
گربه ای خوب اســت.« همچنین این قطعنامه از شی جینپینگ به 
خاطر بازیابی مرکزیت مارکسیسم در سیاست چین تمجید می کند. 
پروفسور چیک می گوید: این به نوعی بازنویسی قانون اساسی نانوشته 
حیات سیاسی در چین است. این دقیقا همین است. ختم کالم. این 
ســند اظهارات، اقدامات و تصمیمات سیاسی شی جینپینگ را به 
عنوان دکترین حزب کمونیست مشروعیت بخشیده و انتقاد از آن ها 
را برای هر کســی بســیار خطرناک می کند. پروفسور چیک اضافه 
می کند کــه قطعنامه های قبلی »بحث ها را حــل و قانونی را وضع 
کردند که در طی ۲۰ ســال بعد از آن کارکرد داشــت و بعید است 
که این قطعنامه هم متفاوت از آن ها باشد.« این قطعنامه اساساً شی 
جینپینگ را فراتر از هر گونه چالشی در آستانه برگزاری بیستمین 

کنگره حزب در سال آینده میالدی قرار می دهد؛ کنگره ای که انتظار 
مــی رود در زمانی برگزاری اش، او تبدیل به اولین رهبر چین پس از 
مائو بشود که برای ســومین دور پنج ساله مجددا به عنوان دبیرکل 
منصوب می شــود. در دوره زمامداری شــی جینپینگ، که در سال 
۲۰۱۲ رهبری حزب را بر عهــده گرفته و همچنین رئیس جمهور 
کشورش هم هســت، دولت پکن محدودیتهای مربوط به دوره های 
ریاست جمهوری را که توســط دنگ شیائوپینگ تعیین شده بود، 

حذف کرد. 
این قطعنامه تاریخی، فراتر از ارتقای جایگاه شی جینپینگ، همچنین 
چشــم انداز او را برای ظهور چین نیز تحسین می کند و به او از بابت 
ایجاد برند جدیدی از مارکسیســم که منحصراً برای کشور مناسب 
اســت، اعتبار می بخشــد. در این قطعنامه آمده است: »رفیق شی 
جینپینگ... مجموعه جدیدی از ایده ها، افکار و استراتژی های بدیع 
را در مورد حکمرانی ملی مطرح کرده است«. در ادامه این قطعنامه 
تصریح شــد: ایدئولوژی که شــی جینپینگ بنیان نهاده »تجســم 
بهترین فرهنگ و اخالق چینی در زمان ما اســت و نشــان دهنده 
 یک تحول جدید در تطبیق دادن مارکسیسم با بافت چینی است«. 
 به طور خالصه این قطعنامه می گوید: »این مارکسیسم چین معاصر 
و قرن بیســت و یکم است«. تاکید بر حکمرانی ایدئولوژیک یکی از 
اساسی ترین نگرانی های شی جینپینگ را نشان می دهد؛ اینکه تغییر 
مســیر چین پس از مائو برای رفتن به سمت اقتصاد بازار و گشایش 

در برابر نفوذهای خارجی، اعتقاد مردم به کمونیسم را تضعیف کرده 
است. پروفسور چیک می گوید: شی جینپینگ به صراحت اعالم کرده 
اســت که سقوط اتحاد جماهیر شــوروی را به خاطر از دست دادن 
انسجام ایدئولوژیک می داند و ماموریت او این است که قبل از اینکه 
خیلی دیر شود، این مشکل را در چین رفع کند. قطعنامه این نگرانی 
را تکرار کرده و »تغییرات عمیق در طرز تفکر مردم چین« را متذکر 
شــده و می گوید: »اقدامات ایدئولوژیــک این حزب ذهن جمعی را 
شــکل می دهد« و برای قوی نگه داشتن چین حیاتی است. در این 
قطعنامه در عین حال ذکر شده است: »بدون یک فرهنگ پر رونق 
و اعتماد راســخ به آن، ملت چین نمی تواند جوان ســازی را تحقق 
بخشد.« شی جینپینگ در توضیح اینکه چرا این قطعنامه تاریخی 
ضروری اســت، نوشــت که این قطعنامه »وحدت قوی تر در اراده و 
عمــل« را در میان اعضای حزب کمونیســت ایجاد می کند و باعث 
اتحاد کلیت مردم چین می شــود. با این حال، با افزایش قدرت شی 
جینپینگ، در ضمن نمایش تصاویر او بر روی نمایشــگرهای بزرگ 
و حضور کتاب های مربوط به »تفکر« او در قفســه های فروشگاه ها، 
کارشناســان به خطرات قدرت متمرکز و تطابق ایدئولوژیک اشاره 
می کنند. کارشناسان می گویند که این نقش مسلط شی جینپینگ 
باعث محدود شــدن گمانه زنی ها در طیف گسترده ای از نهادهای 
تصمیم گیر شده و به او لقب »رئیس همه چیز« داده است. پروفسور 
تســانگ می گوید: یک اتاق پژواک جانشین رهبری جمعی بحث و 
گفتگوی باز در پشت درهای بســته شده است. استاد دانشگاه های 
چینی می گویند شاید بزرگترین خطر این باشد که این موقعیت برتر 
شی جینپینگ این کشور را بدون جانشین مشخصی رها کرده است. 
ویلی وولپ الم، استادیار دانشگاه چینی هنگ کنگ و کارشناس امور 
سیاست چین، می گوید اگر او یک دهه دیگر یا بیشتر خدمت کند، 
یک نسل کامل از جایگزین های بالقوه و با تجربه پا به سن خواهند 
گذاشــت. دکتر الم می گوید: »شی جینپینگ تمام قوانین نهادینه 
شــده ای که بســیار عاقالنه توسط دنگ شــیائوپینگ وضع شدند، 
شکسته است؛ قوانینی شامل عدم ایجاد کیش شخصیت، جانشینی 
منظم و بســیاری از موارد دیگر«. او می گوید: هیچ جانشــینی در 
دیدرس نیست، و هیچ کس نمی داند چه کسی بِرند )لقب( »محبوب 

شی« خواهد شد.

شی »رئیس همه چیز«
این مارکسیسم چین معاصر و قرن بیست و یکم است
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»کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، یک دهه پس از به دست گرفتن 
قدرت، به گفته تحلیلگران می تواند به رقم زدن پیشرفتی قابل توجه 
در برنامه های هسته ای و موشکی تهدیدآمیز خود - که عنصر اساسی 
امنیت حکومــت او در مواجهه با ائتالفی نزدیک بین کره جنوبی و 

آمریکا است، ببالد.« 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی از زمانی که درســت پس از مرگ پدرش کیم جونگ 
ایل در اواخر ســال ۲۰۱۱ به قدرت رسید، یک برنامه امنیتی تمام 
عیار را که با تقویت توانمندی های هســته ای و توسعه موشک های 
دوربرد و سایر سالح های رده باال مانند موشکهای بالستیک پرتابی از 
زیردریایی و یک موشک مافوق صوت، به اوج خود رسیده، به پیش 
برده است. با این حال، تمرکز او بر جبهه نظامی ممکن است منجر 
به یک اخطار شود. تحلیلگران خاطرنشان کردند که پیگیری امنیت 
در برابر تهدیدهای خارجی - به بهای معیشت مردم در کره شمالی 
می تواند نارضایتی عمومی و بی ثباتی داخلی را دامن بزند. ســئول 
و واشــنگتن در حالی که برنامه های تسلیحاتی کره شمالی به اوج 
رسیده، در تالش برای تدارک یک مسیر دیپلماتیک برای پایان دادن 
به این برنامه ها بوده اند. اما این هجوم صلح طلبانه این کشــورهای 
همپیمان در بحبوحه بی اعتمادی عمیق کره شمالی نسبت به آن ها، 

پیشرفت ملموس کمی حاصل کرده است. 
کیم یئول سو، کارشناس ارشد انستیتوی امور نظامی کره، گفت: در 
دهه گذشته، رهبر کره شمالی دستاوردهای بزرگی داشته و بیشتر 
بر سالح های استراتژیک مانند موشک های هسته ای و دوربرد تمرکز 
کرده است. وی افزود: »کره شمالی عادت داشت که از حمله احتمالی 
آمریکا بترسد. اما با داشتن این سالح های استراتژیک، ممکن است 
کره شمالی فکر کند که دست کم به یک سطح حداقلی بازدارندگی 
در برابــر آنچه به عنوان تهدید علیه خود تلقی کرده، دســت یافته 
اســت.« زمانی که این رهبر کره شــمالی در نوامبر ۲۰۱۷ تکمیل 
»نیروی هســته ای کشور« را بعد از تســت یک موشک بالستیک 
قاره پیمای مدل Hwasong-۱۵ با قابلیت حمله به آمریکا اعالم 

کرد، یکــی از تحوالت کلیدی در ایــن برنامه امنیتی کیم جونگ 
اون رقم خورد. همچنین پرسشــهایی درباره تکنولوژی ورود مجدد 
به اتمسفر در موشــکهای بالستیک قاره پیمای کره شمالی مطرح 
است. اما توسعه برنامه موشکی کره شمالی به نگرانی های کره جنوبی 
درخصوص عدم کمک آمریکا به آن به ســبب نگرانی از بابت وقوع 
حمله ای به خاک خودش دامن زده است. کیم جونگ اون همچنین 
با رفتن به ســراغ یک پروژه »سبک، استاندارد و مینیاتوری کردن« 
کالهکهای هسته ای تکاپوی جدیدی را رقم زده است. تحت رهبری 
کیم جونگ اون کره شــمالی چهار آزمایش هســته ای را در فاصله 

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ انجام داد. 
آزمایش سال ۲۰۱۷ که طبق ادعای کره شمالی مربوط به یک بمب 
هیدروژنی بوده، باعث تحیر سئول و واشنگتن شد چرا که نشانه ای 
از یک پیشــرفت قابل توجه در برنامه هسته ای کره شمالی بود. دو 
آزمایش نخست هسته ای کره شــمالی مربوط به سالهای ۲۰۰۶ و 
۲۰۰۹ یعنی زمانی که پدر او در قدرت قرار داشت، بودند. کارشناسان 
شــروع کرده اند به اینکه کره شــمالی را توجه به اینکه گمان برده 
می شود کشورهایی مانند هند و پاکستان پس از پنج یا شش آزمایش 
عمده هسته ای ساخت بمب های هسته ای را تکمیل کرده باشند، یک 
قدرت »دوفاکتوی« هسته ای بخوانند. دلمشغولی کیم جونگ اون به 
برنامه های تسلیحاتی ظاهراً ناشی از دائما احساس تهدید داشتن از 
سوی آمریکا همانطور که درخواست های پیونگ یانگ از واشنگتن 
برای کنار گذاشــتن »سیاست خصمانه« گواه آن است، بوده است. 
یک کارشناس امنیتی مستقر در سئول که نامش را فاش نکرد، گفت: 
کیــم کمپین امنیتی خود را با تمرکز اولیه و فوری بر ســالح های 
استراتژیک مانند سالح های هسته ای با هدف کسب بازدارندگی در 
برابر آمریکا مورد تاکید قرار داده اســت. وی افزود: او بعدا شروع به 
تمرکز کردن روی سالح های سطح تاکتیکی مانند موشک های با برد 
 کم تر اما قدرتمند کرد تا به برتری نظامی در شبه جزیره دست یابد.
 زمانی که ابتکار سیاســی دولــت مون جائه ایــن، رئیس جمهور 
 کــره جنوبی برای برقراری صلح پایدار در شــبه جزیره کره پس از 

دو اجالس بین رهبران دو کره و اولین نشســت بین رهبران آمریکا 
و کره شمالی در سال ۲۰۱۸ سرعت گرفت، به نظر رسید که برنامه 
هسته ای کره شمالی سرعتش کند شده است. اما مذاکرات هسته ای 
واشــنگتن و پیونگ یانگ از زمانی که نشست رهبرانشان در هانوی 
پایتخت ویتنام در فوریه ۲۰۱۹ - در نتیجه ســختگیری دو طرف و 
تمایل کم آن ها به دادن امتیاز، بدون توافقی پایان یافت، به بن بست 
رسیده است. پیونگ یانگ بعداً رویکرد تحریک آمیزتری اتخاذ کرد. 

این کشــور مجموعه ای از موشــک های کوتاه برد شامل موشکهای 
بالســتیک پرتابــی از زیردریایی را آزمایش کرد. این نوع موشــک 
وســیله ای قدرتمند برای حمل کالهک هسته ای است که می تواند 
حتی پس از جان ســالم به در بردن از یک حمله پیشــگیرانه، یک 
حمله تالفی جویانه مخفیانه را عملی کند. جدیدترین آزمایش یک 
موشک بالستیک پرتابی از زیردریایی توسط کره شمالی در ماه اکتبر 
حاکی از پیشرفت های تکنولوژیکی این کشور بود، زیرا این بار کره 
شــمالی ادعا کرد که آن را از یک زیردریایی شــلیک کرده است نه 
از یک کشــتی حمل و نقل شناور یا یک ســازه ابتدایی زیر آب. بر 
اساس گمانه زنی ها، مقامات نظامی کره جنوبی هم تصور می کنند 
که کره شــمالی در آخرین آزمایشــش از یک زیردریایی به عنوان 
سکوی پرتاب استفاده کرده اســت، در حالی که قبالً ارزیابی کرده 
بودند که کره شمالی هنوز به فناوری موشکهای بالستیک پرتابی از 
زیردریایی که به طور گسترده به عنوان یک عامل دیگر »تغییردهنده 
بازی« در امنیت منطقه ای در نظر گرفته می شود، تسلط پیدا نکرده 
است. پرتاب های موشکی کره شمالی در سال های گذشته، برنامه این 
کشــور برای پیگیری پلتفرمهای پرتاب متنوع، از جمله سازه های 
زیرآبی، پرتابگرهای متحرک و حتی قطارها را برجسته کرده است. 
این نشانه ای است مبنی بر این که این کشور بقای موشک هایش را 
افزایش داده اســت. کره شمالی در جریان یک جلسه کلیدی حزب 
حاکم کارگر این کشور در ژانویه، همچنین از برنامه خود برای توسعه 
موشک های »چند کالهکی«، تجهیزات تهاجمی بدون سرنشین و 

سایر سیستم های تسلیحاتی با فناوری پیشرفته رونمایی کرد.

یک حقوقدان با اشــاره به اظهارات رئیس قوه 
قضائیه درباره ضــرورت تببین اصل ۹۰ قانون 
اساسی درباره شکایت از قوا گفت: در ایران اصوال 
امکان شکایت نیست. ما همان نظارت را داشته 
باشــیم کافی است. نعمت احمدی در گفتگو با 
ایسنا درباره ســخنان رئیس قوه قضائیه مبنی 
بــر اینکه »مفهوم و نحوه شــکایت از طرز کار 
قوا تبیین نشــده است«، گفت: متاسفانه دولت 
همیشه حاشیه امنی داشته است و شیوه خاصی 
برای شــکایت از دولت نداشتیم یا اصال نمونه 
و رویه ای نداشــته ایم. عالوه بر آن معنی دولت 
مشخص نیست که منظور از دولت کیست؟ آیا 
دولت، حاکمیت اســت یا قوه مجریه است. وی 
افزود: طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی »هر گاه در 
اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم 
یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا 
معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، 
مقصر طبق موازین اســالمی ضامن است و در 
غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران 
می شــود و در هر حــال از متهم اعاده حیثیت 
می گردد.« ما نتوانستیم تا به حال بفهمیم دولت 

کیست؟ آیا دولت، نظام یا شخص یا قوه مجریه 
اســت؟ این حقوقدان ادامه داد: در ایران اصوال 
امکان شکایت نیست. ما همان نظارت را داشته 
باشیم کافی است. فرضا یکدفعه دولت تصمیمی 
را می گیرد، ما کجا باید شکایت کنیم؟ احمدی 
تصریح کرد: معضل ما در کشــور مطلق العنان 
بودن هر یک از قواست. افراد قوای سه گانه را نقد 
می کنند ولی اینکه این نقدی که من به شخصه 

انجام میدهم، به نتیجه برسد را نداریم. 
این وکیل دادگســتری افزود: بــه عنوان مثال 
در مجلــس وقتی تحقیق و تفحص می گذارند، 
نتیجه تحقیق و تفحص شکایت تلقی می شود 
و شــاکی در اینجا مجلس است زیرا حق اجازه 
تحقیــق و تفحص را داده اســت یا مثال دیوان 
محاسبات است که باید تفریغ بودجه را داشته 
باشد اما در بقیه موارد چنین چیزی نداریم. ما 
می دانیم دیوان عدالت، سازمان بازرسی، محاکم 
و دادگاه ها وجود دارد و هست اما اینکه مستقیما 
بتوان از عملکرد ســه قــوه آنگونه که در قانون 
اساســی آمده یک پرونده ای به نتیجه برسد را 

پیدا نکردم.

دولت موقت طالبان افغانستان از آمریکا خواسته 
اســت تا نقش خود را در رســیدگی به بحران 
انســانی جاری در این کشور جنگ زده ایفا کند. 
به گفته آن ها، این بحران از قبل وجود داشــته 
اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، در بیانیه وزارت خارجه طالبان افغانستان، 
به واشــنگتن یادآوری شده است که این بحران 
انسانی در افغانستان به قبل از رسیدن این گروه 
به قــدرت باز می گردد. این بیانیه، واکنشــی به 
توییت های توماس وســت، نماینده ویژه آمریکا 
در امور افغانستان بود که تاکید داشت واشنگتن 
ســال ها این نکته را به طالبان گوشــزد می کرد 
که اگر به جای سازش مذاکره شده با افغان ها به 
تصرف نظامی قدرت اقدام کنند، بعد کمک های 
انســانی مدنظر جامعه بین المللی به این کشور 
کامال متکی بــه کمک اقتصادی متوقف خواهد 
شــد و این اتفاقی اســت که هم اکنون رخ داده 
است. عبد القهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه 
افغانستان گفت که اظهارات توماس وست مبنی بر 
اینکه افغانستان قبل از ماه اوت هم با یک بحران 
انسانی مواجه بوده است، یک اعتراف ماندگار است. 

او افزود: این صحت دارد که مشــکالت اقتصادی 
به دولت جدید به ارث رسیده است. بنابراین همه 
باید به مسئولیت هایشان برای رسیدگی به این 
مسئله عمل کنند. نماینده آمریکا گفته است که 
واشنگتن به دیپلماسی شفاف و صریح با طالبان 
ادامه خواهد داد. توماس وست در پیامی توییتری 
نوشت: مشروعیت و حمایت باید از طریق اقداماتی 
برای مقابله با تروریسم، ایجاد یک دولت فراگیر و 
احترام به حقوق اقلیت ها و زنان و دختران، از جمله 
دسترسی برابر به آموزش و اشتغال، به دست آید. 
ایاالت متحــده به حمایت از مردم افغانســتان 
 بــا کمک های بشردوســتانه ادامــه خواهد داد.
او نوشــت: ما امســال ۴۷۴ میلیون دالر فراهم 
کرده ایم، تالش های قوی متحدان و شــرکا را در 
این فضا تحسین می کنیم و تمام تالش خود را 
برای کمک به سازمان ملل و عوامل بشردوستانه 
انجام می دهیم تا در زمســتان امســال نیازها را 
برآورده کنند. دولت موقت افغانستان خطاب به 
اعضای کنگره آمریکا نامه ای سرگشاده نوشت و از 
آن ها خواست تا »گام های مسئوالنه برای مواجهه 

با بحران انسانی و اقتصادی جاری« بردارند. 

دستاوردهایحکومتکیمجونگاوندرزمینهتوانمندیهایموشکیوهستهای

نعمت احمدی: 

اصوالامکانشکایتازقوانیست
طالبان: 

بحرانانسانیازدولتقبلبهارثرسیدهاست

یک کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخ داد
پیامدهایاقدامانگلیسدرتروریستیخواندن»حماس«چیست؟

بایدن۷۹سالهبهنامزدیانتخابات۲۰۲۴فکرمیکند
جــو بایدن، رئیــس جمهوری فعلــی آمریکا و 
نزدیکانش، در میان ترس فزاینده دموکرات ها از 
بازگشت جمهوری خواهان به قدرت در انتخابات 
آتی و بــرای رفع ابهامات پیرامون نامزدی بایدن 
در این انتخابات، اطمینان دادند که او در انتخابات 
۲۰۲۴، شــرکت خواهد کرد. به گزارش ایســنا، 
به نقل از وبســایت روزنامه واشنگتن پست، این 
تالش ها پس از آن صــورت می گیرد که نگرانی 
جامعه وسیع تر دموکرات، به طور فزاینده ای افزایش 
 یافته است؛ نگرانی ای که در پی یک دوره شش ماه 
به وجود آمده است که در آن، با افزایش نگرانی ها 
در مورد تورم، نزاع داخلی دموکرات ها در واشنگتن 
و اقدامات متزلزل بهداشت عمومی برای پشت سر 
گذاشتن همه گیری کرونا، میزان محبوبیت ملی 
بایدن، با بیش از ۱۲ درصد کاهش شدید، به کمتر 
از ۴۳ درصد رسیده است. هدف این پیغام از سوی 
بایدن و هم پیمانانش، تا حدودی از بین بردن این 
فرضیه در میان بســیاری از دموکرات ها بود که 
بایدن ۷۹ ســاله، با توجه به سن رو به افزایش و 
محبوبیت رو به زوالش، به همان یک دوره ریاست 

جمهوری بســنده کرده و این مسند را به معاون 
خود، کاماال هریس و دیگــر امیدهای انتخابات 
۲۰۲۴ واگذار کند. »کریس داد«، ســناتور سابق 
آمریکایی و از دوستان جو بایدن، گفت: تنها چیزی 
که از او شنیده ام، این است که می خواهد مجددا 
نامزد شــود و من از این موضوع خیلی خوشحال 
هستم. اد رندل، فرماندار سابق پنسیلوانیا نیز که 
در برنامه جمع آوری کمک های مالی در ماه جاری 
میالدی شرکت کرده بود، گفت: چیزی که او در 
انظار عمومی می گوید، چیزی است که واقعا به آن 
باور دارد؛ تفاوتی میان این دو نیست. اگر بایدن فکر 
کند که از نظر جسمی یا احساسی، نمی تواند از 
عهده ریاست جمهوری بر بیاید، این کار را نخواهد 
کرد. با این حال، مصاحبه ها با ۲۸ تن از مقامات 
و استراتژیست های دموکرات که نخواستند نامشان 
فاش شود، نشــان می دهد که این اطمینان ها از 
ســوی بایدن و نزدیکانش، نتوانسته بحث های 
داخلی این حــزب را مبنی بر اینکه آیا بار دیگر، 
نام بایدن بر رای های انتخاباتی نوشته خواهد شد 

یا نه، متوقف کند. 

به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا 
در دیدار با همتای عراقــی اش، تایید کرد که 
ماموریت نظامی ارتش این کشــور در عراق تا 
پایان سال جاری میالدی، به اتمام می رسد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
در بیانیه رســمی پنتاگون آمده است: آمریکا 
بــه تعهدات خود در گفت وگوی اســتراتژیک 
عراق-آمریکا در ژوئیــه ۲۰۲۱ پایبند خواهد 
بود، از جمله اینکه هیچ نیــروی آمریکایی با 
نقش رزمی در عراق باقــی نخواهد ماند. این 
بیانیه اما تصریح کرد که نیروهای آمریکایی، به 
دعوت دولت عراق، در این کشور باقی خواهند 

مانــد تا به نیروهای امنیتی عراق کمک کنند. 
طبق این بیانیه، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا 
و جمعه عناد، همتای عراقی اش، همچنین به 
رایزنی در مورد مرحله بعدی ماموریت نظامی 
آمریــکا در عراق پرداختند، که بر »مشــاوره، 
معاونت و اشتراک اطالعات با نیروهای امنیتی 
عراق برای مقابله بــا داعش« متمرکز خواهد 
بود. آســتین، بار دیگر حملــه اخیر به محل 
سکونت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
را محکوم کرده و ابراز امیدواری کرد که دولت 
جدیــد عراق، با صلح و آرامش به فعالیت خود 

ادامه دهد. 

پنتاگون: 
آمریکاتاپایانسالجاری،بهماموریترزمیاشدرعراقخاتمهمیدهد

جدل بر سر تایوان؛ 
چینازسطحروابطدیپلماتیکشبالیتوانیکاست

ترکیهکشتی»ماویمرمره«رابهفروشمیگذارد

سفرمحرمانهرئیسشاباکبهاردن


