
 

هربامداد در سراسر کشور

7
قیمت در سراسر کشور  4000 تومان 10 شعبان 1443   | سال 24 | شماره 6258 13 March 2022 یکشنبه 22 اسفند 1400   | 

بازگشت ارتش 
به عرصه ی سیاست در پاکستان؟!

بررسی آخرین تحوالت اسالم آباد در گفتگوی آفتاب یزد 
با پیرمحمدمالزهی کارشناس روابط بین الملل
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سوالی که ذهن بســیاری به ویژه مخاطبان 
مطبوعــات را به خود مشــغول می کند این 
است: »چرا مخاطب بسیاری از گزارش ها که 
گالیه مندی هموطنان را به همراه دارد روسای 

قوا و وزیران می باشند؟« 
البته مــردم در این خصوص قطعا حق دارند 
اما باید توجه داشــت که ماقبل روسای قوا و 
وزرا چندیــن رده مدیریتی وجود دارد که از 
جیب ملت حقــوق دریافت می کنند و طبعا 
باید پاسخگوی عملکرد و زیرمجموعه خود 
باشند. نکته مهم اینجاست که چنانچه وزیر و 
مدیر ارشد سیستم دولتی خواسته باشد وقت 
خود را مصروف پاسخگویی به نتایج عملکرد 
تمام زیرمجموعه خود نماید دیگر مجالی برای 
برنامه ریزی نخواهد داشت. فلذا با توجه به محق 
بودن گالیه مندی مردم باید در این زمینه تدبیر 

درستی اندیشیده شود. 
بنده به عنوان یک مطبوعاتی معتقدم زمانی که 
مدیران زیرمجموعه و یا روابط عمومی ها که 
بســیاری از آن ها نه جایگاه خود را می دانند 
و نه اشــرافی به حوزه رسانه دارند پاسخگو 
نیستند هیچ وقت نباید انتظار داشت سیستم 
اطالع رسانی و پاسخگویی به مطالبات جامعه 

در مسیر درست و صحیح خود قرار گیرد. 
موضوع پیچیده ای نیست؛ روابط عمومی تعریف 
خاص خود را دارد و در حقیقت ارتباط دهنده 
مردم با مسئوالن است. از طرف دیگر مطبوعات 
نیز به عنوان نماینده افکار عمومی ارتباط دهنده 
بی واسطه و بدون غرض دردها و پیام های مردم 

به مسئوالن هستند. 

مدیران ناپاسخگو 
یا بی اعتنا به مردم؟ 

منصور مظفری
مدیر مسئول 

سرمقاله
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لزوم شناخت جبهه بندی ها 
و انتخاب موضع درست 
و آمادگی نقش آفرینی 
به سود جبهه حق

سازمان تامین اجتماعی تا قبل از ۱۴۰۴ ورشکسته می شود! ادعای عجیب 
3رئیس کانون بازنشستگان تهران:

معجزه یعنی لشکری در دربی برای کشتن بیاید 
اما آب از آب تکان نخورد و فرشته نجات در نود 

دقیقه ای شورانگیز نازل شود. 
از امروز تا لحظه شروع دربی چه آبی های لژنشین 
و چه سرخ های سمج لحظه ای به توقف در میانه 
میدان فکر نخواهند کرد و مشــق رستگاری را 

روزی هزار بار می نویسند. 
زمین گیر کردن نفت علیمنصور در پایتخت به 
دست ســربازان فرهاد و میخکوب کردن نفت 
محمود فکری در مســجد سلیمان کاری کرد 
که آتش در تنوره لیگ شعله ور شود و همچنان 
مدعیان با هزار خنجر در پشت به شهرآورد سنتی 
بیندیشند. گرچه شش امتیاز بیشتر الجوردی ها 
سبب شده تا دست های فرهاد کمتر بلرزد، اما 
نمی توان کتمان کرد که سکاندار استقالل عبور 
از داالن خاموش دربی را به مثابه گذر از حریقی 
مرگبار قلمداد خواهد کرد. آن سوتر یحیی که 
اصال دوست ندارد پس از خط پایان تلوتلوخوران 
بــه خانه اش برود و در تاریکی گم شــود، تمام 
تمرکز خود را معطــوف دربی پیش رو کرده تا 
با چنگ انداختن به سه امتیاز شیرین تر از عسل 
فاصله هــای نفرین شــده را کمتر کند و حکم 

محکوم به حبس ابد را به تعویق بیندازد. 
همه چیز به یک انفجار گره خورده و هیچ کس 
نمی داند علیرغم صدرنشــینی استقالل، کدام 
ماشــین جنگــی در تعقیب و گریز واپســین 
هفته های لیگ حادثه قهرمانی را رقم خواهد زد و 

به تمام اِن ُقلت ها پایان خواهد داد. 

اژدهاکشان 
در شب عید! 

امیدمافی
روزنامه نگار
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قرار بود دیگــر کودکــی در خیابان ها در حال 
زباله گردی نباشد، قرار بود کودکان زباله گرد تحت 
پوشش قرار بگیرند و مانند هم سن و ساالن خود 
مشغول تحصیل باشند اما این روزها، هر جا را که 
چشم میگردانیم یک کودک تا کمر توی سطل 

زباله خم شده و مشغول زباله گردی است.
کودکان کار به دلیل فقر خانواده و امرار معاش 
ناچار بــه کار در خیابان هســتند. پدیده کار 
کودکان تبدیل به یک فاجعه اجتماعی شــده 
است. فاجعه ای که از آن به عنوان ارتش کودکان 
کار نام برده می شــود. آنها تحت این شرایط از 
دسترسی به سایر حقوق مانند تحصیل اجباری 
و رایگان، بهداشت و درمان رایگان و تغذیه سالم 

محروم می مانند.
پرواضح اســت که یکی از مهمترین پیامدهای 
افزایش آمار زباله گردی در کالنشهرها را می توان 
باال رفتن نرخ فقر پنهان در جامعه دانست که 
این خود می تواند زمینه ســاز بروز آسیب ها و 
مشکالت اجتماعی اقتصادی و یا حتی سیاسی 
نیز شود، چراکه بسیاری از جامعه شناسان بر این 
باور هستند که افزایش فقر پنهان زنگ خطری 
جدی برای به خطر افتادن سالمت جامعه است، 
به عبارت ساده تر هرگاه در جامعه زباله گردی 
افزایش یابد می تواند تداعی گر این مهم باشــد 
که فاصله طبقاتی در جامعه زیادتر شده است 
و به نوعی قشر فقیر جامعه یا همان زباله گردها 
باوجود اینکه به این کار مشــغول هستند، این 

تصور را نیز دارند که ... 

افزایش 
کودکان زباله گرد

صدف آذرپی
کارشناس تربیتی

یادداشت-1
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خدا آخر و عاقبت هر کشوری که همسایه یک 
ابرقدرت جهانی آن هم از نوع میلیتاریستی اش 
باشد را بخیر کند و خدا نصیب گرگ بیابان هم 
نکند. من اگر جای زلنسکی بودم، تمام مشاورانم را 
عزل می کردم، مشاورانی که به جای راهنمایی ام، 
چاه نمایی ام کردند و به جای روشنایی، تاریکی را 
نمایان ساختند. هنر چالندن کشور اوکراین به 
سیاه چاله نزد استراتژیست های کی یف هست و 
بس. اگر جای زلنسکی بودم با مردمم، صریح و 
روشن صحبت می کردم که تقریباً هیچ سرزمینی 
که همجوار و همسایه یک قدرت اتمی بوده است 
تا مادامی که نگرانی های امنیتی اش ) حتی به 
دروغ ( همســایه قدرتمندش را جدی نگرفته 
باشد، مجال آن را نیافته است تا با ملتش روزگار 
را به خوبی ســپری کند. مــن اگر جای رئیس 
جمهور اوکراین بودم عضویت کی یف در اتحادیه 
اروپا و کشــورهای ناتو را برای همیشه فراموش 
می کردم ) با توجه به موقعیت جغرافیایی اوکراین، 
بنظر می رسد کشورهای غربی هم تمایل زیادی 
به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو ندارند (. 
من اگر جای زلنسکی بودم همین اکنون فرصت 
را از دســت نمی دادم و در راستای جلوگیری از 
نابودی کامل کشورم به واشنگتن و مسکو سفر، و 
به رهبران دو قدرت جهانی گوشزد می کردم که 
کشورم از امروز یک کشور بیطرف تمام عیار است 
و با توجه به پتانسیل فراوان کشورم برای توسعه 
پایدار و به دلیل موقعیت جغرافیایی اش، دومین 

کشور بیطرف جهان را بنیان می گذاشتم. 

اگر جای 
زلنسکی بودم! 

رامین نخستین انصاری
روزنامه نگار 
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موافقت شورایعالی کار با افزایش ۵۷ درصدی 
حداقل حقوق کارگران به روشنی نشان می دهد 
که این شورا باالخره با به خرج دادن عقالنیت و 
پرهیز از بستن چشم ها و تمسک به مفاهیمی 
چون تورم نقطــه ای، اندکی از وضعیت واقعی 
تورمی حاکم بــر کاال و خدمات را پذیرفته و 
به حقیقت گردن نهاده است و افزایش حقوقی 
را تصویب کرده که به حفظ شرایط تاب آوری 
کنونــی منجر گردد به این معنی که کارگران 
مزدبگیر در ســال آینده از وضعیت امروزشان 

فقیرتر نباشند. 
بنابــر اصل مثال نقض همین یک مورد کافی 
است و به وضوح تمام نشان می دهد که واقعیت 

حاکم بر زندگی میلیونها ایرانی چگونه است. 
مسئله ای که قطعا باید چراغ راه و فصل الخطاب 
همــه ی قســمت ها و ارکان تعیین کننده ی 
حقوق در کشور باشــد و در تمام مواردی که 
رابطه ی اســتخدامی بین  دولت و افراد وجود 
دارد یا قرار اســت تعرفه ای تعیین شود، به آن 

عمل گردد. 
تصویب این افزایش در شورای عالی کار نشان 
می دهد وزارتخانه ها و مســئولینی که با انکار 
واضح شرایط تورمی انگار در کشور یا سیاره ای 
دیگر زندگــی می کنند و ســخن از افزایش 
حقوق هــای ده درصــدی برای ســال آینده 
می گویند چقدر از واقعیت ماجرا خود را پرت 
نشــان می دهند و با این بی توجهی ها چگونه 

خون به دل میلیونها هموطن می نمایند. 

حداقل حقوق 
در قامت مثال نقض! 

بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی

یادداشت-3

دو نفر از راهبان فرقه ی مســیحی فرانســیس 
در نزدیکی توســکانی ایتالیا به جان هوک وود 
فرمانده انگلیســی مزدوران برخورد کردند آن ها 
بــر طبق عادت خود به این فرمانده مزدوران که 
در منطقه فلورنتینو بسیار محبوب و سرشناس 
بود سالم کردند و گفتند ))خداوند به شما صلح 
عطا فرماید، سرورم!(( و هنگامی که با پاسخ سرد 
هوک روبرو شــدند که گفت ))خداوند شــما را 
از صدقات محروم کند!(( شــوکه شدند و آن ها 
هراسان پرسیدند که او چرا چنین آرزویی برای 
آن ها می کند در حالــی که آن ها برای او آرزوی 
خیر کردند؟ او در جواب گفت چرا فکر می کنید 
ســخنی شایســته گفته اید؟ شــما به نزد من 
آمده اید و می گویید خداوند مرا گرســنه بگذارد 
مگر نمی دانید که من مایحتاج زندگی ام را از راه 
جنگ تامین می کنــم و صلح به معنای نابودی 
من اســت. همانطور که مــن از راه جنگ امرار 
معاش میکنم شــما هم با صدقات زندگی خود 
 را می چرخانید پس پاســخ من با سالم و دعای 
شما کامال تناسب داشت. امروزه جنگ به تجارت 
تبدیل شــده و نبردها به منزله ی خدماتی برای 
کسب دستمزد به حساب می آیند از این رو کارل 
مارکس مزدوری را نمونــه ابتدایی کار در برابر 
دستمزد می داند. آنچه که امروز در قلب اروپای 
شرقی در حال وقوع است جنگی برای تجارت و 
کشورگشایی اســت. تصور عموم مردم جهان بر 
آن بود که جنگ هایی که در دو سه دهه ی اخیر 
در آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه و آفریقای 
سیاه رخ داده برای سایر کشورهای جهان به ویژه 

کشــورهای حوزه اتحادیه اروپا اهمیت چندانی 
ندارد از نظر سیاســی ایــن جنگ ها به منزله ی 
جنگ هایی در حاشــیه مناطق فقیرنشــین و 
دارای منابع زیر زمینی رخ خواهد داد و اشــاره 
به ریشــه های مذهبی و قومی نیز دارد که اروپا 
سال ها قبل آن ها را پشت سر گذاشته و در آینده 

دیگر شاهد چنین جنگ هایی نخواهد بود. 
۱۹۹۱بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
اوکراین یکی از ۱۵جمهوری بود که اســتقالل 
خود را به دست آورده بود و دارای چندین سالح 
و کالهک اتمی بود به عبارت دیگر بعداز آمریکا و 
روسیه سومین قدرت اتمی دنیا به شمار میرفت 
با گذر زمان و قدرت گرفتن بلوک غرب در مقابل 
شرق در سال ۱۹۹۴ تفاهم نامه بوداپست در مورد 
تضمین های امنیتی به ســه توافقنامه سیاسی 
یکســان تبدیل شــد که در کنفرانس سازمان 
امنیت و همکاری اروپا در بوداپســت مجارستان 
در ۵ دســامبر ۱۹۹۴ بــرای ارائه تضمین های 
امنیتی توسط امضاکنندگان آن در رابطه با الحاق 
بالروس، قزاقستان و اوکراین به پیمان عدم اشاعه 
ســالح های هسته ای اجرا شــد. این تفاهم نامه 
در ابتدا توسط ســه قدرت هسته ای فدراسیون 
روسیه، بریتانیا و ایاالت متحده امضا شد. چین و 
فرانسه نیز در اسناد جداگانه تضمین های فردی 
تا حدودی ضعیف تری ارائه کردند. این یادداشت 
شــامل تضمین های امنیتــی در برابر تهدید یا 
اســتفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقالل 

سیاسی اوکراین، بالروس و قزاقستان بود. 
در نتیجــه این پیمــان، بالروس، قزاقســتان و 
اوکرایــن در میان ســال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ از 
سالح های هسته ای خود دست کشیدند. اوکراین 
تا آن زمان سومین انبار بزرگ تسلیحات هسته ای 

جهان را داشت. 

دوئل کالسیک غرب و شرق 
بر سر اوکراین

عبداهلل کریمی 
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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به 
نشست اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویان در اروپا مطرح کردند

تیتر
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حداقل حقوق 
در قامت مثال نقض!
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طوفان سرخ 
در یزد

همکار گرامی 
جناب آقای مسعود ارکان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه پیمان یزد

منصور  مظفری

قطع: اروپایی
نوع جلد: هارد سلفون، به صورت طالکوب و نقره کوب

https://multipurposestore.ir :نشانی سایت 

کتاب سال حقوقدان
سالنامه تخصصی وکال، کارشناسان رسمی 

و مشاوران خانواده قوه قضائیه
مصیبت از دســت دادن والده گرامی را 
تســلیت عرض نموده از خداوند منان 
برای آن مرحومه علــو درجات و برای 
ابوی  بویژه  و  محترم  خانواده  جنابعالی، 
گرامیتــان طول عمر با عــزت و صبر 

مسئلت می نمایم. 

 آفتاب یزد گزارش می دهد

باقری با جلیلی 
فرق دارد؟
صفحه 2

 داریوش قنبری فعال سیاســی: قطعا بین این دو تفاوت هایی 
وجود دارد. آقای جلیلی در گذشته مواضعی داشتند که مواضع 
آقای باقری به ایشان نزدیک بود اما اینکه آقای باقری در حال حاضر 
 در مسیر پیشبرد منافع ملی، مواضع دیگری را در پیش گرفته
و در حال احیای برجامی است که قبال منتقد آن بوده، کار بسیار 

مفیدی است

واکنش به یک پدیده طبیعی در دارالعباده

8



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

 

لزوم ش��ناخت جبهه بندی ه��ا و انتخاب موضع درس��ت و آمادگی 
نقش آفرینی به سود جبهه حق حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی 
به پنجاه و ششمین نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
در اروپا، با اش��اره به تحوالت سیاس��ی و نظامی اخیر، بر ش��ناخت 
جبهه بندی ها و انتخاب موضع درس��ت و آمادگی برای نقش آفرینی 
در تحوالت به س��ود جبهه حق تأکید کردند.به گزارش ایسنا، متن 

پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

دانشجویان عزیز
 رویداده��ای سیاس��ی و نظام��ی در ای��ن روزه��ا، تش��کیل دهنده 
 بخش��ی از همان پی��چ تاریخی جهان اس��ت که گم��ان آن رفته 
ب��ود. نخب��گان و زبدگان مل��ت بزرگ م��ا در این مرحل��ه، حامل 

مس��ئولیت های ویژه ان��د. ش��ناخت جبهه بندی ه��ا و صف آرائی ها 
و انتخ��اب موضع درس��ت، مس��ئولیت کوته م��دت و آمادگی برای 
نقش آفرینی در تحوالت به س��ود جبه��ه ی حق، وظیفه میان مدت 
آنان است.ش��ما جوانان عزیز میتوانید در هر دو بخش بدرخش��ید 
 و امی��د به انجمن هائ��ی را که مزیّن به نام مبارک اس��الم اس��ت،

 بارور نمایید.
توفیقات روزافزون شما را از خداوند قدیر و حکیم مسئلت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای)۲۰ اسفند ۱۴۰۰(

 رهبر انقالب اسالمی در پیام به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا مطرح کردند
لزوم شناخت جبهه بندی ها و انتخاب موضع درست و آمادگی نقش آفرینی به سود جبهه حق

سیاسی یکشنبه ۲۲  اسفند ۱۴۰۰    شماره  6۲58 2

1035- م��ردم باید خیلی هوش��یار باش��ند 
برخی کالهب��رداران در فضای مجازی خیلی 
فعال شدند به بهانه های مختلف کالهبرداری 

می کنند. )11/23(
1040- آیا درس��ت اس��ت ایرالین ها به بهانه 
ش��رایط کرونایی قیمت بلیت ها را آنقدر گران 

کنند؟ )11/23(
1051- با این حرف آقای علم الهدی که گفتند 
مافیا عامل گرانی هس��تند موافق هستیم. اما 
نباید جلوی این مافیا را گرفت؟ پس دولت چه 

کاره است؟ )11/23(
1010- ظاهرا برخی بازیکنان تیم استقالل به 
ش��رایط خود اعتراض دارند. سرمربی تیم هم 

گفته هر کسی ناراحت است، برود! )11/23(
1020- خبر می رس��د اروپایی ها از آمریکا به 
خاطر سردرگمی در تصمیم گیری در خصوص 

رفع تحریم ها گالیه مند هستند. )11/23(
1025- آی��ا واقعا دولت می تواند س��الی یک 
میلیون مسکن بسازد؟ این وعده خیلی بزرگ 
است! حکایت سنگ بزرگ عالمت نزدن است، 

نشود؟ )11/23(
0931- وزیر تعاون می گوید 120 پرونده فساد 
آماده ارسال به قوه قضائیه است. واقعا این 120 

پرونده کم نیست؟ )11/23(
0941- مردم حتما دز س��وم واکسن کرونا را 
بزنند، شاید با توکل به خدا از این موج جدید 

هم عبور کنیم. )11/23(
0950- در برخی کوچه ها و خیابان ها ش��اهد 
ش��اخه های بریده شده درختان هستیم که به 
کناری انباشته شده اند. این شاخه ها را  ماموران 
ش��هرداری یا مردم گذاش��ته اند بای��د زودتر 

جمع آوری شود. )11/23(
1001- برن��ج که با ای��ن قیمت های جدید از 
دسترس مردم خارج شد، قیمت گوشت را هم 
حسابی باال ببرند. تکلیف مردم مشخص شود. 

)11/23(
0910- آغاز فروش گوشت اینترنتی به قیمت 
100 ه��زار توم��ان را به م��ردم عزیز تبریک 
می گویم. س��تون خبرچین آفت��اب یزد حتما 

درباره این موضوع مطلب بنویسد. )11/23(
0921- گفت��ه می ش��ود اروپایی ها در جریان 
مذاکرات رفع تحریم ها از س��ردرگمی آمریکا 
دچ��ار در تصمیم گی��ری گالیه مند هس��تند. 

)11/23(
0810- اگر دستفروشان را در تهران ساماندهی 
کرده و سروسامان بدهند کار خوبی است. اینها 
هم خرج زندگی دارند نباید بساط شان جمع 

شود، اما فکری به حال آنها نشود. )11/23(
0821- آی��ا توزی��ع گوش��ت تنظیم ب��ازاری 
می تواند باعث کاهش قیمت گوش��ت ش��ود؟ 
اساس��ا چرا آنقدر بازار ما باید ملتهب باش��د؟ 

)11/23(
0905- م��ن نمی دانم چرا ب��ازار خودرو حتی 
به س��کوت و بی خبری از مذاک��رات وین هم 
واکنش منفی نش��ان می دهد افزایش قیمت 

دارد؟ )11/23(
0907- افزایش حقوق ها قطره چکانی و افزایش 

قیمت اقالم نجومی شده. )11/23(
1451- افزای��ش بی��ش از پیش ک��ودکان به 
امیکرون واقعا نگران کننده است. برخی افراد با 
کودکان خود بدون ماسک تردد می کنند واقعا 

خطرناک است. )11/24(
1501- درس��ت نیست یک رسانه باخت تیم 
الهالل عربس��تان را در باشگاه های جهان یک 
باخ��ت تحقیرآمیز قلمداد کند. این توصیف ها 

حاشیه ساز است. )11/24(
1412- تعج��ب انگیز اس��ت چرا برخی مردم 
تزریق دز س��وم واکس��ن را ج��دی نگرفتند؟ 

)11/24(
1420- از نیروی انتظامی خواستاریم برخورد 
با اراذل و اوباش را شدت بیشتری بدهند. اینها 

خیلی گستاخ شده اند. )11/24(
1425- برخی آقایان تریبون دار طوری حرف 
می زنند که مش��خص است با فضای جامعه و 

سلیقه جامعه فاصله دارند. )11/24(

1430- آیا خبر حذف ایران از مبادالت گازی 
عراق صحت دارد؟ )11/24(

1441- وضعی��ت توافق برجام که مش��خص 
نیست وضعیت بازار و قیمت ها هم که آشفته 
است واقعا به چه امید داشته باشیم؟ )11/24(

1331- مج��ازات آن جوان قات��ل اهوازی که 
همسرش را کشت، چیست؟ )11/24(

1401- چ��را دوباره وی��روس امیکرون آنقدر 
اطالعات ضد و نقیض در جامعه پخش شد که 

مردم را دچار اشتباه کند؟ )11/24(
1405- مدت هاست می گویند مذاکرات وارد 
مرحله نهایی شده است. این مرحله نهایی کی 

تمام می شود؟ )11/24(
1409- مردم��ی که دیگر نمی تواند یک کیلو 
برنج بخرن��د باید به چه امیدی زندگی کنند؟ 

)11/24(
1310- یک نماینده مجلس چه طور می گوید 
دولت سیزدهم موفق بوده چون شاهد قطعی  
گاز و ب��رق نبودی��م؟ تالش دول��ت قابل انکار 
نیست، اما تملق گویی و اغراق نمایی هم درست 

نیست. )11/24(
1320- توافق هم احیا شود تازه اول کار دولت 
برای رسیدگی به مشکالت فراوان کشور است. 

)11/24(
1241- بع��د از آن هم��ه افزایش که در مورد 
شیرخشک اتفاق افتاد نباید قیمت آن باز هم 

افزایشی شود. )11/24(
1301- خب��ر س��رقت خ��ودروی در ح��ال 
س��وختگیری در جای��گاه پمپ بنزی��ن واقعا 

حیرت انگیز و ناراحت کننده بود. )11/24(
1201- چ��را برخ��ی آقای��ان تریب��ون دار در 
نماز جمعه مشکل معیش��ت مردم را کوچک 
م��ی پندارند. متوجه ای��ن همه فقر در جامعه 

نیستند؟ )11/24(
1210- ما نفهمیدیم یارانه 100 هزار تومانی 
22 بهمن به چه کسانی تعلق گرفت؟ )11/24(
1220- هن��وز برخی از آقای��ان نماینده چرا 
دست از سر دولت روحانی برنمی دارند؟ بابا آن 

دولت رفت و خالص. )11/24(
1135- من نمی دانم با این اختالفات روس��یه 
و آمری��کا اینها چه ط��ور در  مذاکرات وین بر 
س��ر توافق هس��ته ای با هم مذاکره می کنند؟ 

)11/24(
1140- معاون وزیر بهداش��ت متاسفانه اعالم 
کرده مقایسه ویروس امیکرون با سرماخوردگی 
اشتباه بوده. حاال این اشتباه چقدر تاوان دهد 

کسی نمی داند! )11/24(
1152- رئیس دولت اصالح��ات ظاهرا اعالم 
کرده از سیاس��ت کناره گیری می کند. ایشان 
س��ال های زیادی اس��ت که کناره گیری کرده 

است. )11/24(
1105- اتفاق آتش س��وزی گس��ترده در بازار 
تهران و تخریب برخی بناهای تاریخی هم یک 
اتفاق تلخ بود. اگر بافت های فرس��وده این بازار 
را درست نکنند از این اتفاقات باز هم می افتد. 

)11/24(
1110- چرا برخی کارشناسان از حاال در مورد 
کف قیمت دالر پس از توافق می گویند؟ اجازه 
دهند پس از توافق مش��خص می شود قیمت 

دالر به چه کفی می رسد. )11/24(
از  برخ��ی  در  دارد  صح��ت  آی��ا   -1120
رستوران های الکچری شهر نرخ غذاها دالری 
است؟ اگر صحت دارد نباید اجازه چنین کاری 

به آنها بدهند. )11/24(
1130- جریان اختالف داوران در جش��نواره 
فجر چقدر صحت داشت؟ به نظر اختالفات به 
آقای شهاب حسینی هم ربط داشته. )11/24(
1011- رش��د قیمت بس��یاری از اقالم طبق 
آماره��ا حت��ی ب��ه 120 درصد هم رس��یده. 
مس��ئوالن هم که قادر به کنترل بازار نبودند. 

)11/24(
1020- وع��ده وزیر اقتص��اد مبنی بر کاهش 
تورم در س��ال آینده حکایت دنبال نخود سیاه 

فرستادن است! )11/24(
1031- چه عواملی باعث شد برخی منتقدین 
و سینماگران از نحوه برخی داوری فیلم ها در 

جشنواره فجر دلخور باشند؟ )11/24(
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲

احتراما خواهشمند است در خصوص مطلب 
من��درج در آن روزنام��ه، پنج ش��نبه مورخ 
1400/12/12 صفحه 2 با مضمون: انتقاد به 
عدم حضور مامور در ایس��تگاه، پاسخ زیر در 

همان صفحه به چاپ برسد:
ب��ا س��الم، احتراما ضمن تش��کر از مس��افر 
گرامی، به اطالع می رس��اند به دلیل کمبود 
نی��روی خدمات مس��افری، امکان اس��تقرار 

متصدی در هر دو س��کوی خط سه و چهار 
ایستگاه تئاتر شهر وجود نداشته و متصدی 
س��کوی مس��افری فقط در س��کوی دارای 
ازدحام بیش��تر حض��ور دارند. ش��ایان ذکر 
اس��ت طرح ممانعت از ورود بساط گستران 
ب��ا همکاری واحد انتظام��ات، پلیس مترو و 
امور ایستگاه ها در ایستگاه  های منتخب خط 

چهار اجرا می شود. 

احتراما خواهشمند اس��ت در خصوص مطلب 
من��درج در آن روزنام��ه، پنج ش��نبه م��ورخ 
1400/12/12 صفحه 2 با مضمون: درخواست 
استفاده همه مسافران مترو از ماسک، پاسخ زیر 

در همان صفحه به چاپ برسد:
با سالم، احتراما ضمن تشکر از مسافر گرامی، در 
خصوص عدم استفاده برخی از مسافران از ماسک 
در مترو به اطالع می رس��اند پرسنل مستقر در 
گیت های مسافری ایستگاه های هفتگانه خطوط 
مترو همواره به مسافران فاقد ماسک تذکر لسانی 

می دهند و مانع ورودشان به ایستگاه می شوند. 
استفاده از ماسک هنگام ورود به شبکه متروی 
تهران و حومه و در قطارها الزامی است و از زمان 
ابالغ این موضوع توس��ط س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا، شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
از شهروندان و مسافران درخواست نموده برای 
حفظ س��المتی خود و دیگران، حتما از ماسک 
استفاده نمایند و با مدیریت در زمانبندی سفر، از 
ترددهای غیرضروری در ساعات شلوغ خودداری 

کنند. 

روی خط آفتاب 

 جوابیه 1

 جوابیه 2

آفتاب یزد: »علی باقری کنی« نام آش��نایی که این روزها تیتر اول 
خبرها را به خود اختصاص داده اس��ت. مذاکره کننده ارشد کشورمان 
ک��ه این روزه��ا به صورت مداوم راه تهران ب��ه وین و بالعکس را طی 
می کند تا شاید گره ای از گره های کور برجام باز کند. شاید کمتر کسی 
با توجه به س��ابقه باقری کنی فکر می کرد که برجام و دود س��فیدی 
که این روزها از وین بلند می ش��ود، به دست باقری کنی رنگ بگیرد، 
چون پیش از این او هم شانه جلیلی، یکی از بزرگترین مخالفان برجام 
می ایستاد. با این حال اما این روزها باقری بازی را برای خیلی ها عوض 
کرده است. اما سوال اینجاست که این تغییر بازی به دلیل تفاوت هایی 
است که علی باقری کنی با سعید جلیلی دارد؟ یا استراتژی نظام است 

که از او چنین مذاکره کننده ارشدی ساخته است؟
<رابطه باقری با جلیلی

زمانی که س��عید جلیلی معاونت اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه را 
برعهده داش��ت، باقری کنی مدیرکل اروپای مرکزی و ش��مالی این 
معاونت بود و پس از سعید جلیلی، مدتی به عنوان معاون اروپای وزیر 
امور خارجه فعالیت کرد و پس از حضور جلیلی در شورای عالی امنیت 

ملی، علی باقری به عنوان معاون او منصوب شد.
باقری کنی از 138۶ تا 1392 و در دوره سکان داری سعید جلیلی در 
مذاکرات هسته ای در دولت نهم و دهم عضویت داشت. سال هایی که 
روس��یه و چین هم کنار ایران نبودن��د و قطعنامه های پی درپی علیه 
ایران صادر می شد. پرونده هسته ای از فاز حقوقی وارد فاز امنیتی شده 
بود. قطعنامه های شورای امنیت که از سوی احمدی نژاد، »کاغذ پاره« 
خوانده می شدند، ایران را به گرداب تحریم های بی سابقه مالی و نفتی 
کشانده بود. اما این روند با انتخابات ریاست جمهوری 1392 متوقف 
شد. علی باقری پس از پیروزی انتخاباتی روحانی از تیم هسته ای کنار 
رفت و نقدهایش علیه مذاکرات برجامی ظریف را در رسانه هایی مانند 
شبکه افق سیما، وب سایت مدرسه کالک وابسته به بسیج دانشجویی 
و مرکز رشد دانشگاه امام صادق منتشر کرد. او مقدمه ای هم بر نسخه 
فارسی کتاب خاطرات وندی شرمن، مذاکره کننده تیم هسته ای نوشت.

علی باقری، سال 1392 رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی و منتقد 
جدی هرگونه مذاکره با آمریکا بود. در آن سال، ایران تحت شدیدترین 
تحریم های مالی و نفتی قرار داشت و برنامه گزینه »نفت در برابر غذا« 

پیش روی جمهوری اسالمی ایران گذاشته شده بود.
تحت تأثیر چنین فضایی، انتخابات ریاست جمهوری ایران به کارزار 
صف آرایی حامیان مذاکره، تبدیل ش��د. باقری پس از پیروزی حسن 
روحانی در آن انتخابات همراه سعید جلیلی به یکی از منتقدان جدی 

مذاکرات هسته ای در دولت روحانی بدل شد.
باق��ری پس از توافق ژنو که پیش درآمد برجام بود، در مجلس حضور 
یاف��ت و محت��وای مذاکرات و توافق��ات را در کمیس��یونی با عنوان 
»کمیس��یون برجام« که ریاست آن را علیرضا زاکانی برعهده داشت، 
نقد کرد. باقری در مقاطع دیگری ازجمله، حضور در برنامه های شبکه 
افق سیما در نقد عملکرد تیم سیاست خارجی دولت سخنانی را ابراز 

داشت.
<عملکرد باقری در مذاکرات وین

بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 علی باقری به عنوان نماینده 

ابراهیم رئیسی وظیفه انتقال امور  وزارت خارجه را بر عهده گرفت و 
در روزهای اول پیروزی رئیسی در وزارت خارجه مستقر شد. از همان 
زم��ان گمانه ها برای حضورش در تیم مذاکره کننده قوت گرفت. پس 
از وزارت حس��ین امیرعبداللهیان، باقری به عنوان معاون سیاس��ی او، 
مأموریت هدایت مذاکرات را زیر نظر شورای عالی امنیت ملی برعهده 
گرفت. حاال دانش آموخته دانشگاه امام صادق که زمانی معاون سعید 
جلیل��ی در مذاکرات بود به جای س��یدعباس عراقچی فارغ التحصیل 
اندیش��ه سیاسی دانشگاه کنت انگلستان نشسته و برای نهایی کردن 
دستاوردهای مذاکراتی عراقچی و به روزرسانی آن با توجه به تحوالت 
ایران و جهان، تالش می کند. اگرچه بس��یاری پیش بینی ها از حضور 
سعید جلیلی در تیم مذاکره کننده خبر می دادند اما افشای رسانه ای 
نامه سعید جلیلی به رهبری در نقد روند مذاکرات وین که هدایتش 
را باقری بر عهده داشت، نشان داد، باقری رویکردی متفاوت از جلیلی 
در مذاکرات دنبال کرده که از قضا مورد توافق مقامات عالی نظام نیز 

بوده است.
جلیلی در آن نامه 200 صفحه ای به رهبر انقالب، پیشنهاد خروج از 
برجام، افزایش غنی سازی حتی تا 90 درصد را داده بود، با این منطق 
که بعد از شکستن خطوط قرمز هسته ای، امتیازات بیشتری را کسب 
می کنیم. این همان رویکردی بود که وقتی جلیلی در دولت های نهم و 
دهم مذاکره کننده ارشد ایران بود، دنبال می کرد. حاال اما باقری، تالش 
می کند با تاکتیک »مذاکره برای رفع تحریم« راهی متفاوت از سعید 
جلیلی را برود. مجموعه کنش های علی باقری در مذاکرات وین نشان 
می دهد، تیم مذاکره کننده ابراهیم رئیسی، از حیث تجربه و تخصص 
و تحصیالت با تیم مذاکره کننده دولت های یازدهم و دوازدهم متفاوت 
اس��ت. اما این طور که پیداس��ت علی باقری در این دور از مذاکرات 
کوشش کرده راهی متفاوت از سعید جلیلی را برای دستیابی به نتیجه 
عملی در مذاکرات که بهبود معیشت مردم از راه رفع تحریم ها را نشانه 
رفته، دنبال کند. مسیری که قباًل عباس عراقچی مذاکره  کننده ارشد 
ای��ران در دول��ت روحانی برای رفع تحریم ها دنب��ال می کرد و تالش 
تی��م باقری در روزهای اول مذاکرات بر مرور متن های قبلی مذاکره و 
پذیرش خواسته طرف های اروپایی برای ازسرگیری مذاکرات از نقطه 
توقف در مذاکره ب��ا عراقچی بود. توقفی که همان زمان هم به نقطه 
تصمیم در تهران و واش��نگتن رس��یده بود اما حاال در دولت رئیسی، 

تصمیم برای توافق به نقطه امیدوارکننده ای رسیده است.
نرفتن امیرعبداللهیان ب��ه وین در حس��اس ترین روزهای مذاکرات، 
برخ��الف ظریف ک��ه در مراحل مه��م مذاکرات حض��ور فعالی کنار 
مذاکره کنن��دگان داش��ت، گویای اعتماد باالی نظ��ام و وزیر خارجه 

ب��ه عملکرد باق��ری اس��ت. در واقع در ح��ال حاضر عل��ی باقری از 
دانش آموختگی رشته معارف اسالمی و اقتصاد تا مذاکره کننده ارشد 
ای��ران در مذاکرات وین، راهی را رفته که در آن از معاونت جلیلی در 
شورای امنیت ملی تا مذاکرات دولت نهم و دهم مسیری پانزده ساله 
را طی کرده اس��ت. در این مس��یر به جز دوره ای که معاون جلیلی در 
وزارت خارجه بوده تجربه دیپلماتیک موثری هم نداشته و تحصیالتش 
در دانشگاه امام صادق نیز مرتبط با حوزه کاری او نیست اما تا کنون 
توانسته مذاکرات وین را به سمتی پیش ببرد که طبق گفته طرفین، 

توافق از آن چه فکر می کنیم نزدیک تر است.
<ضرورت های دیپلماسی در مقام عمل

باقری بع��د از دولت احمدی نژاد، در نقش تحلیلگر سیاس��ی به نقد 
برجام و مذاکرات هسته ای می پرداخت و برجام را »خسارت محض« 
و »تهدیدی برای امنیت ملی« می دانست و دستاوردی برای آن قائل 
نبود،حاال به عنوان یک دیپلمات مذاکره کننده عمل گرا، باید مذاکرات 
احیای برجام را به ایستگاه پایانی برساند. باید دید این تغییر رویکرد 
به دلیل تفاوت هایی اس��ت که علی باقری کنی با سعید جلیلی دارد؟ 
یا اس��تراتژی نظام است که از او چنین مذاکره کننده ارشدی ساخته 
اس��ت؟ داریوش قنب��ری، فعال سیاس��ی در این باره ب��ه آفتاب یزد 
می گوی��د:» معموال افراد در زمانی که در قدرت هس��تند با زمانی که 
در قدرت نیس��تند تفاوت رویکرد دارند. زمانی که در قدرت نیستند 
نقش اپوزیس��یون را ایفا می کنند و زمانی که در قدرت حضور دارند 
پوزیسیون هستند به همین دلیل هم رویکردشان به مسائل متفاوت 
اس��ت. بنابراین طبیعی است که کسانی که در گذشته مخالف برجام 
بودند حاال موافق آن هستند و باید این موضوع را به فال نیک گرفت.«
وی تصریح می کند:» به همین دلیل هم زیاد مهم نیست که مواضع 
آقای باقری در گذشته چه بوده است بلکه مهم این است که در حال 
حاضر ایشان در خط مقدم احیای برجام قرار دارند و خبر هایی هم که 
تا کنون از مذاکرات وین به گوش رس��یده است مثبت تلقی می شود. 
به نظر من آقای باقری تا کنون از پس کاری که به ایشان محول شده 
به خوبی بر آمده اما کار را باید از نتیجه آن ارزیابی کرد؛ با این همه تا 

اینجای کار به نظر می رسد موفق عمل کرده اند.«
قنبری در پاس��خ به این س��وال که به نظر ش��ما آقای باقری با آقای 
جلیلی از نظر رویکردی با یکدیگر متفاوت هستند؟ نیز می گوید:» من 
فکر می کنم آقای باقری به واس��طه نقشی که به عهده گرفته مجبور 
است واقع گرا تر عمل کند. آقای جلیلی در حال حاضر در عرصه عمل 
قرار ندارند. قطعا بین این دو تفاوت هایی وجود دارد. آقای جلیلی در 
گذشته مواضعی داشتند که مواضع آقای باقری به ایشان نزدیک بود 
اما اینکه آقای باقری در حال حاضر در مس��یر پیش��برد منافع ملی، 
مواضع دیگری را در پیش گرفته و در حال احیای برجامی اس��ت که 
قبال منتقد آن بوده، کار بس��یار مفیدی اس��ت. انسان ها به خصوص 
در موضوعات سیاس��ت خارجی نمی توانند یک موضع واحد داش��ته 
باشند چون منافع کشور ها سیال است و هر برهه ای از تاریخ می طلبد 
که به نحوی موضع گیری صورت بگیرد. بنابراین مهم مواضعی اس��ت 
که در حال حاضر و در زمان مناس��ب اتخاذ ش��ده است. اینکه آقای 
جلیلی هنوز مخالف برجام است یا خیر چندان اهمیتی ندارد چنانچه 
می بینیم خود ایشان هم دیگر صراحتا مخالفتشان را ابراز نمی کنند و 
حتی زمانی که بحث نامه ایشان مطرح شد آقای جلیلی عنوان کردند 
که مربوط به گذش��ته بوده اس��ت. با این همه به نظر من چرخش��ی 
هم ک��ه در مواضع آقای باقری صورت گرفته ناش��ی از ضرورت های 
دیپلماسی در مقام عمل است. به هر حال کسی که در مقام عمل باید 
کاری را انجام دهد قطعا مواضعش با فردی که بیرون گود است و صرفا 

ارزیابی می کند متفاوت است.«

آفت�اب یزد: در حالی که ش��ورای پول و اعتبار حداکثر نرخ س��ود 
تسهیالت بانکی را 18 درصد اعالم کرده و سال گذشته دیوان عالی 
کش��ور طی رأی وحدت رویه 794 هرگونه توافق خصوصی بر خالف 
آن را باطل اعالم داش��ته اس��ت، برخی بانک ها کماکان با تمس��ک 
قراردادن منفذی که در یکی از بخش��نامه های بانک مرکزی در این 
زمینه ایجاد ش��ده اس��ت از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی 

تسهیالت را به بیش از 25 درصد افزایش داده اند.
به گزارش ایسنا، رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر 
مبارزه با فساد در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی با اعالم غیر قانونی 
بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تس��هیالت بانکی، خواس��تار 
اصالح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند 
بانک ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در 

اعطای تسهیالت به مردم شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با فساد طی 
ابالغیه مورخ 1400/12/11 از رئیس بانک مرکزی درخواس��ت کرده 
است ضمن اصالح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک ها ابالغ کند در 
جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی 

را کنند اقدام الزم به عمل آید. 
متن ابالغیه به شرح زیر است:

»جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی
سالم علیکم، با احترام، گزارش های دریافتی نشان می دهد علی رغم 
اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیالت عقود 
غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد 
انتظار عقود مش��ارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات 
اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین و ابالغ گردیده، 

برخی بانک ها و موسس��ات اعتباری در رویه ها و طرح های اعالمی و 
حت��ی در ترتیبات مصوبات کمیته ها و ارکان اعتباری و تمس��ک به 
روش های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تس��هیالت به ارائه 
سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیالت و 
انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیالت، در مقام عمل از اجرای 
مصوبه تخطی و تس��هیالت را با نرخ های موثر به مراتب باالتر از نرخ 

مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می نمایند. 
س��وابق امر نش��ان می دهد قبالً از س��وی آن بانک در بخشنامه های 
ابالغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی 
از تسهیالت اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها یا توافق بین 
مؤسسه اعتباری و تسهیالت گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در 
قالب س��پرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز 
و انس��داد آن تا پایان تس��هیالت، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه 
شماره 99/100832 مورخ 1399/9/4 صادره از سوی اداره مطالعات 
و مقررات بانکی آن مرجع اعالم شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه 
اعتباری و تس��هیالت گیرنده و قبل از اعطای تس��هیالت، بخشی از 
وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود« 
منع قانونی ندارد! که برابر بررس��ی به عمل آمده، طرح و تجویز این 
موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیالت و دور زدن مقرره 
الزم االجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی 
که مشتری متقاضی تسهیالت مجبور است جهت دریافت تسهیالت 
بانک��ی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد ) غالباً بین 10 تا 
20 درصد رقم تسهیالت ( قبل از دریافت تسهیالت تامین و در بانک 
مذکور سپرده گذاری ) در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه 
و بدون سود( توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و 

در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی 
دریافتی، نرخ سود تسهیالت بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی 

باالتر بر مردم تحمیل می گردد. 
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیئت عمومی 
دیوان عالی کشور مصوب سال 1399، مصوبه شورای پول و اعتبار در 
این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخالف آن به جهت 
مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می باشد و نباید با 
ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه های صادره 
بانک مرکزی زمینه تقلب نس��بت به قانون و بروز فساد و نارضایتی 
مردمی ایجاد و دس��تاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانکداری 
اس��المی بدون ربا و اقدامی خالف قص��د و اراده مقنن و مقرره گذار 

فراهم شود. 
با عنایت به مراتب فوق و بر اس��اس اختی��ارات حاصل از اصل 127 
قانون اساس��ی موضوع تصویب نامه شماره 1014۶5/ت 59311 ه� 
مورخ 1400/9/۶ مصوب هیئت وزیران، ابالغ می گردد: هرگونه توافق 
یا اتخاذ تصمیم در کمیته ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب 
سیاست ها و خط مشی های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیالت از 
جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تس��هیالت که مغایر قواعد 
حقوقی می باش��د ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصالح 
فوری بخش��نامه مذکور و موارد مش��ابه در حد این معنی مراتب در 
قالب بخشنامه ای الزم االجرا به مدیران عامل کلیه بانک ها و موسسات 
اعتباری کش��ور ابالغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در 
صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی 
قبلی در قالب س��پرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، 
فراهم و با اطالع رس��انی الزم و ایجاد مس��یر دریافت وصول شکایات 
مردمی و انجام بازرس��ی نوبه ای بر حس��ن اجرای آن نظارت نموده و 

گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ 1400/12/21 اعالم گردد.«

 آفتاب یزد: بر اس��اس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز 
ترجیحی تامین ارز حدود 87 درصد کاالهای اساس��ی وارداتی از 
نرخ 4200 تومان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد ش��د؛ این میزان 
می تواند در س��ال آینده تغییر داش��ته باش��د. به گزارش ایسنا، 
مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده را به دولت داده 
اس��ت و با توجه به اصراری که دولت در ماه های گذش��ته در این 
رابطه داش��ته، بعید نیست به زودی و در اوایل سال جدید حذف 
تدریجی آغاز ش��ود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت 
قلم کاالی اساس��ی وارداتی ب��ا ارز 4200 تومانی در بین حدود 
25 گ��روه کاالیی، حجم قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود 

اختصاص داده اند.
<ورود۸۷ درصد واردات کاالی اساسی با نرخ ۴۲۰۰

آمار گمرک ایران نشان می دهد که در 11 ماهه امسال 17.5 میلیارد 
دالر کاالی اساس��ی به وزن 27.۶ میلیون تن وارد ش��ده که از این 
میزان13.۶ میلیارد دالر به وزن 24 میلیون تن با ارز ترجیحی وارد 

شده است. بر این اساس 77.7 درصد ارزش واردات کاالهای اساسی 
مربوط به ارز 4200 تومانی بوده اس��ت و حدود 87 درصد وزن این 

کاالها را نیز در بر می گیرد.
<فقط۱۳.۷ درصد کاالهای اساسی با ارز نیمایی وارد می شود

اما در مقابل، تامین ارز واردات کاالهای اساس��ی از سامانه نیما قابل 
توجه نیس��ت؛ به طوری که در این دوره 11 ماهه، 3.5 میلیون تن 
به ارزش 3.8 میلیارد دالر با ارز نیمایی وارد ش��ده اس��ت که نشان 
می دهد از مجموع واردات کاالی اساسی21.7 درصد از نظر ارزش و 
13.7 درصد وزن را به خود اختصاص داده است.حذف ارز ترجیحی 
موجب می ش��ود که هزینه واردات کاالهای اساس��ی از نرخ 4200 
تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک ش��ود که رش��د چند برابری 
خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، می توان 
گف��ت که بی��ش از 77 درصد از نظ��ر ارزش و ی��ا87 درصد از نظر 
 وزنی، واردات این اقالم با رش��د حدود چند برابری هزینه ارز مواجه 

خواهد شد.

<هزینه های گمرکی، کاالهای اساسی را بی نصیب نگذاشت
در کن��ار ح��ذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در م��ورد حذف نرخ 
4200 به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی نیز 
 مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کاالها اعم از اساسی و

 غیر اساس��ی، نرخ سامانه معامالت الکترونیک )ای تی اس( با نرخی 
نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد. 
این در حالی است که برای کاالهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار 
به یک درصد کاهش داش��ته ولی برای س��ایر کاالها از جمله اقالم 
مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال 

مصوب شده بود برای سایر کاالها به دو درصد کاهش یابد. 
<مسائل دیگری هم مطرح است

ب��ه هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کاالها و تاثیر 
پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعالم سازمان 
برنامه و بودجه به طور متوس��ط تورم کل را تا هفت درصد افزایش 

خواهد داد. 

 آفتاب یزد گزارش می دهد

باقری با جلیلی فرق دارد؟

 در نامه رئیس بازرسی ریاست جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی تصریح شد؛
تخلف بانک ها در دریافت سود تسهیالت باالی ۱۸ درصد

جریان تامین ارز کاالهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
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3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.
 زن جیب بر دستگیر شد

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از 
دس��تگیری موبایل قاپ حرفه ای و سابقه دار 
ایس��تگاه های اتوبوس خب��ر داد.به گزارش 
فارس، رئی��س پایگاه س��وم پلیس آگاهی 
پایتخ��ت از دس��تگیری س��ارق حرفه ای و 
سابقه دار که در ایستگاه های اتوبوس اقدام 
ب��ه جیب ب��ری می کرد خب��ر داد و گفت: 
ای��ن زن، پس از دس��تگیری ب��ه 80 فقره 
س��رقت اعتراف کرد.سرهنگ کارآگاه قاسم 
دس��تخال گفت: اواخر بهمن ماه پرونده ای 
با موضوع س��رقت گوش��ی تلفن همراه به 
شیوه جیب بری به پلیس آگاهی ارجاع شد 
که دایره مبارزه با سرقت های خاص پایگاه 
سوم برای کش��ف پرونده وارد عمل شدند.

وی افزود: در ابتدا از شاکی تحقیق شد که 
اظهار داشت در ایستگاه میدان ولیعصر)عج( 
حین سوار شدن به اتوبوس تلفن همراهش 
ب��ه ارزش 40 میلیون تومان را از کیف وی 
رب��وده اند.این مقام انتظام��ی تصریح کرد: 
پ��س از دریاف��ت پرونده کارآگاه��ان برای 
کش��ف پرونده راهی محل سرقت شده و با 
بهره گیری از شیوه های نوین و علمی کشف 
جرم موفق به شناسایی هویت متهم به اسم 
»سمیه« که دارای سوابق متعدد در زمینه 
جیب بری بود، می شوند.رئیس پایگاه سوم 
پلی��س آگاهی فات��ب ابراز داش��ت: پس از 
هماهنگی قضائی، »س��میه« شناس��ایی و 

دستگیر شد.

ترقه ۲ دست نوجوان شیرازی 
را قطع کرد

نوجوان شیرازی در حین درست کردن ترقه 
دچار س��انحه شد و دس��تان خود را از دست 
داد.ب��ه گ��زارش مهر،محمدج��واد مرادیان 
گفت: ظهر روز ش��نبه گزارش انفجار ترقه به 
اورژانس ۱۱۵ داده شد و بالفاصله نزدیکترین 
تی��م امدادی اورژانس به مح��ل حادثه اعزام 
ش��د.رئیس  اورژانس ف��ارس در ادامه گفت: 
متاس��فانه در این حادثه نوجوان ۱۳ ساله دو 
دس��ت خود را از دست داد و از ناحیه گردن 
نیز دچار آسیب جدی شد که برای درمان به 

بیمارستان نمازی منتقل شد.

سنگ قبر دزدان 
بهشت زهرا)س( دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری 
س��ارقان س��نگ قبر های بهش��ت زهرا)س( 
به همراه 4 س��نگ قبر س��رقتی و اعتراف به 
۱0 فقره س��رقت خبر داد.به گ��زارش ایلنا، 
س��رهنگ دوس��تعلی جلیلیان گف��ت: تیم 
عملیاتی کالنتری کهریزک در حال گش��ت 
زنی یک دس��تگاه خودروی وانت پیکان با ۲ 
سرنش��ین در حال حمل تعدادی سنگ قبر 
مشاهده، که بالفاصله نسبت به متوقف کردن 
خودرو و بررس��ی موضوع اق��دام کردند.وی 
افزود: ماموران انتظام��ی در بازدید خودرو 4 
سنگ قبر نوشته ش��ده که مشخص بود که 
از قبر کنده شده، کشف و در بررسی اولیه با 
حرف های ضد و نقیض۲ نفر روبرو، که هر دو 
متهم به همراه خودرو و به همراه سنگ های 
کش��ف ش��ده به کالنتری کهریزک منتقل 
ش��دند.جلیلیان اظهار داش��ت: در تحقیقات 
انجام ش��ده متهمان سابقه دار ضمن اعتراف 
به جرم خود به ۱0 فقره سرقت سنگ قبر از 

بهشت زهرا)س( اعتراف کردند.

 حوادث 

 پلیس 

 کرونا خبر 

مبتالیان جدید: 2219 
قربانیان جدید: 120 نفر

کل مبتالیان: 711976۳ نفر
کل قربانیان: 1۳88۳1 نفر

بهبودیافتگان: 6774197 نفر
بیماران بدحال: 2921 نفر

واکسن تزریق شده دز اول: 6۳5۳4619
واکسن تزریق شده دز دوم: 561۳2599

واکسن تزریق شده دز سوم:24880597 
مجموع واکسن تزریق شده:144547815

 آموزش 

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
آموزش غیرحضوری

 در شرایط فعلی تخلف است
س��خنگوی س��تاد ملی مدیریت کرونا با انتشار 
توییتی مش��روح تصمیمات جلس��ه ستاد ملی 
را تش��ریح کرد.به گزارش ایس��نا، دکتر عباس 
شیراوژن در این پیام توییتری، نوشت: »۱. لزوم 
رعایت جدی تر و کنترل دقیق ش��یوه نامه های 
بهداش��تی در ایام نیمه شعبان، شهر مقدس قم 
و مس��جد مقدس جمکران با توج��ه به اجتماع 

پرشور زائران گرامی
 ۲. تاکید می ش��ود که هموطنان عزیز دوز سوم 
را تزریق نمایند. برای ترددهای بین ش��هری در 
سفرهای نوروزی واکسیناسیون کامل انجام شود.

 ۳. در مورد سفر به خارج از کشور و ورود به کشور 
بر اساس رویه بین المللی، عالوه بر واکسیناسیون 
کامل، تست منفی مورد اطمینان هم الزم است.
 4. ضرورت تس��ریع در حضوری ش��دن آموزش 
مدارس و دانش��گاه ها؛ آموزش غیرحضوری در 

شرایط فعلی تخلف است.
 ۵. تقدیر از زحمات همکاران بهداشتی و درمانی 
و اس��تانداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی در 
عبور از موج شش��م کرون��ا و تأکید بر پیگیری 

پرداخت مطالبات
 ۶.افتخار به شش واکس��ن ایرانی و افتتاح خط 
تولید واکس��ن  برکت؛ آمادگی ب��رای صادرات 

واکسن.«

خودروهای با ۳۰ میلیون ریال 
تخلف متوقف می شوند

مع��اون اجتماعی و ترافیک پلی��س راهنمایی 
و رانندگ��ی انتظام��ی گف��ت: رانندگان��ی که 
جریمه های پرداخت نشده خودروی آنان بیش از 
۳0 میلیون ریال بوده یا مرتکب تخلفات حادثه 
ساز شده باشند، متوقف می شود.به گزارش ایرنا، 
سرهنگ عین اله جهانی پیرامون موضوع ارسال 
پیامک به مال��کان خودروهای جریمه باالی۱0 
میلی��ون  ری��ال  اظهار داش��ت: پیامک هایی با 
موضوع مالک محترم وس��یله نقلیه، شما دارای 
جریمه باالی۱0 میلیون ریال هستید، لذا ظرف 
مدت یک ماه نسبت به پرداخت آن اقدام نموده 
در غیر این صورت وس��یله نقلیه ش��ما توقیف 
خواهد ش��د ب��رای برخی از هموطنان ارس��ال 
گردیده اس��ت.وی گفت: مطاب��ق ماده 8 قانون 
رس��یدگی به تخلف��ات راهنمای��ی و رانندگی، 
پلیس راهور مکلف اس��ت مالکان خودروها را از 
میزان جریمه باالی۱0 میلیون ریال مطلع کنند. 
بر همین اساس پیامک مزبور به مالکان مربوطه 

ارسال شده است.

آفتاب یزد – گروه اجتماعی: »جمعیت کش��ور وارد بحران شده 
است«؛ هشداری است که این روزها از زبان مسئوالن زیاد می شنویم 
بدون آنکه راه حل اساسی برای حل آن داشته باشند یا اگر هم دارند 
کارساز نیست. جمعیت کشور در حالی به سمت سالمندی می رود 
که متأس��فانه میزان زاد و ولد در سال های اخیر، روند نزولی داشته 
و ح��اال با خانواده های تک فرزندی مواجه هس��تیم که از مهم ترین 
دالیل این موضوع را هم در درجه اول می توان در مسائل اقتصادی 
و دیگری تغییرس��بک زندگی اف��راد دید.اکنون این دغدغه در نگاه 
مدیران وزارت بهداش��ت ش��کل گرفته که به فکر راهکارهایی برای 
عبور از بحران جمعیت باش��ند.در همین راس��تا، وزیر بهداشت در 
دیدار پرس��تاران با رهبری، عنوان داشت: سیاست افزایش جمعیت 
و حمایت از خانواده، یکی از مهم ترین دغدغه های وزارت بهداش��ت 
خواهد بود. زیرا، ادامه مس��یر کنونی هرم جمعیت را یک خس��ارت 

بزرگ تمدنی و تاریخی در حق کشور می دانیم.
<وضعیت رشد جمعیت کشور

به گزارش مهر، سید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداش��ت، با عنوان این مطلب که شاخص 
باروری کل در کش��ور اکنون ۱.۶۷ درصد اس��ت و رسیدن این آمار 
به کمتر از ۱.۵ درصد موجب ایجاد چاله جمعیتی می ش��ود، گفت: 
رسیدن به شاخص ۱.۳ درصد منجر به ایجاد چاه جمعیتی می شود که 
خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.وی افزود: کشورهایی که در چاه 
جمعیتی افتاده اند مانند برخی کشورهای اروپایی دیگر نتوانسته اند 
از آن خارج ش��وند. لذا کشور آلمان ساالنه به مهاجرت پذیری روی 
آورده و ساالنه ۳00 هزار مهاجر می پذیرد، ژاپن هم پذیرای مهاجران 
است. شاخص TFR در این کشورها به زیر۱.۳ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در 
ادامه با اش��اره به اینکه این کشورها مجبور می شوند برای پر کردن 
چاه جمعیتی س��راغ راه هایی به ج��ز زاد و ولد بومی خود بروند که 
خیلی نگران کننده است، گفت: در پنج سال گذشته شاخص باروری 
تمام استان های کشور ۲0 درصد افت داشته است. فقط در سال ۹۹، 
۲ استان رشد منفی نداشته اند.برکاتی ادامه داد: در ۱0 سال گذشته 
به طور متوسط سالیانه۲ درصد از جمعیت جوان کشور کاسته شده 
اس��ت، به نحوی که جمعیت جوان از ۲۵ میلیون نفر در بازه زمانی 
اعالم ش��ده به ۲0 میلیون نفر رسیده است. جوانان متولد نیمه اول 
و دوم ده��ه ۶0 و اوایل دهه ۷0 به مرور زمان از س��ن جوانی که تا 
۳0 سالگی است، خارج شده اند.وی با بیان اینکه در ۱0 سال گذشته 
به طور متوس��ط ۲ درصد از جمعیت جوان کش��ور کم شده و رشد 
سالمندی در حالی که رشد جمعیت ما هم اکنون ۶۷/0 درصد است، 
بیش از ۳.۵ درصد بوده اس��ت، افزود: در سال ۱4۳0 مطابق نقشه 

جمعیتی سازمان ملل، کشوری خواهیم بود با ۹۵ میلیون جمعیت 
که نزدیک به ۳0 میلیون سالمند خواهد داشت.

<حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راس��تای رفع چالش 
جمعیتی کشور مصوب شده است؛ در این قانون، انسدادهای قانونی 
برداش��ته، تسهیل گری ها و مشوق ها نیز در نظر گرفته شده است تا 
معضل پیری جمعیت برطرف ش��ود.کمال حیدری معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت مقوله خانواده و جوانی جمعیت 
در بالندگی و نشاط جامعه و ارتقا مؤلفه های بنیادین نظام سالمت، 
پیشرفت کش��ور و اقتدار ملی و همچنین جبران کاهش نرخ رشد 
جمعیت و باروری در س��ال های گذشته، گفت: دغدغه های رهبری 
در این بخش جدی و مهم اس��ت، در همین راس��تا همه مسئولین 
در ه��ر حوزه و جایگاهی که ق��رار دارند، باید آن را س��رلوحه قرار 
دهند.وی افزود: در س��ال های گذشته رهبر انقالب بارها بر مسئله 
افزایش جمعیت تأکید کرده اند، به طوری که معظم له از سال ۱۳۹0 
تاکنون بیش از 4۲ بار نس��بت به "مس��ئله جمعیت و فرزندآوری" 
تأکید داش��ته اند.معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تکلیف 
ش��رعی پیگیری مطالبات رهبری در خص��وص بحران جمعیت، بر 
تقویت عملکرد معاونت های ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی در 
موضوع جمعیت تاکید کرد.وی با اشاره به تشکیل قرارگاه عملیاتی 
حمایت از س��المت خانواده و جوانی جمعیت در وزارت بهداش��ت، 
گفت: با برنامه ریزی راهبردی، اولویت گذاری و پایش عملکرد کالن 
نظام س��المت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
می توان اقدامات قابل قبولی در حوزه فرزندآوری و جمعیت داشت.

<آسیب کشور از کنترل جمعیت
در همین ارتباط، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، یکی از اولویت های 
مه��م و اساس��ی وزارت بهداش��ت در ش��رایط کنون��ی را تحق��ق 

سیاس��ت های جمعیتی در راس��تای تأکیدات مقام معظم رهبری 
دانست و گفت: کنترل جمعیت یکی از صدمات سال های اخیر بوده 
که عوامل خارجی هم در این زمینه نقش داش��ته اند و کاهش رشد 
جمعیت، از هر تهدیدی برای کش��ور بزرگ تر اس��ت و باید خدمات 
تشویقی و تبلیغی از جمله زایمان رایگان و حمایت از زوج های نابارور 
به طور گسترده ارائه شود.کنترل جمعیت یکی از صدمات سال های 
اخیر بوده که عوامل خارجی هم در این زمینه نقش داش��ته اند. وی 
با بیان اینکه به موضوع جوانی جمعیت به عنوان یک تکلیف شرعی 
نگاه می کنیم، گفت: در پروژه های مختلف دش��من نتوانس��ت هیچ 
صدم��ه ای به م��ا وارد کند بلکه ما را محکم تر ک��رد تنها موضوعی 
که متأس��فانه دشمن به دس��ت خود ما، آن را اجرایی کرد، کنترل 
جمعیت بود.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه انتظار داریم فعالیت ها در 
این حوزه به صورت ش��بانه روزی و جهادی انجام شوند، گفت: باید 
بتوانیم در یک زمان کوتاه به اهداف خود دست پیدا کنیم. مهم ترین 
موضوع برای تحقق این امر، اقدامات فرهنگی اس��ت. خوش��بختانه 
توان فرهنگی کش��ور باال اس��ت و اگر بتوانی��م از همه ظرفیت های 
موجود استفاده کنیم قطعاً موفق خواهیم شد.عین اللهی گفت: یکی 
از قدرت های مهم برای هر کش��ور، جمعیت و نیروی انسانی است و 
اگر در کش��ور جمعیت جوان، پرشور، پرکار و انقالبی داشته باشیم 
ب��رای ما قدرت خوبی را ایجاد می کند.وزیر بهداش��ت تصریح کرد: 
متأسفانه در چندسال اخیر ش��اهد عدم عالقه مردم به فرزندآوری 
و در پی آن با رش��د منفی جمعیت مواجه هس��تیم که این موضوع 
برای آینده کش��ور خوب نیست. طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
ما باید برای۱۵ س��ال آینده برنامه ری��زی کنیم تا جمعیت جوان و 
پویا در کش��ور داشته باش��یم.وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در 
س��ال های گذشته با پیامی که با عنوان "فرزند کمتر، زندگی بهتر" 
در شبکه و روستاها مطرح کرد، باعث شد به مرور زمان عالقه مردم 
به فرزن��دآوری کاهش یابد، گفت: یکی از نهادهایی که می تواند در 
افزایش فرزندآوری خانواده ها مؤثر باش��د، وزارت بهداش��ت اس��ت، 
در همین راس��تا این موضوع را به عنوان اولویت نخس��ت خود قرار 
داده ایم.وزیر بهداش��ت افزود: ت��الش داریم در موضوع فرزندآوری و 
جمعیت، بیمه ها را فعال کنیم ت��ا تمامی هزینه های دوران زایمان 
را پرداخ��ت کنند. این قول را به مردم می دهم که اگر کس��ی بیمه 
نباشد، تمامی خدمات را بدون در نظر گرفتن وسع مالی به صورت 
رایگان دریافت خواهند کرد. در س��ایر بیمه ها هم در ش��ورای عالی 
 بیمه مذاکره خواهیم کرد تا آنها هم بتوانند تسهیالت الزم را در این

 رابطه ارائه دهند.

 افتادن در چاه جمعیتی
 برکات�ی:در ۱۰ س�ال گذش�ته ب�ه طور متوس�ط 
س�الیانه۲ درصد از جمعیت جوان کش�ور کاسته 
ش�ده اس�ت، به نحوی که جمعیت ج�وان از ۲۵ 
میلیون نفر در بازه زمانی اعالم شده به ۲۰ میلیون 
نفر رسیده اس�ت. جوانان متولد نیمه اول و دوم 
دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به مرور زمان از سن جوانی 

که تا ۳۰ سالگی است، خارج شده اند

از جمله مش��کالتی که مالکان خودرو در کشورمان با آن مواجهند، 
جرایمی اس��ت که به حسابش��ان منظور می ش��ود اما گاه��اً از این 
جرایم با خبر نمی ش��وند و حتی در برخی م��وارد اصاًل مرتکب آن 
جرم نش��ده اند؛ جرایمی که اگر ناحق باشند هم، راه خالصی از آنها 
به قدری دش��وار اس��ت که بس��یاری از مردم عطایش را به لقایش 
می بخش��ند، حتی با وجود دایر شدن مراکزی که برای تسهیل امور 
مردم دایر شده اند.ادارات اجرائیات پلیس راهور مراکزی هستند که 
پلیس راهور برای رسیدگی به امور مراجعان پر شمار دایر کرده که 
نمونه ای از تالش مسئوالن برای تسهیل امور است که تجربه مراجعه 
به آنها چندان خوش��ایند نیس��ت.این را می شود از گالیه های ارباب 
رجوع های متعدد دریافت که پرشمارند و ظاهراً بعد از شیوع کرونا، 
پرش��مارتر هم شده اند. اشکاالتی که بعضی از آنها قدمت زیادی هم 
دارند اما هنوز رفع نشده باقی مانده اند.به عنوان مثال می شود به روند 
اعتراض به جریمه های ثبت شده در خالفی خودرو اشاره کرد که با 
مراجعه به پلیس +۱0 و دریافت پرینت خالفی و بعد ثبت اعتراض 
در ای��ن مراکز به ازای دریافت مبلغی انجام می ش��ود و در ادامه آن 
الزم اس��ت که فرد معترض ۲4 ساعت بعد بار دیگر به دفاتر پلیس 
+۱0 مراجع��ه کرده و بار دیگر پرین��ت خالفی را با پرداخت وجهی 
دریافت کرده و بعد به دوایر اجراییات پلیس راهور مراجعه کند.این 
روند زمان بر که البته نه با پروتکل های بهداشتی کرونایی همخوانی 
دارد و نه اقدامی در راستای کاهش تردد و ترافیک در سطح شهر و 
به دور از هر گونه تسهیلگری است، شروع مسیری است که با کپی 
گرفتن از مدارک شناس��ایی شخصی و خودرو برای تشکیل پرونده 
ادامه پیدا می کند و به روانه کردن افراد به دفاتر دایر ش��ده توس��ط 
پلیس در گوشه و کنار شهر گره می خورد که ناگفته پیداست، زمان 

بر بودنش بس��یاری از افراد، از جمله کارمندان را از صرافت پیگیری 
اعتراض ب��از می دارد گویی تنها اقدامی برای رفع تکلیف باش��د!اما 
بشنوید از بالی دیگری که بر سر برخی مالکان خودرو می آید و در 
روند جاری رسیدگی به اعتراضات، جایی ندارند؛ جرایم تردد در ایام 
کرونا، چه در ش��هرهای قرمز و نارنجی و چه از / به شهرهای دارای 
ای��ن رنگ در دو س��ال اخیر گریبان افراد قان��ون مدار را هم گرفته 
و مختص قانون ش��کنان نیس��ت.این را می شود از گالیه های فردی 
دریافت که مجوز س��فر بین ش��هری را در دست دارد و بنا به گفته 
س��ردار هادیانفر رئیس پلیس راهور برای پ��اک کردن جریمه درج 
شده برای خودرو خود مراجعه کرده است، فهمید.او می گوید: خود 
رئی��س پلیس راهور گفت اگر مجوز تردد در ایام کرونایی داش��تید 
ولی باز جریمه ش��ده اید می توانید به اداره اجرائیات پلیس مراجعه 
کنید و خالفی خود را صفر کنید؛ مجوز ترددی که من از فرمانداری 
دریافت کرده ام روی س��ربرگ فرمانداری و با امضای فرماندار و درج 
شماره نامه است.اما اینجا به من می گویند که این مجوز قابل قبول 
نیست و می بایس��ت برای درج فالن مهر روی آن و حتی ثبت مهر 
برجسته روی مجوز به فرمانداری مراجعه کنم. البته مجوز سفر من 
در س��امانه تردد مربوط به فرمانداری و وزارت کشور هم ثبت شده 
ام��ا پلیس آن را قبول نمی کند و تاکید دارد که به س��امانه مذکور 
دسترس��ی ندارد و تنها مجوز با مهر و مهر برجس��ته را می پذیرد!به 
گزارش مهر، وی در ادامه نکته تأمل برانگیز دیگری را مورد اش��اره 
قرار می دهد و می گوید: پلیس تاکید دارد که برای تش��کیل پرونده 
حتماً می بایست به دفاتر پلیس +۱0 مراجعه کرده و پرینت خالفی 
دریافت کنم در حالی که من از س��امانه ویژه پلیس به اسم »راهور 
۱۲0« خالفی گرفته ام و خودشان هم به این سامانه دسترسی دارند.

اگر این س��امانه برای خودش��ان هم معتبر نیست و نمی خواهند به 
آن مراجعه کنند، چرا دایرش کرده اند؟ چرا این س��امانه که سال ها 
پیش رس��ماً از آن رونمایی کرده اند را توسعه نمی دهند تا بشود در 
آن اعت��راض را ثبت کرد و الزم به مرخصی گرفتن و این همه رفت 
و آمد نباش��د؟گالیه ای قابل تأمل که در تکمیل آن می گوید: فاجعه 
بزرگ تر آنجاست که به من می گویند فرآیند اعتراض به جریمه های 
تردد کرونایی با اعتراض به دیگر جرایم باید جدا طی ش��ود، یعنی 
من باید ابتدا چند روز بریم و بیایم تا جرایم تردد کرونایی که اشتباه 
درج کرده اند را حذف کنم و بعد از اول همه فرایند را یک بار دیگر 
ب��رای اعتراض به جریمه های دیگر طی کنم، در حالی که در هر دو 
نوبت، روند ثبت اعتراض و رس��یدگی به آن یکی اس��ت و می شود 
این دو کار را با هم انجام دهند!اینها ایراداتی عجیب اس��ت که اگر 
نگوییم مصداق بارز مانع س��ازی است، دست کم مشمول شعار ویژه 
س��ال یعنی ضرورت مانع زدایی هم نمی ش��ود. البته که باید برای 
رفعش��ان در اسرع وقت اقدام ش��ود؛ مانع زدایی از دفاتری که برای 
تس��هیل رس��یدگی به امور مردم )اداره اجرائیات پلیس راهور( دایر 
شده اند.وضعیتی که موجب خدشه دار شدن وجهه عدالت در پلیس 
راهنمایی و رانندگی و حتی فراتر از آن، انتظامی کل کشور می شود 
که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیس��ت، به ویژه اگر بدانیم تنها آن 
دس��ته از ش��هروندان به طی کردن این روند تن می دهند که مبلغ 
خالفی ثبت شده برای خودروی آنها گزاف است، نه شهروندانی که 
عطای پیگیری اعتراض شان را به لقایش می بخشند و با نارضایتی، 
مبالغ جریمه را می پردازند و این باور در وجودشان ریشه می زند که 

احقاق حقوق حقه شان برای پلیس اهمیتی ندارد!

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران از احتمال 
ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال ۱404 خبر داد و افزود: 
روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی متوقف شده و شرکت هایی که 
قرار اس��ت به سازمان واگذار شوند هم وضعیت مطلوبی ندارند.علی دهقان کیا 
در گفتگ��و با ایلنا، از توقف روند پرداخت مطالبات س��ازمان تامین اجتماعی 
خبر داد و اعالم کرد: »در ش��رایطی که مجلس بر جداسازی۶4 درصد سهام 
س��ازمان تامین اجتماعی و ش��رکت های تابعه آن از بانک رفاه کارگران اصرار 
دارد، این س��ازمان بیش از 400 هزار میلیارد توم��ان از دولت مطالبه دارد و 
8۹ هزار میلیارد تومان طلب خود از بودجه ۱400 را دریافت نکرده اس��ت.« 
وی افزود: »به دلیل فشار تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، مصارف 
این سازمان بر اساس بدهکاری به بانک رفاه تعریف می شود. سال آینده حجم 
بدهی سازمان به بانک رفاه به ۱00 هزار میلیارد تومان می رسد که حدود یک 

چهارم بودجه سالیانه سازمان تامین اجتماعی را دربرمی گیرد. بنابراین، بدهی 
بانک رفاه کارگران باید پرداخت ش��ود تا این بانک از تبادالت اقتصادی خود 
با بانک مرکزی محروم نش��ود. در این ش��رایط دولت و سازمان تامین بر سر 
شرکت هایی که قرار است به عوض بدهی دولت به این سازمان واگذار شوند، 
ب��ه اختالف خورده اند.« رئیس کانون بازنشس��تگان کارگری تامین اجتماعی 
شهرس��تان تهران، تصریح کرد: »بخش��ی از بدهی دولت یعنی رقمی در 8۹ 
هزار میلیارد تومان باید بر اس��اس الیحه بودجه س��ال جاری پیش بینی و به 
سازمان پرداخت شود اما در دولت گذشته، ۲0 هزار میلیارد تومان آن در قالب 
»ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس« جدا شد و دولت جدید هم به آن 
عمل نکرد. در واقع این۲0 هزار میلیارد تومان که در قالب دارایی های شرکت ها 
ارزش گذاری شده، در اولویت های دیگر دولت قرار گرفته و دریافت آن از دست 

سازمان تامین اجتماعی درآورده شده است.« 

سنگ اندازی سر راه بخشش جرایم کرونایی

ادعای عجیب رئیس کانون بازنشستگان تهران: 

 سازمان تامین اجتماعی تا قبل از ۱۴۰۴ ورشکسته می شود

 افزایش کودکان زباله گرد
ادامه از صفحه اول:

... سهم آنها و یا حق آنها را بشر مرفه جامعه از آن خود کرده است که این خود 
می تواند عاملی برای افزایش خشم درونی در افراد شود. الزم به ذکر است که 
بر اساس تحقیقات میدانی صورت گرفته و همچنین بنا به اظهار نظر بسیاری 
از روانشناسان و جامعه شناسان می توان با صراحت این نکته را اذعان داشت 
که زباله گردی بسیار سخت و طاقت فرساتر از تکدی گری است تا جایی که 
حتی بنا به گفته برخی از این افراد برای انجام زباله گردی نمی توان به تنهایی 
و یا خودسرانه این کار را انجام داد بلکه زباله گردی تحت نظر اشخاص خاصی 
صورت می گیرد و همچنین قوانین انجام این کار بسیار سخت و طاقت فرسا 
اس��ت، اما این در حالی است که تکدی گری بسیار راحت تر از زباله گردیست، 
البته میزان درآمد تکدی گری از زباله گردی نیز در بسیاری از موارد بیشتر 
اس��ت که این خود می تواند نش��ان از نبود فرهنگ سازی الزم در میان مردم 
برای جمع آوری متکدیان باشد.با این همه به نظر می رسد مسئولین باید هر 
چه زودتر فکری به حال کودکان زباله گرد کنند چون در غیر این صورت و با 
افزایش چشمگیر کودکان زباله گرد در کشور، به زودی طبعات آن به طور کلی 

جامعه را در بر خواهد گرفت.

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد می توانند مش��کالت، 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 مهم و غنی چنین سوژه هایی بوده اما آفتاب 
یزد به دلیل جایگاه مردمی خود در نظر دارد منسجم تر از قبل به این مهم 
بپردازد. خوانندگان محترم می توانند ایده ها و سوژه های خود را از طریق 

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.



آفتاب یزد - یوســف خاکیان: هر ســال نزدیک نوروز که می شود 
فیلم های جدید ســینمای ایران در نوبت اکران قرار می گیرند و پس از 
بررسی توسط شورای صنفی نمایش، نام چند فیلم به عنوان گزینه های 
نهایی برای روی پرده رفتن معرفی می شوند و تقریبا در آخرین روزها از 
دومین دهه اسفندماه روی پرده سینماها می روند، هرچند که در طی دو 
ســال گذشته این موضوع به دلیل پاندمی کرونا در هاله ای از ابهام قرار 
گرفت، به این دلیل که یا سینماها تعطیل بودند و یا )همین امسال( تمام 
فیلم ها به موقع به پرده نرسیدند و اکران نوروزی به صورت نصفه و نیمه 
آغاز شد. اگر ماجراهایی که برای فیلم »المینور« داریوش مهرجویی پیش 
آمد، بگذریم متوجه می شویم که مدتی ست که یک سنت تقریبا نادرست 
در اکران های نوروزی ورود پیدا کرده و آن هم این اســت که فیلم های 
قدیمی که مربوط به سالهای گذشته هستند به بهانه اینکه تاکنون اکران 
نشده اند وارد فضای اکران نوروزی می شوند و ماجراهایی را برای فیلم های 
جدید که به قول معروف تازه از تنور بیرون آمده اند ایجاد می کنند. مثال 
همین »المینور« داریوش مهرجویی را در نظر بگیرید، سوالی که برای 
این فیلم مطرح می شود این است که دو سال پیش ساخته شده اما هنوز 
اکران نشــده است، بسیار خب، ما هم قبول داریم کرونا بوده و سینماها 
تعطیل بوده و بیش از ســیصد فیلم در صف اکران قرار داشتند و اتفاقا 
هیچکــدام هم مایل به نمایش در دوران کرونا نبوده اند چرا که با پدیده 
فیلمسوزی مواجه می شدند، اما منصفانه اگر بنگریم پیش از آمدن کرونا 
هم وضعیت به همین منوال بود، همین سیصد فیلمی که صحبتش را 
کردیم مگر در طول همین دو ســال تولید شده اند؟ پیشتر هم بوده اند 
اما متاسفانه مجال اکران در سینماها را نیافته اند. به نظر می رسد برای 
رخ ندادن این اتفاق باید نگاه کارشناسی خاصی وارد بررسی های اعضای 
شــورای صنفی نمایش شود چرا که همین مسئله برای سینمای ایران 
مشکل ایجاد می کند، برای مثال حتی اگر فیلم »المینور« که متعلق به 
کارگردان خوبی مثل داریوش مهرجویی است در نوروز روی پرده می رفت 
در واقع در حق فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر اکران شده بودند و 
 امکان حضور در لیست فیلم های اکران نوروزی را داشتند جفا می شد، 
چرا که »المینور« آمده بود و جای یکی از آن ها را گرفته بود و مشخص 
نبود که چه زمانی نوبت به اکران آن فیلم یا فیلم های خاص برسد. همانگونه 
که دو سال پیش وقتی »المینور« تولید شد و می توانست در صف اکران 
نوروز قرار بگیرد این اتفاق برایش نیفتاد و مخاطبی که می توانست آن 
زمان این اثر داریوش مهرجویی را به نظاره بنشینند، نتوانست آن را ببیند. 
بگذریم، حال که نوبت اکران نوروز است و گزارشی که برای امروز در نظر 
گرفته ایم مربوط به اتفاقی ست که چند روز پیش در سازمان سینمایی 
درباره آن تصمیم گیری شد، برای درک بهتر آنچه می خواهیم بیان کنیم 

به ادامه گزارش توجه کنید. 
درســت فردای آن روزی که قرار بود فیلم های اکران نوروزی روی پرده 
بروند رکوردم را برمی دارم و با دو عدد ماسک سه الیه که جلوی دهان و 
بینی ام گذاشته ام راهی سطح شهر می شوم. پس از طی مسیر به نزدیکی 
یک سینما می رسم، خودرویم را پارک می کنم و به سمت درب سینما 
حرکت می کنم، مردم حال تردد هســتند و یکی دو نفر هم ایستاده اند 
و به پوســترها نگاه می کنم. می روم سمتشــان و می گویم: »سالم، روز 
بخیر. ببخشید میشه چند دقیقه وقتتتونو بگیرم؟« تا رکوردم را می بیند، 
می گوید: »خبرنگارید؟ دوربینتون کو پــس؟« می گویم: »از تلویزیون 
نیومدم، تلویزیون که با سینما قهره، ژورنالیستم، اومدید فیلم ببینید؟« 
می گوید: »نه داشــتم از اینجا رد می شــدم، گفتم اینجا وایستم یه کم 
خستگی در کنم و پوسترها رو هم داشتم نگاه می کردم.« می گویم: »اهل 
سینما رفتن نیستی زیاد نه؟« می گوید: »نه دیگه آنقدر گرفتاری داریم 
که حوصله ای برای تماشای فیلم توی سینما دیگه برامون نمی مونه.« 
می گویم: »کال فیلم نمی بینی یا تو سینما فیلم نمی بینی؟« می گوید: »چرا 
فیلم که می بینم، اما خیلی وقته سینما نرفتم.« می گویم: »البد تو همین 
دوساله که کرونا اومده« می گوید: »نه قبلترش هم نمی رفتم خیلی، االن 
دیگه کسی سینما نمی ره، تو کسری از ثانیه هر فیلم رو بخوای می تونی 
از تو اینترنت دانلود کنی واسه چی برم پول بلیت بدم برم تو سینما فیلم 
تماشــا کنم، حاالم که آقایان ۵۰ درصد بلیت سینماها رو گرون کردن، 
فکر کنم اونام که می رفتن تو ســالن فیلم می دیدن، دیگه نمیرن فیلم 
ببینن، مگه اینکه طرف مثال با نامزدش بخواد بره تفریح کنه خب میره 

سینما فیلم می بینه و چون تو دوران نامزدیه دیگه براش قیمت گرون 
بلیت هم تفاوتی نمی کنــه، یا مثال چند تا رفیق با هم قرار می ذارن یه 
عصری با هم برن تفریح تو ســینما فیلم ببینن، اگرنه آدمایی مثل من 
و خیلیای دیگه اونقدر تو زندگیشون چاله چوله دارن که اگر هم بخوان 
فیلمی ببینن، سینما رو واسه تماشای فیلم انتخاب نمی کنن« می گویم: 
»اگه شرایط خوبتر بود، به جای دانلود فیلم از تو اینترنت، می رفتی سینما 
فیلم ببینی؟« می گوید: »بســتگی داره، اگه فیلما به درد نخور باشن و 
ارزش تماشا نداشتن باشن نه، نمی رم، فیلم باید ارزش دیدن داشته باشه تا 
بابتش آدم بلیت بخره« می گویم: »فیلمای االن خوب نیستن؟« می گوید: 
»خیلیاشون نه، خیلی از فیلم ها ارزش یه بار دیدن هم ندارن، ببخشید من 

دیرم شده باید برم، موفق باشید. 
با او خداحافظی می کنم و تا سر می چرخانم می بینم که دختر و پسر جوانی 
مشغول حرف زدن جلوی گیشه هستند، فکر می کنم اینها سوژه خوبی 
هستند چرا که انگار تصمیم دارند بروند و یک فیلم تماشا کنند. نزدیکشان 
می شــوم و سالم می کنم. با تعجب نگاهم می کنند و پسر جوان جواب 
ســالمم را می دهد. می گویم: »من خبرنگارم، میشه چند تا سوال کنم 
ازتون؟« بعد بدون آنکه منتظر جوابشان باشم ادامه می دهم: »می خواید 
برید فیلم ببینید؟« پسر جوان که انگار پا در حریم خصوصی اش گذاشته ام 
ابرو در هم می کشــد و با اخم می گوید: »نخیر، رفتیم فیلم دیدیم االن 
داریم می ریم خونه، اگه شما اجازه بدید« بی خیالشان می شوم و از آن ها 
دور می شوم. نیم ساعتی کنار سینما می ایستم، تک و توک مردم می آیند 
بی اعتنا عبور می کنند و می روند. چند نوجوان از دور نمایان می شوند و 
با هم نزدیک گیشه می شوند و تا من می آیم به خودم بجنبم و از آن ها 
ســوال کنم بلیت می خرند و داخل سینما می شوند. از دور خودرویم را 
نگاه می کنم که به من چشمک می زند، بیا بریم دم یه سینمای دیگه. به 
حرفش گوش می کنم و حدود یک ربع بعد دم در یک سینمای دیگر قرار 
دارم. اینجا جمعیت کمی بیشتر است، آنهم نه به دلیل سینما، بلکه چون 
این منطقه جزو مناطق شلوغ شهر است، برخی ماسک زده اند و برخی 
نه. دو دختر جوان از پله های بیرونی سینما در حال پایین آمدن هستند، 
نزدیکشان می شوم و بعد از معرفی خودم به آن ها می گویم: »فیلم تماشا 
کردید؟« یکیشان که انگار خیلی بذله گو است، نگاهی عاقل اندر سفیه 

به من می کند و با اشاره به دوستش می گوید: »نه پس رفته بودیم حال 
مادربزرگ اینو از آپاراتچی بپرسیم« خنده ام می گیرد، می گویم: »فیلمش 
خــوب بود؟ ارزش پولی رو که برای بلیت دادید، داشــت؟« آن دیگری 
می گوید: »واال گرون شده بلیت سینما، ما قبال بیشتر می اومدیم سینما، 
هم تعدادمون بیشتر بود هم دفعات اومدنمون، اما االن هر دوش کم شده، 
هم واسه اینکه کرونا هست هم واسه اینکه بلیت گرون شده« اولی در میان 
حرف دوستش می دود و می گوید: »چه خبره؟ مگه دارن ترمیناتور به ما 
نشون می دن اینهمه پول از ما بابت بلیت سینما از ما می گیرن، شانس 
آوردیم این فیلمی که ما دیدیم بد نبود، سرش به تنش می ارزید، من که 
خوشم اومد« از آن ها هم خداحافظی می کنم و می روم سراغ مرد مسنی 
که در حال وارد شدن به سینماست، نزدیکش که می شوم نگاهم می کند و 
می گوید: »دیدم داشتی با اون دخترا صحبت می کردی، از دور وراندازتون 
می کــردم، مال کدوم روزنامه ای؟« می گویم: »از کجا فهمیدید که مال 
روزنامه ام؟« دستی به سرش می کشد و می گوید: »سفیدن؟« می گویم: 
»چیا؟« می گوید: »موهام« می گویم: »بله سفید و سیاه« می گوید: »این 
موها رو تو آسیاب سفید نکردم، از همون اول که از ماشین پیاده شدی 
فهمیدم کارت چیه، فقط فکر نمی کردم سراغ من بیای« می گویم: »چرا؟« 
می گوید: »با خودم گفتم میره سراغ جوانترها« می گویم: »حاال که اومدم، 
سوالمو بپرسم؟« می گوید: »بله اومدم فیلم ببینم، بلیت سینما هم گرونه، 
ولی این دلیل نمیشه من فیلم نبینم، می دونم تو خونه میشه خیلی راحت 
تار فیلم دید، اما من ســینما رو ترجیح می دم، فکر می کنم هنوز بلیت 
سینما جا برای گرونتر شدن داره، حداقل تا جایی که مردم بتونن تحمل 
کنن )اشاره می کند به سخن یکی از وزرای دولت قبل(« می گویم: »پس 
از اون فیلم بین های حرفه ای هســتید.« می گوید: »عقیده من اینه که 
فیلم بد وجود نداره، هر فیلمی حداقل یه بار ارزش تماشــا کردن داره، 
حتی با بلیت گرون« می گویم: »نظرتون راجع به سینمای ایران چیه؟« 
می گوید: »فیمسازای خوبی اومدن و الحق فیلمهای خوبی هم می سازن« 
می گویم: »پس چرا مردم از این فیلما خیلی استقبال نمی کنن؟ مثال همه 
دنبال فیلمهای کمدی هستن؟« می گوید: »برای اینکه فضای جامعه پر 
از اندوهه و مردم به شــادی نیاز دارن، طرف بیاد تو سینما فیلم تراژیک 
ببینه که غم و غصه اش بیشتر شه؟ خب میره فیلم کمدی می بینه یه کم 
بخنده« می گویم: »اینکه گفتید بلیت سینما هنوز جا برای گرونتر شدن 
داره شوخی بود یا جدی؟« می گوید: »جدی بودنش بیشتر بود، متاسفانه 
ما آدما فراموش کردیم برای روحمون پول خرج کنیم، فکر می کنیم هر 
چی پول در میاریم باید برای جسممون هزینه کنیم، در حالیکه روح و 
روان ما هم نیاز به خوراک داره و خب سینما هم یه نوع خوراکه برای روح 
و روان، بنابراین اگه بلیتش گرونه دلیل بر این نیست که ما نریم سینما و 
فیلم نبینیم، خود شما اگه نون بشه دونه ای صدهزار تومن نمی خورید؟« 
می گویم: »خب نون واجبه، واسه اینکه اگه نخوریم می میریم« می گوید: 
»مشکل همینجاست، روحم اگه غذا بهش نرسه، می میره، منت ها فرقش 
اینه که وقتی روح می میره ما متوجه مردنش نمی شیم، به این حرفم خوب 

فکر کن. خداحافظ« 
مرد مســن از پله های باقیمانده سینما باال می رود و وارد سالن می شود، 
دیگر او را نمی بینم اما سخنش در گوشم مانده، سخنی که بسیار ارزشمند 
بود و مرا به فکر فرو برد، »ما باید به فکر غذای روحمون باشیم چون اگه 
بهش غذا ندیدم اون می میره و ما متوجه مرگش نمی شیم.« همانطور که 
خیلی ها با اینکه زنده اند و زندگی می کنند و هنوز دار مکافات دنیا را ترک 
نگفته اند اما بی خبرند از اینکه روحشان سالهاست از دنیا رفته است و این 
فقط جسمشان است که این سو و آن سو می رود، دلیلش هم در سخنان 
آن مردی نهفته است که در پله های سینما به من گفت: »موهایم را در 
آسیاب سفید نکرده ام« اگر به جامعه نگاهی بیفکنیم می بینیم که چه 
اتفاق شومی در میان مردم رخ داده است، با اینکه خیلی ها هنوز کتاب 
می خوانند، هنوز فیلم می بینند و هنوز موسیقی گوش می کنند اما اکثریت 
جامعه به بهانه گران شدن بلیت سینما، بلیت کنسرت، بلیت تئاتر و قیمت 
کتاب، هرچه که به فرهنگ و هنر مربوط می شود را بوسیده اند و آن را از 
زندگی خودشان کنار گذاشته اند و این مسئله همان دلیل مرگ روح و 
روان آدمی ست، وقتی تو خوراک ذهن و روح و روانت را مهیا نمی کنی 
 و آن را در اختیــار او قرار نمی دهی از گرســنگی می میرد و تو متوجه 

مرگش نمی شوی.

اگر فیلم »المینور« کــه متعلق به کارگردان 
خوبی مثل داریوش مهرجویی است در نوروز 
روی پرده می رفت در واقع در حق فیلم هایی 
که در جشنواره فیلم فجر اکران شده بودند و 
امکان حضور در لیست فیلم های اکران نوروزی 
را داشتند جفا می شد، چرا که »المینور« آمده 
بود و جای یکی از آن ها را گرفته بود و مشخص 
نبود که چه زمانی نوبت به اکران آن فیلم یا 
فیلم های خاص برسد. همانگونه که دو سال 
پیش وقتی »المینور« تولید شد و می توانست 
در صف اکران نوروز قــرار بگیرد این اتفاق 
برایش نیفتاد و مخاطبی که می توانســت آن 
زمان این اثــر داریوش مهرجویی را به نظاره 

بنشینند، نتوانست آن را ببیند

گزارش میدانی از چگونگی وضعیت استقبال مردم از فیلم های جدید در هفته پایانی سال

غذای روح گران است یا ارزان؟

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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بی شک سفر بخشی از زندگی بشر بوده و هست. عوامل متعددی سبب 
سفر افراد از مکانی به مکان دیگر می شوند. در جامعه ی امروز جهانی که 
برای هر سرزمینی حدود و ثغوری تعریف شده، الزمه ی سفر تهیه ی روادید 
 اســت. این بار با هم به عمان سفر می کنیم، کشوری در آسیا و همسایه 
آبی ایران. برای سفر به کشور عمان تهیه ی ویزای فرودگاهی کافی است، 
هر چند که تهیه ی این ویزا زمان زیادی نمی برد و ســبب خســتگی و 
فرسودگی مسافران نیســت؛ اما این روزها به خاطر شیوع ویروس کرونا 
در سراســر جهان و آزمایش سالمت مسافران در فرودگاه روند معاینه ی 

مسافران و پُر کردن پرسشنامه صورت می گیرد. 
پرواز به عمان، دو ســاعت و اندی طول می کشــد و شما از فراز آسمان 
می توانید به تماشای آب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان بنشینید. 
تاکسی های فرودگاهی »أجره المطار« رانندگان خوش مشربی دارند که با 
ملغمه ای از انگلیسی و عربی با گردشگران سر صحبت را باز می کرده و آن ها 
را به هتل مورد نظر می رسانند. پذیرش هتل ها و کارکنان آن ها نیز اکثراً 

هندی، بنگالدشی، پاکستانی و ایرانی تبار هستند. 
در واقع، کارگری در عمان را مهاجران انجام می دهند. آب و هوای عمان 
در اواخر ماه فوریه )اسفند( بهاری و معتدل و با درصد رطوبت باال است که 

شرجی بودن هوا، سبب آزردگی خاطر گردشگران خارجی است. 
شهر مسقط، پایتخت کشور عمان، پُر از مساجد جامع با ظاهری یکسان و 
با رنگ گنبد و گلدسته ای متفاوت است. مساجد این کشور، منحصراً برای 
مردان طراحی و تعبیه شده است. زنان در نماز جماعت ظهر و عصر شرکت 
نمی کنند و در صورت شرکت گردشگران زن در نماز جماعت برای آنان در 
طرف دیگر مجموعه، مکانی ساخته شده است که با بخش مردان از نظر 
زیبایی معماری و طراحی کامالً متفاوت است. یکی از اماکن دیدنی مسقط، 
مسجد جامع سلطان قابوس اکبر است که حال و هوای معنوی این بنای 

عظیم به مسجد پیامبر نیز پهلو می زند. 
عمان کشــور زنان جوان نیست! برای گردشگر خارجی، پس از چند روز 
گشــت و گذار در شهرهای کشور عمان، این سوال پیش می آید که زنان 
عمانی در چه زمانی از خانه خارج می شــوند؟! زنان جوان یا پشت فرمان 
ماشین لوکس و آخرین مدل خود می نشینند که کامالً محجبه هستند 
و یا در کنار همسران شــان سوار بر ماشین های آن چنانی از منزل خارج 
می شوند. گهگاهی هم مرد جوانی، سه زن جوان را به عنوان همسر خویش 
در حالی که همه شان روبنده زده اند و صورت خود را پوشانده اند، به مجامع 

عمومی می آورد. 
تنها زنانی که در عمان در طول روز آمد و شد می کنند، زنان تیره ی هندی 
و بنگالدشی و فیلیپینی هستند و یا پیرزنان عمانی که محجبه اند و در 

گوشه و کنار تردد می کنند. 

عمان در زمینه ی حجاب تمامی اقوام را آزاد گذاشته است، به شکلی که زن 
هندی بدون سربند و زن عمانی با روبنده در جامعه ظاهر می شوند. پوشش 

گردشگران زن اروپایی و آمریکایی هم کامالً مشخص و متمایز است. 
عمانی ها روزنامه و مجله را در پمپ بنزین می فروشند. مردم عمان عالقه ی 
چندانی به مطالعه نشان نمی دهند. »بلدیه« یا همان شهرداری خودمان، 
در عمان به درستی و زیبایی و بسیار جّدی عمل کرده است. تمامی شهر 
مسقط با اطلسی های رنگارنگ، درختچه های گل کاغذی، داوودی و یاس 
مزیّن شده است به شکلی که در فضای شهر در غروب بوی خوب اطلسی 

همه جا می پیچد. 
سواحل دریای عمان، در پاکیزگی و زیبایی مثال زدنی است. امکان ندارد 
که شما بطری آب معدنی در ساحل دریای عمان بیابید. جریمه یا غرامه 
این امر دو ماه »عشرین« حبس »سجین« و یا ۵۰ ریال عمانی )هر ریال 
۴۰ هزار تومان ایرانی( جریمه ی نقدی است. به دلیل گرمی هوا و رطوبت 
آن، مردان »ِدشداَشه« لباس بلند سفید و »کوما« کاله َکپ می پوشند. 
مردم عمان اصرار زیادی مبنی بر پوشیدن لباس سنتی خود دارند که به 

نوبه ی خود جالب توجه است. 
آب انبه و آب آوکادو نوشیدنی مرسوم و مورد عالقه ی عمانی هاست، البته 
نباید قهوه ی عمانی را از یاد برد که در لیوان کوچک قهوه خوری ِســرو 
می شود. پوشش گیاهی عمان، درخت نخل، کاملیا و اکالیپتوس است. در 
محله ی باال شهر مسقط، عمارت سلطان قابوس اکبر وجود دارد. ایشان که 
حدوداً دو سال از دنیا رفته و سلطان هیثم جانشینش شده است، نزد مردم 

عمان بسیار محبوب است و همه از وی با احترام یاد می کنند. 
قصر العالم و غار مجلس الجن در این ناحیه، یکی از اماکن دیدنی است که 
گردشگران می توانند کشتی های چوبی بسیاری ببینند که در حال بردن 
گردشگران به سمت دیگر ساحل اند. در عمان مسلمانان شیعی مذهب 
بســیار اندک اند؛ اّما همان اندک شیعه مذهبان به پابوس امام رضا )ع( 
رفته اند. مردم عمان اعم از شیعی و سّنی بسیار خونگرم و مهمان نوازند. 
دیدگاه ایشان در مورد زنان غریبه و گردشگر بسیار عجیب است. هیچ میلی 
به گرفتن عکس با شما ندارند و به راحتی و با جدیّت پیشنهاد شما را رد 
می کنند. اگر مردی همراهتان باشد و اگر از مردم چیزی بپرسید، به آن 
خانم غریبه جواب نمی دهند و خطاب به آن مرد غریبه پاسخگو هستند. 
نسبت به زنان گردشگر محافظه کارترند، شاید این امر از سّنت به یادگار 

مانده باشد. 
تلویزیون عمان به شکل اتحادیه ی کشورهای عربی کار می کند، به عنوان 

مثال شما می توانید شبکه ی همه ی کشورهای عربی اعم از: امارات، قطر، 
کویت، عربستان و لبنان را از طریق تلویزیون عمان تماشا کنید. یکی از اماکن 
دیدنی مسقط، عطر و ادکلن فروشی های آن است. عمانی ها کارخانه ی 
عطر و ادکلن سازی دارند! و برای ادکلن های خویش ظرف تجمالتی زیبایی 
ساخته اند قیمت عطر و ادکلن در این کشور بسیار باالست؛ اّما ماندگاری 
آن هم کم نظیر است. مردم مسقط در سفره خانه های خود پس از شستن 
دست ها، با دست غذا می خورند. غذای غالب آن ها برنج و گوشت گوسفند 

و گاو و شتر است. بریانی از غذاهای محبوب عمانی است. 
گردشگر خارجی می تواند ظرف دو ساعت با اتوبوس از شهر مسقط به شهر 
نیزوی »نیزوا« برود. مسیر پُر از نخلستان های زیبا و خانه های سفیدی با 
دیوار کوتاه است که سر درشان با اطلسی و گل کاغذی پوشانده شده است. 
نیزوی شهر کوچکی با اسواق »بازارهای سّنتی« است. در این شهرف بسامد 
شهروندان پاکستانی بسیار باال است. به این دلیل تابلوهای شهری به سه 

زبان عربی، انگلیسی و اردو است. 
اگر چه در مســقط موتور سیکلت و دوچرخه دیده نمی شود؛ اّما نیزوی 
پُر از موتورسوار و دوچرخه سوار پاکستانی است. مراکز پوشاک عالوه بر 
عرضه ی لباس های عمانی، لباس هندی و پاکستانی نیز عرضه می کنند. 
 در نیزوی می توان در کنار مســجد جامع، مکتبه »کتابخانه« نیز یافت. 
در این کتابخانه ها عالوه بر کتاب های عربی، هندی، آلمانی و فرانســوی 

هم موجود است. 
نیزوی بازار سّنتی همچون بازارهای ایرانی برای عرضه ی صنایع دستی 
دارد. با صرف زمان چهل و پنج دقیقه ای می توان با تاکسی از شهر نیزوی به 
شهر »بَهال« رفت. شهری با نخلستان و قلعه ی تاریخی و اسواق »بازار«. اکثر 
گردشگران بازدید کننده ی این شهر از کشورهای اروپای شرقی به عمان 
آمده اند. پوشش گیاهی این شهر، درخت عّناب، گز و نخل است. بازارهای 
تره بار این شهر پُر از میوه و سبزیجاتی است که برای گردشگر ایرانی ناآشنا 

است و مختص کشور عمان است و یا از هند و بنگالدش وارد می شود. 
تعدد اقوام در شهر بَهال بیش تر است. در این بازارها جوانان هنوز به شغل 
چلنگری می پردازند. جوانان عمانی به ظاهر خویشتن آن چنان توجهی 
ندارند. می توان گفت که بد سلیقه ترین مردمان در لباس پوشیدن هستند. 
در کشور چهار میلیون نفری عمان، تکّدی گری و گدایی دیده نمی شود. 
کودکاِن کار اصالً در این کشور وجود ندارند. نوازندگان خیابانی در عمان 
دیده نمی شوند. مردم عمان به ندرت به موسیقی گوش می دهند که آن 

هم غالباً مارش نظامی بی کالم است. 
بومیان عمان امور ســطح پایین در جامعه را انجام نمی دهند و این امر را 
به مهاجران می سپارند. مردم عمان به شّدت محافظه کارند و به ندرت با 
غریبه و به خصوص زنان غریبه همکالم می شوند. اهل چانه زدن در خرید 
و فروش نیستند. از اوضاع کشور و سلطان مرحوم خودشان راضی اند. مردم 
شادی هستند و زندگی را سخت نمی گیرند. اگر در کشورهای حاشیه ی 
خلیج فارس و یا در آســیا به دنبال کشــور امن و زیبایی برای سیاحت 
هستید، عمان و شهر مسقط و نیزوی و بهال را برای این امر انتخاب کنید 
تا از آرامش حاکم بر عمان لّذت ببرید، از بوی خوش اطلسی های غول پیکر 

و تماشای ماشین های لوکس!

عمان کشور اطلسی های غول پیکر 
و  ماشین های لوکس

هاجر فیضی
پژوهشگر

یادداشت

جوابیه

احتراما خواهشمند اســت در خصوص مطلب 
منــدرج در آن روزنامــه، پنــج شــنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۵ صفحــه ۴ بــا مضمــون: صدای 
ناهنجار پله برقی ایستگاه متروی میدان شهدا، 

پاسخ زیر در همان صفحه به چاپ برسد: 
با ســالم، احتراما ضمن عذرخواهی از مسافران 
گرامی به اطالع می رســاند: از ۱۹ دستگاه پله 
برقی موجود در ایســتگاه متروی میدان شهدا، 
قســمت پایین دو دستگاه پله برقی در قسمت 
ورودی صدای بیشــتری نســبت بــه پله های 

برقی دیگر دارند که ناشــی از دویدن مسافران 
روی پله های برقی طی ۱۰ ســال گذشــته و 
مستهلک شدن قطعات مکانیکی از جمله زنجیر 
و ریل های پله برقی بوده و از نظر ایمنی مشکلی 
برای اســتفاده کنندگان محترم ندارد. گفتنی 
اســت که قبال طی چند نوبت نسبت به اصالح 
و تعمیر بخش های مربوطه اقدام شده است، ولی 
بــرای رفع کامل صدای ناهنجار نیاز به تعویض 
 برخی از قطعات می باشد که در دست پیگیری 

قرار دارد.

? کــدام خوشــبختی؟ فقــر و نداری 
و نگون بختــی موجب شــده شــماری از 
هموطنان همان طورکه در تصویر مشاهده 
می کنید، در مخازن زباله در جســتجوی 
رفــع گرســنگی و احیانــا زباله هایی که 
می توانند بــه پول تبدیل کنند، باشــند. 
دیدن این گونه صحنه های دردناک آن هم 
در هفته ای که به نوروز باستانی مانده، دل 
هر رهگذر و بیننده ای را به درد می آورد. 

همان گونه که شــعارهای فقرزدایی ادامه 
دارد، در زیر پوست شهر فقر بیداد می کند. 
مسئول پاسخگویی به گرسنگی کودکان و 
نیمی از مردم کشور کیست؟ علی از تهران

? چرا معتادان میدان شوش که در پیاده روها 
ولو شــده و بــه راحتی در انظــار عمومی 
موادمخدر استعمال می کنند، جمع آوری و 

ساماندهی نمی شوند؟ علی از تهران
? چرا سفر کارکنان پیمانی و قراردادی 
شهرداری منطقه دوازده به مشهد مقدس 
مدتی لغو شده است؟ پدر اینجانب که به 
تازگی به رحمت خدا رفت، نذر داشــت و 
باید دین آن را ادا کنم. دلیل لغو ســفر به 
مشــهد مقدس از سوی شهرداری منطقه 

چیست؟ حمید از تهران
? تغییر ساعت رســمی کشور بر عهده 

رئیس جمهوری یا مجلسیون است؟ 
? رانندگان خودروهایی که از خیابان ابن 
سینا )دروازه دوالب( می خواهند به خیابان 
هفــده شــهریور بروند، به دلیــل این که 
زمان سبز بودن چراغ راهنمایی کم است، 
مجبورند دقایق طوالنی پشت چراغ قرمز 
بماننــد. چرا برخی چراغ هــای راهنمایی 
و رانندگی متناســب با حرکت خودروها 

تنظیم نیستند؟ 
? هزینــه رســیدگی و درمــان بــرای 
خانواده هایــی که فرزند معلــول دارند، به 
دلیل مشــکالت اقتصادی و درآمد پایینی 
که دارند، بسیار ســخت شده و نگهداری 
از آنان به شــرایط و امکانات بیشتری نیاز 
دارد و این مســئله باید با حمایت سازمان 

بهزیستی رفع شود. ع. فرقانی
? طی ســالهای گذشــته دنیا شــاهد 
جنگهای متعددی بوده است اما هیچ کدام 
به اندازه جنگ اخیر روسیه و حمله نظامی 
با ســنگین ترین ادوات جنگــی به مردم 
بی گناه و بی دفــاع اوکراین و زن و مرد از 
پیــر و جوان و کودک و نــوزاد، آن هم به 
بهانه های واهی و کشورگشــایی، قلب هر 
انسان باوجدانی را جریحه دار نموده است 
که مســبب همه این تجاوزات و جنایات 
شــخص دروغگویی بنام والدیمیر پوتین 
رهبر روسیه اســت که باید با پایان دادن 
به این جنگ نابرابر و ویرانگر پاســخگوی 
اعمال ضدبشــری خود و افــکار عمومی 
جهان در دادگاه هــای صالحه و نظامی و 
بین المللــی به عنــوان جنایتکار جنگی و 
اقدام نظامی علیه آزادی و بشریت و حقوق 

بشر باشد. /محمود بلیغیان از اصفهان
۱۴3۱- کارنامــه دولــت در این مدتی که 
سرکار آمده از لحاظ جلب رضایت مردم در 
حوزه اقتصاد کارنامه خوبی نیست. )۱۱/۲8(

۱۴۴۱- چــرا مردم باید هزینه گزاف برای 
کاالهایی بدهند که هیچ ربطی به تحریم ها 

ندارد؟ )۱۱/۲8(
۱3۲۰- این جنگ روانی روسیه و اوکراین 
و حتی با آمریکا تا کی ادامه دارد؟ پشــت 
پرده این مسائل چه اهدافی پنهان است؟ 

)۱۱/۲8(
۱3۲۵- دولت دائم از نظارت و کنترل در 
بازار قیمت ها خبر می دهد، کجا کنترل و 
نظارت صورت گرفته؟ ما که سراغ نداریم. 

)۱۱/۲8(

۱33۵- سریال طنز تلویزیونی که از شبکه 
یک پخش می شود معلوم نیست کجای آن 

طنز است؟ )۱۱/۲8(
۱3۰۱- قیمــت نجومــی برنج مــردم را 
در حیرت برده بود کــه با افزایش قیمت 
گوشت روبرو شــدند، این مردم از دست 
این گرانی ها ســکته نزنند خوب اســت. 
آفتاب یزد و ستون خبرچین در این مورد 

گزارشی تهیه کند. )۱۱/۲8(
آفتاب یزد: ما بارها در ســتون طنز 
خبرچین آمارهــای دقیق از افزایش 
سکته قلبی و مغزی به خاطر گرانی ها 
ارائه دادیم! منتها چون ســتون طنز 
اســت آمارها جدی گرفته نمی شود. 

)11/28(
۱۲۲۰- ما مردم خواســتار زندگی آرام و 
بی دغدغه از مشــکل معیشت هستیم. آیا 

این توقع زیادی است؟ )۱۱/۲8(
۱۲3۱- آیا قرار است برای فروش نفت به 
کره جنوبی مقامات ما با آنها دیدار کنند؟ 
آنها که هنوز پول های بلوکه شــده را آزاد 

نکردند. )۱۱/۲8(
۱۲۴۱- رسیدن به تکنولوژی ساخت پهباد 
را بــه جبهه مقاومت تبریــک می گوییم. 
جبهه مقاومت همیشــه پویا و پایدارتر از 

قبل خواهد بود. )۱۱/۲8(
۱۲۵۱- امیدواریــم تا قبل از پایان ســال 

احیای توافق وین کلید بخورد. )۱۱/۲8(
۱۱۴۱- آیا برای فدراســیون فوتبال نباید 
از یک مدیر توانمند باتجربه استفاده کرد؟ 
آیا آقای ماجدی به عنوان سرپرست موقت 

تجربیات کافی دارد؟ )۱۱/۲8(
۱۱۵۲- اگر در  مبــارزه با کرونا همیاری 
مردم نباشــد هیچ فایــده و اثری نخواهد 

داشت. )۱۱/۲8(
۱۲۰۱- برخی توجیهــات برخی افراد در 
مورد کاهش سرعت اینترنت واقعا عجیب 

است. )۱۱/۲8(
۱۲۱۰- دائــم می گوینــد باید تصمیمات 
نهایی در مذاکرات وین گرفته شــود. این 
تصمیمــات نهایی کی قرار اســت گرفته 

شود؟ )۱۱/۲8(
پروتکل هــای  رعایــت  انصافــا   -۱۱۰۱
بهداشتی نزد برخی افراد یا اصناف چندان 
مناسب نیست. باید یک جدیت بیشتر در 

این مورد صورت گیرد. )۱۱/۲8(
۱۱۱۰- آزادســازی ســواحل گیــالن و 
مازندران یک کار اساســی و قابل تحسین 
بود. باید منابع طبیعی ملی حفاظت شوند. 

)۱۱/۲8(
۱۱۲۱- اگــر مــردم از حــاال در رعایت 
پروتکل ها کوتاهی کنند ممکن اســت با 
محدودیت هایی در ایام نوروز مواجه شویم. 

)۱۱/۲8(
۱۱3۱- مدت هاست با کره جنوبی بر سر 
آزادکردن اموال بلوکه شده حرف و حدیث 
وجود دارد و هنــوز اتفاق خاصی نیفتاده. 

)۱۱/۲8(
۱۰3۰- چنــد درصــد احتمــال می رود 
مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا انجام 
گیرد؟ ما باید مســتقیم با آنها از حق خود 

دفاع کنیم. )۱۱/۲8(
۱۰۴۱- وزیر خارجه ایــران گفته کنگره 
آمریکا به ما تضمین سیاسی بدهد. منظور 
از تضمین سیاسی برای عدم خروج آمریکا 
از برجام چیســت؟ کنگــره آمریکا چنین 

کاری نمی کند. )۱۱/۲8(
۱۰۵۱- آقای باقری کنی گفته اند بیش از 
هر زمان دیگر به توافق نزدیک شــده ایم. 

امیدواریم چنین باشد. )۱۱/۲8(
۱۰۱۲- آیا واقعا مدیرعامل ســایپا گفته 
خودرویی هم ســطح تیبــا در دنیا وجود 

ندارد؟ واقعا حیرت انگیز است. )۱۱/۲8(
۱۰۲۰- عنوان می شود توافق نهایی بسیار 
متفاوت تر از گزارش های اعالم شده است. 
هرچه باشــد این توافق فقط صورت گیرد 

شاید اوضاع بازار آرام گیرد. )۱۱/۲8(
۱۰۲۵- آیــا صحــت دارد در یک برنامه 
تلویزیونی از میهمانــان تعهد می گیرند؟ 

)۱۱/۲8(
۰۹۴۱- آیا ادعــای رویترز در مورد اینکه 
در گام اول تحریم ها خبری از رفع تحریم 

نفتی نیست؟ )۱۱/۲8(
۰۹۵۲- معلوم نیست با این طرح صیانت 

چه بر سر اینترنت مردم بیاید؟ )۱۱/۲8(
۱۰۰۱- چه عزم راسخی نمایندگان برای 

اجرای طرح صیانت دارند؟ )۱۱/۲8(
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 افقی 

 عمودی 

  1 - جز غیر مستقلی که به پایان واژه می 
پیوندد - بیماری چشمی 2 - پزشک و 
فیلسوف ایرانی مولف دانشنامه عالیی 
- زب�ر دس�ت 3 - گل س�رخ - آبله بر 
پوست - عرصه مسابقات ورزشی 4 - 
ماه ورزشی - زشت و سخیف - ماشین 
پنبه پاک کنی - نام ترک�ی 5 - رودی 
در لهستان - حرف 28 الفبا - پس غذا 
6 - پارچه روپوشی - مولد الکتریسیته 
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عینک - شهر سوئیس - عدد فوتبالی 
8 - ردیف هم - متوقف شد 9 - آخرین 
حرف انگلیس�ی - زیانکاری - نه سرد 
ن�ه گ�رم 10 - امی�دوار - دق�ت بیمار 
گونه - تکیه کردن 11 - چین و چروک 
پوست - حب دانه دارویی - آگاه کردن 
12 - منقار کوتاه - خویشاوندی - کیسه 
کش حمام - گندم کوبیده 13 - طمعکار 
- جلگه وس�یع - تعجب خانم ها 14 - 
اولین چهار رقمی - کتابی از میخاییل 
ش�ولوخوف نویس�نده روس�ی 15 - 
پسیکولوژی - آنچه از زمین بروید ، گیاه

 1 - دیوار قابل جابه جایی - مرکز شهرستان 
لنجان در اصفهان 2 - شهری در خراسان 
رضوی - اس�ناد - مخفف از او 3 - تکرار 
حرف سی ام - نوعی ساز بادی دارای لوله 
پی�چ در پیچ - محل  - تکرار اولین حرف 
4 - توصیف نیکو - ویژگی کاال یا ارزی که 
با نرخ ثابت عرضه می شود - شهر روسیه 
5 - مایه آرامش دل - حش�ره خونخوار -  
س�وگند  6 - سیخ کباب - دایره المعارف 
نویس و فیلس�وف فرانسوی - مایعی بی 
رنگ و قابل اش�تعال از مش�تقات نفت و 
قط�ران 7 - نقش و ن�گار هایی با تصاویر 
دایره ای شکل و پیچ و خم دار - تبهکار ، 
بدکار - درجه حرارت 8 - پیشوند نداری - 
اقتصاد دان انگلیسی قرن نوزدهم - پسوند 
طی کردن - بله انگلیسی 9 - تکیه کالم 
خودخواه - پناهگاه - فرهاد ..... بازیگر فیلم 
مغزهای کوچک زن�گ زده 10 - متداول - 
فرمانبردار رئیس - شهری در غرب آلمان 
11 - از ظروف آش�پزخانه - جناح لشکر 
- هنرپیش�ه مرد 12 - پناه - ن�وآوری - 
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برومند - از لوازم التحریر

آفتاب یزد - س�میه رمضان ماهی: روایت طاهره صمدی طاری از 
جامعه امروز، نگاه خاص او به دغدغه های زندگی در فضاهای ش��هری 
معاصر و دقت در اجرای دقیق و پاکیزه اثر نقاشی، سبب شده او در عین 
جوانی به نقاش زن تثبیت ش��ده بدل شود. آثار طاهره صمدی طاری 
به واسطه اس��تقبال جامعه هنری خیلی زود توانست به حراجی های 
داخلی و خارجی راه یابد. در س��ال ۲۰۰۸ و زمانی که تنها ۲۷ س��ال 
داشت در حراجی ساتبیز لندن خوش درخشید و یکسال بعد هم در 
حراجی کریستیز دبی شرکت کرد و جوانترین بانوی هنرمند ایرانی آن 
حراج شد. صمدی تاکنون در ۱۱ حراج داخلی و خارجی حضور داشته 
و در عرصه بین المللی رکورد ۱۹ هزار دالر را در حراجی کریستیز دوبی 
سالی ۲۰۱۲ در عرصه بین المللی و در سیزدهمین دوره حراج تهران 
در س��ال ۹۹ نیز رکورد ۱۰۰ میلیون تومانی را برای یک اثر ۲۰۰ در 
۱۱۴ سانتی متری از آن خود کرده است. این هنرمند صاحب سبک 
از اولین نمایشگاه انفرادی خود در گالری »دی« به سال ۱۳۸۶ مورد 
توجه منتقدین هنری قرار گرفت؛ نگاه خاص او به فضا، پیکره انسانی و 
برداشت شخصی اش از دغدغه های زندگی در فضاهای شهری معاصر، 
مش��خصه آثاری بود که نوید ظهور هنرمندی جوان و با اس��تعداد را 
می داد که در آینده ای نه چنان دور در تاریخ هنر معاصر ایران تثبیت 
می ش��ود و بالواقع که پس از گذش��ت ۲۲ سال این پیش بینی به ثمر 
نشسته است. رویکرد شخصی طاهره صمدی در آثارش با دغدغه های 
وجودی و هویتی آمیخته اند. آخرین نمایشگاه انفرادی طاهره صمدی 
در گالری اعتماد برگزار ش��د که ش��امل آثاری متن��وع از »مجموعه 
بی ثباتی«، کالکشن جدید هنرمند بودند. در این مجموعه برخی عناصر 
نوظهور مانند حباب و آب های ش��فاف در آثار او دیده می ش��وند. این 
مجموعه به واسطه ترکیب بندی های خاص که حاصل فضاسازی های 
سنگی و شیشه ای، کاراکترهای پرتحرِک پیچیده شده در پارچه های 
پرچین و چروک، آس��مان ابری و آب های شفاف و پرحباب هستند، 
وجه جدیدی از توانایی های صمدی را در اس��تفاده از عناصر مختلف 
برای س��اخت مفاهیم ذهن��ی نمایش می ده��د. در این مجموعه که 
همچنان ادامه دارد، تعامل میان موجودیت انس��ان و فضا، به واسطه 
 انعکاس و ش��فافیت عناصر، مفاهیم متضادی چون قدرت و ظرافت، 
 اس��تحکام و ش��کنندگی، حرکت و س��کون را ش��کل می دهد که با 
 رنگ پردازی های غنی و نزدیک شدن فضاسازی های محیطی، فیگورها، 
پارچه ها، حباب ها و آبها، چش��م نواز، ج��ذاب، رویایی و در عین حال 
 پرمفهوم اس��ت. با آنک��ه تمامی عناص��ر تصویری واق��ع گرایانه کار 
 شده اند، اما قرارگیری این عناصر در کنار یکدیگر فضایی خیالی را شکل
 داده که به دلیل سکوت حاکم بر فضا و حرکات رقص گونه کاراکترها 
خصوصیتی وهم گونه و رازآمیز نیز دارد. این هنرمند از سابقه درخشانی 
در فعالیت های هنری و برگزاری نمایش��گاه برخوردار اس��ت. او اولین 
نمایش��گاه گروهی خود را در سن ۱۸ س��الگی و زمانی که سال سوم 
هنرستان هنرهای تجسمی دختران مشغول به تحصیل بود برپا کرد و 
از آن زمان تا کنون آثارش را در بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی داخلی و 
خارجی در کشورهایی از قبیل سوییس، انگلستان، امریکا، قطر و دبی، 
و همچنین ۵ نمایشگاه انفرادی نمایش داده و در ۵ حراج بین المللی از 
قبیل حراج کریستیز دوبی، ساتبیز لندن و ۶ دوره حراج تهران شرکت 
کرده اس��ت. چاپ آثار او در کتاب های خارج��ی چون »دیدگاه هایی 
نو در هنر معاصر ای��ران«)۲۰۰۹(، کتاب »هنر معاصر ایران«)۲۰۱۳( 

 در انگلس��تان و همچنین آمدن ن��ام او در کتاب های فارس��ی مانند 
»دای��ره المعارف هن��ر« و »هنر معاصر ایران: ریش��ه ها و دیدگاه های 
نوین«، نش��ان از جایگاه تثبیت ش��ده او به عنوان یکی از هنرمندان 
فعال و شناخته شده امروز ایران دارد. پرسش از هویت، وجود، ُکنش 
و فعالیت عملگرا اهم چیزی اس��ت که ذهن مخاطب را در مواجهه با 
آثار مختلف کاری صمدی به خود مش��غول می دارد؛ چه آن زمان که 
پیکره های محو و س��ایه وار را در فضاهای خاکستری داخلی مشاهده 
می کنیم، و چه در پیکره های زنواره، در هیاهوی رفت و آمد ترن های 
شهری، چه در فضاهای آینده گرا که با بناهای سترگ به تنگ آمده اند 
و چه در آخرین آثار هنرمند که پیکره های زنان جوان، منفعل در میان 
آب و آینه س��کنی گزیده اند. در تمام��ی این آثار آن چیزی که ذهن 
را به اندیش��ه فرا می خواند اموری چون فردگرایی، بیگانگی، تنهایی، 
مس��ئولیت، مبارزه، انتخاب و آزادی اس��ت که هم��ان اصول تفکرات 
اگزیستانسیالیستی است که از تهدید امنیت ناشی می شود و کنشی 
فعال و ثمربخش را در برابر هستی طلب می کند. این دغدغه در بیان 
تجس��می آثار صمدی با رویکردی واقع گرایانه رخ می دهد و در عین 
حال رو به سوی عالمی خیالی دارد؛ چیزی که جنس این آثار را به مرز 
سوررئالیسم و گاهی اکسپرسیونیسم نزدیک می کند هرچند به واسطه 
بیانگری ش��خصی هنرمند، در هیچک��دام از این قالب ها نمی گنجد و 
جهانی را تجسم می بخشد که در عین چشم آشنا بودن، غریب و حادثه 
خیز اس��ت؛ غربتی که به واسطه آس��مان ابری، پیکره های شبه وار و 
انسان های تنها نمایان می شود، و حادثه ای که در فضاهایی مه گرفته، و 
در حرکت ترن ها، هواپیماها و ماشین ها به تعویق می افتد و پیکره های 
نقاشی را به پنهان شدن در زیر چترها، و یا جست زدن بر فراز آبها وا 
می دارد. چنین نگرشی از نسبت میان انسان و عالم برمی خیزد، چرا 
که به واسطه وجود آدمی است که عالم معنا می یابد و هرچیز، تنها در 
نس��بتی که با انسان برقرار می کند قابلیت بازمعنا شدن را داد. از این 
رو در گستره نقاشی های زیبا و چشم نواز این بانوی هنرمند، هر شیء 
ره به وادی نماد می برد؛ زندگی در کش��اکش سرعت دنیای مدرنیته، 
چون ترنی در گذر است و حجم مشکالت و مصائب زیسته، بسان توده 
ساختمان های بزرگ، سنگین و سربه فلک کشیده اند. در چنین عالمی 
زن، که تا پیش از این در تاریِخ زیس��ته ی بش��ر، همواره بسان جنس 
دوم و منفعل نمایش داده می شد به عرصه هستی فراخوانده می شود 
و ای��ن بار امکان آن را می یابد که تغیی��ر دهد، عمل کند و فضا را به 
امید صبحی روشن، سرشار از حس لطیِف بودن سازد. این کنش گرا 
بودن زن در عرصه زندگِی امروز، ریش��ه در زن بودن هنرمند و تجربه 

زیس��ته او دارد؛ دنیای امروز در کنار تمامی سختی ها و پیچیدگی ها، 
عرصه نوظهوری برای زنان است و به همین دلیل پرسوناژهای زن در 
آثار صمدی بس��ان مبارزانی قوی و پرتالش ظاهر می شوند که جدا از 
نژاد، قومیت و س��ن، به واس��طه لباس های خوش��رنگ و مد روز خود 
در تصویر دیده می ش��وند و بیننده را به دیده ش��دِن ظرایِف وجودِی 
خود فرا می خوانند. این دیده شدن به دلیل پوشیده بودن صورت ها با 
ماسک های تیره، هویت فردی را از پرسوناژها جدا می کند؛ حتی دستها 
و پاها با رنگ خاکس��تری ظاهر می شوند و از جسمانیت می گریزند و 
بدین ترتیب این بار، زن و زنانگی را نه در موقعیت آبژکتیو و شیءواره، 
بلکه با رویکردی سوبژکتیو و ذهن گرایانه به تصویر می کشند که امکان 
همزادپنداری را برای مخاطب در هر مکان و هر زمان دوچندان کرده و 
او را به دیدن و ادراِک بُعد وجوِد انسانِی خود دعوت می کنند. دقت در 
اجرای دقیق و پاکیزه اثر نقاشی، با متریال رنگ و روغن سبک خاصی 
 را در نقاش��ی طاهره صمدی رقم زده که از رویکرد وس��واس گونه و
  ایده آل گرای نقاش خبر می دهد. فضاسازی ها به طرز عجیبی تمیز است
 و دقت در کنار هم قراردادن عناصر مختلِف خط و سطح، به گونه ای 
است که هیچ عنصری را نمی توان نادیده گرفت و یا حذف کرد و بدین 
جهت کمپوزیسیون های شکل گرفته در اثر، از چنان ساختار قوی ای 
برخوردارند که دانش تجسمی نقاش را به رخ می کشند. در واقع دنیایی 
که صمدی شکل می دهد یک آرمانشهر است که با وجود مدرن بودن، 
پیکره انس��انی را در ساختار خود محبوس کرده و او را به تنگ آورده 
 اس��ت. گویی »نیروه��ای پنهان« بر فضا حاکم اس��ت و »بی ثباتی« 
 عجیبی را س��بب می ش��ود که انس��ان را به حرکت، گری��ز و مبارزه 
وامی دارد. در چنین فضایی پیکره ها چنان مشغول به خود شده اند که 
فارغ از آگاهی حضور دیگری، به تقابل با فضا برمی آیند؛ با عجله گذر 
می کنند، چتر را بر س��ر می کش��ند، به باال خیر برمی دارند، می پرند و 
بدن را در برابر هجومی ناگهانی سپر می کنند؛ هرچند جنس این هجوم 
می تواند به لطافت آب و یا ش��فافیت و شکنندگی حباب باشد. تالش 
در جهت ایس��تادگی و تاب آوری همراه با پذیرش خود و دیگری، نوید 
امیدبخشی است که مخاطب از مواجهه با تابلوهای بزرگ و خوشرنگ 
طاهره صمدی دریافت می کند. امید به فردایی روشن که در آسمان های 
باز و ش��فافیت آب های پُر حباب و س��اختمان های شیشه ای انعکاس 
می یابد و لذتی تعلیق وار را از بودن در میان آس��مان و زمین، و یا فرو 
رفت��ن در آبهای عمیق در خاط��ر زنده می کند. در چنین فضایی تنها 
باید به رقصی موزون پرداخت و با آهنگ هستی هماهنگ شد و تالش 
کرد طنابی را که پای انس��ان را به عالیق، باورها، س��نتها، خاطرات و 
دلبستگی ها بسته به دست گرفت و با اقتدار به فردایی روشن اندیشید.

طاهره صمدی طاری و نقاشی های شیکی که درد دارند 

به لطافت آب و شکنندگی حباب!

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

زنگرفتنسياوش
س��یاوش یک��ی روز و پی��ران به��م      
نشس��تند و گفتند هر بی��ش و کم 

بدو گف��ت پی��ران کزین ب��وم و بر      
چنان��ی که باش��د کس��ی ب��ر گذر
بدی��ن مهربانی که بر تس��ت ش��اه      
بآرام��گاه  خس��پد  ت��و  بن��ام 
چن��ان دان ک��ه خّرم به��ارش توی      
توی  توی��ی غمگس��ارش  ن��گارش 
ش��اه       کاوس  فرزن��د  و  بزرگ��ی 
س��ر از ب��س هنره��ا رس��یده بماه 
پ��در پیر س��ر ش��د ت��و ب��ر نادلی      
نگ��ر س��ر ز ت��اج کی��ی نگس��لی 
ش��هریار       ت��وی  ت��وران  و  بای��ران 
ز ش��اهان یک��ی پ��ر هن��ر ی��ادگار
بن��ه دل بری��ن ب��وم و جایی بس��از      
چنانچ��ون ب��ود در خ��ور کام و ناز[
نبینم��ت پیوس��ته خ��ون کس��ی      
کج��ا داردی مه��ر ب��ر ت��و بس��ی 

ب��رادر ن��داری ن��ه خواه��ر ن��ه زن      
چ��و ش��اخ گل��ی ب��ر کن��ار چمن 
یک��ی زن نگ��ه کن س��زاوار خویش      
از ای��ران من��ه درد و تیم��ار پی��ش 
پ��س از مرگ کاوس ایران تراس��ت      
همان ت��اج و تخت دلیران تراس��ت 
جه��ان       ش��هریار  پ��رده  پ��س 
س��ه ماهس��ت با زی��ور ان��در نهان 
اگ��ر م��اه را دی��ده ب��ودی س��یاه      
از ایش��ان نه برداش��تی چش��م ماه 
س��ه ان��در شبس��تان گرس��یوزاند      
ک��ه از م��ام و ز ب��اب ب��ا پروزان��د
ش��اه       فرزن��د  و  فری��دون  نبی��ره 
که هم ج��اه دارند و هم ت��اج و گاه 
س��زاوارتر       آن  ت��را  لیک��ن  و 
ک��ه از دام��ن ش��اه جوی��ی گه��ر
پ��س پ��رده م��ن چهارن��د خ��رد      
چ��و بای��د ت��را بن��ده باید ش��مرد
از یش��ان جریرس��ت مهتر بس��ال      
هم��ال  ن��دارد  خوبروی��ان  از  ک��ه 
آراس��ته       هس��ت  دخت��ری  یک��ی 
چ��و م��اه درخش��نده با خواس��ته 

فرازبهزادیدرگذشت
فراز بهزادی ش��اعر، منتقد ادبی و صاحب آثاری 
چون »بگو در ماه خاکم کنند« شامگاه جمعه ۲۰ 
اس��فند ۱۴۰۰ بر اثر ایست قلبی جهان را بدرود 
گفت. بهزادی در سال ۱۳۶۰ در خانواده ای ادیب 
و شاعرپرور از منطقه دشتی استان بوشهر متولد 
شد. به گزارش مهر، او نخستین شعرهایش را در 
مطبوعات بوشهر و ایران از جمله نسیم جنوب و 

کارنامه منتشر کرد.

»پزشکنازنين«در»اهورا«
آفتاب یزد: نمایش »پزشک نازنین« نوشته 
»س��ایمون« با کارگردانی عرفان پالیزوان از 
۱۸ اس��فند در تماش��اخانه »اه��ورا« روی 
صحنه رفته اس��ت. محراب جلیل نیا مدیر 
روابط عمومی ای��ن نمایش گفت: این اجرا 
حاصل ماه ها تمرین و تالش بچه های گروه 
این نمایش است، تمام تالش ما این بود که 
در شرایط س��خت سعی کنیم باعث لبخند 
مردم ش��ویم و فرهنگ سازی کنیم چرا که 
معتقدیم رس��الت ما فرهنگ س��ازی و شاد 
کردن مردم اس��ت. گفتنی اس��ت »پزشک 
تماش��اخانه  در  تا۲۷اس��فندماه  نازنی��ن« 

»اهورا« روی صحنه می رود. 

پایانضبط»زمينگير«
تصویرب��رداری فیلم کوت��اه »زمین گیر« به 
نویس��ندگی و کارگردان��ی عل��ی احمدی 
ب��ه پای��ان رس��ید و وارد مرحل��ه تدوین و 
صداگذاری ش��د. به گزارش س��رنا، محسن 
کیایی، خس��رو احمدی، حدی��ث بیابانگرد، 
مرتض��ی احم��دی، آیان یاربیگ��ی و فریده 
س��پاه منصور در این فیلم ب��ه ایفای نقش 

پرداخته اند.

»موقعيتمهدی«
نيمميلياردیشد

فیلم س��ینمایی »موقعیت مه��دی« اولین 
ساخته س��ینمایی هادی حجازی فر که از 
۱۸ اسفندماه اکران خود را در سینماها آغاز 
کرده، توانست در مدت سه روز به فروش نیم 
میلیاردی برس��د. به گزارش اعتمادآنالین، 
این در حالی اس��ت که هنوز اکران نوروزی 
این فیلم سینمایی در ایام نوروز آغاز نشده 
و با در نظر گرفتن ش��رایط خاص اسفندماه 
برای حضور تماشاگران و نداشتن سالن های 
کامل س��ینما در شهرس��تان، توانس��ته با 
اس��تقبال خوب ۱۴ ه��زار مخاطب را راهی 
س��ینماها کند. »موقعیت مه��دی« روایتی 
ملموس و متف��اوت از ابعاد مختلف زندگی 
فرمانده لشگر عاشورا، شهید مهدی باکری 

را به تصویر می کشد.

 شاهنامه خوانی

رویدادهای هنری  

 کوتاه از هنر 

آگهی فقدان سند مالکیت
موضوع پالک ثبتی 49 فرعی از3900 اصلی واقع در بخش 7 تهران - 
نظر به اینکه آقای جواد خواجوند سریوی با ارایه دو برگ استشهادیه به 
و  تهران   489 دفتر  تائیدیه   1400/9/7 مورخ  و18621  شماره 18620 
درخواست وارده شماره 36843 مورخ 1400/11/18 و خانم نوش آفرین 
کوشکی با ارایه دو برگ استشهادیه به شماره 18622 و 18623 مورخ 
 8296 شماره  وارده  ودرخواست  تهران   489 دفتر  تاییدیه    1400/9/7
دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی   1400/9/7 مورخ 
آپارتمان به مساحت47/08 مترمربع که مقدار0/98 متر مربع آن سطح 
بالکن است قطعه 4 تفکیکی واقع در طبقه سوم به شماره 49 فرعی از 
مذکور  اصلی  از  فرعی   17 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   3900
 386 صفحات  و285119   535913 ثبت  ذیل  تهران   7 بخش  در  واقع 
به شماره چاپیهای 140979  و 1748  امالک جلد3472  دفاتر  و 533 
و 140980 سری ج سال93 به میزان4 دانگ مشاع از ششدانگ به نام 
نام  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 میزان  به  و  سریوی  خواجوند  جواد 
نوش آفرین کوشکی ثبت صادر وتسلیم گردید که به علت اسباب کشی 
لذا  است  نموده  مالکیت  سند  المثنی  صدور  ودرخواست  گردیده  مفقود 
نامه  مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/2 ماده120 آئین 
انجام  مدعی  تا چنانچه کسی  آگهی می شود  نوبت  یک  در  ثبت  قانون 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت ده روز به 
یا  مالکیت  سند  اصل  ارایه  ضمن  را  خود  واعتراض  مراجعه  منطقه  این 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد  سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید 
اعتراض  وصول  عدم  و  مزبور  مهلت  انقضای  از  پس  اینصورت  غیر  در 
شد. خواهد  اقدام  مقررات  طبق  مالکیت  سند  المثنی  صدور  به  نسبت 

16173 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

مفقودی
برگ کمپانی، برگ س��بز و مدارک مالکیت تراکتور - کش��اورزی 
سیس��تم فرگوس��ن تیپ ITM۲۸۵ مدل ۱۳۶۳، رنگ قرمز – 
روغنی به ش��ماره پالک ۳۹۵ ک ۶۳ ایران ۱۹ به ش��ماره موتور 
LF۹W۴G۵۳ و شاس��ی ۰۰۱۲۱۰۲۸۹۵ ب��ه نام محمد مرادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
شناس��نامه مالکی��ت اتومبیل پی��کان وانت م��دل ۱۳۸۰ رنگ 
س��فید روغن��ی ش��ماره انتظامی ۴۷ ای��ران ۵۱۹ د ۳۱ ش��ماره 
موتور۱۱۵۱۸۰۰۴۷۶۶ش��ماره شاس��ی ۸۰۹۰۸۶۲۱ بنام اعظم 

رحمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
خانم دکتر زهرا ضیاییان فرزند عبداله دارای ش��ماره شناس��نامه 
۱۶۱۱ صادره از قزوین ش��ماره نظام ۱۱۶۶۸۴ اظهار می دارد که 
پروانه ایشان به شماره ۲۵/۱۰/۶/۱۱۳۸۲پ مورخ ۹۹/۵/۶ مفقود 
گردیده است. ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهشمند 
است آن را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
به آدرس تهران تقاطع خیابان جمهوری- حافظ ساختمان وزارت 

بهداشت ط ۶واحد صدور پروانه ها ارائه نمایند.

مفقودی
بارنام��ه کانتینر ب��ه ش��ماره hdm۱۳۱۶WESL۱۸۶۱ متعلق 
 به آقای س��ینا کرمی مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شود با شماره ۰۹۱۷۷۷۳۶۷۶۵ تماس بگیرند.

درددلهایشهرامناظری
درموزهموسيقی

مراس��م رونمایی از آلبوم »خنیاگر« از تازه ترین آثار تولید شده به 
خوانندگی شهرام ناظری شوالیه آواز ایران روز گذشته بیست و یکم 
اسفندماه در موزه موسیقی ایران برگزار شد. به گزارش مهر، شهرام 
ناظری خواننده موسیقی ایرانی در این مراسم گفت: اثر »خنیاگر« 
در حقیقت با در نظر گرفتن موسیقی خراسان با همکاری مسعود 
خضری در هشت سال گذشته تولید شد. البته متاسفانه شرایط به 
گونه ای بود که کسی توجهی به این آلبوم نمی کرد اما به واسطه یک 
مدیر فرهنگ دوست به نام غالمحسن افشاری مدیرعامل شرکت 
صوتی تصویری سروش موفق شدیم که این آلبوم دوباره منتشر شود. 
البته برای من جای تعجب دارد که چنین آلبومی در چنین شرایطی 
پی��ش روی مخاطبان قرار گرفته اس��ت. چون ما اکنون در حالتی 
هستیم که همه چیز ناراحت کننده است و این جای خوشحالی دارد 
که در این انزوای چند ساله شاهد انتشار اثر قابل توجهی در عرصه 
موسیقی ایرانی هستیم. وی افزود: ما در این کار نهایت تالش خود 
را انجام دادیم که این آلبوم به نتیجه برس��د و امروز برای من جای 
شگفتی دارد که با هر زحمتی که بود شاهد انتشار آلبومی هستیم 
که در ش��رایط س��ختی آن را تولید کردیم. من اکنون در وضعیت 
خوبی قرار ندارم ضمن اینکه آثار منتشرنشده زیادی در حوزه های 
مختلف دارم که بنا به شرایط بسیار بد فعلی برایم انتشارشان مهم 
نیست. یعنی کار به جایی رسیده که دیگر برای من تفاوتی ندارد. اما 
به هر حال تصور می کنم انتشار چنین آلبومی می تواند دربرگیرنده 
نور امیدی باشد که به آینده امیدوار باشیم. به گزارش مهر، شوالیه 
آواز ایران تصریح کرد: متاسفانه تنها جایی که رغبت می کنم در آنجا 
حضور داشته و قلب مرا راحت می کند، همین موزه موسیقی است 
و امروز باعث خوشحالی فراوانی است که می توانیم مراسم رونمایی 

آلبوم را در این مجموعه برگزار کنیم. 

با  آثارش  در  صمدی  طاهره  شخصی  رویکرد 
دغدغه های وجودی و هویتی آمیخته اند

پرسش از هویت، وجود، ُکنش و فعالیت عملگرا 
اهم چیزی است که ذهن مخاطب را در مواجهه 
مشغول  خود  به  صمدی  کاری  مختلف  آثار  با 
می دارد؛ چه آن زمان که پیکره های محو و سایه وار 
را در فضاهای خاکستری داخلی مشاهده می کنیم، 
و چه در پیکره های زنواره، در هیاهوی رفت و آمد 
ترن های شهری، چه در فضاهای آینده گرا که با 
بناهای سترگ به تنگ آمده اند و چه در آخرین 
آثار هنرمند که پیکره های زنان جوان، منفعل در 

میان آب و آینه سکنی گزیده اند



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

زندگی  یکشنبه ۲۲  اسفند ۱۴۰۰    شماره  6۲58

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: شبکه سلیاک دسته ای از اعصاب است که آئورت 
و شریان اصلی را احاطه کرده است. در حقیقت اعصاب سلیاک پانکراس، صفرا، 
مثانه، روده، کبد و معده را به مغز و نخاع متصل می کند. گاهی تومورهای پانکراس 
باعث فش��ار و آسیب رس��اندن به این اعصاب می شود و در نهایت منجر به درد 
خواهد ش��د. بلوک عصب س��لیاک یکی از روش های رایج برای درمان دردهای 
مزمن شکمی  است که می تواند کیفیت زندگی افراد را افزایش دهد لذا با توجه به 
اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر سیامک مرادی، فوق تخصص درد، 
عضو هیئت مدیره انجمن درد ایران و دکتر س��یروس مومن زاده، فوق تخصص 
درد شناس��ی و طب درد گفتگو کرده اس��ت. دکتر مرادی در این باره می گوید: 
روش بلوک شبکه عصبی سلیاک نوعی تزریق است که به منظور کاهش درد های 
نیمه فوقانی شکمی انجام می شود که به دلیل سرطان، التهاب مزمن پانکراس یا 
چسبندگی ایجاد شده اند. وی ادامه داد: این عصب سیگنال های درد را از ناحیه 
شکمی به مغز منتقل می کند و با بلوک شدن درد منتقل نخواهد شد. این بلوک 
درد مربوط به س��رطان های دستگاه گوارش از ابتدا تا حدود نیمه روده بزرگ را 
از بین می برد.این فوق تخصص درد مطرح کرد: طول مدت بی دردی ناش��ی از 
بلوک عصبی سلیاک کوتاه است، اما نورولیز )توسط الکل یا فنل( حدود یکسال 
بی دردی ایجاد می کند.وی متذکر شد: درد یک احساس ناخوشایند است درد از 
ش��ایع ترین نشانه های بیماری  است که به فرد آگاهی می دهد که در قسمتی از 
بدنش اختاللی به وجود آمده است.دکتر مرادی اظهار کرد: شبکه عصبی سلیاک 
محلی است که در آن اعصاب اسپالنکنیک با هم ارتباط برقرار می کنند. این شبکه 
در بخش قدامی آئورت و رو به پهلو قرار گرفته است. بلوک عصب اسپالنکنیک 
)احش��ایی( روشی کارآمد در رفع دردهای مزمن ناحیه باالی شکم می باشد که 

غالباً در اثر سرطان یا التهاب پانکراس بروز می یابد.
این فوق تخصص درد ادامه داد: اعصاب اسپالنکنیک در دو طرف ستون فقرات 
قرار گرفته اند و به سه دسته سینه ای، کمری و لگنی تقسیم می شوند. این اعصاب، 
پیام درد را از اندام های ش��کمی به مغز منتقل می کنند. اعصاب اس��پالنکنیک 
سینه ای، کمری و لگنی در گانگلیون های سیلیاک، به یکدیگر سیناپس می دهند.
وی ابراز کرد: ش��بکه سمپاتیکی س��لیاک بین مهره های L1 و T12 واقع شده 
است. بلوک این شبکه برای درمان درد مزمن ناشی از سرطان پانکراس، معده، 
کیسه صفرا و کبد بکار می رود.دکتر مرادی عنوان کرد: قبل از انجام یک بلوک 
دائمی تر با یک عامل نورولیتیک، بایستی بلوک تشخیص با یک بی حس کننده 
موضعی انجام شود.این فوق تخصص درد ادامه داد: جهت بلوک این شبکه بیمار 
در وضعیت پرون قرار گرفته و با س��وزن ش��ماره 2۰ به طول 1۵ سانتی متر از 
زی��ر دنده دوازدهم و در محاذات مهره اول کمری در فاصله ۸ س��انتی متری از 
خط وس��ط با زاویه ۴۵ درجه وارد و س��وزن را از کنار تنه مهره با عبور داده و 
در عمق 12الی1۰ س��انتی متری به شبکه سلیاک دسترسی پیدا می کنید.وی 
اضافه کرد: جهت اطمینان از محل صحیح سوزن کمی ماده حاجب تزریق کرده 
سپس عکس رادیوگرافی گرفته می شود. برای دستیابی به بلوک کل شبکه الزم 
 2۰ml اس��ت تزریق دو طرفه انجام ش��ود. جهت بلوک تشخیصی در هر طرف
بی حس کننده موضعی و در بلوک دائمی تر 2۰ml اتیل الکل ۵درصد یا فنل ۶ 
درصد تزریق می گردد.دکتر مرادی اذعان کرد: بیماری سلیاک یا اسپروی سلیاک 
یک اختالل خودایمنی روده باریک با زمینه ژنتیکی )ارثی( است. در این بیماری 
گوارشی پرزهای روده باریک آسیب دیده و در جذب مواد اختالل دارد.این فوق 
تخصص درد بیان کرد: در صورتی که بیماران مبتال به بیماری سلیاک، پروتئینی 
از دسته گلوتن که در برخی از غالت مانند گندم، جو، چاودار و گاه جوی دوسر 
وجود دارد را مصرف کنند دچار عالیم عدم تحمل می شوند. ظاهراً ورود گلوتن به 
سلول های پرزهای روده موجب پاسخ سیستم ایمنی می شود.وی افزود: واکنش 
التهابی ایجاد شده موجب تحلیل پرزهای روده و کاهش فعالیت آنزیم های روده 
می شود. چون بخش عمده ای از جذب مواد غذایی در روده در پرزهای روده انجام 

می گیرد تخریب پرزها موجب سوء جذب می شود.
< اغلب موارد بیماری سلیاک، ژنتیکی هستند

دکتر مرادی می گوید: اغلب موارد بیماری س��لیاک، ژنتیکی هس��تند. بیماری 
س��لیاک واگیر یا سرطانی نیست. این بیماری اغلب  هنگام دوران شیرخوارگی 
ی��ا اوایل کودکی )دو هفتگی تا یک س��الگی( آغاز می ش��ود. امکان دارد عالیم 
هنگامی ظاهر ش��وند که کودک اول بار شروع به خوردن غذاهای حاوی گلوتن 
می کند. در بزرگس��االن، عالیم ممکن اس��ت به تدریج و در عرض چند ماه یا 
حتی چند سال پدیدار شوند.این فوق تخصص درد عنوان کرد: شیوع سلیاک در 
اروپا و آمریکای جنوبی 2/۰ درصد اس��ت. تخمین زده شده که حدود ۸۰درصد 
بیماران مبتال به سلیاک، بیماری شان تشخیص داده نمی شود. بیماری سلیاک 
همچنین به نام های اسپروی غیر حاره ای و بیماری روده باریک حساس به گلوتن 
هم نامیده می شود.وی مطرح کرد: گاهی اوقات ممکن است بیماری سلیاک با 
بیماری سندروم روده تحریک پذیر اشتباه گرفته شود که در صورت تشخیص 
اشتباه، بیمارانی که درمان های مرتبط با سندروم روده تحریک پذیر را دریافت 
کنند بهبود نخواهند یافت.دکتر مرادی توضیح داد: موارد استفاده بلوک عصبی 
س��لیاک که از طریق پوست و با هدایت تصویری در اغلب اوقات برای بیمارانی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که به درد دائمی و سرکش در ناحیه شکم به علت 
بدخیمی ها و سرطان های پانکراس معده مری و یا صفراوی و همچنین بیماری 
سرطانی متاستاتیک کبد در ارتباط با متاستاز های گره های لنفاوی رتروپریتونیال 
مبتال هستند. استفاده از این روش در کنترل تهوع و استفراغ شدید در بیمارانی 
که به سرطان پانکراس مبتال هستند مفید گزارش شده است.این فوق تخصص 
درد اضافه کرد: این اثرات س��ودمند به تأثیر نورولیز پلکسوس سیلیاک بر روی 

تحرکات معده نس��بت داده شده است که به واسطه فعالیت های پاراسمپاتیک 
مهار نشده ناشی از غیر فعال شدن اعصاب سمپاتیک در مجرای گوارشی ایجاد 
می شود.وی افزود: بلوک پلکسوس سیلیاک باعث کاهش درد در ناحیه شکم در 
دراز مدت در بیماران می شود که به پانکراتیت مزمن مبتال هستند.دکتر مرادی 
متذکر ش��د: موارد عدم اس��تفاده از بلوک عصبی س��لیاک در مواردی است که 
بیماران به اختالالت انعقادی و همچنین ترومبوسیتوپنی مبتال هستند و به دلیل 

افزایش احتمال خونریزی از این روش ها استفاده نمی شود.
ای��ن فوق تخصص درد ادامه داد: به واس��طه مجاورت پلکس��وس س��یلیاک و 
س��اختارهای عروقی استفاده از نورولیز پلکسوس سیلیاک برای بیمارانی که به 
آنوریسم آئورت در ناحیه شکمی و ترومبوز مورال آئورت مبتال هستند و همچنین 
در کس��انی که عروق س��یلیاک در آنها در وضعیت غیرعادی قرار دارد مناسب 
نیست. وی بیان کرد: از دیگر مواردی که در آن نمی توان از این روش استفاده کرد 
می توان به عفونت های ناحیه شکم و سپسیز اشاره نمود. نباید ازنورولیز پلکسوس 
س��یلیاک در بیمارانی استفاده کرده که انسداد احشایی دارند چرا که این روش 
بر تحرکات گوارشی تاثیر می گذارد. ناتوانی در مشاهده ساختار های آناتومیک به 
علت وجود توده های بزرگ بافت نرم در پالن های چربی برتروپریتونیال از دیگر 
مواردی است که به واسطه آنها نمی توان از نورولیز پلکسوس سیلیاک استفاده 
نمود. دکتر مرادی مطرح کرد: بلوک کردن شبکه سیلیاک به عنوان روشی برای 
تش��خیص اینکه دردهای پهلو، پشت صفاق و یا باالی شکم بیمار از طریق این 
شبکه عصبی انتقال می یابد یا خیر به کار می رود. همچنین بلوک این شبکه از 
 C.T. Fluoroscopy Guided طریق تزریق مواد بی حس��ی موضعی، تحت
برای کاهش دردهای ثانویه التهاب پانکراس نیز استفاده می شود.این فوق تخصص 
درد در ادام��ه بیان کرد: به عالوه، این روش برای کاهش درد ناش��ی از بس��تن 
ش��ریان های کبدی در درمان س��رطان کاربرد دارد.دردهای شکمی که ناشی از 
مشکالت عروق شکمی هستند نیز از طریق این روش قابل تسکین می باشند.وی 
در پاسخ به این پرسش که " پروسه تزریق بلوک سلیاک به چه صورت است"، 
اذعان داشت: پروسه تزریق بلوک سلیاک بدین صورت است که ابتدا برای اینکه 
بیمار آرام شود، برای او دارویی آرام بخش تزریق می شود، سپس روی شکم یا به 
پهلو دراز می کشد )در این حالت ترانس آئورتیک انجام می شود( تا ادامه پروسه 

درمان برای او انجام شود:
دکتر مرادی ادامه داد: پزشک ابتدا با استفاده از بی حسی موضعی، قسمت مورد 
نظر را کامال بی حس می کند. با کمک و هدایت اشعه ایکس، یک سوزن نازک را 
در پشت خود در کنار ستون فقرات قرار می دهد و سوزن دیگر را در سمت دیگر 
ستون فقرات وارد می کند.همچنین از راهکار درمانی RF برای مهار رشته های 
عصبی برای کاهش درد نیز در صورت صالحدید پزش��ک اس��تفاده می ش��ود. 
داروهای ضد درد مانند اپی نفرین، کلونیدین یا داروهای استروئیدی برای بیمار 
تزریق می ش��ود.این فوق تخصص درد اظهار کرد: معموال پروسه درمانی تزریق 
بلوک س��لیاک کمتر از ۳۰ دقیقه طول می کش��د و بیمار می تواند همان روز به 
خانه بازگردد و برای بیماران به ویژه افرادی که دچار س��رطان هس��تند، بسیار 
کاربردی اس��ت. در واقع پس از تزریق بلوک، مصرف داروهای بیماران به شدت 
کاهش می یابد و تس��کین درد را ش��اهد خواهند بود. همچنین دل درد و دل 
پیچه های بیمار به شدت کاهش می یابد.وی در پاسخ به این پرسش که " بلوک 
اعصاب سلیاک تا چه حد موثر است"، بیان کرد: مدت زمان تسکین درد در هر 
فرد متفاوت است، در برخی بلوک شبکه سلیاک تا هفته ها و در برخی تا سال ها 
منجر به بی دردی می شود اما به طور کلی اغلب بیماران می توانند پس از انجام این 
بلوک به فعالیت های عادی خود بازگردند و در صورت صالحدید پزشک، بیمار 
برای ادامه تسکین درد به تزریقات بیشتری نیاز خواهد داشت تا بی دردی در او 
تداوم داش��ته باشد. دکتر مرادی تشریح کرد: عوارض کوتاه مدت بلوک اعصاب 
سلیاک عبارتند از خواب رفتن انگشتان، افزایش قند خون در بیماران دیابتي، بروز 
درد خفیف در محل تزریق، س��رگیجه به هنگام ایستادن.این فوق تخصص درد 
مطرح کرد: پس از بلوک اعصاب سلیاک در صورت بروز عوارضی مانند تب باالتر 
از ۳۸ درجه، قرمزي، تورم، یا خروج مایع چرکی از محل تزریق، سر درد شدید 
و خونریزی از محل تزریق حتما با پزشک متخصص تماس بگیرید.وی ابراز کرد: 
روش تزریق بلوک اعصاب سلیاک نسبت به روش های قبلی مزایای بسیاری دارد 
اما امکان آسیب رساندن سوزن به آئورت، شریان های شکم از جمله شریان های 
روده و کلیه، معده، کبد، و روده ها همچنان باقی اس��ت اما خوشبختانه احتمال 
اتفاق افتادن این عوارض بسیار کم است. دکتر مرادی ادامه داد: باید توجه داشت 
بسیاری از بیمارانی که از سرطان کبد رنج می برند، کبدی بزرگ شده غیرطبیعی 
دارند که احتمال خطا پزش��ک را باال می برد چون سوزن از پرده پوشانند شکم 
عبور می کند، احتمال عفونت، التهاب این پرده و ایجاد ش��دن آبسه وجود دارد. 

 می ت��وان با اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها احتمال این ع��وارض را کاهش داد.این 
فوق تخصص درد بیان کرد: در روش بلوک عصب سلیاک اگر سوزن بیش از حد 
به بدن وارد ش��ود می تواند به نخاع یا اعصاب خارج شده از آن آسیب برساند یا 
تزریق داخل الیه های پوشاننده نخاع انجام شود که باعث از دست رفتن هوشیاری 
بیمار می شود و باید به سرعت تشخیص داده شود تا جان بیمار را تهدید نکند و یا 
بیمار دچار فلجی دائمی اعصاب آسیب دیده نشود.وی توضیح داد: در روش بلوک 
عصب سلیاک برخالف روش قبلی فقط از یک سوزن استفاده می شود، احتمال 
این عوارض و عوارض دیگر مانند ضعف حرکتی و بی حس��ی پا ها کاهش یافته 
اس��ت اما اگر اگر سوزن بیش از حد به سمت سر بیمار قرار داده شود، می تواند 
باعث اختالالت تنفسی )به دلیل آسیب دیدن ریه( یا آسیب دیدن مجاری لنفاوی 
شود ولی می توان احتمال تمامی عوارض گفته شده درباره بلوک عصب سلیاک 
را با استفاده از دستگاه سونوگرافی به شدت کاهش داد.دکتر مرادی گفت: بلوک 
عصب سلیاک باعث افزایش حرکات روده می شود، نباید برای بیمارانی که روده 
شان مسدود شده است انجام شود. کمتر از ۵۰درصد بیمارانی بعد از انجام بالک 

دچار اسهال می شود.
 <بالک به معنی قطع کردن مسیر درد است

 در ادام��ه نی��ز دکتر موم��ن زاده در اینباره خاطرنش��ان کرد: ب��الک به معنی
 قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد و با 
تزریق مواد بی حسی و در مواردی همراه با کورتیکواستروئید برای کاهش التهاب 
انجام می شود. وی مطرح کرد: آناتومی شبکه عصبی سلیاک بدین صورت است 
که گانگیون ها گره های عصبی هستند که تعدادی عصب به آنها وارد می شوند و 
بعد از یکی ش��دن با یک دیگر شاخه های جدیدی از گانگلیون خارج می شوند. 
گانگلیون های سمپاتیکی قفسه س��ینه در جلو یا کنار مهره های ستون فقرات 
قرار دارند. این فوق تخصص درد شناسی و طب درد افزود: شاخه های ورودی به 
این گانگیون ها مستقیما از اعصاب نخاعی، اعصابی که از نخاع خارج می شوند و 
با عبور از فاصله بین مهره های ستون فقرات به سمت اندام های هدفشان حرکت 
می کنند( منشا می گیرند. همچنین خود این گانگلیون ها با یکدیگر ارتباط دارند 
و شاخه های نهایی خارج شده از آن ها به سمت ارگان های بدن حرکت می کند و 
بسیاری از فعالیت های خودکار بدن را کنترل می کنند.وی بیان کرد: تعدادی از 
فیبرهای عصبی اعصاب نخاعی ۵ تا 12 )اعصاب نخاعی خارج شده از فضای بین 
مهره ای ۵ تا 12( بعد از عبور از زنجیره گانگلیون های سمپاتیکی قفسه سینه، به 
سه عصب اسپنیک بزرگتر، کوچکتر و کوچکترین تقسیم می شوند. این سه عصب 
بعد از عبور از دیافراگم و ورود به فضای شکم، در کنار شریان آئورت شبکه عصبی 
سلیاک را تشکیل می دهند که از این شبکه عصبی شاخه های متعددی به سمت 
احشا شکم می روند و آن ها را عصب دهی می کنند.دکتر مومن زاده عنوان کرد: 
عصب اسپلنچنیک بزرگتر از اعصاب بین مهره ای ۵ تا 1۰، عصب اسپلنچنیک 
کوچکتر از اعصاب بین مهره ای 1۰ و 11 و عصب اسپلینک کوچکترین از اعصاب 
بین مهره ای 11 و 12 منش��ا می گیرد.احشا عصب دهی شده توسط شاخه های 
شبکه س��لیاک )که خودش از به هم رس��یدن ۳ عصب اسپلنچنیک بزرگتر و 
کوچکتر و کوچکترین( تشکیل شده عبارتند از انتهای تحتانی مری، معده، روده 
کوچک و نیمه اول روده بزرگ، غدد فوق کلیوی، پانکراس، طحال و سیس��تم 
صفراوی. این فوق تخصص درد شناسی و طب درد گفت: بلوک عصب سلیاک 
جهت تشخیص منشا سندروم های درد در پهلو، قسمت باالیی شکم و ارگان های 
داخل شکم استفاده می شود. بسته به محل انجام انجام بالک و با توجه به پاسخ 
دادن یا عدم پاس��خ بیمار به بالک می توان منش��اء درد را مشخص کرد به این 
صورت که درصورت کنترل ش��دن درد، پیام های درد از این ش��بکه عصبی که 
بالک ش��ده اند، منتقل می شدند. وی افزود: دیگر کاربرد های این بالک کنترل 
درد های حاد ناش��ی از پانکراتیت )التهاب و آس��یب پانکراس( حاد، درد ناش��ی 
از نارس��ایی شراین )سرخرگ ها( ش��کمی و درد ناشی از مسدود کردن شریان 
کبدی برای درمان سرطان کبد، هستند.دکتر مومن زاده عنوان کرد: بالک دائمی 
گانگیون های سمپاتیک سینه ای برای کنترل درد هایی انجام می شود که به بالک 
موقتی پاسخ داده اند ولی بعد از مدتی عود کرده اند، مانند درد های ناشی از تومور 
در احشا شکم یا درد پانکراتیت مزمن. نحوه انجام این بالک مشابه بالک موقتی 
است ولی به جای مواد بی حسی از مواد کشنده عصب استفاده می شود. اگر بیمار 
نیاز به بالک دائمی برای کنترل درد داشته باشد، می توان با انجام بالک موقت 
تاثیر بالک دائمی را پیش بینی کرد.این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد 
ابراز کرد: بلوک عصب س��لیاک مخصوصا برای درمان سندروم های درد شکمی 
مزمن و از آن بیشتر برای درد های ناشی از سرطان موثر است. تمام کاربرد های 
بالک اعصاب اسپلنچنیک با بالک شبکه عصبی سلیاک یکی هستند چون هر دو 
بخشی از یک مسیر عصبی هستند و به دلیل عوارض جانبی باالتر بالک اعصاب 
اس��پلنچنیک معموال از این بالک فقط در افرادی استفاده می شود که به بالک 
شبکه سلیاک پاسخ نداده اند.وی بیان کرد: انجام بلوک عصبی سلیاک به چند 
روش مختلف انجام می شود که عبارتند از روش دو سوزنی خلفی بدون عبور از 
دیافراگم، روش دو سوزنی خلفی با عبور از دیافراگم، روش تک سوزنی خلفی کنار 
آئورتی، روش تک سوزنی خلفی با عبور از آئورت، روش تک سوزنی خلفی با عبور 

از آئورت، روش تک سوزنی کناری و روش تک سورنی قدامی.
دکتر مومن زاده مطرح کرد: در روش دو س��وزنی خلفی بدون عبور از دیافراگم، 
روش سوزن از پشت بدن وارد می می شود ولی به حدی وارد نمی شود که از عضله 
دیافراگم عبور کند. بیمار به شکم می خوابد و بالشت کوچکی زیر شکم بیمار قرار 
می گیرد تا ستون فقرات سینه ای کمی خم شود. سپس پزشک با لمس ستون 

فقرات محل تزریق را مشخص می کند.

این فوق تخصص درد شناسی و طب درد ادامه داد: بعد از مشخص کردن محل 
ورود سوزن پوست بیمار با بتادین استریل می شود و سوزن وارد بافت می شود. 
بعد از تنظیم کردن محل نوک س��وزن داخل بافت، با لمس کردن مهره ستون 
فقرات با نوک س��وزن، تزریق انجام می ش��ود.می توان حین انجام این بالک از 
تصویربرداری فلوروس��کوپی برای مشاهده مسیر عبور سوزن و محل قرارگیری 

نوک سوزن استفاده کرد.
وی اظهار کرد: روش تک سوزنی خلفی بدون عبور از دیافراگم هم مشابه روش 
قبلی است ولی به جای استفاده از دو سوزن، از یک سوزن استفاده می شود که با 

این کار احتمال بروز عوارض جانبی کاهش پیدا می کند.
دکتر مومن زاده ابراز کرد: روش دو سوزنی خلفی با عبور از دیافراگم نیز مشابه 
روش اول اس��ت اما س��وزن کمی عمقی تر قرار داده می شود و از دیافراگم عبور 
می کند. مزایا این روش نس��بت به روش اول ایجاد عوارض عصبی کمتر اس��ت 
)چون نوک س��وزن با فاصله بیش��تری نس��بت به نخاع و اعصاب نخاعی قرار 
می گیرد(.این فوق تخصص درد شناسی و طب درد عنوان کرد: روش تک سوزنی 
خلفی کنار آئورتی هم مشابه روش قبلی است اما به جای دو سوزن از یک سوزن 
استفاده می شود. مزایا این روش نسبت به روش قبلی ایجاد کاهش احتمال ایجاد 
عوارض و درد بعد از تزریق است.وی می گوید که در روش تک سوزنی خلفی با 
عبور از آئورت هم به جای عبور سوزن از کنار آئورت، سوزن از داخل آئورت عبور 
می کند و به شبکه سلیاک می رسد. این روش امن ترین روش است و عالوه بر آن 
بیشترین میزان موفقیت را دارد و ماده بی حسی تزریق شده کمتر از بقیه روش ها 
است.دکتر مومن زاده ابراز کرد: در روش تک سوزنی کناری از سمت پهلو بیمار 
وارد بدن می شود و بیمار به پشت می خوابد. مزایا این روش آسانی انجام، کاهش 
احتمال آسیب اعصاب نخاعی و کاهش ناراحتی بعد از بالک است. اما مهم ترین 
مزیت این روش این اس��ت که بیمار خوابیده به پش��ت قرار می گیرد )برعکس 
روش های قبلی(. این موضوع در بیمارانی که درد شکمی دارند و با خوابیدن روی 
شکم دچار درد شدید می شوند بسیار مهم است.این فوق تخصص درد شناسی 
و طب درد عنوان کرد: درروش تک سورنی قدامی سوزن از سمت جلوی شکم 
وارد می شود و بیمار به پشت می خوابد. مزایا این روش هم مانند مزایا روش قبلی 
هستند.وی مطرح کرد: تمام روش های گفته شده بلوک عصبی سلیاک با استفاده 
 از تصویربرداری همزمان فلوروسکوپی یا CT scan انجام می شوند که به پزشک
 اجازه می دهند مسیر عبور سوزن را در تمام طول تزریق مشاهده کند.دکتر مومن زاده، 
عوارض جانبی احتمالی بلوک عصب س��لیاک را اینگونه تش��ریح کرد: به دلیل 
نزدیکی اعصاب اسپلنچنیک به عروق، این تزریق در افرادی که به دلیل مصرف 
دارو یا بیماری اختالالت انعقادی دارند ممنوع است. دیگر ممنوعیت این تزریق 
وجود عفونت موضعی در محل تزریق، وجود عفونت داخل شکمی یا سپسیس 
)عفونت خون( است.این فوق تخصص درد شناسی و طب درد افزود: یکی دیگر 
از ممنوعیت های این تزریق انس��داد روده است، چون پس از این بالک حرکات 
روده افزایش پیدا می کنند و می توانند باعث بدتر ش��دن انسداد شود. همچنین 
نیمی از بیماران بعد از تزریق دچار اس��هال می ش��وند که این عارضه به دلیل 
افزایش حرکات روده است. وی ادامه داد: به دلیل نزدیک بودن این گانگلیون ها به 
ساختار های متعددی از جمله عروق، نخاع و اعصاب نخاعی احتمال تزریق ماده 
بی حسی داخل این ساختار ها وجود دارد. تزریق به نخاع می تواند باعث بی حسی 
کل نخاع ش��ود و تزریق به اعصاب نخاعی باعث بی حسی این اعصاب می شود. 
همچنین احتمال آسیب دیدن نخاع و اعصاب نخاعی و توسط نوک سوزن وجود 
دارد. تزریق داخل عروق می تواند باعث ایجاد لخته و قطع ش��دن خونرسانی به 
نخاع ش��ود که نتیجه آن ایجاد فلجی خواهد بود. دکتر مومن زاده اضافه کرد: 
در بلوک عصب س��لیاک همچنین تزریق به دیسک های بین مهره ای می تواند 
باعث دیسکیت )التهاب دیسک( شود. همچنین اگر سوزن بیش از حد به سمت 
طرفین متمایل شود احتمال آسیب به کلیه ها هم وجود دارد. سوراخ شدن پرده 
جنب پوشاننده ریه توسط سوزن باعث پونومتوراکس می شود که عالمت اصلی 
آن تنگی نفس است ولی عارضه جدی ای نیست. این فوق تخصص درد شناسی 
و طب درد در پایان گفت: می توان با دقت در درس��ت بودن نوک محل سوزن و 
استفاده از تصویربرداری همزمان فلوروسکوپی یا CT scan به راحتی می توان 

جلوی عوارض بلوک عصب سلیاک را گرفت.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

بلوکعصبسلیاکچگونهانجاممیشود؟
دکتر مرادی : موارد عدم استفاده از بلوک عصبی 
سلیاک در مواردی است که بیماران به اختالالت 
انعقادی و همچنین ترومبوسیتوپنی مبتال هستند 
و به دلیل افزایش احتمال خونریزی از این روش ها 

استفاده نمی شود

جهت  سلیاک  عصب  بلوک   : زاده  مومن  دکتر 
تشخیص منشا سندروم های درد در پهلو، قسمت 
باالیی شکم و ارگان های داخل شکم استفاده می 
شود. بسته به محل انجام انجام بالک و با توجه به 
پاسخ دادن یا عدم پاسخ بیمار به بالک می توان 

منشاء درد را مشخص کرد

یک متخصص طب س��نتی گفت: ش��یره انگور عصاره ناب و پرخاصیت میوه 
انگ��ور اس��ت که طبیعت گرم و تر داش��ته، خاصیت انرژی زای��ی خوبی دارد و 
خوراکی مناسب برای فصل سرما یعنی پاییز و زمستان است. علیرضا یارقلی 
در گفت وگو با فارس ادامه داد: این فرآورده ش��گفت انگور حاوی ویتامین های 
ای، بی، س��ی، آهن، منیزیم، فسفر و کلیس��یم بوده و برای رفع کم خونی به 
ویژه فقر آهن بسیار مفید است.یارقلی خاطرنشان کرد: از خواص دارویی شیره 
انگور می توان به مواردی چون ضد چین و چروک بودن پوست، برطرف کننده 
کک و مک و لکه های پوس��تی، شیرافزا و افزاینده قوت شیر مادر، چاق کننده، 
مق��وی عمومی ب��دن، دافع اوره و بقایای غذاها از معده و روده اش��اره کرد.این 
متخصص طب سنتی اظهار داشت: شیره انگور آرامبخش بوده و برطرف کننده 
ضعف عمومی بدن، مفید در درمان بیماری های فصل س��رد، کمک به رش��د 
کودکان اس��ت؛ ضمن اینکه نوشیدن شربت ش��یره انگور همراه با کمی پودر 
زعف��ران برای ضع��ف اعصاب مفید بوده و رفع کننده غم و اندوه و افس��ردگی 
اس��ت.وی افزود: افراط در مصرف انگ��ور به خصوص در افراد گرم مزاج ممکن 
است باعث غلیظ شدن صفرا، افزایش حرارت بدن، سردرد، جوش و آکنه شود.
یارقلی خاطرنشان کرد: همچنین توصیه می شود صاحبان مزاج گرم، افرادی که 
 فعالیت بدنی کم دارند و افراد چاق و مبتالیان به دیابت در مصرف شیره انگور

 محتاط باشند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، 
افراد برای خواب راحت شبانه بهتر است 
به باش��گاه بروند تا اینکه روزانه ورزشی 
مانند دویدن انج��ام دهند. این مطالعه 
نش��ان داد، ب��رای افرادی ک��ه از خواب 
مح��روم هس��تند، وزنه زدن ی��ا انجام 
تمرینات فشاری می تواند خواب راحت تر 
و بیشتر شبانه را در مقایسه با دویدن یا 

دوچرخه سواری فراهم کند. کارشناسان یادآوری می کنند، ورزش صبحگاهی 
موجب بیدار شدن کامل بدن از خواب شده و تابش نور خورشید بر صورت نیز 
موجب توقف ترشح مالتونین و رهایی از خواب آلودگی می شود و به بدن کمک 
می کند که روند تولید مالتونین را بهبود بخشیده و این هورمون را برای شب، 
هنگامی که به رختخواب وارد می شوید ذخیره کند.محقق ارشد این پژوهش 
گفت: نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که تمرینات مقاومتی ممکن است برای 
بهتر شدن خواب شبانه برتری داشته باشد. کمبود خواب یا خواب بی کیفیت، 
خطر ابتال به فش��ار خون باال، کلس��ترول باال و سفت ش��دن رگ ها را افزایش 
می دهد. عدم خواب کافی نیز با افزایش وزن، دیابت و التهاب مرتبط است که 

می تواند خطر سکته مغزی، حمله قلبی یا مرگ زودرس را افزایش دهد.

اس��ترالیایی ها در ح��ال آزمای��ش روش درمانی جدیدی هس��تند که قرار 
اس��ت جایگزین جراحی و پرتودرمانی های تهاجمی شود.درمان موسوم به 
"Rhenium-SCT" در یک جلس��ه ای پزش��کان ماده ای خمیری، خمیر 
رزینی حاوی ذرات رادیواکتیو روی ضایعه پوس��تی می مالند تا س��لول های 
س��رطانی را از بین ببرد. "ج��ان مک گرات"، از اولین بیماران اس��ترالیایی 
ب��ود که ای��ن درمان را دریافت کرد. او مبتال به س��رطان س��لول بازال بود 
و ضایع��ه ای روی گ��وش خود داش��ت. او که پیش از این برای س��ایر انواع 
س��رطان پوست نیز تحت درمان قرار گرفته بود،اذعان داشت که این روش 
جدید فوق العاده بوده اس��ت. "کریس م��ک کورمک"، مدیر بخش مالنوم و 
پوست مرکز سرطان "پیتر مک کالوم" می گوید که درمان رایج برای بیماران 
مبتال به س��رطان پوس��ت، جراحی به همراه پرتو درمان��ی در موارد خاص 
اس��ت. او می گوید که عواملی مثل پوس��ت روش��ن، محافظت کم در برابر 
نور خورش��ید و حساس��یت دارویی می تواند باعث ایجاد این نوع س��رطان 
پوست با شدت کمتر شود. "سیدارتا باکسی"، استادیار و پزشکی که درمان 
"Rhenium-SCT" را ب��رای بیماران تجویز کرد، می گوید که این روش 
درمانی جدید، سالحی مفید برای مقابله با سرطان پوست است.این درمان 
 بدون درد برای س��رطان های کم عمق که حدود سه میلی متر عمق دارند، 

مفید است.

درمان سرطان پوست با روشی جدید راهکاری برای خواب راحت شبانه  خواص خاص »شیره انگور«
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ش��هرداری نیر به استناد مجوز ش��ماره 1۴۰۰/۳۸۴۸ شورای اسالمی 
ش��هر درنظر دارد نس��بت به اجاره به ش��رط تملیک قسمتی از زمین 
قطعه ش��ماره ۸ پالک ۳7۶ واقع در ش��هرک صنعتی ب��ه متراژ ۵9۴ 
مت��ر مرب��ع متعلق به ش��هرداری جهت احداث تولیدی خش��که پزی 
ن��ان به قیمت پای��ه اجاره ماهیانه 1/7۸2/۰۰۰ ری��ال از طریق مزایده 
 عمومی در درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir اقدام نمای��د و کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها 

در سامانه مذکور انجام خواهد شد.

شهرداری نیر به استناد مجوز شماره 1۴۰۰/۳۸۵۰ شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش قسمتی از زمین قطعه شماره 12 واقع در 
ش��هرک صنعتی به متراژ ۴۰۰ متر مربع متعلق به شهرداری به قیمت 
پای��ه 1۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی در درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
اقدام نماید و کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد مزایده تا 
ارائه پیش��نهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها در سامانه مذکور انجام 

خواهد شد. 

شهرداری نیر به استناد مجوز شماره 1۴۰۰/۳۸2۳ شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد نسبت به فروش قس��متی از زمین قطعه شماره 
2۰ واقع در ش��هرک صنعتی به مت��راژ 1۶۰۰ متر مربع متعلق به 
ش��هرداری به قیمت پای��ه ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال از طریق مزایده 
عمومی اق��دام نماید. متقاضی��ان می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مزایده و کسب اطالع بیش��تر تا تاریخ 1۴۰۰/12/2۶ به شهرداری 
 نی��ر مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تم��اس ۰۳۵۳2۶۵۳۳۴۴ تماس 

حاصل فرمایند. 
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فرزندتان را وسیله انتقام از همسرتان نکنید. با فرزندتان درد و دل نکنید و تا 
جاي ممکن محیط، شرایط، دوستان کودک را تغییر ندهید. او نباید حس کند 
زندگیش دگرگون خواهد شد. مدام به او یادآور شوید او مسئول اتفاقات نیست 

و کاري نمي توانست انجام دهد و فرزند خوبي است. به فرزندتان بگویید که ما 
هر دو تو را دوست داریم هرگز بدی همسرتان را به او نگویید. از فرزندتان به 
عنوان جاسوس استفاده نکنید فرزندتان را جایگزین همسرتان نکنید. زندگي 
او را با ورزش و دوست خوب پر کنید. مقابل فرزندتان با هم جدال و بگو مگو 
 نکنید. با فرزندانتان اوقات خوشي را بگذارید. نشان دهید دنیا به آخر نرسیده. با 
هم شاد باشید. در حضورشان گریه و زاري و ناله نکنید. چون کودک احساس 
مي کند جدایي پدر و مادر تقصیر اوس��ت و ارتباطات عاطفي خود را محدود 
مي کند. براي همین دوستي خوب برایش پیدا کنید و بگذارید تا جاي امکان 

کنار دوستش باشد. به خاطر رابطه خوب با پدر یا مادرش )همسر سابق شما( 
به او احس��اس گناه ندهید. هرگز در دل کودک امید واهي که پدر یا مادرش 
)همسر سابق شما( بر مي گردد را نکارید. به طور مداوم به او اطمینان دهید 
که تا آخر عمر کنارش خواهید ماند. یادتان باش��د نصف بدن رواني فرزندتان 
پدر و نیمه دیگر آن مادر اس��ت. خاطر فرزندتان را از عش��ق دو طرف آسوده 
کنید. هرگز دست و پاي فرزندتان را به خاطر دشمني با همسرتان قطع نکنید. 
هرگز به فرزندتان نگویید تو هم مثل بابات یا مامانت میش��ي یا تو هم لنگه 

باباتی /مامانتی.

 یادداشت 
 

  محمدرضا اسفندیار
 مشاور 

براي به حداقل رساندن آسیب طالق
 در فرزندمان چه كنیم؟
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بر اســاس اعالم دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری بالروس، الکساندر 
لوکاشنکو و والدیمیر پوتین پس از گفت وگوهایشان در مسکو بر سر 
مسئله حمایت متقابل در بحبوحه تحریم ها به توافق رسیده و گفتند 
که اگر اوکراین بخواهد، این درگیری هر آن قابل حل است. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، ناتالیا ایزمانت، دبیر مطبوعاتی ریاست 
جمهوری بالروس گفت: رهبران روسیه و بالروس روز جمعه در ارتباط 
با مهم ترین موارد از جمله قیمت های منبع انرژی، به لحاظ مفهومی 
 برسر گام های مشترک مرتبط با حمایت متقابل در ضمن فشار تحریم ها 

به توافق رســیدند. دبیر مطبوعاتــی رئیس جمهوری 
بالروس اعالم کرد، والدیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو، 
روسای جمهور روسیه و بالروس، بر سر عرضه مدل های 
مدرن تجهیزات نظامی به مینسک نیز به توافق رسیدند. 
ایزمانت بیان داشــت: در طول این مذاکرات طرف ها بر 

توســعه مجتمع نظامی-صنعتی و دفاع از »اتحادیه« دولت های دو 
کشــور تمرکز کردند. ما به ویژه، بر سر عرضه مدرن ترین مدل های 
تجهیزات نظامی از روسیه به بالروس در آینده نزدیک توافق کردیم. 

سخنگوی مطبوعاتی رهبر بالروس همچنین تاکید کرد: 
مسکو و مینسک معتقدند که در صورت تمایل کی یف، 
مناقشه اوکراین در هر لحظه قابل حل است. این سخنگو 
 تاکید کرد: ســران دو کشور وضعیت در دنیا، در منطقه 
و در اوکرایــن را به عنوان یک اولویــت تعیین کرده و 
به طور جامع در مورد آن بحث کردند. یکی از موضوعات اصلی در این 
پیش زمینه پیشــرفت مذاکرات که در بالروس در حال انجام است و 

همینطور دیدگاه های طرف های روس و اوکراینی بود. 

اگر اوکراین بخواهد، درگیری در هر لحظه قابل حل است
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل شبه قاره در 
گفتگو با آفتاب یزد ضمن اشــاره به برخــی تحوالت گفت: »ارتش 
پاکستان به این نتیجه رسیده که از بودن در سایه ی قدرت به عرصه ی 
قدرت وارد شود و این موضوع می تواند توازن غرب و شرق در پاکستان 
را دچار تغییراتی کند از جمله این که، میل و گرایش ارتش به غرب 
بیشــتر از احزاب این کشور اســت و این چرخش و گردش می تواند 

بسیاری از تحوالت منطقه ای را دستخوش تغییراتی کند.« 
پیرمحمدمالزهی در ادامه ضمن اشــاره به تمایل »عمران خان« به 
نزدیک شدن به شرق، موضوعی که برای اسالم آباد، بیشتر از آن که 
یک انتخاب باشــد یک اجبار و ضرورت است )!( خاطرنشان می کند: 
»اگرچه آمریکایی ها عماًل با پاکســتان میانه ی خوبی ندارند و از این 
کشور فاصله گرفته اند اما این گونه هم نیست که این کشور را دربست 
در اختیار چین و روســیه قرار دهند فلذا این احتمال که در روزها و 
ماه های آینده، برخی رویدادها، پاکستانی ها را مجاب کند تا بازهم به 
عنوان شریکی مطمئن برای کاخ سفید در منطقه محسوب شوند و 
از این بابت باید مطمئن باشیم که وضعیت نامعلوم سیاستگذاری های 
منطقــه ای ایران و افغانســتان نیز در کنار حرکت های رو به شــرِق 

اسالم آباد مد نظر مقامات کاخ سفید خواهد بود.« 

< هند پرتاب »غیرعمدی« یک موشک به پاکستان را تائید کرد
وزارت دفاع هند اعالم کرد نظامیان این کشور ناخواسته یک موشک به 
خاک کشور همسایه، پاکستان شلیک کرده اند. ارتش هند می گوید این 
پیش آمد »عمیقاً تاسف برانگیز« است اما این که کسی در این حادثه قربانی 
نشده مایه آسودگی است. چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه، وزارت 
خارجه پاکستان »نقض غیرموجه« حریم فضایی این کشور به وسیله 
یک موشک مافوق صوت از مبدا هند را به شدت محکوم کرد. پاکستان 
هند را متهم کرده که با این اقدام »عدم حساسیت« خود نسبت به صلح 
و ثبات در منطقه را اثبات کرده اســت. وزارت خارجه پاکستان درپی 
اصابت موشک به خاک این کشور سفیر هند در اسالم آباد را فراخواند و 
مراتب »اعتراض شدید« دولت پاکستان را به او ابالغ کرد. دولت پاکستان 
می گوید پرتاب »غیرمحتاطانه« موشک هند خسارت هایی به بار آورده و 
جان شهروندان غیرنظامی و پرواز هواپیماها بر فراز آسمان این کشور را 
به خطر انداخته است. وزارت دفاع هند در باره نوع موشکی که تصادفی 
پرتاب شده اطالعاتی منتشر نکرده و تقاضای خبرگزاری فرانسه برای ارائه 
جزئیات بیشتری از این حادثه را بی پاسخ گذاشته است. به گزارش منابع 
محلی موشک هندی فاقد کالهک انفجاری بوده و شامگاه چهارشنبه به 
یک منطقه مسکونی در پنجاب اصابت و به دیوار یک عمارت خسارتی 

جزئی وارد کرده است. 

< غیر عمدی اما به منزله ی یک هشدار
مالزهی، کارشــناس مسائل شــبه قاره با اشــاره به پیچیدگی ها و 
حساسیت های ریشه دار در روابط این دو کشور به آفتاب یزد می گوید: 
»اگرچــه روابط و اختالفات دهلی نو و اســالم آباد از پیچیدگی ها و 
حساسیت های باالیی برخوردار است اما می تواند این شلیک به زعم 
هندی ها؛ غیر عمدی )!( هشــداری به پاکســتان نیز طلقی شود تا 
مســئله ی کشمیر را تمام شــده فرض کند زیرا هند از مدت ها قبل 
کشمیر را بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر هندوستان اداره می کند 
ضمن آن که شــلیک غیرعمدی، غیرمحتاطانه و از سر غفلت هرگز 

نمی تواند برای پاکستانی ها پذیرفته شود.« 

< قانع نشدن پاکستان از توضیح هند درباره شلیک تصادفی موشک
توضیح هند درباره تصادفی بودن شلیک موشک به خاک پاکستان، 
اســالم آباد را قانع نکرد. پس از آنکــه دولت هند اعالم کرد پرتاب 
موشــک از این کشور به داخل خاک پاکستان به صورت غیرعمدی 
انجام شــده است، اسالم آباد قانع نشــد و خواستار انجام تحقیقات 
بین المللی در این باره شــد. وزارت دفاع هند در بیانیه ای اعالم کرد: 

»روز چهارشنبه عملیات متداول نگهداری و سرویس، موجب شلیک 
شدن تصادفی یک موشک شد. دولت هند به طور جدی درباره این 
اتفاق بازرســی انجام داد و دستور تشــکیل یک دادگاه تحقیق در 
ســطح باال را صادر کرد.« این وزارتخانه افزود: در نتیجه تحقیقات، 
مشخص شــد که »این موشک در ناحیه ای در پاکستان فرود آمده 
اســت.« در این بیانیه آمده است: »در حالی که این حادثه به شدت 
موجب تأســف عمیق اســت، همچنین مایه آسودگی است که در 
نتیجه این اتفاق تصادفی هیچ کس جانش را از دست نداده است.« 
با این حال مشاور امنیت ملی پاکستان اعالم کرد که توضیح دولت 
هند و اینکه پس از دو روز پذیرفته که به پاکســتان موشک شلیک 
کرده است، قابل قبول نیست و تحقیقاتی بین المللی در این زمینه 

را خواستار شد. 

< بازگشت ارتش به عرصه ی سیاست در پاکستان؟! 
حمله ی نظامی روسیه به اوکراین، رویدادی که صدها تحلیل و واکنش 
را به دنبال داشته است باعث شد تا برخی از مفسران بین المللی مدعی 
شــوند؛ این تنش در شرق اروپا قادر خواهد بود آتش جنگ در دیگر 

نقاط بحرانی جهان را شعله ور کند. 
رخدادهای چند هفته ی اخیر در پاکســتان، شــلیک یک موشــِک 
اشتباهی و غیر عملیاتی از سوی هند به اسالم آباد و برخی اعتراضات 
بــه عمران خان در کنار هم می تواند به این نقطه منتهی شــود که 
رویدادها و تحوالت سیاســی در پاکســتان در نهایت به کدام سمت 

حرکت خواهد کرد؟ 
پیرمحمد مالزهی در بخشــی از گفتگوی خــود با آفتاب یزد تأکید 
می کند: وضعیت این روزهای پاکســتان با توجه به تحرکات شدید 
گروه های اســالمگرا بــه گونه ای اســت که هر لحظه باید شــاهد 

بحران هایی در داخل و مرزهای پاکستان بود. 
وی می افزاید: تا پیش از تحوالت افغانستان، اسالمگراها در پاکستان 
به هسته ی اصلی قدرت کاری نداشتند یا به تعبیری ساده تر، حرفی 
از تغییر قدرت در این کشــور نمی زدند اما با پدیدار شدن »تحریک 
طالبان پاکستان« حال حرف از اسالمی شدن دولت پاکستان به میان 
آمده؛ موضوعی که می تواند اسالم آباد را با چالشی عمیق مواجه کند. 
مالزهی با اشاره به پیشــینه ی دخالت های ارتش در حوزه ی قدرت 
و سیاست می گوید: پیشترها، ارتش پاکســتان خود زمام امور را در 
دست داشت اما بعدها تصمیم بر این شد تا چهره هایی را حمایت کند 
و در سایه از مواهب قدرت استفاده کند اما با توجه به مجموعه ای از 
تحوالت منطقه ای و بین المللی احتماالً ارتش بازهم خود را بر مسند 
قدرت سوار کند و مثل گذشته ای نه چندان دور، نه در خفا که علنی 

دولت پاکستان را در اختیار داشته باشد. 
این کارشناس در بخش پایانی گفتگوی خود و در پاسخ به این پرسش 
که چرا کشورهایی با ساختارهای قدرت نظامی ها در نهایت به ارتش 
متکی می شــوند، می گوید: این باز می گردد به همان ساختارها که 
نمی تواند از حوزه ی قدرت و نفوذ نظامی ها خارج شود و خالصی پیدا 
کند اما در موضوع پاکســتان باید گفت با تمایل به شرق - روسیه و 
چین - از آن جایی که ارتش پاکستان تمایل و گرایش به غرب دارد 
شاید وقت آن باشد تا یک بار دیگر زمام امور در این کشور در اختیار 
ارتش قرار گیرد موضوعی که چندان دور از ذهن نیست مضاف بر این 
که احزاب کوچک از جمله حزب مردم نیز قادر نخواهد بود در این باره 

کاری انجام دهد یا مقاومت کند که این اتفاق رخ ندهد!

بررسی آخرین تحوالت اسالم آباد در گفتگوی آفتاب یزد با پیرمحمدمالزهی کارشناس روابط بین الملل

بازگشت ارتش به عرصه ی سیاست در پاکستان؟!

مراســم امضای پیش نویس یادداشــت تعهدات ایران برای کسب 
وضعیت »عضو دائم سازمان همکاری شانگهای« در تاشکند برگزار 
شــد. به گزارش ایسنا به نقل از ازبکســتان دیلی، مراسم امضای 
پروتکل مربوط به رایزنی های نمایندگان کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای و جمهوری اسالمی ایران روز جمعه در تاشکند، 
پایتخت ازبکستان برگزار شــد. در این سند پیش نویس یادداشت 
طرف ایرانی به منظور کســب وضعیت »عضو ســازمان همکاری 
شانگهای« به تصویب رسید. در این مراسم والدیمیر نوروف، معاون 
وزیر امورخارجه ازبکستان، روسای نهادهای دائمی سازمان همکاری 
شانگهای، هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو و به عالوه روسای 
نمایندگی هــای دیپلماتیک چین و روســیه در تاشــکند حضور 
داشتند. این سند نشــان دهنده آمادگی طرف ایرانی برای رعایت 
اهداف و اصول منشور سازمان شانگهای پس از عضویت، معاهدات 

بین المللی و اسناد مصوب در سازمان برای کمک به توسعه دوستی 
و همکاری های متقابل سودمند با کشورهای عضو در جهت افزایش 
اختیارات سازمان همکاری شانگهای در امور بین المللی و منطقه ای 

اســت. بنابراین گزارش، مرحله بعدی این روند امضای یادداشــت 
تعهدات در حاشــیه نشست آتی سران کشــورهای عضو سازمان 
شانگهای در سمرقند در شهریورماه سال آینده خواهد بود. پس از 
آن، سران کشورهای عضو به بررسی وضعیت ایران به عنوان »عضو« 
سازمان همکاری شانگهای خواهند پرداخت. والدیمیر نوروف در این 
مراسم ضمن ابراز خرسندی از عضویت ایران در سازمان شانگهای 
تصریح کرد: عضویت کشوری همچون ایران مسئولیت جغرافیایی 
سازمان همکاری شانگهای را گسترش می دهد و چشم انداز جدیدی 
را برای توســعه همکاری های منطقه ای باز می کند. این سازمان با 
اطمینان در حال حرکت به سمت همکاری گسترده بین قاره ای در 
محدوده وسیع اوراسیا است. وی ادامه داد: این، بدون شک به ما این 
امکان را می دهد که نگاهی تازه به موضوعات منطقه ای و دستورکار 

جهانی بیندازیم.

نماینده دائم عربستان در سازمان های بین المللی 
ادعاهایی علیه برنامه صلح آمیز هســته ای ایران 
مطرح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الیوم، 
عبداهلل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز، سفیر 
عربستان در اتریش و نماینده دائم این کشور نزد 
سازمان های بین المللی در وین در نشستی مدعی 
شد که کشــورش نگران »سیاست های ایران در 
نتیجه نبود گزارشات و اطالعات در خصوص امنیت 
نیروگاه هسته ای بوشهر است به ویژه اینکه ایران 
تنها کشوری است که نیروگاه هسته ای فعال دارد 
و تاکنون وارد توافق امنیت هسته ای نشده است«. 
وی در ادامه به گزارشات رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر نظارت در 
جمهوری اسالمی ایران با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت اشاره کرد. بن عبدالعزیز همچنین 
مدعی شــد که ایران با گســترش فعالیت های 
هســته ای خود به نقض برجــام ادامه می دهد و 
پایبندی به پروتکل های الحاقی را متوقف کرده 
است! نماینده سعودی در سازمان های بین المللی 
در بخــش دیگری از اظهــارات خود مدعی عدم 
همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
عدم انجام مطالبات این آژانس شد. وی در ادامه 

ایران را به تعلل و اتخاذ سیاست های گمراه کننده 
در توافق کنونی متهم کرد و بر اهمیت وجود توافق 
فراگیرتر، قوی تر و طوالنی تر تاکید کرد. این مقام 
سعودی در ادامه خاطرنشان کرد: عربستان ایران 
را به همکاری کامــل با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و عدم اتخاذ سیاست تعلل دعوت می کند 
به ویژه اینکــه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی سفرهای متعددی به تهران داشته است و به 
منظور ایجاد راه حل برای اختالفات موجود، تالش 
خستگی ناپذیری داشته است. عربستان از ایران 
خواسته است که از ایجاد تنش ها جلوگیری کند و 
امنیت و ثبات منطقه را در معرض خطر قرار ندهد 
و به طور جدی وارد مذاکرات در چارچوب برجام 
شود. نماینده عربستان در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین همچنین گفت: عربستان از تمام 
تالش های بین المللی برای ممانعت از دستیابی 
ایران به سالح هسته ای حمایت می کند و امیدوار 
است که کشورهای عضو نیز به طور کامل از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن برای تداوم 
تالش های در راســتای مقابله با اشاعه هسته ای 
حمایت کنند و این امر ثبات و امنیت را در منطقه 

خاورمیانه و جهان محقق می کند.

یک رسانه انگلیسی با اعالم اینکه سرکرده جدید 
داعش برادر ابوبکر البغدادی است، نام اصلی وی 
را فاش کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز 
به نقل از دو منبع امنیتی عراقی فاش کرد که نام 
واقعی »ابو الحسن الهاشمی القرشی«، سرکرده 
جدید داعش »جمعه عوض البدری« بوده و وی 
برادر بزرگ تر ابوبکر البغدادی، ســرکرده اسبق 
این گروه تروریستی اســت. رویترز همچنین 
به نقــل از یک منبع امنیتی غربی گزارش داد 
که البغدادی و البدری برادر بودند اما مشخص 
نیســت که کدامیک بزرگ تر هستند. یکی از 
منابع امنیتی عراقی مذکور در این باره تصریح 
کرد: البدری تندرویی است که در سال ۲۰۰۳ 
به گروه های تندرو ســلفی پیوست و به عنوان 
همراه شــخصی دائمی البغدادی و مشاور او در 

مسائل حقوقی شناخته می شد. 
وی گفت: البدری بــرای مدت طوالنی رئیس 
مجلس شــورای داعش بــود، این مجلس یک 
گروه متشــکل از سرکرده های داعش است که 
مســائل مربوط به جهت گیری استراتژیک این 
گــروه را مدیریت می کنــد و تصمیم می گیرد 
که چه کسی »خالفت« را در صورت کشته یا 

دستگیر شدن سرکرده به دست بگیرد. رویترز 
در ادامــه گزارش داد؛ در تحقیقی که توســط 
هشام الهاشمی، کارشناس فقید عراقی در امور 
داعش انجام شــد و در سال ۲۰۲۰ به صورت 
آنالین منتشر شد، آمده است که البدری رئیس 
مجلس شورای پنج نفره داعش است. مقامات 
امنیتی و تحلیلگران عراقی معتقدند که سرکرده 
جدید داعش مسیر البغدادی را دنبال می کند 
و تالش خواهد کرد تا حمالتی را در سرتاســر 
عراق و ســوریه انجام دهد و حتی ممکن است 
دیــدگاه و روش خاصی بــرای نحوه انجام این 
حمالت داشته باشــد. یکی از دو مقام امنیتی 
عراق به رویترز گفت: البــدری اخیراً از طریق 
مرز ســوریه که در آنجا پنهان شــده بود، به 
عراق آمده اســت. وی همچنین اعالم کرد که 
ســرکرده جدید داعش دو برادر دیگر نیز دارد 
که یکی از آن ها از چند ســال گذشته توسط 
دستگاه های امنیتی عراق دستگیر شده است. 
این مقام عراقی ادامه داد: مشــخص نیست که 
برادر دوم درحال حاضر کجا اســت اما احتمال 
داده می شــود که او نیز یک فرد تندرو و عضو 

داعش باشد.

ادعای نماینده عربستان در وین 
علیه برنامه هسته ای ایران

رویترز: سرکرده جدید داعش 
برادر البغدادی است

سیاسی

وزارت دفاع هند در بیانیه ای اعالم کرد: 
نقص  اســفندماه،  مارس/هجدهم  نهم 
فنی، منجر به پرتاب اتفاقی موشــکی به 
سمت پاکستان شــد. دولت هند ضمن 
اتخاذ موضع جدی، دستور داده است که 
تحقیقات الزمــه درباره این حادثه انجام 
شــود. وزارت دفاع هندوستان، نسبت 
به واقعه پیش آمده ابراز تاســف جدی 
و عذرخواهــی کرده اســت. وزارتخانه 
دولت  کــرد،  اعالم  همچنیــن  مذکور 
از  و  اتخــاذ کرده  نگاهی جدی  دهلی نو 
دادگاه عالی کشور خواسته تا در این باره 
پاکستان  مقام های  انجام دهد.  تحقیقاتی 
گفته اند که این موشک مسلح نبود و در 
حدود ۵۰۰ کیلومتری اســالم آباد اصابت 
کرد. مالزهی کارشناس مسائل شبه قاره 
به آفتاب یــزد می گوید: تنش و اختالف 
بین هند و پاکستان به آن اندازه پیچیده 
و حساس است که همین شلیک اشتباهی 
و غیرمحتاطانه نیز می تواند به عنوان یک 
هشدار از ســوی مقامات دهلی نو تلقی 
شود؛ موضوعی که در کنار دیگر حوادث 
فی مابین این دو کشــور حتی قادر است 

سطح تنش را افزایش دهد! 

مکث

یک رسانه صهیونیستی در تحلیلی نوشت که این 
رژیم بدون حمایت های آمریکا و غرب حتی یک 
روز دوام نمی آورد و قدرت نظامی نمی تواند جای 
این حمایت ها را پرکند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایگاه خبری عربی ۲۱، روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص در تحلیلی نوشــت که اعتماد و اتکای 
رژیم صهیونیستی بر گســترش قدرت نظامی 
منجــر بــه محافظت از ایــن رژیــم و جایگاه 
بین المللی آن نخواهد شد. در این تحلیل با اشاره 
به اینکه جنگ اوکراین می تواند به راست گرایان 
اســرائیل درس بدهد آمده اســت: اســرائیل 
 بدون حمایت های غرب هیچ اســت و اگر این 
حمایت ها نبود این رژیم ســال ها پیش از روی 
زمین محو می شــد. بنابراین بمب ها از اسرائیل 
محافظت نمی کنند بلکه جایگاه بین المللی شبیه 
به جایگاه ابرقدرت ها که اسرائیل برای خودش 
ایجاد کرده باعث شــده اســت که ترس در دل 
نصف کشــورهای جهان بیندازد. در این تحلیل 
آمده است: به همین دلیل اسرائیل باید از جنگ 
اوکرایــن درس عبرت بگیرد و به قدرت نظامی 
اکتفا نکند. هیچ کس به تنهایی نمی تواند پیروز 
شــود بلکه نیاز به جایگاه بین المللی قدرتمند 
 دارد و این امر با توســعه پهپادهای بمب افکن 

محقق نمی شود. 
نویســنده در ادامه بــا انتقــاد از رویکرد رژیم 
صهیونیســتی در اعتقاد افســانه ای به قدرت 
نظامی و بــاور این رژیم به اینکــه »اگر ارتش 
نبود ما اکنون در دریا بودیم« نوشــت: این یک 
باور گمراه کننده اســت و علیرغم نیاز به قدرت 
 نظامی، اگــر جامعه بین المللی نبود اســرائیل 

از بین می رفت. 

در بخشی از این تحلیل آمده است: قدرت نظامی 
اسرائیل به طور کامل به کمک های آمریکا وابسته 
است و این رژیم بدون آمریکا حتی یک روز دوام 
نمی آورد، اگر آمریکا از دادن یک پیچ و مهره به 
اســرائیل ممانعت کند تمام ابزارهای جنگی آن 
تعطیل خواهد شد. اساس قدرت اسرائیل درپی 
جایگاه ویژه ای اســت که برای خود ایجاد کرد 
و همین مســئله باعث شد که جهان از اسرائیل 
بترســد و در برابر فعالیت ها و اقدامات وقیحانه 
آن ســکوت کند. این ســکوت به دلیل نیروگاه 
هسته ای دیمونا نیســت بلکه به دلیل فاجعه و 
احســاس گناهی است که جهان دارد و اسرائیل 
می داند که چگونه از این امر در راســتای منافع 
خودش استفاده کند. حمایت موسسه یهودیان 
درکنار حمایت های بی اندازه واشنگتن از اسرائیل، 
جایگاه و قدرت بین المللی کنونی را به این رژیم 
داده است. نویسنده در این تحلیل تاکید می کند 
 که اگر رژیم صهیونیستی به اعتماد و اتکای خود 
به قدرت نظامی ادامــه دهد، جایگاهش از بین 
خواهد رفت و حفظ این جایگاه وابسته به همکاری 
با جامعه بین المللی است نه پشت کردن به آن. در 
این تحلیل همچنین آمده اســت که باالخره در 
یکی از روزها، جهان از رفتارهای وقیحانه اسرائیل 
خسته خواهد شد و این روز نزدیک است. نویسنده 
در پایان آورده است که جنگ اوکراین می توانست 
فرصتی برای تفکر متفاوت اسرائیلی ها باشد و از 
این طریق متوجه می شدند که بدون حمایت های 
جهان، بقا امکان پذیر نیست، همچنین مخالفت 
کردن با تصمیمات جهانی و از دور تماشا کردن 
فجایع نمی تواند حمایت های جهانی را به همراه 

داشته باشد.

مدیران ناپاسخگو 
یا بی اعتنا به مردم؟

ادامه از صفحه اول:
حال، بی تفاوتی روابط عمومی ها به افکار عمومی 
باعث شــده مردم از بی تدبیری و بی مدیریتی 
مسئوالن عصبانی شوند. و این در حالیست که 
بی تفاوتی مذکور سبب گردیده گالیه های مردم 
 و جامعه ضرب پیدا کرده و جلوه نامناســبی 

داشته باشد. 
در این میان، رســانه ها نیز علیرغم میل باطنی 
خود و به دلیل کاهلی روابط عمومی ها مجبور 
هستند باالترین مقام ارشد دستگاه های اجرایی را 

مخاطب قرار دهند. 
البته مشکل فقط همین موضوع نیست. متاسفانه 

گاهی در ایــن بین روابط عمومی ها نه تنها به 
وظایف ســازمانی خود عمل نمی کنند بلکه 
پیام رسان خوبی نیز به مدیر مربوطه نیستند و 
سعی در ماله کشی موضوع دارند. مگر اینکه 
برحسب اتفاق مدیر ارشــد متوجه موضوع 

گردیده باشد و واکنش نشان دهد! 
فلذا دلســوزانه پیشنهاد می شود دولت محترم 
ضمن اینکه کارشــناس روابــط عمومی ها 
را از افــراد کاربلد و دلســوز انتخاب نماید، 
دستگاه های اجرایی را نیز موظف به پاسخگویی 
کند. بی اعتنایی و بی توجهی به افکار عمومی 
خسارت های جبران ناپذیری به همراه خواهد 
داشت. دولت محترم لطفا این توصیه را جدی 
بگیرد. شرایط و اوضاع جامعه گواه می دهد که 
باید نســبت به مسائل فوق حساسیت داشت. 

آالرم های اجتماعی را خوب گوش دهیم!

دوئل کالسیک غرب و شرق 
بر سر اوکراین

ادامه از صفحه اول:
پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، 
کانادا، فرانســه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و 
ایاالت متحده اعالم کردند که دخالت روســیه 
نقض تفاهم نامه بوداپســت و نقض تعهدات در 
قبال اوکراین که تحت امضای سرگئی الوروف 
و دیگران به ســازمان ملل متحد منتقل شده 
بود، و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین 
اســت. در ۴ مــارس ۲۰۱۴، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، در پاســخ به سوالی در 
مورد نقض تفاهم نامه بوداپست، وضعیت کنونی 
اوکراین را به عنــوان یک انقالب توصیف کرد 
و گفت »یک کشور جدید بوجود آمده است، با 
این وضعیت و در رابطــه با این دولت، ما هیچ 
ســند اجباری را امضا نکرده ایم.« روسیه اعالم 
کرد که هرگز متعهد نبوده است که »هر بخشی 
از جمعیــت غیرنظامی اوکرایــن را بر خالف 
میل خود مجبور به مانــدن در اوکراین کند.« 
روسیه اعالم کرد که ایاالت متحده تفاهم نامه 
بوداپســت را نقض می کندومیدان اروپا )موج 
اعتراضات و ناآرامی در اوکراین در سال ۲۰۱۳( 
را یک کودتای تحریک شــده توســط ایاالت 
متحده توصیف کــرد. در آن زمان اوکراینی ها 
بــر این باور بودند که امضــای کلینتون رئیس 
جمهور آمریکا، بوریس یلتسین رئیس جمهور 
روســیه و جان میجر نخســت وزیــر بریتانیا 
تضمینی اســت و باور داشتند که دنیای آینده 
دنیای گفتمان هاســت نه دنیای موشک ها تن 
به یک توافق تحمیلی دادند تا آینده اقتصادی 
و ســلطه گری قدرت های جهانی را از سر خود 
بازدارنــد اما چنین نبود و بعد از قرارداد ۱۹۹۴ 
اوکراین به یکی از فقیرترین کشورهای اروپای 
شرقی تبدیل شد و طی دو دوره متوالی شاهد 

بروز انقالب های رنگی در آن شــد. جنگ امروز 
اوکراین جنگ بر ســر قدرت آمریکا و روســیه 
خواهد بود، اما اوکراین تنها کشــوری نبود که 
با اتکا به معاهدات بین المللی و کشورهای غربی 
امنیت خود را تامین کند. در سال ۲۰۰۳ لیبی 
نیز درگیر چنین سرنوشت تلخی شد. در همین 
سال قذافی تاسیسات هسته ای لیبی را از بین 
برد و آن ها را سوار برکشتی و تحویل غرب داد 
تا زمانی که کشــوری به لیبی تجاوز کرد مورد 
حمایت غرب و ناتو قرار گیرد اما بعد چند سال 
که لیبی دچار آشوب شد انگلیس اولین کشوری 
بود که به لیبی حمله کرد و ســپس نیروهای 
ناتــو بودند در آن زمان رییس جمهور آمریکا با 
تقویت شبه نظامیان عمال وارد جنگ شد قذافی 
چاره ای جز فرار نداشت چون قدرت بازدارندگی 
 خود را از دســت داده بود و توان موشکی برای 

مقابله نداشت. 
جنگ بین روســیه و اوکراین بــه مثابه چک 
ســفید امضایی برای آمریکا است تا با استفاده 
از آن بتواند برای تحقق منافع ژئواســتراتژیک 
و اقتصــادی خود هرجا که مایل بود به مداخله 
نظامی دست بزند از این رو پیش بینی میشود 
که جنگ هایی که در قرن ۲۲ به وقوع می پیوندد 
برای تضعیف کردن توازن قدرت در بلوک های 
مختلف خواهد بود به این منــوال ابرقدرت ها 
هزینه های هنگفــت و خطرات مداخله نظامی 
 را تقبل می کننــد در حالی که موفقیت در آن 

به نفع دیگران است. 
در دهه های اخیر سیاست تحت تاثیر گسترش 
ســالح های گرم و مدرن و بــه ویژه تحت تاثیر 
افزایش نفوذ کلیشه ها و فرهنگ های غربی قرار 
گرفته اســت از جمله آثــار چنین جنگ هایی 
افسارگسیختگی خشونت اســت که پیامد آن 
ترکیب کالشینکف و هالیوود است یعنی ترکیبی 
از ساده ترین اسلحه روسی و نمایش مبالغه آمیز 
خشونت در فیلم های سینمایی آمریکایی و ورای 

آن تسخیر کی یف خواهد بود.

اژدهاکشان 
در شب عید!

ادامه از صفحه اول:
قشون سرخابی در آستانه فصلی سبز برای نمایشی 
دراماتیک در مرتع یشــمی آماده می شوند و به 
این فکر می کنند که با شلیک تیر خالص در روز 
مبادا سر از سیاره خوشبختی درآورند و میلیون ها 
دوآتشه ســنجاق شده به غم و اندوه را به آسمان 

هفتم رهنمون کنند. 
نبــرد فرهاد و یحیی در دربی شــاید بتواند پازل 
قهرمانی را تکمیل کند و یکــی از دو فرمانده را 
به آغوش جاده های متروک بیندازد. از یک طرف 
فرهاد با مــات کردن قرمزها و کشــتن اژدهای 
مخوف فاصله دو تیم را به ۹ امتیاز خواهد رساند 
وخیز بلندی بــرای فتح جام در ایســتگاه آخر 
برخواهدداشــت و از طرف دیگر یحیی با تحمیل 

اولین ناکامی به اردوگاه حریف، صدای نفس های 
خود و شاگردانش را به گوش آبی ها خواهد رساند و 
معادالت چند مجهولی را پیچیده تر خواهد کرد. در 
واقع گرفتن گریبان فرهاد در روزی که قرار است 
ســکوها با غلغله و هورا آشتی کنند صورت های 
پسران یکه تاز لیگ را مچاله خواهد کرد تا آخرین 
هفته هــای لیگ به جایی برای مــردن و بردن و 

منهزم شدن بدل شود. 
تب لیگ بــا هر حیلتی پاییــن نمی آید و همه 
منتظرند تا با پایــان دربی پیش رو ببینند کدام 
مربی کف ورزشــگاه افتاده و به چهره ای از نفس 
افتاده بدل خواهد شد و کدام مربی بیش از پیش 

احساس زنده بودن خواهد کرد. 
نه ترس و نه ترحم تاثیری در نتیجه ماراتنی که 
قرار است خبر کشته شدن یازده سرباز را در جنگی 
فرا قبیله ای به گوش ها برساند نخواهد داشت. پس 
پلک نمی زنیم و به این فکر می کنیم که دربی با 

تمام دردسرهایش آخر دنیاست. همین.
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درس عبرت جنگ اوکراین؛ 
بمب و موشک اسرائیل را نجات نمی دهد



شکست دادن کرونا 
پس از ۵۴۹ روز! 

کوویــد۱۹ زندگی میلیون ها نفر در سراســر 
جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. با این 
حال شاید همه این افراد مانند »دونِل هانتر«، 
یک شــهروند اهل نیومکزیکو ایاالت متحده 
آمریــکا پس از ابتالء به کرونا دچار مشــکل 
CTV News نشــده باشــد. بنا به گزارش 
آقای هانتــر پس از ابتال بــه کرونا به مدت 
۵۴۹روز در بیمارســتان در جــدال بــا این 
بیماری بود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
او از ســپتامبر ۲۰۲۰ در بیمارستان بستری 
شــده بود. با این حال هانتر پس از گذشت 
بیش از یک ســال ســرانجام هفته پیش به 
خانه اش در روزول در نیومکزیکو منتقل شد. 
او در مدت بســتری شــدنش در بیمارستان 
از دســتگاه ونتیالتــور )تنفــس مصنوعی( 
اســتفاده می کــرد و بیش از یک ســال با 
کرونا نبرد کرد. ســرانجام در تاریخ۴ مارس 
هانتر بهبودی کامل خود را به دســت آورد 
و با شکســت کرونا به خانه اش بازگشــت. او 
پس از بازگشــت به خانه مورد استقبال گرم 
خانواده، دوستان و اقوامش قرار گرفت. اقوام 
هانتر با بادکنک، گل و شــیرینی به استقبال 
او رفتند. مورد ابتالء هانتر به کرونا در حالی 
موردی غیرمعمول شــمرده می شود که در 
موارد عادی فرد معمــوال یک یا دو هفته یا 
در مواردی خاص یک تا دو ماه بستری شدن 
در بیمارستان سپری می کند. بنا به گزارش 
CNN این مرد ۴۳ســاله پــس از ابتالء به 

کرونــا در ۹ بیمارســتان در ۲ ایالت آریزونا 
و نیومکزیکو آمریکا بستری شده بود. وی از 

سال ۲۰۲۰ تحت درمان با ونتیالتور بود. 

آفتاب یزد- گروه شــبکه: از روز جمعه تا 
به االن شرایط بدی به خاطر طوفان گرد و 
خاک بر استان یزد حاکم است. گرد و خاکی 
که از آن به خاطر ســرخ بودنش، به عنوان 
این طوفان  نام می برند. شدت  نادر  اتفاقی 
به حدی است که چشم چشم را نمی بیند، 
بســیاری از راه ها مسدود شده و مدارس و 
است.  کشانده  تعطیلی  به  را  مهدکودک ها 
تصادف های جاده ای که از این رهگذر در یزد 
رخ داده است هم جای خود دارد. مردم یزد 
می گویند چنین طوفانی تا به حال بی سابقه 
بوده است. اما آنچه که باعث شگفتی آن ها 
شده رنگ سرخ این طوفان است. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان می گوید: 
»علت رنگ قرمز ایــن تندباد وجود خاک 

رس و ادغام آن با گرد و غبار است«. 

< پیامدهای طوفان
همانطور که گفته شد شدت طوفان و گرد و 
خاک ناشی از آن به حدی بود که بخش هایی 
از اســتان در تاریکی فرو رفت و آسمان به 
رنگ قرمز شد، زندگی عادی مردم از رونق 
افتاد، رفت و آمــد خودروها کند گردید و 
شــهر خالی از رهگذران شد و بسیاری از 
مغازه ها تعطیل گردیــد. اما در مورد دیگر 
پیامدهای این طوفان عجیب، محسن حرازی 
زاده مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
یزد گفت: »به علت شــرایط جوی و طوفان 
شــدید در محور نایین بــه اردکان، چند 
تصادف زنجیره ای رخ داد. مجموعا 29 مورد 

تصادف با ۵9 مصــدوم در این روز به ثبت 
رسید که1۳ نفر دچار تنگی نفس شدند و 
11 مورد بیماری قلبی گزارش شد. همچنین 
1۵0 نفر در طوفان محــور اردکان- نایین 
گرفتار شده بودند که به منطقه امن انتقال 
یافتند.« از سوی دیگر شیشه فروش مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان از ورود 
خســارت به 16۵ اصله درخت در مناطق 
شــرقی و 220خودرو خبر داده گفته است: 
»2۳پایه برق و 1۷ســقف شیروانی و دیوار 
باغ سقوط کرد و 4 ســازه گلخانه ای دچار 
آسیب شــد، همچنین 4۵0 نفر در جاده ها 
اسکان اضطراری داده شدند.« اما مدیرکل 
با  مدیریت بحران اســتان یزد در گفتگو 

ایرنا گفت: »این طوفــان حدود پنج هزارو 
۷۵0میلیارد ریال به اســتان خسارت وارد 
کــرد.« محمدعلی ملک ثابــت افزود: »از 
مبلغ یاد شــده 2 هزار و ۵00 میلیارد ریال 
به بخش راه و تاسیسات زیربنایی، یکهزار و 
900 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و دام 
و یکهزار و ۳۵0 میلیارد ریالی بخش اماکن 
مسکونی، تجاری و صنعتی زیان وارد شد.« 
وی اظهار داشت: »متاسفانه به علت اینکه 
طوفان به همراه شــن و ماسه بود خسارت 
قابل توجهی به بخش های مختلف وارد کرد«. 

< واکنش کاربران
این طوفان که مورد توجه کاربران شبکه های 

اجتماعی قرار گرفته، واکنش آن ها را در پی 
داشته است. 

یکی از کاربران در این باره نوشت: »نزدیک 
عید که میشه یزد اینجوریه که میگه آخی 
عیده مردم دارن خونه تکونی میکنن بزار 
یه طوفان ســرخ به عنوان عیدی براشون 

بفرستم«. 
کاربر دیگری گفته است: » تابستون که دو 
هفته یکبار طوفان میاد تو یزد اما هیچوقت 
شدتش اینجوری نبود، هوا کامال سرخ شده، 

چشم چشمو نمیبینه«. 
دیگری نوشت: »چندین ساله ما داریم خاک 

میخوریم هیچکی به فکر نیست«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: 
» قضیه طوفان ریزگردها داره جدی میشه 

اگه فکری نکنن کل کشور درگیر میشه«. 
کاربران دیگر نوشــته اند: »دوستان عزیز 
همشهری خداقوت...ان شــاءاهلل از فردا با 
تموم شــدن طوفان میریم برای راند دوم 
خونه تکونــی«، »طوفان یزد داره قفل های 
جدیدی رو باز میکنه برای هر مرحله«، »جز 
دیدن طوفان شن و بوران دیگه چه بالهای 
طبیعی ای باید تو کویر آنالک شه؟ امروز از 
نایین به سمت یزد طوفان شن خیلی شدید 
بود، چندین تصادف زنجیــره ای و باالی 
ده تا کامیون چپه شــده بودن!«، »طوفان 
یزد به قدری بده که من شــب با ماسک 
اسفند  بخوابم«، »طوفان هفته ی آخر  باید 
هرســاِل یزد، ارتباط مستقیم داره با تموم 

شدن پروسه خونه تکونی«.

واکنش به یک پدیده طبیعی در دارالعباده

طوفان سرخ در یزد
بدن عضالنی یک کانگورو! 

تصاویر خنده دار یک 
کانگورو ۲ متری که 
هنگام آفتاب گرفتن 
استرالیا عضالت  در 
را  خود  چشــمگیر 
در  می کشد،  رخ  به 
شبکه های اجتماعی 
منتشــر شده است. 
فــرارو،  گزارش  به 

خانم دبورا شوتز ۵۰ ساله، عکس هایی از این 
کانگــورو قرمز نر را در پــارک حیات وحش 
کلیلند استرالیا ثبت کرده است. در این عکس 
کانگورو روی علف ها زیر یک درخت در حال 
چرت زدن اســت و اینگونه به نظر می رســد 
که عضله های بدنــش را به نمایش می گذارد. 
شوتز گفت که کانگورو علیرغم ظاهر سختش، 
وقتی زیر آفتاب بعدازظهر چرت می زد، بسیار 
آرام بــود. با این حال او گفــت که به حیوان 
نزدیک نشد، زیرا حیوانات مهربان در صورت 
احســاس خطر از خود محافظت می کند. وی 
گفت که این کانگورو قرمز بزرگ است. وقتی 
می ایستد، باورنکردنی به نظر می رسد. عضالت 
او قطعاً بزرگ بودند. بر اساس گزارش نشنال 
جئوگرافیک، کانگوروهای قرمز بسیار قدرتمند 
بوده و بزرگترین کیسه داران در جهان هستند. 
نرهــای آن اغلب تا ۹۰ کیلوگــرم وزن دارند 
و به ســرعت بیش از ۵۶ کیلومتر در ســاعت 
می رســند. آن ها همچنیــن می توانند با یک 

جهش ۷ متر بپرند.

اگر جای 
زلنسکی بودم!

ادامه از صفحه اول:
مــن اگر جای زلنســکی بودم بــه جهانیان، 
بخصوص روســیه و کشــورهای غربی اعالم 
می کردم، کی یف بی طرف، برای هیچ کشوری 
تهدید به شمار نمی رود، بلکه اوکراین فرصتی 
طالیی برای ســرمایه گذاری و تجارت اســت. 
حتی صنایع و تکنولوژی هســته ای کشــورم 
که از چرنوبیلش پیداســت ) به لعنت خدا هم 
نمــی ارزد ( را تقدیم پوتین می کردم تا حالش 
را ببرد و فقط و فقط از ظرفیت و پتانسیل های 
فراوان کشــورم در راستای رشد و شکوفایی و 
رفاه ملت بهره می بردم. منافع ملی کی یف در 
تاریکی هم کامالً چراغانی است و در این میان 
مردم کشورم را در به دست آوردن زندگی بهتر 

هدایت می کردم.  

حداقل حقوق 
در قامت مثال نقض!

ادامه از صفحه اول:
بگذریم از بخش هایی که با بی شــرمی تمام، 
در ماه های پایانی سال حقوق فعلی و تصویب 
شــده کارکنان خــود در بخــش دولتی را به 
بهانه ی کمبود بودجه نــه تنها اضافه، که کم 

هم کرده اند. 
اسفند کم فروغ امســال، نبود توان خرید در 
مردم، کودکان مغموم که عید برای آنان در نو 
شدن معنی دارد و شرایط تلخی که عصاره ی آن 
در جمله ی قصار صادقانه رئیس اتحادیه میوه و 
تره بار بیان شده است: کمبود میوه نداریم چون 
مردم توان ]خرید و[ مصرف ندارند، به روشنی 
گواهی می دهد که جیب های مردم دیگر تاب 
زیستن عادی و معمولی را هم ندارد و اگر کاری 
-میان مدت و بلندمدت- در این زمینه نشود 
زوال امید و آرزوهای انســان هایی که داشتن 
یک زندگی معمولی برایشــان تبدیل به رویا 

شده است، حتمی خواهد بود.
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الغیاث حافظ نامه  درمان  نیســت  را  ما  درد 
الغیاث پایان  نیســت  را  ما  هجر 

تفسیر: در خبرها آمده: سارقان سنگ قبر ها را هم سرقت می کنند. 
حافظ می گوید فریاد که ســرقت ها پایانی نــدارد به قبور هم رحم 

نمی کنند. مراقب سنگ قبر حافظ باشید!

 KFC مشــتری زن با پیداکردن کرم در غذای رســتوران معروف
شوکه شــد. این زن به همراه همسرش در خانه در حال سرو مرغ 
سرخ شــده بودند که ناگهان یک کرم را در داخل غذای خود پیدا 
کرد. بنا به گزارشWales Online، »جودی بیشاپ« و همسرش 
 Ebbw Vale این غذا را جمعه شب از شعبه رستوران فست فود
سفارش داده و در حال لذت بردن از آن بودند که این اتفاق رخ داد. 
به گزارش عصرایران، این زوج هر کدام یک وعده غذای تک نفره را 
سفارش داده بودند که شامل مرغ، دو بال داغ و دو فیله بود. جودی 
زمانی که غذا را در بشقاب خود رها کرد و پس از آوردن نوشیدنی از 
یخچال به آشپزخانه بازگشت متوجه حرکت چیزی کوچک و تیره 
در قسمت باالی مرغ شد. این زوج گفتند این حشره یک کاترپیالر 
)کرم پیله ساز( بود. در ویدئویی که آن ها در فضای مجازی منتشر 

کردند این حشــره در حالی که روی بشقاب می چرخد و به آرامی 
روی تکه ای از مرغ سرخ شده تکان می خورد دیده می شود. جودی 

در این باره گفت: »ما این دو وعده را برای شام سفارش داده بودیم. 
ما مقداری از غذای خود را خورده بودیم و همه چیز عالی بود. من 
برای آوردن نوشیدنی از سر میز بلند شدم. بعد از بازگشت متوجه 
حرکت چیزی در امتداد اســتخوان مرغ شدم. وحشتناک بود. تکه 
دیگــری از مرغ در دهان من بود و خدا می داند ممکن اســت این 
)کرم( در چند مرغ دیگر وجود داشــته باشد.« او گفت که بارها با 
رستوران KFC تماس گرفت تا در مورد این اتفاق شکایت کند، اما 
در حالی که در این مورد به این زوج بازپرداخت انجام شــده آن ها 
می گویند باید کارهای بیشتری انجام شود. جودی افزود: »ما پول 
خود را پس گرفتیم، اما این کافی نیست. پیداکردن چنین چیزی 
در غذا منزجرکننده است. چگونه آن ها می توانند به راحتی از این 

قضیه فرار کنند و در این مورد پاسخگو نباشند.«

فرانســه چندین اثــر هنری که قــرار بود در 
نمایشــگاه موزه کرملین به نمایش گذاشــته 
شــوند را پس گرفت. به گزارش ایسنا، فرانسه 
۱۵ اثر هنــری که قرار بود در نمایشــگاه ماه 
آینده موزه کرملین واقع در مســکو به نمایش 
گذاشــته شــوند را پس گرفت. پیــش از این 
بریتانیا، اســپانیا و اتریش نیز آثار امانتی خود 

را پــس گرفتــه بودند. در بحبوحه پســرفت 
روابط بین روســیه و جامعه جهانی فرهنگی، 
موزه کرملین اعالم کرد، برگزاری نمایشــگاه 
»دوئــل« را به زمان دیگــری موکول می کند. 
فرانسه با ۱۵ اثر هنری بیشترین سهم را در این 
نمایشگاه داشــت. قرار بود این آثار از برخی از 
معتبرترین موسسات فرهنگی فرانسه همچون 
»موزه لوور« و »کتابخانه ملی فرانســه« به این 
نمایشگاه امانت داده شوند. به گزارش روزنامه 
»لوموند«، وزیر فرهنگ فرانســه درباره حضور 
فرانسه در رویدادهای فرهنگی روسیه بیان کرد: 
»حضور ما می تواند به عنوان نشانه ای از وجود 
اختالف در بین کشورهای اروپایی تعبیر شود.« 
نمایشــگاه موزه کرملین برای برگزاری از سوم 

مارس تا ۱۶ ژوئن برنامه ریزی شده بود.

چهار بازیکن پینگ پینگ زنان بدون کادر فنی و 
سرپرستی به مسابقات قطر اعزام شدند. به گزارش 
ایسنا، رقابت های فیدر دوحه قطر از ۲۲ اسفند 
آغاز می شــود و چهار پینگ پینگ باز زن ایران 
بدون کادر فنی و سرپرستی به مسابقات اعزام 
شــده اند. ندا شهسواری، شیما صفایی، مهشید 
اشتری و مریم صامت چهار پینگ پنگ باز اعزامی 
ایران هستند که فدراسیون آن ها را به تنهایی 
به قطر اعزام کرده تا در مسابقات دوحه شرکت 
کنند. حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی است 
که اعزام نشــده از طرفی سرپرستی هم همراه 
با تیم اعزام نشده تا در جریان مسابقات همراه 
بازیکنان باشــد. سوال اینجاست که چه کسی 
باید هدایت فنی بازیکنان را در جریان مسابقات 
بر عهده بگیرد و با بررسی دقیق آن ها به نقاط 

ضعف و قوتشان پی ببرد تا در مسابقات مهمی 
که پیش روی پینگ پنگ زنان است از این تجربه 
اســتفاده کند؟ از طرفی اگر مشکلی برای زنان 
پینگ پنــگ ایران به وجود بیاید چه کســی 
باید به آن رســیدگی کند؟ آیا اعزام تیم بدون 
 کادر فنی و سرپرستی در شأن تنیس روی میز 

ایران است؟

فرانسه چندین اثر هنری را 
از نمایشگاه روس پس گرفت

اعزام زنان پینگ پنگ ایران به قطر 
بدون سرمربی و سرپرست! 

براساس اعالم ســازمان بهداشت جهانی نرخ 
شیوع اختالالت روانی در دوران کرونا نسبت 
به قبل از کرونا ۱۰ درصد افزایش یافته است. 
لذا خبرچین به تاســی از این خبر اعالم کرد 
هر که بخاطر کرونا دچار اختالل روانی شده 
و خاطره ای دارد برای ما ارسال کند. پیام های 
زیادی ارســال شــد. عجالتا روایــت یکی از 

کاربران نقل می گردد: 
بعــد ابتال بــه کرونا به اختــالالت روانی هم 
دچار شــدم. یکی از عالئم اختــالل این بود 
که سر زبونم افتاده بود و مدام می گفتم »من 
خرابتم«. یه بار بعد بهبودی جســمی تو یک 
میهمانــی بودیم به دختر یکی از اقوام جلوی 
جمــع گفتم: »من خرابتــم«! بعد این حرفم 
چه شــد؟ پدر دختره چه حالی شد؟ نگاهی 
به تفنگ دکوری روی دیوار انداخت و گفت: 
کاش ایــن تفنگ واقعی بــود! بیچاره مادرم 
چقدر سعی کرد موضوع را رفع و رجوع کنه. 
هی می گفت ببخشید این بچه چون مدام به 
در و دیوار هم میگه: »من خرابتم« از دهنش 
در رفته به دختر شما هم گفته: »من خرابتم« 
شــما به دل نگیر این بچه بخاطر کرونا روح 
و روانش به هم ریخته. حتی یه شــب بخاطر 
اخبار اوکراین و نگرانی های جهانی می گفت: 
»من خراب عالمم« بابای دختره گفت: ایشون 
می تونه خراب عالم و اوضاع جهانی باشــه اما 
حق نداره خــراب دختر من باشــه. اختالل 
روانی جای خود اما تقصیر این فضای مجازی 
کوفتیه که جوونها رو بی پروا کرده، گســتاخ 
کــرده که تو جمع به دخترم میگه »خرابتم« 
مجلس بیچاره هم اگه دنبال طرح صیانت از 

فضای مجازیه حق داره. 
یکی از بستگان هم به کنایه گفت: حاال کرونا 
یا بد آموزی فضای مجازی به کنار، شاید واقعا 
این آقا زاده دل بســته شده؟ دختر خانم که 
به نظر در حال چت کردن در فضای مجازی 
بود تا این حرف را شــنید با لحنی تند گفت: 
»ایشــون به جــاده خاکی زده! من ایشــونو 
حتی به عنــوان یه فالوور هم قبــول ندارم. 
خودم کیس ازدواجمو کــه یه آقازاده واقعیه 
انتخاب کردم«. ناگهان پدرش از خشم جهید 
و گفــت: غلط کردی خودت بدون هماهنگی 
با مــا آقازاده انتخاب کــردی؟ مگه ما پدر و 
مادرا مترسکیم؟ بعد اشــاره ای به من کرد و 
گفت: اگه اختالل روانــی این بنده خدا نبود 
تو باز می خواستی پنهان کاری کنی؟ خجالت 

نمی کشی؟ 
بــه نظرم اختــالل روانــی مــن باعث یک 

روشنگری و شفاف سازی شد.

خبرچین

من خرابتم
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

م.الف:4216  
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شناسه آگهی:1289046 

)سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده به شماره 24/س/1400

طراحی، ایجاد و احداث 16 سایت پایش و جهت یاب رادیویی
-شماره 2000003051000030 سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد(-

ایــن ســازمان در نظــر دارد "طراحــی، ایجــاد و احــداث 16 ســایت پایــش و جهــت یــاب رادیویــی" خــود را بــه شــرح منــدرج در اســناد 
مناقصــه و بــا لحــاظ مــوارد ذیــل و بــا امــکان حضــور متقاضیــان بصــورت کنسرســیوم نیــز واگــذار نماید. 

1( نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده
2( محــل، زمــان و مهلــت دریافــت و ارائــه اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد از ســامانه ســتادwww.setadiran.ir در مهلــت ذیــل 

اســناد را دریافــت و در تاریــخ مقــرر ارائــه نماینــد.
2.1- تاریخ شروع انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/12/22
2.2- تاریخ پایان انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/12/28

2.3- مهلت ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/01/22
2.4- تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی در سامانه ستاد: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1401/01/23

2.5-  برآورد کلی مبلغ مناقصه : 200.000.000.000 ریال 
2.6- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکي به مبلغ : 7.900.000.000 ریال 

3( نــام و نشــانی مناقصــه گــزار: خیابــان شــریعتی، پاییــن تــر از پــل ســید خنــدان، روبــروی خیابــان شــهید قنــدی ورودی هفــده 
پردیــس وزارتخانــه  ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ، ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی

توجه: متقاضیان می بایست گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران)HSE( را نیز در پاکت ارزیابی کیفی ارائه نمایند.
شماره تماس اداره خرید و قراردادها : 89662529  و 89662583 – 021 و شماره تماس واحد فنی : 021-89661703  

WWW.CRA.IR
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 دیالوگ 

- شما فکر می کنید جنگ میشه؟
-تیمسار: هیچ چیزی این روزها بعید نیست!

خاتون - تینا پاکروان 

پیداشدن کرم در غذای یک رستوران معروف



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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  عضو کمیته علمی س��تاد مقابله با کرونا گفت: زمانی که مجوز 
کمیته اخالق برای واکس��ن برکت پالس صادر ش��ود می توان از 
این واکس��ن برای تزریق دز چهارم استفاده کرد. مینو محرز عضو 
کمیته علمی س��تاد مقابله با کرونا در گفت وگو با برنا اظهار کرد: 
ارائه مقاالت واکس��ن برکت برای سازمان جهانی بهداشت ارسال 
شده است و به زودی نمایندگان آن ها از تجهیزات کارخانه بازدید 
می کنند و در ادامه مجوز صادر خواهد شد. وی با بیان اینکه زمان 
دریافت مجوز از س��وی سازمان جهانی بهداشت تماما بستگی به 

برخورد آن ها دارد، افزود: کارآزمایی بالینی واکس��ن 
برکت پالس در حال انجام است و افرادی که تاکنون 
این واکسن را دریافت کنند هیچ مشکلی نداشتند و 
حالشان خوب است. عضو کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا تصریح کرد: زمانی که مجوز وزارت بهداشت 

و کمیته اخالق برای واکسن برکت پالس دریافت شد، همه افراد 
می توانند از این واکسن استفاده کنند.محرز با اشاره به اینکه برای 
تزریق نوبت چهارم برکت پالس بهترین واکسن داخلی است، ادامه 

داد: با تزریق برکت پالس افراد مقاومت خوبی دربرابر 
وی��روس امیکرون پیدا خواهن��د کرد، همچنین همه 
دنیا با ورود این سویه از ویروس به سمتی رفته اند که 
واکس��ن های خود را تغییر دهند. وی درباره وضعیت 
بیماری کرونا در کشور تصریح کرد: به پیک این موج 
رس��یدیم و بیماری رو به پایین آمدن است اما همه چیز بستگی 
به عملکرد مردم دارد. بیشترین افرادی که به بیمارستان مراجعه 

می کنند واکسن نزدند و دارای بیماری های زمینه ای هستند.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:پیک امیکرون رو به افول است
  گزارش 

 پلیس 

  راهور

 مکث 

 خبر ویژه 
تفاهم نامه همکاری 

میان سازمان بازرسی 
کل کشور و مرکز وکالی

 قوه قضائیه منعقد شد
آفت�اب یزد: مرکز وکال، کارشناس��ان رس��می و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل 
کش��ور باهدف گس��ترش و تحکیم همکاری های 
فی مابین در حوزه های خدمات حقوقی و کارشناسی 
تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.باهدف گسترش 
و تحکیم همکاری ه��ای فی مابی��ن در حوزه های 
خدمات حقوقی و کارشناسی تفاهم نامه همکاری 
منعقد کردند. این تفاهم نامه در راستای سند تحول 
قضائی با رویکرد تحقق راهبرد تجمیع ظرفیت ها و 
تقویت تعامل و هم افزایی میان نهاد های مسئول و 
به منظور تعمیق همکاری های متقابل بین محمد 
باقری کمار علیا سرپرست معاونت حقوقی، نظارت 
همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور 
و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکال، کارشناسان 
رس��می و مش��اوران خان��واده قوه قضائی��ه منعقد 
شد.سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور 
مجلس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم با 
تبریک اعیاد شعبانیه و ضمن اشاره به اهداف انعقاد 
تفاهم نامه مشترک همکاری بین سازمان بازرسی 
و مرک��ز وکالی قوه قضائیه گف��ت: این تفاهم نامه 
همکاری، زمینه تعامل و هم افزایی بیش��تربین دو 
نهاد قوه قضائیهیعنی سازمان بازرسی کل کشور و 
مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده 
قوه قضائیه را فراهم می کن��د.وی با تأکید بر اینکه 
گزارش های س��ازمان بازرس��ی، کارشناس��ی مدار 
است، تصریح کرد: ستون اصلی و پایه های اساسی 
گزارش های سازمان بازرسی مبتنی بر نقطه نظرات 
کارشناسی و حقوقی است و لزوماً بایستی از نقطه 
نظرات تخصصی و کارب��ردی الزم برخوردار بوده تا 
هنگامی که به مراجع مخاطب منعکس می ش��ود 
کارآیی و اثرگذاری مدنظر قانون گذار را داشته باشد.

باقری تصریح کرد: علی رغم اینکه در قانون تشکیل 
سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به 
ویژه در مورد گزارش های تعقیبی تصریح به سرعت 
و عدم اطاله رسیدگی شده است، ولی آنچه در عمل 
مش��اهده می ش��ود با برخی از ارجاعات غیرضرور 
زمینه این اطاله فراهم ش��ده و سازمان بازرسی را به 
نوعی با تأخیر در حصول نتیجه مواجه کرده است.

سرپرس��ت معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور 
مجلس س��ازمان بازرسی کل کش��ور خاطرنشان 
ک��رد: در ای��ن راس��تا و با توجه ب��ه رویکرد جدی 
رئیس سازمان بازرسی مبنی بر اتقان هر چه بیشتر 
گزارش ها و افزایش کارآمدی نظارت و بازرسی، مقرر 
شد تفاهم نامه مش��ترک بین سازمان بازرسی کل 
کشور و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاورین 
خانواده قوه قضائیه منعقد شود.باقری از مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه 
به عنوان یکی از بازوان ارزشمند قوه قضائیهیاد کرد 
و اب��راز امیدواری نمود که با امضای این تفاهم نامه 
و همکاری مشترک، اقدام خوبی در راستای اجرای 
سند تحول قضائی در سازمان بازرسی کل کشور به 

منصه ظهور و بروز برسد.
<تفاهم نامه همکاری 

در راستای احقاق حقوق عامه منعقد می شود
در ادامه این مراس��م، حس��ن عبدلیان پور رئیس 
مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
قوه قضائیه با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
به عنوان یک نهاد انقالبی با داشتن وکال، کارشناسان 
و مش��اورانی در تراز انقالب اس��المی و در خدمت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران همکاری هایی 
در راستای منافع نظام و منویات مقام معظم رهبری 
با نهاد ها و ارگان های مختلف داشته است و از امروز 
این همکاری میان این مرکز و س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور ش��کل می گیرد.وی ادامه داد: یکی از 
اهداف این مرکز، احیای حقوق عامه است که برای 
دستگاه قضائی بسیار حائز اهمیت است. مرکز در 
تم��ام امور و فعالیت های خود ای��ن مورد خاص را 
م��د نظر قرار داده و این تفاهم نامه همکاری نیز در 
راستای احیای حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال 
منعقد می شود.عبدلیان پور تأکید کرد: مرکز وکال، 
کارشناس��ان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
دارای ظرفیت های��ی در امر کارشناس��ی و وکالت 
است و کارشناسان ما می توانند به عنوان یک بازوی 
اجرایی و مورد اعتماد س��ازمان بازرسی کل کشور 
ارائه خدمت کنند و امیدواریم این اقدام، سرآغازی 
برای فصل همکاری مش��ترک باش��د و بتوانیم از 
ظرفیت های سازمان استفاده کنیم.وی تصریح کرد: 
در برخی کارشناسی ها باید کارشناس مورد وثوق 
و اعتماد باش��د و در یک مقط��ع زمانی کوتاه یک 
امر کارشناسی در راستای حفظ حقوق بیت المال و 
حقوق عامه انجام شود که امروز مرکز از این توانایی 
برخ��وردار اس��ت.رئیس مرکز وکال، کارشناس��ان 
رسمی و مش��اوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به 
س��امانه ۱۵۱۵ این مرکز گفت: به زودی س��امانه 
۱۵۱۵ در راستای تالش برای عدالت ورزی دقیق در 
کارشناسی پرونده های قضائی افتتاح می شود و به 
سازمان بازرسی کل کشور نیز دسترسی می دهیم 
که قبل از ارس��ال گزارش های سازمان، از ظرفیت 
تخصصی و قانونی کارشناسان مرکز بهره مند شود؛ 
بنابراین گزارش، گسترش و تحکیم همکاری های 
فی مابی��ن در حوزه ه��ای خدم��ات حقوق��ی و 
کارشناسی، امور آموزشی و پژوهشی و بهره مندی 
از داده ها و سامانه های اطالعاتی به منظور نظارت 
ب��ر اجرای صحیح قوانین و حس��ن جری��ان امور، 
ارتقاء اثر بخشی دو دستگاه در انجام مأموریت ها و 
شرح وظایف محوله، با مدنظر قراردادن امکانات و 
محدودیت های طرفین از جمله اهداف این تفاهم 
نامه مش��ترک است.گفتنی اس��ت، تمهید ایجاد 
زیرس��اخت های ش��بکه ارتباطی بی��ن واحد های 
فناوری اطالعات دو دستگاه به منظور ایجاد بستر 
الزم برای دسترسی س��ازمان به سامانه های مورد 
نظر، سهیل شرایط و تخصیص سهمیه ویژه برای 
اعطاء خدمات معاضدتی مرکز )وکیل و کارشناس 
رسمی( به س��ازمان، ایجاد زمینه های بهره مندی 
کارکنان سازمان از ظرفیت خدمات روانشناختی و 
مشاوران خانواده مرکز، مشارکت و هم افزایی بین 
واحد های آموزشی و پژوهشی طرفین و همکاری 
مرک��ز با س��ازمان در زمینه نظارت و بازرس��ی از 
واحد های زیرمجموعه مرکز از موضوعات تفاهم نامه 
مشترک سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکالی 

قوه قضائیه است.

کالهبرداری با تبلیغ تور 
گردشگری خارج از کشور

رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کالهبرداری 
مجازی با تبلیغ تور گردش��گری خارج از کشور 
هش��دار داد.س��رهنگ علی محم��د رجبی در 
گفت وگو با فارس به ترفند کالهبرداران مجازی 
با تبلیغ تور گردش��گری خارج از کشور اشاره و 
اظهار داشت: یکی از ترفندهای کالهبرداران در 
این زمینه فروش تورهای مس��افرتی با قیمتی 
بس��یار پایین ولی با وعده خدمات با کیفیت از 
طریق تبلیغات اینترنتی اس��ت ک��ه این امر در 
عمل محقق نش��ده و صرفاً برای اغفال مشتری 
بوده است. وی گفت: در این شرایط هنگامی که 
هموطنان در ش��هرهای مسافرتی برای دریافت 
خدم��ات مراجع��ه می کنند متوجه می ش��وند 
ک��ه این تبلیغات کذب بوده و دچار مش��کالت 
عدیده ای می ش��وند؛ از این رو ب��ه تمام افرادی 
که قص��د مس��افرت در تعطیالت ن��وروزی را 
دارند توصیه می ش��ود برای تهیه بلیط یا رزرو 
محل اقامت به ص��ورت اینترنتی، از مراکزی که 
مجوزهای الزم در زمینه گردشگری دارند اقدام 
ک��رده و از پرداخت وجه به افراد ناش��ناس در 

فضای مجازی خودداری کنند.

سرپرست معاونت محدوده های ترافیکی 
خبر داد

طرح ترافیک۱۴۰۱
 از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷

سعیدیان فر گفت: ساعت اجرای طرح ترافیک 
تا پایان ش��یوع بیماری کرونا در سال جدید از 
س��اعت ۷:۳۰ الی۱۷ است.سرپرس��ت معاونت 
بهره ب��رداری از سیس��تم های حم��ل و نقل و 
محدوده های ترافیکی ش��هرداری تهران گفت: 
ساز و کار اجرایی مصوبه مدیریت محدوده طرح 
ترافی��ک و کنترل آلودگی هوا در س��ال ۱۴۰۱ 
مطاب��ق با طرح ترافیک س��ال ۱۴۰۰ اس��ت و 
تنها تفاوت آن نس��بت به سال ۱۴۰۰، افزایش 
تعرفه ها طبق مصوبه ش��ورای اس��المی ش��هر 
تهران اس��ت.به گزارش باش��گاه خبرنگاران، به 
گفته سعیدیان فر طبق مصوبه شورای اسالمی 
شهر تهران نرخ عوارض تردد در محدوده طرح 
ترافیک در سال آینده،۲۵ درصد نسبت به سال 
۱۴۰۰ افزایش یافته اس��ت.به گفته سرپرست 
معاونت بهره ب��رداری از سیس��تم های حمل و 
نقل و محدوده های ترافیکی ش��هرداری تهران 
و طبق مصوبه ش��ورای حم��ل و نقل و ترافیک 
ش��هر تهران، سقف س��همیه ورود به محدوده 
طرح ترافیک۱۰۳ هزار دس��تگاه خودرو است.
سعیدیان فر گفت: چنانچه شهروندان تا ساعت 
۲۴ هم��ان روز ورود خ��ود به مح��دوده طرح 
ترافی��ک رزرو را انجام ندهن��د، مبلغ ۹۸هزار و 
۵۵۰ تومان ب��ه بدهی عوارض ت��ردد در طرح 
ترافیک آن ها در س��امانه »ته��ران من« اضافه 

می شود.

آزمون  استخدامی کادر اداری 
قوه قضائیه در  یزد برگزار شد

آفتاب یزد:معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 
دادگس��تری کل اس��تان یزد گفت: ۱۷۴ نفر از 
طری��ق آزم��ون و پس از ط��ی مراحل گزینش 
جذب دستگاه قضا استان یزد می شوند.حسین 
دهقانی فیروزآبادی در حاش��یه بازدید از روند 
برگ��زاری آزم��ون اس��تخدامی کادر اداری قوه 
قضائیه با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۵۹۵ 
نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند گفت: از این 
تعداد ۹۱۲ نفر خانم و ۶۸۳ نفر آقا می باشند که 
در یک رقابت علمی جهت خدمت در دس��تگاه 
قضا ش��رکت کرده اند.وی افزود: این آزمون به 
ص��ورت متمرکز در تمام کش��ور و با محوریت 
جهاد دانش��گاهی برگزار و نتای��ج اولیه آزمون 
در دو ماه نخس��ت س��ال ۱۴۰۱ اعالم می شود.
دهقانی تصریح کرد: دو برابر نیاز دس��تگاه قضا 
اس��تان در مرحله علمی پذیرش و پس از طی 
فرآیند ج��ذب از جمله اس��تعالم ها و گزینش 
۱۷۴ نفر در ۸ رشته شغلی جذب دستگاه قضا 
استان می ش��وند.وی با بیان اینکه برگزاری این 
آزمون برای جبران کمبود کادر اداری مجموعه 
قضا اس��تان اعم از س��تاد و صف اس��ت، گفت: 
جذب شدگان در دادگاه ها و دادسراها به عنوان 
کادر اداری مشغول به کار می شوند و همچنین 
برخی نیز در کادر اداری دادگس��تری ها فعالیت 
خواهند کرد.معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 
دادگس��تری کل استان یزد ابراز امیدواری کرد: 
ب��ا اجرای دقیق فرآیندهای جذب و بنا به اصل 
شایس��ته س��االری در انتخاب کارگزاران آینده 
جمهوری اس��المی در بخ��ش قضائی نیروهای 
نخبه،مستعد و عالقمند شناسایی و خدمتگزار 

مردم در دستگاه قضا باشند.

انتصاب در اداره اوقاف 
شهرستان گلوگاه  مازندران 

آفتاب یزد: در حکمی از س��وی حجت االسالم 
حیدری جناس��می مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان مازندران، حجت االسالم عباسعلی مهدوی 
راد، ب��ه عنوان رئیس اداره اوق��اف و امور خیریه 
شهرستان گلوگاه؛ استان گلستان منصوب شدند.

9 اجتماعی

آفتاب یزد-گروه اجتماعی: پدیده خودکشی یکی از آسیب های 
اجتماع��ی جدی امروز اس��ت که عل��ل و انگیزه اف��راد از این اقدام 
نیازمند بررس��ی اس��ت تا بتوان با اطالع رس��انی و آگاهی بخشی به 
جامع��ه و خانواده ها آن ها را از این معض��ل روزافزون،آگاهی داد. در 
این راس��تا،مدیر گروه برنامه ریزی مش��اوره و خدمات روانشناختی 
وزارت ورزش و جوان��ان درباره تاثیر خودکش��ی روی افراد گفت: به 
طور میانگین به دنبال هر خودکشی،۶ نفر به صورت مستقیم تحت 
تاثیر قرار می گیرند و اگر خودکش��ی در محیط مدرسه یا کار اتفاق 
بیفتد، صدها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.مریم نجابتیان مدیر گروه 
برنامه ریزی مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش و جوانان در 
گفت وگو با ایلنا، درباره پدیده خودکشی و نقش رسانه در پیشگیری 
از آن اظهار داش��ت: زندگی یک موهبت اس��ت؛ نیرویی ناشناخته و 
اس��رارآمیز و با ارزش ترین هدیه ای که به ما داده ش��ده است، انسان 
به لحاظ تکامل مغز، نس��بت به سایر موجودات قابلیت ها، استعداد و 
توانایی هایی دارد که برای رش��د و کمال انس��ان نهادینه شده است. 
DNA هر انسانی به گونه ای برنامه ریزی شده که میل به زندگی و 

بقا وجود دارد، در نتیجه وقتییک نفر سعی می کند خودش را بکشد، 
برعکس ذات و سرش��ت خود عمل می کند. تفاوتی که مغز انس��ان 
ب��ه لحاظ تکاملی با حیوانات دارد این اس��ت که برای زندگی معنی 
می سازد و زمانی که معنای زندگی اش را گم می کند دچار ناامیدی یا 
Hopelessness می شود. همه اینها باعث می شود که زمانی بعضی 

از افراد تصمیم به نابودی و عدم بقا در زندگی خود بگیرد.
درصد خودکشی در سنین نوجوانی نسبت به بزرگسالی باالتر است

نجابتیان ادامه داد: طبق آمار جهانی در س��نین پایین تر و نوجوانی 
درصد خودکشی نسبت به بزرگساالن باالتر است، چون مغز نوجوان 
آنچن��ان آینده خود را نمی بیند و مس��ائل را همان لحظه می بیند و 
ممکن اس��ت به خاطر درد عش��ق یا دردی که همان لحظه برایش 
پیش می آید بالفاصله تصمیم بگیرد که رهایی این زندگی بهتر است. 
وی با بیان اینکه خودکشی اغلب به علت ناامیدی رخ می دهد، گفت: 
به طور کلی خودکشیSuicide رفتاری عمدی است که باعث مرگ 
فرد می شود. خودکش��ی اغلب به علت ناامیدی صورت می گیرد که 
علت آن اغلب به اختالالت روانی نظیر افسردگی، اختالل دوقطبی، 
اس��کیزوفرنی، شکست عش��قی، اعتیاد به الکل، یا سوء مصرف دارو 
نس��بت داده می ش��ود. مدیر گروه برنامه ریزی مش��اوره و خدمات 
روانش��ناختی وزارت ورزش و جوان��ان اضافه ک��رد: همچنین اغلب 
عوامل استرس زا مانند مشکالت مالی یا مشکالت ارتباط بین فردی 
در این میان نقش دارند. س��االنه ح��دود ۸۰۰.۰۰۰ تا یک میلیون 
نفر در جهان بر اثر خودکش��ی می میرند، و در واقع بعد از تصادفات 
جاده ای، خودکشی باالترین آمار را در میان دالیل مرگ افراد بین۱۵ 

تا ۲۹ سال در دنیا دارد. 

<احتمال خودکشی مردان سه تا چهار برابر بیشتر از زنان است
نجابتیان گفت: میزان این کار در مردان باالتر از زنان بوده و احتمال 
خودکش��ی مردان سه تا چهار برابر بیشتر از زنان است. تخمین زده 
می ش��ود که هر سال در جهان ۱۰ تا ۲۰ میلیون اقدام به خودکشی 
غیر کشنده رخ می دهد. خودکشی براساس آمارهای بین المللییکی از 
ده علت اصلی مرگ در بیشتر کشورهای دنیا است. رواج خودکشی 
عالوه بر موارد گفته ش��ده با عوامل��ی مانند درون گرایی، حفظ آبرو، 
عوامل خانوادگی، آس��یب های اجتماعی، ضع��ف اعتقادات مذهبی 
و بی هنجاری مرتبط دانس��ته شده اس��ت. وی افزود: معموالً وقتی 

انسان ها خودشان را ناتوان و ناامید حس می کنند باید به چیزی ورای 
خودشان دست بیابند و داستانی در ذهنیت خودشان داشته باشند 
که آن ها را مصون نگه دارد. معموال افراد خودش��ان را به ارزش های 
زندگی مثل فرزند خانواده، شغل و… متصل نگه می دارند در نتیجه 
به امید مس��ئله ای فراتر از آن چیزی که امروز در واقعیت عینی شان 
می بینند، دل می بندند. مدیر گروه برنامه ریزی مش��اوره و خدمات 
روانشناختی وزارت ورزش و جوانان گفت: به طور مثال می گویند من 
وظیفه دارم بچه ام را بزرگ کنم یا از رنج پدر و مادرم آزرده می شوم 
و دیدگاهی پیدا می کنند که مث��اًل بودن من فایده ای دارد، در واقع 
هر کس��ی ممکن است که در آن فضای ناتوانی به چیزی خودش را 

وصل کند. 

<گاهی افراد در اوج موفقیت خودکشی می کنند
نجابتیان خاطرنش��ان کرد: مواردی هم هست که گاهی از بیرون که 
به زندگی فرد نگاه می کنیم، زندگی بسیار فعال و خوبی دارد، خیلی 
پرتالش و پرانگیزه است، کارهای مهم و جالبی در زندگی اش کرده، 
حتی یک ش��خصیت شناخته شده اس��ت و از دید عامه دلیلی برای 
خودکش��ی نیس��ت، اما بعد ناگهان خودش را می کش��د! وی گفت: 
گاهی افراد در اوج موفقیت خودکش��ی می کنند، این نشان می دهد 
افسردگی و ناامیدی در الیه زیر آن بوده و آن ها فقط سعی می کردند 
که روی آن را با یک س��ری موفقیت های دیگر بپوش��انند ولی فرد 
مس��ائلی داشته که نتوانس��ته آن را حل کند و دست به خودکشی 
می زن��د. عدم مهارت حل مس��ئله یکی دالیلی اس��ت که منجر به 
خودکش��ی می ش��ود. مدیر گروه برنام��ه ریزی مش��اوره و خدمات 
روانش��ناختی وزارت ورزش و جوانان گفت: افرادی که کنترل تکانه 
ندارند و وقتی با مشکلی برخورد می کنند توان مقابله با آن را ندارند و 
یا مهارت های مقابله ای ندارند، می توانند به خودشان و دیگران آسیب 
وارد کنند. در واقع بطور قطع و یقین روان شناسان، روان پزشکان و 
نورولوژیست ها هنوز نتوانسته اند پیش بینی کنند که چه کسی ممکن 
اس��ت، خودکش��ی کند. وی درباره تاثیر خودکشی روی افراد گفت: 
آثار منفی روانش��ناختی و اجتماعی خودکشی بر خانواده و اجتماع 
قابل محاس��به نیست، به طور میانگین، به دنبال هرخودکشی،۶ نفر 
به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند. اگر خودکشی در محیط 
مدرس��ه ی��ا کار اتفاق بیفتد، صدها نفر را تح��ت تاثیر قرار می دهد. 
خودکش��ی فرد روی فرزندان، والدین، همس��ر، دوستان یا همکاران 
فرد تأثیر می گذارد. یک مطالعه در آمریکا نش��ان داد خودکشی یک 
فرد می تواند به طور غیرمستقیم تا ۱۳۵ نفر را تحت تاثیر قرار دهد. 
نجابتیان گفت: وقوع خودکش��ی دارای پیش زمینه هایی اس��ت که 
وقتی بررسی می ش��ود به این نتیجه می رسیم که عمدتا در افرادی 
که حمایت خانواده و گروه دوستان را داشته و دارای روابط اجتماعی 

مناسبی هستند، احتمال بروز خودکشی کم است. همچنین افرادی 
که دارای باورهای مذهبی هس��تندیا در جامعه مشارکت اجتماعی 
می کنند و دلبستگی های اجتماعی دارند، خودکشی در آن ها کمتر 
است. همچنین افرادی که در زندگی دچار افسردگی هستند و تحت 
نظرمش��اور، روانشناس و روانپزش��ک قرار می گیرند کمتر به سمت 

خودکشی می روند. 

<تشریح نقش شبکه های اجتماعی و رسانه در مقابله با خودکشی
وی درباره نقش شبکه های اجتماعی و رسانه در مقابله با خودکشی 
گفت: ش��واهد حاکی از آن اس��ت که نحوه گزارش اخبار مرتبط با 
خودکشی بر میزان خودکشی نقش دارد. به تصویر کشیدن احساسات 
خودکشی در رس��انه ها، می تواند به افزایش خودکشی های تقلیدی 
منجر ش��ود. نجابتیان افزود: آگاهی رسانی درباره خودکشی و اخبار 
آن درست مانند شمشیری دولبه است که باید بسیار هوشمندانه به 
آن پرداخته ش��ود، چرا که گفتن بیش از اندازه از آن سبب می شود 
ت��ا خانواده ه��ا از آن متاثر ش��وند و برخی به ویژه جوانان به س��مت 
خودکش��ی میل پیدا کنند. او با اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی 
کامال مخاطب محور هستند، گفت: مخاطب محور بودن یعنی تقریبا 
مخاط��ب خودش تصمیم می گیرد اخبار را منتش��ر و پیگیری کند. 
وقتی یک قهرمان، یک سلبریتی یا فردی مشهور خودکشی می کند، 
انتش��ار اخبار و حواشی آن در شبکه های اجتماعی به امر خودکشی 
مشروعیت می بخشد و می تواند اقدام به خودکشی در میان سایر افراد 
را افزایش دهد و هم خصوصی بودن حریم فرد را زیر س��وال می برد. 
بنابراین اولین گام پس از خودکش��ی فرد، بررسی خانواده، اطرافیان 
و دوس��تان اوس��ت، چرا که احتمال وقوع خودکش��ی در نزدیکان و 

اطرافیان آن ها بسیار زیاد است. 

<رسانه های معتبر دنیا برای اخبار منفی دستورالعمل دارند
مدیر گروه برنامه ریزی مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش 
و جوانان گفت: انعکاس اخبار منفی نظیر خودکشی، خشونت، قتل 
و…باید تابع محدودیت هایی باشد. رسانه های معتبر دنیا برای اخبار 
منفی دس��تورالعمل دارند؛ اینکه این اخبار از منظر تصویر، ویدیو و 
متن چگونه باید منعکس ش��ود. نجابتیان گفت: س��ازمان بهداشت 
جهانی طی دستورالعملی به رسانه ها هشدار داده است که نباید اخبار 
و تصاویر خودکشی در صفحه اول یا در بخش عناوین مهم اخبار قرار 
بگیرند، زیرا تیترشدن این خبرها، می تواند موجب گسترش خودکشی 
در جامعه ش��ود. رسانه به جای انتشار جزییات، باید خودکشی را به 
عنوان یک رفتار بیمار گونه نش��ان دهد ک��ه فرد به علت ناتوانی در 
مقابله با فشارهای زندگی از یک روش غیرمنطقی استفاده کرده است 
به نحوی که هشدار هم برای مردم داشته باشد، البته به زبان علمی 
و غیرمستقیم نتیجه اش باید پیشگیری و جلوگیری از تکرار آن ها و 
به حداقل رس��اندن آثار و عوارض منفی اش باشد. وی اشاره کرد: در 
کنار انتشار اینگونه اخبار با کمک کارشناسان و متخصصان امر باید 
توانمندسازی، آگاهی سازی و تحلیل اجتماعی ارائه کنند. البته رعایت 
این اس��تانداردها به تدبیر رسانه ها بستگی دارد که چگونه این امر را 

مدیریت و ساماندهی کنند. 

خودکشیبعدازتصادفاتجادهای
بیشترینعلتمرگافراداست

خودکشی  موفقیت  اوج  در  افراد  گاهی 
و  افسردگی  می دهد  نشان  این  می کنند، 
فقط  آن ها  و  بوده  آن  زیر  الیه  در  ناامیدی 
با یک سری  سعی می کردند که روی آن را 
موفقیت های دیگر بپوشانند ولی فرد مسائلی 
داشته که نتوانسته آن را حل کند و دست به 
خودکشی می زند. عدم مهارت حل مسئله یکی 

دالیلی است که منجر به خودکشی می شود

رئیس س��ازمان مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 
ضمن بی��ان اینکه۳۲ میلیون هکت��ار از اراضی 
کشور در معرض فرسایش خاک هستند، اظهار 
کرد:تا کنون اقدامات زیادی جهت بیابان زدایی 
انجام ش��ده است اما همچنان برنامه های جدی 
و جدیدت��ری ب��رای مدیری��ت نیاز اس��ت و در 
ای��ن مناطق با توجه به تابش زیاد خورش��ید و 
گس��تردگی مناطق، ایجاد نیروگاه خورشیدی 
ایده بسیار مناسبی است.به گزارش ایسنا مسعود 
منصور اظهار کرد: ۸۳درصد وسعت کشور شامل 
خاک،آب و پوشش گیاهی می شود که در حوزه 
مدیریتی سازمان منابع طبیعی است و با توجه 
به ش��رایط کش��ور و اهمیت این منابع طبیعی 
مدیریت پایدار و گس��ترده ای مورد نیازاس��ت.

وی اف��زود: برای حفظ دو منبع آب و خاک باید 
تمام تالش و همت خود را به کار گیریم و طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری در ۱۵ اس��فندماه 
ک��ه به حف��ظ آب و خاک و اس��تفاده از انرژی 
خورشیدی در عرصه های طبیعی تاکید کردند 
باید در مسیر محافظت از این منافع گام برداریم.
رئیس س��ازمان مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 
با اش��اره به این که ح��دود ۳۲ میلیون هکتار از 
اراضی کشور در معرض فرسایش خاک هستند 
و این مناطق باید شناس��ایی و حفاظت شوند، 
اظهار کرد: تا کنون اقدامات بس��یاری همچون 
نهالکاری در زمینه بیابان زدایی انجام شده است 
اما ای��ن عرصه برنامه های ج��دی و جدیدتری 

را می طلب��د. تالش کردیم ک��ه مدیریت منابع 
طبیع��ی و بیابانی را تغیی��ر دهیم.منصور ادامه 
داد: مناطق بیابانی بس��یار گسترده هستند و با 
توجه به تابش زیاد نور خورش��ید در کش��ور ما 
ایده بیابان زدایی و احداث نیروگاه خورش��یدی 
در مناط��ق بیابان��ی یک ایده منطقی اس��ت و 
خوشبختانه اس��تفاده از این انرژی ها را سالیان 
سال است که در دستورکار داریم.رئیس سازمان 
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری با اش��اره به تفاهم 
نامه امضا ش��ده میان این س��ازمان و س��ازمان 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر و به��ره وری انرژی برق 
گفت: این تفاهمنامه یک چارچوب کلی است و 
از نقطه شروع انعقاد قرارداد باید جدی پیگیری 
ش��ود و اینکه صرفا تفاهم نامه امضا ش��ود ولی 
نتیجه مطلوب دریافت نشود، جلوه خوبی ندارد 
و اراضی مشخصی که برای نیروگاه خورشیدی 
در نظر گرفته ش��ده است باید بررسی شود که 
تا چه میزان به بهره برداری رسیده است.رئیس 
س��ازمان منابع طبیعی و آبخی��زداری در پایان 
در زمین��ه فرهنگ س��ازی برای ایج��اد نیروگاه 
خورش��یدی اظهارکرد: در سازمان عرصه ای به 
وس��عت ۶ هکتار وجود دارد که باید به صورت 
نمادین نی��روگاه کوچکی در ای��ن بخش برای 
فرهنگ س��ازی ایجاد ش��ود و امیدواریم که این 
تفاهم نامه موج��ب حفظ منابع طبیعی و تولید 
انرژی باش��د و افتخار نظام جمهوری اسالمی را 

به همراه داشته باشد.

عضو انجم��ن آمایش س��رزمین ای��ران گفت: 
ش��کارچیان به دلی��ل لج بازی ب��ا محیط بانان، 
آب را ب��ا س��م بوتولیس��م مس��موم می کنند و 
 پرن��دگان با ورود به تاالب مس��موم می ش��وند.

محبوب فر گفت: تاالب میانکاله با ۶۵۰ زیست 
 کره، ذخیره گاه فسیل زنده جهان است. این تاالب

 که در کنوانسیون رامسر ثبت شده تنها جزیره 
ایرانی دریای کاسپین است و تحت توجه شورای 
عالی معماری کشور قرار دارد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،عضو انجمن آمایش س��رزمین ایران 
گفت: تاالب میانکاله معضالت محیط زیس��تی 
زیادی دارد. یکی از این مش��کالت ش��کار مجاز 
و غی��ر مجاز اس��ت که این ت��االب را به قتلگاه 
تبدیل کرده اس��ت. از سال ۹۶ این شکارچیان 
مشغول به شکار هستند و اکثر پرندگان حالل 
و حرام گوشت را شکار می کنند. سازمان محیط 
زیس��ت اس��تان مازندران گاهی اوقات اقدام به 
صدور مجوز ب��رای این ش��کارچیان می کند و 
مسئولیتی هم در قبال این افراد قبول نمی کند.
به گفته این کارش��ناس محیط زیست، میان۲ 
اس��تان مازندران و گلس��تان در مورد مدیریت 
میانکاله و آشوراده اختالف نظر وجود دارد و این 
اختالف منجر ش��ده تا این جزیره به حال خود 
رها شود. میانکاله و آشوراده اکنون بدون متولی 
هس��تند و هر استان حفظ و حراس��ت از آن را 
به گردن دیگری می اندازند. در ش��کار های اخیر 
در ت��االب میانکاله حتی تعدادی از محیط بانان 

ه��م زخم��ی و مجروح ش��دند که بای��د تعداد 
محیط بانان افزایش پیدا کند.به گفته محبوب فر، 
تاالب میانکاله عامل بروز گرد و غبار شده است 
و به دلیل افزایش غلظت آب، کم ش��دن حجم 
بارندگی، ورود س��موم کشاورزی، عدم الیروبی، 
حفر چاه، برداش��ت آب از حری��م تاالب و عدم 
مدیریت منابع آبی، بیابان زایی در این تاالب در 
حال شتاب است.عضو انجمن مخاطرات محیطی 
کش��ور گفت: ش��کارچیان به دلی��ل لجبازی با 
محیط بانان آب را با س��م بوتولیس��م مس��موم 
می کنن��د و پرندگان با ورود به تاالب مس��موم 
می ش��وند، عالوه بر پرن��دگان گونه های گیاهی 
درون ت��االب هم با وجود این حجم از غلظت از 
بین می روند.محبوب فر گفت: ۲۵ درصد تاالب 
میانکاله که تنها زیستگاه طبیعی دریای کاسپین 
اس��ت و مورد توجه سازمان یونسکو قرار دارد تا 
اردیبهشت۱۴۰۰ خشک شده بود و اکنون این 
آمار ت��ا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده اس��ت.در 
سال های اخیر احیای تاالب میانکاله در دستور 
کار قرار داده ش��ده اما هر روز به مش��کالت آن 
افزوده می ش��ود و بخش زیادی از آب ش��یرین 
میانکاله و میزان بارش در اس��تان مازندران ۵۰ 
درص��د کاهش پیدا کرده است.حجت االس��الم 
رئیس��ی رئیس جمهور طی یک هفته گذش��ته 
دوب��ار از تاالب میانکاله بازدید کرده و از نزدیک 
در جریان مشکالت و وضعیت مدیریت آن قرار 

گرفته است.

 رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در حال حاضر بزرگراه های 
آزادگان، شهید یاسینی، شهید زین الدین و امام رضا)ع( جزو پرحادثه ترین بزرگراه های پایتخت هستند.

سرهنگ مصطفی زینی وند مقدم رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
در گفت وگو با آنا، در پاس��خ به س��والی مبنی بر حادثه خیزترین بزرگراه های شهر تهران و مشکل عمده 
بزرگراه آزادگان اظهار کرد: در حال حاضر بزرگراه های آزادگان، ش��هید یاسینی، شهید زین الدین و امام 
رضا)ع( جزو پرحادثه ترین بزرگراه های پایتخت هستند و باتوجه به کمربندی بودن بزرگراه آزادگان، روزانه 
ش��اهد حجم باالی تردد وسایل نقلیه سبک و س��نگین از این محور هستیم و عمده مشکل ما پیوسته 
نبودن کندروها است و وسایل نقلیه را نمی توانیم تفکیک کنیم.وی با اشاره به ضعف سیستم روشنایی 
بزرگراه آزادگان و راه حل های رفع آن افزود: ما در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان در حد فاصل پل 
فتح تا پل شهید کاظمی مشکل نقص سیستم روشنایی در الین کندرو این محور را داریم که اختالفاتی 
بین شهرداری منطقه و اداره برق چهاردانگه وجود دارد و پیگیر رفع این مشکل هستیم تا حل شود. اما 

یکی دیگر از مشکالت این بزرگراه اختالف سطح های موجود در آزادگان است که به دلیل این اختالف 
س��طح ها و تغییر مسیرهای ناگهانی که توسط برخی رانندگان وسایل نقلیه انجام می شود، امکان وقوع 
حادثه وجود دارد.رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به سوالی 
مبنی بر نبود پهلوگاه های اضطراری در آزادگان گفت: در حال حاضر یکی دیگر از مش��کالت موجود در 
این بزرگراه احداث نشدن برخی پهلوگاه های اضطراری در محور است که البته در چند وقت اخیر تعدادی 
پهلوگاه اضطراری در محور احداث شده است.رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ گفت: البته در چند وقت اخیر اقدامات خوبی در زمینه ایمن سازی صورت گرفت و یکی از 
آن ها موضوع جداس��ازی محور و تعویض گاردریل با نیوجرس��ی بود که یکی از اقدامات شاخص ما بود و 
این کار باید برای الین کندرو نیز انجام شود و به جای گاردریل های موجود در کندرو، نیوجرسی نصب 
شود. همچنین در برخی محدوده های این محور آشکارسازی های خوبی صورت گرفته و برخی عالئم و 
شبرنگ ها بر روی موانع نصب شده تا دید رانندگان وسایل نقلیه بهتر شود که در گذشته نواقصی داشت.

 افزایش۱۰ درصدی خشکیدگی تاالب میانکاله ۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک

چه اقداماتی در زمینه ایمن سازی آزادگان صورت گرفته است؟
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آفتاب یزد - گروه اقتصادی: حداقل دســتمزد کارگران در 
سال ۱۴۰۱ باالخره نهایی شــد و البته، در قیاس با سال های 
گذشــته، ســر و صدای زیادی هم به پا کرد. براساس تصمیم 
شورای عالی کار، حداقل دســتمزد کارگران در سال آینده با 
افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیــون و ۴۳۳ هزار تومان برای 
خانوار ۳.۳ نفری رسید. حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون 
فرزند و بدون ســابقه هم در سال آینده به حدود ۵.۶ میلیون 
تومان می رسد که افزایشی معادل ۱.۹ میلیون تومان در مقایسه 
با سال ۱۴۰۱ را شاهد خواهد بود. این میزان افزایش دریافتی 

کارگران، در ایران بسیار کم سابقه بوده است. 

< کارگر راضی، کارفرما ناراضی
با این همه، هر چند کارگران از این خبر خوشــحال شده اند، 
صدای انتقاد کارفرمایان بلند شــده و در روزهای گذشته، این 
موِج انتقادی بیش و کم در شبکه های اجتماعی قابل رصد بوده 
است. کارفرمایان می گویند که به این ترتیب، با احتساب حق 
بیمه، سنوات و عیدی و پاداش کارگران، پرداختی کارگران عمال 
به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه نزدیک می شــود.  کارفرمایان 
می گویند که این موضوع، موجب می شــود که آن ها مجبور به 
کاهش تعداد کارگران خود )بخوانید تعدیل( باشند و در مواردی، 
ممکن است مثال قراردادهایی که ۳ ماهه تمدید می شدند، ماه به 
ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی است که »نمی 

تواند« این میزان افزایش دستمزد را هضم کند. 

< چرا کارفرمای ایرانی نگران شده است؟ 
اما آیا کارفرمای ایرانی، در عمل و در مقام مقایســه با همتایان 

خود در کشــورهای دیگر، واقعا حقوق باالیی می دهد که حاال 
نگران افزایش حقوِق کارگران است؟ برای پاسخ به این پرسش، 
پس از یک مقدمه کوتاه، به سراغ یک شاخص اقتصادی به نام 
 Labor share of( »ســهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی«
GDP( می رویم که می تواند موضوع را روشــن تر کند. نخست 

اینکه استدالل شورای عالی کار و احتماال دولت سیزدهم، این 
است که با افزایش حقوق پایه کارگری، کارگران درآمد بیشتری 
برای هزینه کردن خواهند داشــت؛ بیشتر خرید خواهند کرد؛ 
بیشتر مصرف خواهند کرد و در نتیجه، با وارد آمدِن یک »شوک 
تقاضا« به اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ می تواند شاهد یک جهش 
نسبِی اقتصادی باشد. این استدالل به طور کلی درست است و 
پشتوانه علمی دارد. با این همه، واضح است که چنین تصمیمی، 
تبعات تورمی هم خواهد داشت. توضیح اینکه برخی نظریه های 
توضیح دهنده تورم در اقتصاد، تورم را نه از ناحیه »عرضه« که از 
ناحیه »تقاضا« می بینند. منظور از »تورم ناشی از فشار تقاضا« 
)Demand-pull inflation( این است که تقاضا، بیش از عرضه 
باشــد، یعنی من و شما تقاضایی برای خرید کاالها و خدماتی 
داشته باشیم که اقتصاد ملی مان نمی تواند به اندازه کافی آن ها را 
تامین کند. نتیجه، دست کم در کوتاه مدت، یک شوک تورمی 
خواهد بود. ایران در سال ۱۴۰۱، قطعا چنین شوکی را تجربه 

خواهد کرد. 

< وقتی که گرد و خاک می خوابد
اما این شوک تورمی )که از حاال باید خودتان را برایش آماده کنید(، 
می تواند توسط دولت کنترل شود. دولت سیزدهم، با فرض انعقاد 
دوباره »برجام«، صدها هزار میلیــارد تومان درآمد مازاد خواهد 

داشت. قیمت نفت )که در زمان نگارش این متن حدود ۱۱۰ دالر 
بوده است(، ممکن است به دلیل جنگ اوکراین تا مرزهای ۱۳۰ 
دالر، ۱۴۰ دالر و حتی باالتر هم برود و قطعا در کوتاه مدت از ۹۰ 
دالر پایین تــر نخواهد آمد. در نتیجه، دولت ایران که پیش بینی 
فروش نفت ۷۰ دالری برای سال ۱۴۰۱ داشته، درآمدهای مازادی 
خواهد داشــت که می تواند از آن برای واردات کاالهای اساسی، 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و امثال آن ها استفاده کند. 
عالوه بر این، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ســال ۱۴۰۱، 
هزاران میلیارد تومان دیگر هم به جیب دولت می رود. همه این 
ها، به دولت کمک می کنند که تــورم را کنترل کند. اما بخش 
خصوصی چنین رشــدی در درآمدهایــش را به ناگهان تجربه 
نخواهد کرد. بنابراین، سود کارفرمایان بخش خصوصی، با افزایش 
۵۷ درصدی پرداختی به کارگران )البته به طور متوسط(، کاهش 
پیدا خواهد کرد. کارفرمایان ایرانی دقیقا نسبت به همین موضوع 

انتقاد دارند. اما آیا انتقاد آن ها منطقی است؟ 

< نیروی کار چقدر از اقتصاد ایران سهم دارد؟ 
پاسخ به پرسش باال منفی است. »سهم نیروی کار از تولید 
ناخالص داخلی« )Labor share of GDP( در اقتصاد ایران 
به نســبت پایین اســت و این بدان معنا اســت که بخش 
بزرگی از ســوِد حاصل از کســب و کارها )و البته هر نوع 
فعالیت دیگری کــه ارزش افزوده ایجاد می کند(، به جیب 
کارفرمایان، صاحبان سرمایه و دولت می رود. سهم کارگران 
در واقع بسیار پایین است. اگر احساس می کنید که مفهوم 
پیچیده شــده است، شــاید یک مثال ماجرا را روشن کند. 
فرض کنید شما در شرکتی کار می کنید که ۱۰ نفر کارمند 
دارد و ســاالنه یک میلیارد تومان سود می کند. حقوق ۱۰ 
نفر کارمند در طول سال، به اضافه تمام هزینه های جانبی 
)از هزینــه قبض بــرق گرفته تا اجــاره و مالیات(، در این 
شرکت مثال به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد. در پایان سال، 
کارفرما، که با ســرمایه اش شــرکت را ایجــاد کرده، ۴۰۰ 
میلیون تومان ســود خالص دریافت می کند. این سناریوی 
ســاده، در همه جاِی جهان یک شکل و یک اندازه نیست. 
در برخی کشورها، ســود حاصل از سرمایه بیشتر از دیگر 
کشورها است و در برخی از شرکت ها هم همین طور. مثال، 
شــرکتی را در نظر بگیرید که در حوزه فناوری کار می کند 
و ۱۰۰ کارمنــد دارد، اما ســاالنه ۱۰۰ میلیارد تومان هم 
ســود می کند، در حالی که شرکتی دیگر که فروشگاه های 
زنجیــره ای دارد، ۱۰ هزار کارمند دارد و همین قدر ســود 
می کند. واضح اســت که شــرکت دوم باید بخش بزرگی 
از ســودش را )در مقایسه با شــرکت اول( در قالب حقوق 
و دســتمزد به کارمندانش بدهد؛ و حاال پاســخ به پرسش 

 Our World In Data اصلی این متن: برآوردهای ســایت
نشــان می دهد که در سال ۲۰۱۷ میالدی )پیش از بحران 
اقتصــادی در ایران و پیش از کرونا(، »ســهم نیروی کار از 
تولید ناخالص داخلی« یا همان شــاخصی که در باال به آن 
اشــاره شد، تنها حدود ۳۶ درصد بوده است. بنابراین، تمام 
حقوق و دســتمزدی که کارگران ایرانی دریافت می کنند، 
تنهــا حدود ۳۶ درصــد از اندازه کلی اقتصــاد ایران را در 
بر می گیرد. از باِب مقایســه، این شــاخص برای ترکیه هم 
همین اندازه است، اما برای کشوری مانند کانادا، به حدود 
۶۴ درصد اســت. این یعنی کارگــران ایرانی و ترکیه ای، 
سهم کمتری از ســوِد حاصل از فعالیت اقتصادی دریافت 
می کنند تا کارگران کانادایی. بر این اساس، باالترین میزان 
شاخص »سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی«، مربوط 
به کشــورهای اروپایی )آلمان، اتریش، بلژیک، فرانســه و 
ایتالیا( اســت. در آمریکا هم این نســبت باال است )حدود 
۶۱ درصد(، اما از دو دهه پیش تاکنون نزولی بوده اســت. 
نتیجه گیری اخالقی این متن هم می تواند این باشد: درست 
است که کارفرمایان ایرانی در سال ۱۴۰۱ ناچار به پرداخت 
حقوق و دستمزدی بســیار باالتر در قیاس با سال ۱۴۰۰ 
خواهند بود، اما آن ها تقریبا همواره بســیار کمتر از سودی 
که برده اند، به نیروی کار حقوق و دستمزد داده اند. این در 
حالی است که افزایش نابرابری هم یکی از پدیده هایی است 
که با شــاخص »سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی« 
مرتبط در نظر گرفته می شود. به عبارت ساده، کشورهایی 
 که این شاخص در آن ها پایین تر است، معموال اقتصادهای 

نابرابرتری دارند.

اقتصادی

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی 
ایــران در دومین میزگرد »اتاقهای بازرگانــی، دیروز، امروز و 
فردا ۲« طی ســخنانی در جمع حاضرین به فلسفه وجودی 
اتاقهای بازرگانی در جهان و همچنین شرح وظایف و اهداف 
آنان پرداخت و ضمن مقایسه اتاقهای بازرگانی ایران با اتاقهای 
سایر کشورهای جهان، اتاقهای بازرگانی ایران را بسیار ضعیف و 
ناکارآمد و عملکرد مسئولین آن ها را به شدت زیر سوال برد و 
گفت: اتاقهای بازرگانی یکی از سازمانهای مهم و بزرگ اقتصادی و 
بین المللی میباشند که در تاریخچه آن چنین آمده که اولین اتاق 
بازرگانی جهان قریب به ۴۲۵ سال پیش یعنی در سال ۱۵۹۹ 
»Chamber of Commerce« در مارسی، فرانسه، تحت عنوان 

تأسیس و با اهداف روشن و مهمی آغاز به کار کرد که به دنبال 
آن، یک اتاق بازرگانی رســمی دیگر ۶۵ سال بعد، احتماالً در 
»بروژ« که در آن زمان بخشی از هلند اسپانیایی بود، راه اندازی 
شد. پس از آن رفته رفته اتاقهای دیگری در کشورهای مختلف 
جهان آغاز به کار کردند که غالبــاً تا به امروز تاثیرات مثبت 
و مهمی بر کســب و کار فعاالن اقتصادی و همچنین تقویت 

مبادالت بین المللی داشته اند. 
محض اطالع، قدیمی ترین اتاق بازرگانی انگلیسی زبان جهان 
و قدیمی ترین اتاق بازرگانی در آمریکای شمالی، اتاق بازرگانی 

هالیفاکس است که در سال ۱۷۵۰ تأسیس شد. 
وی افزود: اتاق بازرگانی ایران نیز حدود۱۴۰ سال پیش یعنی 
در تاریخ ۱۲۶۲ خورشیدی توسط مرحوم حاج محمد حسن 
امین الضرب، معتمد و نمایندۀ تجــار و با حمایت جمعی از 
بازرگانان آن زمان، توانست نظر موافق ناصرالدین شاه را برای 
تشــکیل مجلس وکالی تجار ایران جلب کرده و فعالیت اتاق 

تهران را آغاز نماید. 
در همین راستا و در سال ۱۳۳۶ پیش نویس طرح اتاق صنایع 
و معادن به دفعات تقدیم مجلس شد، ولیکن در سال ۱۳۴۰ 
تعــدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشــار قرار دادند تا 
نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و باالخره در 
آبانماه سال ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن نیز با عضویت هیئت 
نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و صاحبان معادِن 

کشور تشکیل شد. 
نهایتاً اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در اسفند سال ۱۳۴۸ از 
ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بوجود آمد. 
در سال ۱۳۹۰ نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار، واژه کشاورزی هم به نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به »اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران« تغییر یافت. 
تاریخچه اتاق بازرگانــی، صنایع و معادن ایران پس از انقالب 
اسالمی را میتوان به سه دوره تقسیم بندی کرد: دورۀ حفظ و 
تثبیت )۱۳۶۸-۱۳۵۷( + دوره سکون )۱۳۸۲-۱۳۶۸( + دوره 
نوســازی )۱۳۹۴-۱۳۸۲( که به دلیل پرهیز از طوالنی شدن 

سخن از تشریح تک تک آن ها خودداری میکنم. 
علیپور اظهار داشــت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با 
شرح وظایف، اختیارات و اهداف مشخص و مهمی آغاز به کار 
کرد و تا ده ها سال بعد به عنوان دستگاهی مقتدر و تأثیرگذار به 
فعالیت خود ادامه داد و بعنوان خانۀ اَمنی برای تجار و صاحبان 

صنایع و معادن تلقی می گردد. 
برخی از اهداف مهم اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران 

که خودشان اعالم نموده اند بشرح زیر می باشد: 
* ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع 

و معادن در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
* تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی 
با کســب مجوز از وزارت صمت و شــرکت در ســمینارها و 
کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی، 

کشاورزی در چارچوب سیاستهای ایران
* کوشش در راه شناســایی بازار کاالهای صادراتی ایران در 
خارج از کشــور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت 

شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی
* تشویق و ترغیب ســرمایه گذاران داخلی در امور تولیدی 
باالخص تولید کاالهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. 
* تالش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی 
داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز 

داوری
* ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام 

وظایف و فعالیتهای اتاق
* تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی 

در زمینه فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی
* تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اســنادی کــه طبق مقررات 

بین المللی به عهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت صمت
ضمناً اتاق بازرگانی با هدف حفظ و ترویج منافع کسب و کار و 
جامعه تجاری کشور تشکیل شد. به نحوی که میبایست منافع 

فعاالن اقتصادی را بنحو احسن محافظت و تأمین نماید. 
وی در ادامــه با طرح این ســواالت که آیــا اتاقهای بازرگانی 

توانسته اند در راستای اهداف اولیه خود قدم بردارند و مشکالت 
تولید و فعاالن واقعی اقتصــاد را مرتفع نمایند؟ و آیا فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی کشــور، اتاقهای 
بازرگانــی را ناجی، تکیه گاه و پارلمان و خانه خود میدانند؛ یا 
اینکه آیا دغدغه اتاقهای بازرگانی حل مشکالت بخش تولید 
و فعاالن اقتصادی و اعضای خویش میباشد؟ و... سواالتی که 

ظاهراً پاسخ شان یک )نه( بزرگ است! 
متاســفانه چند سالیســت که دیگر اتاق بازرگانی ایران، اتاق 
قدرتمند و تاثیرگذار ۱۰۰ سال گذشته نیست و غالب وظایف 
آن رنگ باخته و به ســازمانی تقریباً خنثی مبدل شده است! 
بطوریکــه از اتاقهای بازرگانی، فعالً چند ســاختمان بزرگ و 
کوچک باقی مانده با خدماتی اندک و اما تعداد زیادی رئیس و 

تئوریسن سیاسی و اقتصادی! 
طبــق اطالعاتی که من دارم، اتاقهای بازرگانی در حال حاضر 
چندان خدماتی را به اعضاء و فعاالن اقتصادی ارائه نمی دهند 
و خدماتی که فعالً اتاقهای بازرگانی سراسر کشور آنهم فقط به 
اعضاء خود می فروشند، سه چهار مورد است که در گذشته ده ها 

بار به آن ها اشاره نموده ام، خدماتی از جمله: 
ارائۀ گواهی مبدأ + انتشار مجله + صدور کارت عضویت + صدور 

کارت بازرگانی
والسالم...! 

سبزعلیپور در توضیح خدمات فوق الذکر اتاق ها تصریح کرد: 
البته انتشــار ماهنامه و صدور کارت عضویت که خدمتی به 
اعضاء محســوب نمیشــود بلکه عملی در جهت درآمدزایی 
اتاق ها میباشــد اما اینجانب این دو مورد را هم جزء خدمات 
اتاق بازرگانی به حساب می آورم. ولیکن صدور کارت بازرگانی 
هم سال ها قبل برعهدۀ وزارت بازرگانی بود که دعوای رؤسای 
وقت اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در زمان دولت اصالحات 
موجب شد تا رئیس جمهور وقت دستور دهند تا صدور کارت 
بازرگانی به اتاقهای بازرگانی سراسر ایران محول شود تا از این 
طریق هر اتاقی دارای درآمدی اختصاصی باشد تا از آن تاریخ به 
بعد مسئولین وقت اتاق تهران دیگر محتاج اتاق ایران نباشند و 
از بابت بودجه، تا حدودی مستقل شوند، پس این خدمت هم به 
دلیل دعوای دو جناح سیاسی، از وزارتخانه به اتاق منتقل شد.! 
ضمناً بخشی از کارت های بازرگانی که تاکنون صادر شده، به 
دلیل سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح متاسفانه به این و آن 
اجاره داده شده و استفاده نادرست و خالف از این کارتها، برای 
کشورمان هزینه های زیادی را در بر داشته که اعتبار اتاقهای 

بازرگانی را نیز زیر سوال برده است! 
درکل باید عرض کنم که اتاقهای بازرگانی دیگر جایگاه و قدرت 
عمل واقعی و سابق خود را ندارند و در اصل به محلی برای گپ 
و گفت و پایگاهی بــرای عده ای خاص آنهم جهت دیدارهای 
روزانه و هفتگی شان مبدل شــده و غالب شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی عضو اتاق از پیگیری مشکالت و معضالت تجاری و 
کسب و کارشان توسط اتاق ها به نوعی مأیوس و ناامید شده اند! 
سبزعلیپور اظهار داشت: ضمناً آقایان می فرمایند که به سران 
سه قوا هم مشاوره میدهند و به این خدمت خود نیز می بالند 
که در این ارتباط باید گفت که اگر این سخن تان درست باشد 
و مشاوره اقتصادی سالهای اخیر به سران سه قوا کار مسئولین 
اتــاق بازرگانی ایران بوده پس خرابکاریهای ســالهای اَخیر و 
همچنین مشکالت شــدید اقتصادی که در کشورمان حادث 
شده، همگی به دلیل مشاوره های غلط و نادرست مسئولین اتاق 
بازرگانی به رؤسای جمهور، دولتمردان و رؤسای دو قوۀ دیگر 
بوده است! پس با این مشاوره دادن تان کشورمان را در آستانۀ 
بحران قرار داده اید که به همین خاطر و به واسطه مشاوره غلط 

به سران قوا باید توبیخ و مجازات هم بشوید! 
باز هم می فرمایند که با هیئتهای خارجی که به ایران می آیند 
و میهمان کشورمان هستند جلسه می گذارند و برای ساعاتی، 
میزبان برخی از هیئت ها میباشند. این خدمت هم سودی به 
فعاالن اقتصادی نمیرساند بلکه عده ای خاص در حد چند نفر 
از مســئولین اتاق ایران و تهران با آن هیئت ها می نشینند و 
 در خصــوص موضوعات مورد عالقه خودشــان با خارجی ها 

صحبت میکنند.! 
الزم به تأکید است که طی ســالهای اخیر، اتاقهای بازرگانی 
ایران چندان قدم مثبتی در جهت بازاریابی و رشــد و توسعه 
صادرات، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، ارائه آمار و 
اطالعات اقتصادی درست و قابل استناد، جذب سرمایه گذاری 

و همچنین رفع مشکالت فعاالن اقتصادی و... ده ها موارد دیگر 
برنداشته است.! 

وی گفت: ایــران دارای صدها هزار نفر تاجر و فعال اقتصادی 
میباشــد از همین رو این چند نفری که بر اتاقهای بازرگانی 
ریاست میکنند نمیتوانند نماینده واقعی این عزیزان و بخش 
خصوصــی ایران باشــند. اتاق بازرگانی بایــد به همه فعاالن 
اقتصادی ایران مشاوره داده و در جهت رفع مشکالت اقتصادی 
آنان از هیچ کوششی دریغ ننماید اما به عینه می بینیم که اوالً 
فقــط اعضاء حق تردد به اتاق را دارند، ثانیاً در کمال تأســف 
باید عرض کنم که غالباً به کسی اجازه ورود به طبقات فوقانی 
ساختمانهای اتاق ایران و یا تهران را نمیدهند و اگر هم اجازه 
دهند، درب اتاق کســی به روی مراجعه کننده باز نیســت تا 
دردش را با مسئولین اتاق در میان بگذارد! در این میان گرفتن 
وقت مالقات از رؤسای اتاق ها و غالب اعضاء هیئت رئیسه هم 
برای اعضاء و فعاالن اقتصادی که بقول معروف )سرشناس نبوده 

و یا پارتی ندارند( هرگز امکانپذیر نیست! 
اتاقهــای بازرگانی که باید خانه و محل تردد فعاالن اقتصادی 
کشور باشند، متاسفانه درب آن ها به روی غالب فعاالن اقتصادی 
بســته بوده و حتی بزرگان اقتصاد ایران و فعاالن اقتصادی و 
کارآفرینان سرشــناس و تأثیرگذار کشــور هم هیچگاه پا به 
اتاقهای بازرگانی نگذاشــته و نمیگذارند و هرگز جزء رؤسا و 
هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی نیز نبوده و نشده اند! همین 
االن می توانم نام ده ها نفر از بزرگان اقتصاد کشورمان را به زبان 
بیاورم که با اتاقهای بازرگانی، قهر و یا با آن ها بی ارتباط هستند. 
لکن شــاید دوســتان عالقه ای به ذکر نامشان نداشته باشند 
که بنده هم از اعالم اســامی این بزرگواران خودداری میکنم 
اما صراحتاً عرض میکنم که خودم به عنوان کوچکترین جزء 
بخش خصوصی بیش از ۴۰ سال است که در زمینه تجارت و 
اقتصاد کالن در داخل و خارج فعالیت میکنم اما طی این مدت، 
بنظرم کمتر از ۱۰ بار وارد ساختمان اتاق ایران شده ام )آنهم نه 
برای انجام کار بلکه فقط برای دید و بازدید دوستان( البته به 
اتاق تهران هرگز نرفته ام و طی ۲۰ سال گذشته نیز به هیچیک 
از ساختمان های اتاق در سراسر کشور حتی نزدیک هم نشده 
ام، آیا این اتاق بازرگانی، خانه بخش خصوصی است و یا منزل 

و محل فعالیت عده ای خاص؟ 
سبزعلیپور تشــریح کرد: بررســی تاریخ تشکیل و پیشینه 
همه اتاقهای بازرگانی در اقصی نقاط جهان نشان میدهد که 
ماموریت و هدف اصلی این اتاق ها برقراری بهتر روابط تجاری با 
تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکالت پیش روی تجار و 
بازرگانان و تسهیل روند معامالت آن ها بوده است. امروزه اکثر 
اتاقهای بازرگانی پا را از این هدف فراتر گذاشته و با حفظ هدف 
اصلی، به انجام ماموریت هایی در راســتای پی گذاری و اصالح 
حلقه های اولیه تولید تا صادرات پرداخته اند، بطوریکه با انجام 
این وظایف، خودبخود به هدف اصلی که گسترش صادرات و 

واردات و تسهیل آن است نائل شده اند. 
اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ جهان 
مانند ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی اصل را برمبنای 
آموزش کســب و کارهای پر بازده و سودده به مردم و آموزش 
راههای افزایش کیفیت محصوالت تولیدی به منظور بهره مندی 
از قدرت رقابت با کاالهای دیگر کشورها و همچنین آموزش 
استفاده از تکنولوژی و ابزارهای روز برای گسترش حجم تولید 

و کاهش زمان تولید گذاشته اند. 
پس از این آموزشــهای پایه، اصول برقراری ارتباط با مشتری 
و بازاریابی و بازارســازی برای محصــوالت به تولیدکنندگان 
آموزش داده میشود و در کنار این فعالیتها، اتاقهای بازرگانی 
به ماموریت اولیه خود در راســتای تســهیل روند صادرات و 
حذف مشکالت تجار می پردازند. بعنوان مثال بخش آموزش 
و مهارت اتاق بازرگانی کشور انگلیس، مهمترین چالش پیش 
روی دولت و صنعتش را ارتقای مهارتهای رقابتی برای مواجه با 
خطر اقتصادی کشورهای روبه رشدی مثل هند و چین و از آن 
فراتر افزایش بهره وری برای رقابت با فرانسه و آلمان و آمریکا 
میداند و همه ساله بیش از ۲۵۰ هزار نفر را آموزش همگانی و 
به ۲۰۰۰ نفر هم مفاهیم پایه ای کسب و کار را آموزش میدهد. 
یکی از مشــکالتی که ما در امر تجارت در کشور خودمان با 
آن روبرو هســتیم عدم آگاهی و دانش فنی بسیاری از تجار از 
مفاهیم اولیه علم تجارت و اقتصاد است و یکی از وظایف اصلی 
اتاقهای بازرگانی کمک به ارتقاء سطح دانش تجار ایرانی است 

و با آموزشــهای صحیح میتوانند از مشکالت بسیاری که سد 
راه تجارت ایران با خارج از کشور شده است جلوگیری کنند. 
بسیاری از فعاالن اقتصادی به دلیل رعایت نکردن اصول اساسی 
قراردادنویســی در دو بخش خصوصی و دولتی با چالشهای 
 جــدی روبرو هســتند و هزینه های بســیاری در این رابطه 

پرداخت می کنند. 
علیپور در ادامه افزود: در مورد ویژگیهای اتاق مطلوب و ایرادات 
اتاقهای فعلی نیز باید گفت ایرادات موجود در هر سیســتم و 
سازمان را میتوان در چهار بخش تقسیم کرد: نقایص قانونی، 
نقایص ساختاری، نقایص عملکردی و نقایص مدیریتی. طبق 
قوانین مکتوب و شــرح وظایف ذکر شده برای اتاق بازرگانی 
ایران، در تعریف و بیان وظایف اتاق، تقریباً کمبودی مشاهده 
نمیشود و ساختار اتاق نیز مشابه ساختار دیگر نهادهای داخلی 
و اتاقهای مشابه خارجی است. با کنار گذاشتن این دو سری از 
نقایص باید عرض کنم آنچه سبب بوجود آمدن شاخص های 
باال و متولد شــدن اتاق ایده آل و برتر شده را میتوان دقیقاً در 
نقایص عملکردی و مدیریتی جســتجو کرد و جهت رشد و 
شکوفایی هرچه بهتر اتاقها، میبایست مدیریت آن ها را توانمند 
و به مختصات یک اتاق بازرگانی ایده آل رسانید. وظایف ذکر 
شده پیشین برای دیگر کشورها نیز، به اختصار در شرح وظایف 
بخشهای اتاق ایران عنوان شده اما به هر دلیلی یا از انجام آن 
غفلت شده و یا آن وظایف به نحو احسن انجام نشده و به ورطه 
فراموشی سپرده شده است. آنچه سبب این اخالل میشود عدم 
تخصص اعضاء و آشنایی آنان با وظایف و عدم تطابق تخصص ها 

با حیطه کاری منسوب به آن هاست. 
وی گفــت: برای درک بهتر این موضوع، وضعیت دو کشــور 
انگلســتان و ژاپن را با ایران بررسی و مقایسه می کنیم. کشور 
انگلستان با جمعیتی حدود ۵۵ میلیون نفر و سابقه تشکیل 
۱۵۵ســاله اتاق بازرگانی، دارای ۵۲ اتاق اصلی است و حدود 
۹۲ هزار عضو میباشد و ۱۰۵ هزار کسب و کار را تحت پوشش 
خویش قرار داده و حدوداً ۵ هزار نفر در این اتاقهای این کشور 
مشغول به کارند و اکثر کارمندان این اتاق ها افراد برجسته با 

تحصیالت عالی و متخصصین حیطه کاری خود هستند. 
کشور ژاپن نیز با سابقه تشکیل اتاق بازرگانی حدودا ۱۳۵ساله 
و جمعیت ۱۲۷ میلیون نفری دارای بیش از ۵۲۲ اتاق بازرگانی 
و ۱.۴ میلیون نفر عضو اســت و زمینه اشتغال بیش از ۶ هزار 

متخصص را فراهم آورده است. 
اما ایران با جمعیت حدوداً ۸۵ میلیون نفر و سابقه ۱۴۰ساله 
اتاق بازرگانی، تنها دارای ۳۵ اتاق بازرگانی استانی و حدود ۴۰ 

اتاق مشترک و قریب به۲۰ هزار نفر عضو میباشد. 
با بررسی شاخصهای مهم بین اتاقهای بازرگانی ایران، ژاپن و 
انگلیس که به عنوان مثال، آن ها را با هم مقایسه کردم به عینه 
می فهمیم که اتاقهای ایــران کجای دنیا قرار دارند و چقدر از 

اتاقهای موفق جهان عقب تر میباشند! 
سبزعلیپور به این سوال پرداخت و گفت: بارها به این موضوع 
اشاره کرده و مجدداً خدمتتان عرض میکنم که سالهاست این 
سوال ذهن اکثر فعاالن اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده 
کــه آیا فی الواقع این اتاق بازرگانی را میتوان »پارلمان بخش 
خصوصی« نامید یا نه؟؛ در این ارتباط باید عرض کنم که از نظر 
بنده استفاده از این نام بزرگ و دهن پُرکن و اطالق »پارلمان 
بخش خصوصی« اصلی و ابدا برازندۀ »این اتاق بازرگانی« که 
غالب فعاالن اقتصادی ایران، ســال به سال حتی از کنار پیاده 
رو ساختمانش هم عبور نمی کنند، نیست و برای رسیدن به 
جایگاه واقعی، یعنی »پارلمان بخش خصوصی« باید انقالب و 
دگرگونی خاصی در شــرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که 
سکان هدایت اتاقهای بازرگانی را برعهده می گیرند، رخ دهد، 
نه اینکه اســم بچه را بگذاریم »رســتم« و بعد خودمان از آن 

»رستم« بترسیم! 
پارلمان بخش خصوصی باید به تشــکیالتی اطالق شود که 
وظایف و عملکرد مسئولینش و همچنین خروجی آن نیز هم 
سطح و همتراز این نام بزرگ باشد نه اینکه فقط اسمش بزرگ 

و پیچیده و ترسناک و سیاسی باشد نه عملکردش. 
علیپور در ادامه به ارتبــاط صمیمی علی الریجانی و محمد 
نهاوندیان اشــاره کــرد و افزود: چند ســال پیش مجلس در 
خصــوص جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
قانونی را تصویب کرد که طی آن قانون منبع درآمدی از پول 
ملت بــرای اتاق بازرگانی ایران ایجاد و همچنین اتاق ایران را 

مشاور رؤســای قوا اعالم کرد! این قانون برخالف منافع ملی 
و فقط بخاطر رفاقت و نزدیکی »علی الریجانی« رئیس وقت 
مجلس و »محمد نهاوندیان« رئیس اسبق اتاق ایران تصویب و 

به کشور تحمیل گردید! 
اگر اتاقهای بازرگانی مثمرثمر نبوده و نفعی برای کشور و فعاالن 
اقتصادی ندارند، پس چرا اینهمه پول از جیب مردم خارج و به 
خزانه اتاق واریز میشود؟ و ضمناً این پولهای کالن توسط چه 

کسانی و در چه اموری هزینه میشوند؟ 
درکل مطالبه گری از روند فعالیت و هزینه کرد اتاقهای بازرگانی، 
وظیفــه همه مردم بویژه فعاالن اقتصادی، اصحاب رســانه و 

نمایندگان مجلس میباشد. 
وی تشریح کرد: غالب مسئولین و هیئت نمایندگان اتاقهای 
بازرگانی طی ۴ سالی که بر مسند اتاق ها هستند، اصالً قدمی 
برای هیچکس برنمی دارند اما در زمان انتخابات به دنبال فعاالن 
اقتصــادی و اعضاء اتاق میدوند تا برای خود رای جمع کنند؟ 
اگــر اتاقهای بازرگانی محل فعالیت بخش خصوصی اســت، 
پس دولتی ها در این اتاق ها چه میکنند؟ چرا اکثر مسئولین 
اتاقهای بازرگانی ایران کسانی هستند که پیش از این سمتهای 
دولتی داشته اند؟! این موضوع نشان میدهد که آقایان دولتی 
زمانیکه مثالً در دولت مشــغول به کار بوده اند جسم شان در 
ســازمان دولتی بوده ولیکن روح و روان شان در حال کاسبی 
و تجارت خصوصی بوده و همین بی تعهدی آنان باعث شــده 
 تا اقتصاد امروز کشــورمان دچار چنین بیماری و مشــکالت 

وحشتناکی گردد.! 
اصالً فلســفۀ حضور ۲۰ نماینــده دولت در اتــاق بازرگانی 
چیست؟ چه ُحســنی تا به امروز داشته و این عزیزان دولتی 
چه گلی بر ســر فعاالن اقتصادی و صنعت و معدن و تجارت 
و کشاورزی زده اند؟ بجز اینکه اتاق بازرگانی به دژ مستحکم 
 دولتی ها مبدل شده و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ تر از 

پیش کرده است! 
دولت باید نقش مهم بخــش خصوصی را باور کند و اگر قرار 
است همچنان نمایندگانش را در اتاقهای بازرگانی معرفی کند، 
باید کسانی را روانه اتاق ها کند که تاجر نباشند و قلباً در جهت 
حل مشــکالت بخش خصوصی قدم بردارند نــه برای دوران 

بیکاری خود جا رزرو کنند. 
در ایــن ایام بجای اینکه اتاقهای بازرگانی در جهت رشــد و 
شکوفایی فعالیتهای بخش خصوصی کوشا باشند، متأسفانه 
بی اثر و بی تحرک شده اند و فقط جمعی از مسئولین آن دائماً 
در حال سخن گفتن در همه زمینه ها شده و به تئوریسین های 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مبدل شده و در همه زمینه ها از 

)شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد( اظهارنظر میکنند! 
رئیس مرکز تجــارت جهانی ایران در خاتمــه تأکید کرد: با 
عنایت به مطالبی که خدمتتان عرض کردم و با توجه به اوضاع 
اتاقهای بازرگانی و عملکرد غلط مسئولین آن، این تشکیالت 
روز به روز پســرفت خواهد کرد و اعتماد فعاالن اقتصادی هم 
از اتاق ها ســلب خواهد شد و این مجموعه دیگر سودی برای 
کشور، ملت و فعاالن اقتصادی در پی نخواهد داشت. پس تغییر 
و تحول اساســی در ساختار، وظایف و نحوه انتخابات اتاقهای 
بازرگانی بســیار ضروری بوده و جلــب اعتماد تمامی فعاالن 
بخش خصوصی به اتاق ها بسیار مهم و حیاتی میباشد، در غیر 
اینصورت از تشکیالت اتاق بازرگانی فقط یک نام باقی خواهد 
ماند و یاد و خاطره و اثرات مهم و قدیمی این سازمان به تاریخ 

خواهد پیوست. 
فلذا ضمن استقبال از طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی توسط نمایندگان محترم مجلس، توقع 
مردم و فعاالن اقتصادی از مجلس دلســوز بر این اســت تا با 
در نظر گرفتن »منافع ملی« نه تنها »قانون رفاقتی الریجانی 
و نهاوندیان« را از نو بازبینی نمایند بلکه ضمن تصویب قانونی 
شفاف و روزآمد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت 
نمایند، همچنین در خصوص مبالغ هنگفتی که طی سالهای 
گذشته از پول ملت به حساب اتاق ایران ریخته شده نیز حساب 

کشی نموده و گزارش آن را به ملت شریف ایران ارائه دهند. 
در پایان عرایضم نهایت کم لطفی است چنانچه به این مورد 
اشاره نکنم و آن هم این اســت که جدای از انتقاداتی که در 
باال به عملکرد اتاقهای بازرگانی و مســئولینش داشــتم باید 
عرض کنم که تعداد اندکی از مســئولین و هیئت نمایندگان 
اتاقهای بازرگانی بسیار محترم، متشخص، دلسوز و تا آنجایی 
که در توان شــان میباشد پیگیر مشکالت و همچنین منتقد 
عملکردهای غلط اتاق ها نیز هستند، فلذا دور از انصاف است 
که همه افراد را در یک کفه قرار دهیم و اشخاص منفی و رانت 
خوار را با مسئولین با معرفت و سالم و دلسوز جمع ببندیم و 

چشم بسته از همه انتقاد کنیم. 
از اینکه سخنانم خیلی طوالنی شد عذرخواهی میکنم ولیکن 
این بحث بقدری وسیع و جامع میباشد که میتوان ساعت ها 

راجع به آن صحبت و آنرا مورد واکاوی قرار داد.

سهم نیروی کار از GDP ایران، تنها 36 درصد

دلیل ناراحتی کارفرمایان از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران چیست؟
افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگری در سال 1401، به کام کارگران شیرین آمده، اما صدای کارفرمایان را در آورده است. با این همه، بررسی شاخص»سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی« )Labor share of GDP( نشان می دهد 

که کارگران ایرانی تنها 36 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می دهند. بنابراین، کارفرمایان ایرانی )اعم از دولتی و خصوصی( کمتر از آن چه سود می کنند به کارگران حقوق می دهند
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نقد و بررسی عملکرد اتاقهای بازرگانی ایران
اتاقهای بازرگانی ایران شیرهای بی یال و دم و ناکارآمد

 اتاقهای بازرگانی که باید خانه و محل تردد فعاالن اقتصادی کشور باشند، متاسفانه درب آن ها به روی غالب فعاالن اقتصادی بسته بوده و حتی بزرگان
 اقتصاد ایران و فعاالن اقتصادی و کارآفرینان سرشناس و تأثیرگذار کشور هم هیچگاه پا به اتاقهای بازرگانی نگذاشته و نمیگذارند و هرگز جزء رؤسا و

هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی نیز نبوده و نشده اند!
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 فرهنگی

همشهری:بیماری مزمن اغوا شدن خواص
رفتار برخی خ��واص در مواجهه 
با منابع قدرت مل��ی درطول این 
س��ال ها و تأثیرپذیری از اغوای دش��من گواه این 
واقعیت است که هرجا توده های مردم تحت تأثیر 
اغواگری های دشمنان قرار داشته اند، ریشه این اغوا 
شدن را باید در اغوای خواص جامعه دانست. روحیه 
تجمل گرایی و زندگی اشرافی زمانی در دهه 70در 
جامعه رسوخ کرد و یک طبقه نوظهور در جامعه 
ش��کل گرفت که جریان سیاسی حاکم در دولت 
وقت پس از پایان جنگ تحمیلی متأثر از تبلیغات 
مصرف گرای��ی صرف مبلّغ این س��بک زندگی در 
کشور بودند و متأثر از چنین تفکری، دیگر خواص 
جامعه نیز به تبعیت از این خط فکری، یا خودشان 
این مسیر غلط را برای زندگی جدید انتخاب کردند 
یا در برابر این روند، سکوت اختیار کردند و نسبت 
به پدیده زشت تجمل گرایی و زندگی اشرافی که 
مکررا مورد تذکر رهبری نظام بود، برخالف تذکرات 
ایشان گام برداشتند. پایان دهه70 اغواگری دشمن 
در س��بک زندگی خ��واص و مردم تأثی��ر خود را 
گذاشته بود و اکنون دیگر زمان برداشت محصولی 
بود که دشمن نزدیک به یک دهه برای آن تالش 
کرده بود. حوادث تلخ کوی دانشگاه در سال78 که 
امنیت ملی کشور را نشانه رفته بود، نمونه روشنی 
از اغواگری دش��من و تأثی��ر آن در برخی خواص 
جامع��ه حتی درون دولت وق��ت از رئیس جمهور 
اصالحات گرفته تا معاون سیاسی وزارت کشوری 
بود که قرار بود در مواجهه با پدیده های ضدامنیتی 
و تضعیف کننده قدرت ملی کشور سد محکمی در 
برابر دشمن باشند که برعکس، شریک دزد شده 
بودن��د و رفیق قافله. اگر از حوادث ریز و درش��ت 
برخی رخدادهای تلخ سال های 78تا 88که همین 
افراد خواص و بعضا مسئول که خواسته یا ناخواسته 
در پازل دشمن حرکت می کردند، بگذریم، اوج این 
اغواگری دش��من و تبعیت برخی خواص از آن را 
می توان در فتنه88س��راغ گرف��ت؛ خواصی که با 
رمز حمله »تقلب« در انتخابات توسط شبکه های 
رس��انه ای بی بی سی و... 8ماه کش��ور را به آشوب 
کشاندند و دهان گشاد دشمنان این ملت را علیه 
نظام اسالمی باز کردند و امنیت و قدرت ملی کشور 
را به س��خره گرفتند. در س��ال های اخیر نیز بارها 
ش��اهد اغوای خواص از سوی دش��من و متاثر از 
آن، اغوای بخش��ی از توده های مردم بودیم. شاید 
بزرگ ترین اغواگری دشمن را بتوان در این جمله 
مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام در س��ال 95 که دول��ت روحانی 
سرمس��ت از توافق هس��ته ای بود، دید که گفت: 
»دنیای فردا، دنیای گفتمان هاست؛ نه موشک ها«؛ 
هرچند نتیجه گفتمان بدون موشک دولت مورد 
وثوق مرحوم هاش��می در کمتر از 2سال با آمدن 
ترامپ هوا ش��د. باز تصور کنی��د وزیر امورخارجه 
کشورتان در اوج تهدیدهای توخالی دشمن در جمع 
تعدادی دانشجو در دانشگاه تهران حاضر می شود و 
در بزرگ نمای��ی تهدید نظامی دش��من می گوید: 
»آمریکا می تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی 
ایران را از کار بیندازد.« طبیعی اس��ت مردمی که 
چش��م به دهان خواص خود می دوزند، تحت تأثیر 
این اغوای انتقال یافته از دش��من به مس��ئوالن و 
خواص جامعه خود می شوند و دراین صورت است 
که هر روز شاهد تهدید قدرت ملی کشور هستیم. 
چرا با تغییر یک دول��ت در اوج مذاکرات وین که 
به قول طرف آمریکایی و اروپایی مذاکرات به مرحله 
پایانی خود رسیده اس��ت، م��ا می توانیم پای میز 
مذاکره خط��وط قرمز خود را بدون لکنت زبان به 
طرف غربی بگوییم و تأکید کنیم که از این خطوط 
اساسی عدول نخواهیم کرد و همزمان ماهواره نور 
2که از قضا یک ماهواره با کارکرد نظامی است را با 
ماهواره بر قاصد در مدار 500کیلومتری زمین قرار 
دهیم و درچنین شرایطی، طرف غربی ما را تهدید 
به ترک میز مذاکره نکند و برعکس، روند مذاکرات 
را نتیجه بخش و امیدوارکننده برای پایان آن بداند. 
این یک واقعیت است که اغوا و گمراه کردن دشمن 
در خواص جامعه بر اغوای توده های مردم تأثیرگذار 
است و از همین روست که در این مقطع، رسالت 
خواص جامعه در جهاد تبیین و روشنگری جامعه 
به مراتب سنگین تر و حساس تر از هر زمان دیگری 
است و این رسالت بنا بر فرمایش رهبرمعظم انقالب 
نیاز به تصویب بودجه کالن توسط مجلس ندارد، 
بلکه بی��ش از بودجه و اعتبار ریالی، نی��از به اراده 
مس��تحکم و همت بلند خواصی دارد که آستین 
همت باال زده و مسئولیت این امر را برعهده بگیرند.

جمهوری اسالمی: حقوق کارگران
 و تکرار دور باطل

افزایش حقوق  هیچکس ب��ا 
البته  کارگران مخالف نیست 
به این شرط که این افزایش بتواند تأثیري در حل 
مش��کالت آنان داشته باش��د. تصمیمات هر ساله 
شوراي عالي کار در زمینه افزایش حقوق کارگران 
نه تنها مشکلي از کارگران حل نمي کند، بلکه چند 
مشکل بر مش��کالت موجود جامعه ازجمله خود 
جامعه کارگري مي افزاید. با برش��مردن این موارد، 
یکب��ار دیگر راهکارهاي پیش��نهادي را هم مطرح 
مي کنیم تا اعضاء ش��وراي عالي کار درصدد برآیند 
از تک��رار تصمی��م گرفتن هاي نادرس��ت و افتادن 
چندی��ن باره در چ��اه دور باطل خ��ودداري کنند 
و ب��ه راه حل هاي اساس��ي روي آورند.اولین پیامد 
ناگوار افزایش 57 درصدي حقوق کارگران اینست 
که کارفرماها به دلیل عدم امکان تأمین هزینه هاي 
کارگاه هاي خود، ناچار مي ش��وند قیمت تولیدات 
یا خدم��ات خود را باال ببرند. این افزایش قیمت ها 
مستقیماً بر هزینه زندگي تأثیر خواهد گذاشت و 
قب��ل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل 
این افزایش هزینه ها شوند و آنچه از طریق افزایش 
حقوق به دس��ت مي آورند را صرف هزینه زندگي 

کنند. تأسفبارتر اینکه باال رفتن قیمت تولیدات و 
خدمات، بر روي سایر قیمت ها ازجمله اجاره مسکن 
و کاالهاي اساس��ي نیز اثر افزایشی مي گذارد و در 
نهایت، دود آتش برافروخته ش��ده از این وضعیت 
ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کساني 

که حقوق ثابتي دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان براي جلوگیري 
از تعطی��ل ش��دن کارگاه یا کارخانه خ��ود، ناچار 
مي شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به 
زیان کارگران است، زیرا عده زیادي از آنها شغل خود 
را از دست مي دهند.پیامد سوم، تعطیلي بعضي از 
کارگاه ها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار 
به دلیل عدم امکان تأمین هزینه هاي افزایش یافته 
است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده 
زیادي از آنان بي کار مي ش��وند و زندگي آنها دچار 
اختالل مي گردد.پیامدهاي دوم و س��وم، به همراه 
خود پیامدي هم براي دولت به وجود مي آورند که 
اختالل در برنامه اشتغال زائي است. دولت از یکطرف 
براي ایجاد شغل و رفع بي کاري برنامه ریزي مي کند 
و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شوراي عالي کار 
که خود نیز عضو آنس��ت عده اي را بي کار مي کند! 
این پیامد چهارم را فقط مي توان نوعي ندانم کاري 
دانس��ت.پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و 
کارفرمایان اس��ت، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق 
گرفت��ن مالیات به حقوق کارگران اس��ت. کارگر و 
کارفرما بای��د ۳0 درصد از حقوق را به عنوان بیمه 
به سازمان تأمین اجتماعي بپردازند و کارگر نیز بابت 
حقوق خود به خاطر اینکه باالتر از نصاب معافیت 
مالیاتی است مشمول مالیات مي شود. با کسر شدن 
این دو پرداختي، چیزي که براي کارگران مي ماند، 
بس��یار کمتر از هزینه هاي ی��ک زندگي حداقلي 
است.به این دستپخت شوراي عالي کار بهیچوجه 
نمي توان نمره قبولي داد. ش��اید بتوان گفت دولت 
با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعي ظاهرسازي 
براي اینکه خود را حامي قشر کارگر نشان دهد شده 
اس��ت، ولي واقعیت اینست که دولت حتي با مایه 
گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقري 
که گریبان گیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض 
بس��یار منفي این تصمیم غلط در سال ۱۴0۱ به 
وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت 

را هم خواهد گرفت.

جوان:دیپلماسی بقای اردوغان
در چند ماه گذشته، پس از اینکه ابزار های 
مالی و سرمایه گذاران غربی، اقتصاد ترکیه 
و نرخ ارز این کشور را تا 70 درصد ریزش 
مواجه کرد، اردوغان وادار ش��د برخالف شعار های 
اخوانی و عثمانی، دیپلماسی جدیدی را در آشتی با 
امارات، مصر، عربستان و اکنون با رژیم صهیونیستی 
آغاز کند. صورت مس��ئله کامالً روش��ن است که 
اردوغ��ان با وجود اینکه از لحاظ مالی، سیاس��ی و 
اجتماعی، با ش��رایط بحرانی روبه روست، باید برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و دپارتمان ترکیه که 
پی��ش روی آنهاس��ت، حرفی برای گفتن داش��ته 
باش��د. لذا، چون از ن��گاه وی باقی ماندن در قدرت 
به هر قیمتی اهمی��ت دارد، نه تن ها با طرف هایی 
که ظاهراً در تقابل با آن ها بوده آش��تی کرده، بلکه 
وارد ش��دن در سیاست عملی و هماهنگ با امریکا 
و رژیم صهیونیس��تی را پذیرفته اس��ت. در پروژه 
انتخاباتی مداخله گرانه عراق، اردوغان با خرج کردن 
از کیس��ه امارات، عربستان و اردن، ویترین اجرایی 
پروژه نجات امریکا شد تا بارزانی و خمیس خنجر و 
حلبوسی را برای ربودن ساختار های قدرت، دور هم 
جمع کند، که البته در آستانه شکست کامل است. 
برای اطمینان بخش��ی به امارات و مصر و مهم تر از 
همه، رژیم صهیونیستی، در چرخشی سؤال برانگیز، 
پذیرفته است که حضور اخوانی ها و خصوصاً نیرو های 
مقاومت فلسطینی در ترکیه را محدود و نهایتاً اخراج 
نماید. یعن��ی دقیقاً همان چیزی ک��ه در دو دهه 
گذشته نان سیاسی با ارزشی برای اردوغان بوده تا 
در افکار عمومی ترکیه و کشور های اسالمی به چهره 
مدافع فلسطین تبدیل شود. این کرنش و پذیرش 
عملی سیاست های امریکایی در جنگ اوکراین نیز 
خودنمایی کرده و ضمن حفظ یک پوسته روابط با 
روسیه، جانب دوست اوکراین را گرفته و به موازات 
سیاست های امریکایی، فروش پهپاد بیرقدار و اعزام 
تروریست های جبهه النصره و ترکستانی و گروه های 
وابسته به سازمان اطالعات میت که عمدتاً مزدوران 
ترکیه پرست هستند، را به اوکراین به عهده گرفته 
است.اردوغان اکنون در استانبول، اسرائیل را برادر 
نامیده که نباید آن را در قالب تعارفات دیپلماتیک 
تفسیر کرد، چرا که صهیونیست ها با خروج تدریجی 
و اجباری امریکایی ها از غرب آسیا، یتیم می شوند 
و جوه��ر تالش های امنیت��ی و دیپلماتیک آن ها 
با کمک انگلیس��ی ها، بر ایجاد یک پیوند مدافع از 
رژیم صهیونیس��تی اس��ت که تا به حال از طریق 
بحرین، امارات و عربس��تان دلگرم کننده نیست و 
نیازمند بازیگر مهم تری مثل ترکیه هستند. آنچه 
برای ما مهم است، اینکه اردوغان برنامه سفری به 
تهران نیز دارد که به زودی اجرایی می ش��ود. سؤال 
مهم، این اس��ت که ترکی��ه در همراهی عمیق با 
سیاست های امریکایی و صهیونیستی و انگلیسی 
برای ایجاد یک موازنه امنیتی، ناچار به پذیرش ابزار 
شدن برای صهیونیست هاست یا هنوز امکان اجرای 
یک سیاس��ت خارجی مستقل را دارد؟ اگرچه این 
نقطه عطف رفتاری از س��وی مقامات ترکیه بسیار 
مهم است که فلس��طین و حتی گروه های اخوانی 
فلس��طینی در اولویت اردوغان نبوده و در شرایط 
اضطراری قربانی نیاز های فوری ترکیه می ش��وند، 
ولی شرایط پرچالش اردوغان در آستانه رقابت های 
انتخاباتی که شانس حزب اردوغان را به شدت متأثر 
ک��رده و ورود به پروژه های خطرن��اک امریکایی و 
اس��رائیلی را موجه نموده، محل اهتم��ام و توجه 
دستگاه های مسئول است که پیش یا در حین سفر 

اردوغان، باید مدنظر قرار دهند.

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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آفتـاب یـزد: فیلم کوت��اه »ج��ان داد« به کارگردانی س��هیال 
پورمحم��دی و تهی��ه کنندگی ج��واد رمضانی به عن��وان تنها 
نماینده س��ینمای ایران در چهاردهمین جشنواره روتاری ترکیه 
حضور خواهد داش��ت. »جان داد« که توانس��ته ب��ود جایزه ویژه 
هیئ��ت داوران جش��نواره فیلم کوت��اه تهران را کس��ب کند، به 
عنوان تنها فیلم ایرانی در جمع 5 فیلم کوتاه داس��تانی راه یافته 
به چهاردهمین دوره جش��نواره روتاری ترکیه، با این آثار رقابت 
می کند. جشنواره روتاری ترکیه، ۱7 تا 20 مارس در شهر آنکارای 
ترکیه برگزار می ش��ود. برگزیدگان  این جش��نواره در بخش های 
انیمیش��ن، داس��تانی، تجربی و مس��تند جوایز نقدی و تندیس 
جش��نواره را دریاف��ت خواهند کرد. پیش از ای��ن »جان داد« در 
جش��نواره های بین المللی فیلمسازان زن ترکیه )ازمیر(، کودکان 
چین و میهودو نیویورک نیز حضور داشته است. پخش بین المللی 
فیلم کوتاه جان داد را فرس��ت اسکرین فیلم به مدیریت سولماز 

اعتماد برعهده دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شامگاه جمعه 20 اسفند در آیین بزرگداشت حکیم نظامی که در تاالر 
وحدت برگزار ش��د با تاکید بر اینکه ما به حکیم نظامی به عنوان ش��اعری وحدت بخش میان همه 
اقوام فارس��ی زبان توجه داریم، گفت: نظامی یکی از محورهای وحدت آفرین برای کس��انی است که 

به اعتالی فرهنگ فکر می کنند. محمدمهدی با تاکید بر 
این مطلب افزود: امشب در آیین بزرگداشت حکیم نظامی 
همه عالقه مندان شعر و ادب فارسی جمع  هستند و آنان 
که نیامده اند نیز از رس��انه های دیگر بیننده و شنونده این 
رویداد هس��تند. وی تصریح کرد: مفاخ��ر ایران هر کدام 
س��رلوحه ای بزرگ برای این سرزمین پر تمدن هستند و 
ما خوش��بختیم که حکمای اندیشمند، در کشورمان و در 
دسترس هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این 
که نظامی از مفاخر بزرگ همیش��گی ایران اس��ت، اظهار 

داشت: ایران فرهنگی با خط کشی ها از هم جدا نمی شود. ما به حکیم نظامی به نشانه وحدت همه اقوام 
فارسی زبان نگاه می کنیم و او نشانه همگرایی  است نه واگرایی. نظامی یکی از محورهای وحدت آفرین 
برای کس��انی است که به اعتالی فرهنگ فکر می کنند. اسماعیلی افزود: در ابتدای کار دولت مردمی 
س��یزدهم در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی هم کار ما متمرکز بر بزرگداشت نام آوران این سرزمین 
بود. این نشست ها با برنامه ریزی و اندیشمندی بزرگان، به اجرا درآمده است. در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در نظر داریم از بزرگان ایران تقدیر کنیم. به گزارش روابط عمومی وزارت ارشاد، وی در ادامه 
با تشکر از همه کسانی که همراهی کردند تا این نشست ها و این آیین به خوبی و عظمت برگزار شود، 

پیام رئیس جمهوری را قرائت کرد.

ش��هره قمر بازیگر فیلم س��ینمایی »عاش��ق پیش��ه« به کارگردانی داوود موثقی که در حال اکران از 
س��ینماهای سراسر کشور است، گفت: »عاشق پیش��ه« حاصل تالش یک گروه کامال مستقل است. 
ما هیچگونه اسپانس��ر، حمایت، رانت و البی س��ینمایی نداش��تیم و البته خداوند را ش��اکریم که در 
عی��ن مهجوریت کارمان را انج��ام می دهیم چرا که کار ما 
سینماست و ش��غل دیگری نداریم. بازیگر فیلم سینمایی 
»عاشق پیشه« مطرح کرد: شاهد تالش داوود وثوقی برای 
تهیه و تولید کار بودم. موثقی خودروی اش را برای ساخت 
این فیلم فروخت تا به فرهنگ و سینما خدمت کند. خود 
من در این فیلم دستمزدی دریافت کردم که غیرقابل باور 
است اما همه تیم سعی کردیم تا کار به بهترین شکل پیش 
برود. بازیگر فیلم سینمایی »انعکاس« اظهار کرد: شعار ما 
نه گفتن به باج دهی در سینما بود اما با این حال اینقدر در 
این کار تنها بودیم که بهتر است بگویم برای پیشرفت پروژه، خودمان به خودمان باج دادیم. این بازیگر 
در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: »عاشق پیشه« یک فیلم آبرومند و بی ادعاست و از جمله 
آثاری است که مخاطب را راضی از سینما بدرقه می کند زیرا پیامش اخالق است و خیلی حرف برای 
گفتن دارد. او اظهار کرد: باید س��ینما را به سمت آثار ارزشی برد و فکر می کنم »عاشق پیشه« اولین 
اثر ارزش��ی اس��ت که با یک گروه سالمت و دلس��وز که می خواستند یک فیلم خوب به مخاطب ارائه 
بدهند، بازی کردم. به گزارش صبا، ش��هره قمر در پایان گفت: به نظر من همین که در فیلم »عاش��ق 
پیشه« البی وجود نداشت و به موضوع خیانت و تاثیر منفی آن در جامعه می پرداخت یک فیلم ارزشی 

محسوب می شود.

فیلم س��ینمایی »ش��هربانو« به کارگردانی مری��م بحرالعلومی و 
نویسندگی پژمان تیمورتاش که این روزها در پلتفرم های شبکه 
نمایش خانگی به صورت آنالین اکران شده، تنها فیلم منتخب از 
ایران در جش��نواره جهانی فیلم سیدنی SWFF است. جشنواره 
جهانی فیلم س��یدنی که ۴ تا 8 می )۱۴ تا ۱8 اردیبهش��ت( در 
شهر سیدنی استرالیا برگزار می شود استعدادهای جدید و نوظهور 
در فیلمسازی را کشف کرده و پرورش می دهد. جشنواره جهانی 
فیلم سیدنی جش��نواره ای اقلیمی به ش��مار می رود که در مرکز 
ش��هر سیدنی برگزار می شود و تری پلن با کاشت ۶00 درخت در 
سرتاسر کشور استرالیا هرساله این جشنواره را پشتیبانی می کند. 
به گزارش خبرآنالین، پخش بین المللی فیلم سینمایی شهربانو با 
 Maroon بر عهده کمپانی Lady of the City ن��ام جهان��ی
Films است و فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، گالره عباسی، 
سامان صفاری، بهرنگ علوی و یوسف تیموری نقش آفرینان این 

فیلم هستند.

به دلیل افزایش آمار کرونا در پایتخت تجاری چین، س��ینماهای 
چین و دیزنی لند شانگهای بسته شدند. روز شنبه، مقامات چینی 
اعالم کردند که در مجموع ۱۶۴9 مورد جدید در این کش��ور در 
روز جمعه کشف شده است. از این موارد ۴7۶ مورد دارای عالئم 
و ۱۱7۳ مورد بدون عالئم هس��تند. از م��وارد جدید، ۱۱2 مورد 
وارداتی بودند. این دومین روز متوالی بود که مجموع از مرز هزار 
مورد فراتر رفت.این اعداد در مقایس��ه با برخی کش��ورها بسیار 
ناچیز اس��ت، اما باالترین رقمی اس��ت که چین برای نزدیک به 
دو سال تجربه کرده است. آنها منعکس کننده تأثیر نوع خفیف تر، 
اما عفونی تر، نوع امیکرون بیماری کووید ۱9 هستند. به گزارش 
فارس به نقل از ورایتی، مقامات شهر شانگهای گفتند که مدارس 
شانگهای از شنبه تعطیل خواهند بود و باید به جای کالس های 
عادی به تدری��س آنالین روی آورند. دس��تور تعطیلی پارک ها، 
کتابخانه ها و س��ینماها در منطقه ژوهوی��ی و جینگان نیز صادر 

شده است.

 »جان داد« در ترکیه سینماهای چین تعطیل شدند»شهربانو« در سیدنی

 شهره قمر:  وزیر ارشاد: 
به باج دهی در سینما »نه« گفتیم  وایران فرهنگی با خط کشی ها از هم جدا نمی شود

آفتـاب یـزد – گروه فرهنگـی: از زمانی ک��ه کارگردانی برنامه 
 طنز »۳9« را برعهده داش��ت ت��ا هنگامی که برنامه های رادیویی را 
مج��ری گری می کرد تمام هم و غمش این بود که باری از غم های 
مردم سرزمینش بردارد و روی لبان آنان لبخندی بنشاند و الحق که 
در این کار تبحر فراوانی داش��ته و دارد. جدا از این موضوع او یکی 
از افراد بادانش رادیو و تلویزیون است که همیشه علم خودش را به 
روز نگه می دارد. گرچه که صداوس��یما او را هم در زمره افرادی قرار 
داده که روی خوش به آنها نش��ان نمی دهد، با این حال او همیشه 
کار خ��ودش را انجام می دهد. داری��وش کاردان همزمان در اجرا و 
بازیگری فعالیت دارد، بر این باور اس��ت که »اجرا و بازبگری به طور 
همزمان توانایی می خواهد اما برخی مجری بازیگرها به زور تلویزیون 
را تسخیر کرده اند!« او که مدتی است ایفای نقش در سریال تاریخی 
»جشن سربرون« را پایان رسانده، از این مجموعه به عنوان یکی از 
خوشبختی های کاری اش یاد می کند و می گوید: »بی صبرانه منتظر 
پخش این سریال هستم؛ چون واقعا این مجموعه را یک کار خوب و 
ارزشمند می دانم.« این طنزپرداز درباره وضعیت سریال های کمدی 
و طنز تلویزی��ون هم چنین می گوید: »دیر یادم��ان افتاد مردم به 
طنز احتیاج دارند...«. او که پس از س��ال ها با اجرای برنامه »تاک« 
به عرصه اجرا بازگش��ته است و این حرفه را در کنار بازیگری ادامه 
می ده��د، مهمترین آرزو در س��ال جدید برای مردم کش��ورش را 
»عدال��ت« عنوان می کند. این هنرمند درب��اره اینکه آیا اخیراً برای 
بازیگری از سوی تلویزیون پیشنهاد جدیدی به او شده است؟ پاسخ 
داد: چند پیشنهاد داشتم اما با شرایط زمانی من همخوانی نداشتند 
و نشد همکاری کنم. من چند سریال آماده پخش دارم اما نمی دانم 
چرا پخش نمی کنند. سریالی به نام »دنیای گمشده« برای شبکه دو 
س��یما ساخته شد و خیلی وقت است که تصویربرداری اش به پایان 
رسیده اما نمی دانم چرا پخش نمی شود؟! گویا به آرشیو صداوسیما 
رفته است. این سریال یک طنز واقعی درباره زندگی روستایی بود و 
من در آن نقش یک روحانی را بازی می کردم و خیلی هم به نظرم 
خوب از آب درآمده بود. کاردان سپس به ایفای نقش در سریال »87 
متر« به کارگردانی کیانوش عیاری اشاره کرد که آن هم پخش نشد 
و تصریح کرد که »نمی دانم چه اتفاقاتی برای این س��ریال افتاد.« 
او گفت: در این س��ریال هم نقش یکی از دو حقه بازی را داش��تم 
که می خواهن��د خانه را از چنگ صاحبش دربیاورند. کاردان که در 
زمینه اجرا برنامه هایی چون صندلی داغ، مسابقه ثانیه ها و نوروز 75 
و 7۶ و... را در کارنامه دارد، در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اجرا و 
بازیگری همزمان، اظهار کرد: متاسفانه ما مجری بازیگرانی داریم که 
طی این سال ها تلویزیون را تسخیر کرده اند. چندین سال پیش در 
همین زمینه از من سوال پرسیدند که توضیحاتی ارائه دادم و برخی 
دوستان خوششان نیامد. متاسفانه گویا نمی شود برخالف برخی ها 
صحبت کرد. اعتقاد شخصی من این است که هرکسی اگر 20 کار 
هم بلد اس��ت حق دارد که انجام بدهد. مثال اگر کسی واقعاً مجری 
خوبی باشد، بازیگر خوبی هم باشد چه اشکالی دارد که هر دو کار را 
با هم انجام بدهد، این کار توانایی می خواهد؛ اما متاسفانه مشکل از 
جایی شروع می شود که برخی بلد نیستند و به زور به مردم تحمیل 
می کنند؛ بنابراین نهایت کارشان تعریف کردن جوک های تلگرامی 
و فضای مجازی است. این کارگردان و دوبلور در ادامه صحبت های 
باال تصریح کرد: کسانی هستند که در بخش اجرا تبحر دارند. برخی 
بازیگری را خوب انجام می دهند و بعضی دوس��تان در دوبله موفق 
هستند که هر یک می توانند در حوزه کاری خود فعال باشند. پس 
اجازه بدهید بقیه هم فعالیت کنند نه اینکه همه را از صحنه به در 

کنید! نه اینکه چهار الی پنج آدم داش��ته باشید و بگویید همین ها 
مجریان ما هستند. به نظر می رسد مدیریت و کنترلی روی تلویزیون 
نیست و انگار سفره ای پهن شده که برخی دوستان استفاده می کنند 
و کسی را هم راه نمی دهند. من عددی نیستم که بخواهم از خودم 
تعریف کنم اما اگر به س��ابقه من نگاه کنید می بینید که اجراهای 
خوبی داش��تم اما چه می ش��ود که آدمی مثل م��ن دیگر نمی رود؟ 
وگرنه ما عاشق کارمان هستیم اما فضا را به گونه ای طراحی کرده اند 
که مِن هنرمند نروم. او خاطرنش��ان کرد: در حوزه بازیگری هم نام 
نمی برم اما افرادی هس��تند که طی این سال ها کارگردان شده اند و 
بارها از من خواس��تند که در کارهایشان بازی کنم اما وقتی سناریو 
را خواندم واقعا از تعجب وا ماندم. اتفاقاً پول خوبی هم می دادند اما 
من قبول نکردم و گفتم نمی آیم. من ۴۴ سال از عمرم را صرف کار 
هنری کرده ام و اندک آبرویی برای خودم جمع کرده ام. از نظر من 
یک کار باید بیارزد که آدم قبول کند. بازیگر سریال های »سال های 
مش��روطه«، »معمای شاه«، »کاله پهلوی« و »وارش« در ادامه این 
گفتگو درباره ارزیابی اش از سریال های تلویزیونی و اُفت مخاطبان به 
ویژه در حوزه طنز و اینکه چه پیش��نهادی برای بهبود اوضاع دارد؟ 
اینگونه گفت: حوزه طنز، حوزه خطرناکی است و متاسفانه مسئوالن 
این حوزه یا به این خطر واقف نیستند و یا اهمیت نمی دهند، چون 
بیشتر از یک متر جلوی پایشان را نمی بینند؛ به عنوان مثال سال ها 
پیش با من درباره س��ری اول س��ریال »زیر آسمان شهر« صحبت 
کردند که گفتم به نظرم س��ریال موفقی بود و من خوشم آمد و در 
کنار خانواده به این مجموعه خندیدیم اما وقتی گفتند می خواهند 
س��ری دوم را بسازند، من گفتم خواهش می کنم این کار را نکنید، 
بگذاری��د این م��زه زیر دهن مردم بماند. م��ن معتقدم اگر یک آدم 
توان دارد که س��ریال دیگری بس��ازد که همانقدر نمکین، جذاب و 
موفق باش��د، ُخب یکی دیگر بس��ازد و اگر ندارد پس می خواهد از 
آن اس��می که در گذش��ته در کرده، با یک کار آبکی راهش را ادامه 
بدهد. خیلی کم پیش می آید که س��ریال ها بعد از سری اول موفق 
شوند. کاردان سپس در بحث انبوه سازی مجموعه های طنز تلویزیون 

به خاطره ای که مربوط به 20 س��ال پیش بود اش��اره و اظهار کرد: 
من بیش از 20 س��ال پیش در نشس��تی شرکت کردم که چند تن 
از دوس��تان وزارت ارشاد و س��ازمان صداوسیما هم حضور داشتند 
و از م��ن خواس��تند پای تریبون بروم و صحب��ت کنم که من رفتم 
و با ش��وخی گفتم آقایان محترم! مدیران! بس کنید این خنداندن 
مردم را، ملت آنقدر خندیدند روده هایشان به دور گردنشان پیچید! 
هر ش��ب یک عده از خنده به بیمارستان می روند، نکنید این کارها 
را، کاری کنید مردم بتوانند قرص آرامبخش بخورند، با خنده هایی 
که ش��ما ایجاد کردید افسردگی ها از بین رفت. من آن زمان َمَتلک 
انداخت��م و حرفم را وارونه گفتم که چرا مردم را نمی خندانید؟ ولی 
آنها بر عکس متوجه ش��دند. او تاکید کرد: به نظرم در بخش تولید 
طنز، لزومی به انبوه سازی نیست. شما اگر توانستید به عنوان مثال 
بعد از 20 سال یک فیلم سینمایی مثل »اجاره نشین ها« را بسازید، 
اصاًل هر ۱0 س��ال یک بار یک نمونه از آن را بس��ازید؛ چه کس��ی 
گفته مردم را هر ش��ب به زور با کلمات زشت بخندانید؟! کاردان با 
بیان اینکه »متاسفانه دوستان دیر فهمیدند که مردم به طنز احتیاج 
دارند و االن هم انبوه سازی می کنند«، تصریح کرد: کسی که نتواند 
مردم را بخنداند، قطعاً از حرکات و تکیه کالم های زش��ت استفاده 
می کند. در حوزه سینما که دیگر هیچ، هرچه از دهانشان درمی آید 
می گویند تا فقط مردم بخندند! چرا درس��ت حرکت نمی کنید، نه 
افراط کنید و نه تفریط. در هالیوود و کشورهای دیگر شش ماه تمام 
سناریو می نویسند، سه ماه پیش تولیدشان زمان می برد و بعد وارد 
مرحله انتخاب بازیگر و س��اخت می ش��وند و ادعایی هم ندارند. چه 
کسی گفته ما هر شب باید مردم را بخندانیم؟ ما نمی توانیم، آن هم 
خنداندن مردم ایران که خودشان بسیار طناز هستند و وقتی اتفاقی 
در جامعه می افتد تا به فضای مجازی و جوک برسد، فقط سه ثانیه 
طول می کش��د. داریوش کاردان س��پس در پاسخ به اینکه آیا برای 
برنامه »جوکر« از ش��ما شده است؟ تصریح کرد: خوشحالم که مرا 
دعوت نکردند. شخصا برنامه هایی که می گویند، جان من بخندید را 
اصال دوست ندارم. فقط »جوکر« نیست، برنامه های دیگری هم در 
تلویزیون داریم که ش��اید برای هر کدام از آنها بالغ بر 20 بار از من 
دعوت شد و گفتم نمی آیم. بیایم اسم و فامیلم را بگویم، بگویم کی 
به دنیا آمدم، چند بچه دارم، همه این ها در اینترنت موجود است. از 
من چه می خواهید؟ به گزارش ایسنا، این هنرمند با اعتقاد بر اینکه 
اساس��ا درآوردن نقش های منفی بسیار سخت است، یادآور شد: به 
عنوان مثال ما که آزارمان به یک مورچه هم نمی رس��د، فکر کنید 
در سکانسی دستور قتل عام دادیم، وقتی نقش میرزا آقاخان نوری 
در سریال »سال های مشروطه« که طراح قتل امیرکبیر بود را بازی 
می کردم زمانی که کار پخش می ش��د، در خانه گریه می کردم و به 
خودم فحش می دادم. همین که احساس کنم در نقش منفی ام مردم 
از من متنفر شدند لذت می برم و می گویم پس خوب درآمده وگرنه 
نقش مثبت که هر کسی را زلف هایش را تمیز کنید و چهار جمله 
خوب به او بدهید می تواند در بیاورد. نقش منفی و مثبت کمدی و 
جدی فرقی ندارد، هرچه که بتوانیم وظیفه مان را انجام بدهیم خوب 
است و کسی که کننده باشد همه کار می تواند انجام بدهد. من خودم 
مدت هاس��ت طنز را کنار گذاشتم به دلیل اینکه اوالً به من میدان 
نمی دهند، ثانیاً احساس می کنم خنداندن مردم بسیار دشوار است 
و من حاضر نیس��تم به هر قیمتی مردم را بخندانم و پا روی ادب، 
ش��خصیت و فرهنگ جامعه بگذارم. شما مردم را اذیت نکنید، نان 
مردم دربیاید، لباس برای پوشیدن داشته باشند خودشان می خندند، 

احتیاجی به خنداندن شما نیست.

 داریوش کاردان: 

دیر فهمیدند مردم به طنز نیاز دارند

 م�ن حاضر نیس�تم ب�ه ه�ر قیمتی م�ردم را 
بخندان�م و پا روی ادب، ش�خصیت و فرهنگ 
جامعه بگذارم. ش�ما مردم را اذیت نکنید، نان 
م�ردم دربیاید، لباس برای پوش�یدن داش�ته 
باش�ند خودش�ان می خندن�د، احتیاج�ی ب�ه 

خنداندن شما نیست
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وب سایت خبری پولیتیکو به نقل از منابع مطلع گزارش 
داد، »گرهارد شــرودر« صدراعظم پیشین آلمان برای 
مذاکره با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه به 
منظور خاتمه دادن به جنگ در اوکراین به مسکو رفته 

است. به گزارش ایسنا، این منابع به پولیتیکو گفتند، این سفر به دنبال 
مذاکراتی در استانبول با یک سیاستمدار اوکراینی که عضو هیئت 
مذاکره کننده کشــورش برای مذاکرات صلح با روسیه است، انجام 
شــد. خبرنگاران در این رابطه از اوالف شولتس، صدراعظم کنونی 

آلمان در حاشــیه نشست رهبران اروپایی در فرانسه 
سوال پرسیدند اما او گفت که مایل نیست اظهارنظر 
کند. در هفته های اخیر شولتس برای فاصله گرفتن 
از گرهارد شــرودر که از حزب سوســیال دموکرات 
کشورش به شمار می رود، تالش کرده است. دو مقام در دولت آلمان 
هم به رویترز گفتند، دولت برلین با هیچ نشستی موافقت نکرده و 
در هیچکدام هم مشارکتی ندارد. شرودر که بین سال های ۱۹۹۸ تا 
۲۰۰۵ صدراعظم آلمان بود، بابت ارتباطاتش با شرکت های روسیه 

زیر ذره بین قرار گرفته است. او عضو هیئت مدیره غول نفتی روسیه 
موسوم به روس نفت است و ریاست کمیته سهامداران این شرکت 
هم که مسئول ساخت خط لوله گازی نورد استریم ۲ است و آمریکا 
آن را تحریم کرده، بر عهده دارد. برخی از سیاستمداران دولت آلمان 
از گرهارد شرودر خواسته اند تا از ایفای نقش در شرکت های روسی 
در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین کناره گیری کند و برخی از دیگر 
رهبران ســابق هم گفته اند که در اعتراض به این حمله، از هیئت 

مدیره شرکت های روسی کنار می روند.

باالخره شرودر به دیدار پوتین رفت سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

برجام

روسیه

آمریکا

ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریکا با بیان 
اینکه موضوعات باقی مانده در وین بسیار دشوار 
و پیچیده هســتند، گفت: ما به حصول توافق 

احتمالی نزدیک هستیم. 
به گزارش ایســنا، ند پرایس سخنگوی وزارت 
امورخارجه آمریکا در نشســت خبری هفتگی 
خود در پاســخ به سوالی درباره توقف مذاکرات 
وین و تاثیر درخواســت جدید روسیه بر روند 
ایــن مذاکرات گفت که راب مالی رئیس هیئت 
مذاکره کننده واشنگتن و تیم او برای مشورت به 

واشنگتن بازگشته اند. 
بنابر گــزارش وب ســایت وزارت امورخارجه 
آمریــکا، وی ادامــه داد: آن هــا بــه پایتخت 
بازگشــته اند چون پیش از این نیز گفته ایم که 
این، مذاکرات پیچیده ای است. ما هنوز در حال 
کار بر روی تعداد کمی، تعداد بســیار کمی از 
موضوعات باقی مانده هســتیم که بدون شــک 

مسائل دشواری هستند. 
پرایس با اشــاره به اینکه مذاکرات میان ایران و 
آمریکا به صورت غیرمســتقیم برگزار می شود، 
افــزود: پــس از یازده مــاه مذاکره بــه تدریج 
توانســتیم به این موضوعات اندک برسیم که 
سخت ترین مسائل )در این مذاکرات( هستند. 
این هــا موضوعات پیچیــده و چالش برانگیزی 
هستند. با این حال، ما هنوز بر این باوریم که به 

حصول توافق احتمالی نزدیک هستیم. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین 
گفت: اکنون زمان آن است که تمام طرف ها از 
خود جدیت نشــان دهند. ما برای بازگشت به 
اجرای کامل برجام می توانیم و می بایست به یک 
فهم مشترک برسیم اما زمان کمی برای انجام 

آن وجود دارد. 
وی در ادامــه تالش کرد توپ را به زمین ایران 
و روســیه بیندازد و گفت: همان طور که جوزپ 
بورل گفته اســت، ما )به حصول توافق( نزدیک 
هستیم اما عوامل خارجی هم هستند که اکنون 
در ایــن مذاکرات مداخله می کنند. هیئت ها به 
پایتخت هایشان بازگشته اند و تهران و مسکو نیز 

باید تصمیمات خود را بگیرند. 
پرایس تصریح کرد: اگر اراده سیاســی در آن ها 
وجود داشــته باشــد، اگر جدیت داشته باشند 

سپس ما همچنان مطمئن هستیم که می توانیم 
در یک زمان نسبتاً کوتاه به بازگشت متقابل به 

پایبندی )به برجام( برسیم. 
وی در پاســخ به این ســوال که »آیا واشنگتن 
نبایــد هیچ تصمیمی بگیرد؟« بــاز هم ایران و 
روسیه را مســئول به نتیجه رسیدن مذاکرات 
دانست و از ارائه پاسخ درست به آن طفره رفت. 
ایــن دیپلمــات آمریکایی درباره درخواســت 
جدید روســیه گفت: همان طور که پیش از این 
گفته ایم تحریم های جدید روسیه به طور قطع 
هیچ ارتباطی با برجام ندارد. در واقع نباید هیچ 
ارتباطی با اجرای احتمالی برجام داشته باشد. 
مــا قصد نداریم هیچ چیــزی در ارتباط با این 
تحریم ها به روســیه بدهیم، نیازی هم به این 
کار وجــود ندارد. برای رســیدن به یک توافق 
بازگشــت متقابل به  موفقیت آمیز درخصوص 

اجرای کامل برجام، هیچ چیزی الزم نیست. 
با آغاز حمله روسیه به اوکراین در دو هفته گذشته 
و اعمال بی ســابقه ترین تحریم های یک جانبه و 
چندجانبه علیه روسیه از سوی آمریکا و کشورهای 
اروپایی، مسکو با این ادعا که بخشی از تحریم ها بر 
تعهدات روسیه در چارچوب برجام تاثیر می گذارد، 
درخواست های جدیدی را برای مستثنی شدن از 

تحریم های آمریکا مطرح کرد.
موضوع درخواســت های جدید روســیه تحت 
عنوان »عوامل خارجی« خیلی سریع در ادبیات 
مقامات حاضر در مذاکرات وین جا گرفت. این 
در حالی بود که از همان شــروع جنگ روسیه 
و اوکراین بسیاری از تحلیل گران بر این مسئله 
تاکید کردند کــه جدای از محتوای مذاکرات و 
چالش های میان ایران و آمریکا بر سر بازگشت 
به برجام، این موضوع تاثیر بسیاری بر مذاکرات 
خواهد داشت تا جایی که ممکن است سرنوشت 

مذاکرات را با ابهامی جدی رو به رو کند. 
مقامات ایران نیز در رابطه با مواضع اخیر روسیه 
تأکید کردنــد، چیزی نباید مانع از اجرای مفاد 
توافق احتمالی در وین باشد و در این زمینه باید 
مفاد توافــق احتمالی، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
باید مبنا قرار گیرد. ایران معتقد اســت منافع 
ملی و حقوق ملت ایران تنها عامل تعیین کننده 

موضع تهران در مذاکرات بوده و خواهد بود.

»دو هفتــه پیــش، روس های طبقه متوســط 
می توانســتند در بزرگ ترین شرکت های جهانی 
کار و از آن ها خرید کنند، برای گذراندن تعطیالت 
در کشورهای غربی برنامه ریزی کنند، اخبار خود 
را از رسانه های مستقل پویا )هر چند به مشکل 
برخورده( دریافت کنند و هر طور که می خواهند 
در رسانه های اجتماعی مطلب پست کنند.« به 
گزارش ایسنا، پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی 
نوشت: »به دنبال مطرح شدن قانون جدیدی در 
روسیه که وعده زندان برای خبرنگارانی را می دهد 
که جنگ والدیمیر پوتین در اوکراین را با کلمه 
»جنــگ« توصیف می کنند، عمده رســانه های 
خارجی و داخلی در این کشــور فعالیت خود را 
متوقف می کنند. در همین حال شرکت های غربی 
در حال خارج شدن از روسیه هستند و پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی دارند ناپدید می شوند. مرزها 
در حال ســخت تر شدن هســتند. معترضان به 

صورت دسته جمعی زندانی می شوند. 
آلکســاندر باونوف، یکی از اعضای ارشــد بنیاد 
کارنگی مســکو می گویــد: »تمام شــد. تمام 
آثار لیبرالیســم پاک خواهد شــد.« همچنین 
ســرگئی رادچنکو، یک تاریخدان با اشــاره به 
دوران وحشــت بزرگ جوزف استالین در زمان 
شوروی می گوید: »ما هنوز به سطح سال ۱۹۳۷ 
نرسیده ایم. اما همین که وضعیت ۱۹۳۷ اکنون 
چوب اندازه گیری است، خودش ترسناک است، 
زیرا نشان می دهد که همه چیز هنوز می تواند 
به آن نقطه برســد، و حتی اگر در سال ۱۹۳۷ 
هم نباشیم، این بسیار وحشتناک است.« باونوف 
می گوید: »قوانین آشــکار بودند و دیگر اینگونه 
نیستند. ما دیگر نمی توانیم بگوییم چه چیزی 
خطرناک اســت و چه چیزی خطرناک نیست. 
قبال برخی مسائل تحمل می شدند، اما حاال شما 
دیگر نمی دانید از بابت آن ها با چه نوع سرکوبی 
او می گویــد: »روس های  مواجه می شــوید.« 
تحصیل کرده می دانستند که در یک حکومت« 
خودکامه »زندگی می کنند. خیلی ها با آن کنار 
آمده بودند. اما آن ها هرگز انتظار نداشتند که یک 
بار دیگر در کشوری زندگی کنند که« پرتره های 
رهبر بزرگ »بر دیوارها آویزان شــود.« در حال 

حاضر افراد شاغل در حرفه روزنامه نگاری، هنر 
یا شاغل در شــرکت های جهانی شاهد از بین 
رفتن آینده شــغلی خود هستند. ده ها هزار نفر 
از روس ها از کشورشــان فرار کرده اند. رادچنکو 
می گویــد: »در حال حاضر، مرزها باز مانده اند و 
آن هایی که هستند و واقعاً دیگر نمی توانند این 
رژیم را تحمل کنند، هنوز گزینه هایی دارند، اما 

این گزینه ها هر روز تحلیل می روند.« 
باونوف می گویــد: »روس هــای تحصیل کرده 
مدت هاســت در مورد شــرایطی که بر اساس 
آن ها می توانند مهاجرت کنند صحبت می کنند. 
برای بســیاری از آن ها، بســته شــدن مرزها، 
انسداد شــبکه های اجتماعی و زدودن روسیه 
از جهانی ســازی خط قرمزشان بود. دیگران نیز 
به ســادگی احساس می کنند که نمی توانند در 
کشوری که به همسایه خود حمله می کند، یک 

زندگی عادی داشته باشند.« 
رادچنکو تصریح کرد: »روشنفکران و متخصصان 
جوان روسی اکنون می دانند که پشت« پرده ای 
کــه در قبال اکثریت اهداف و مقاصد یک پرده 
آهنین جدید است »هستند. برخی دیگر مثل 
والدین مسن او، هنوز ابعاد آنچه را که دارد اتفاق 
می افتد، حس نمی کنند.« سرگئی رادچنکو که 
تجربه زندگی در هر دو کشــور چین و روسیه 
را داشــته است، می گوید: »قبل از جنگ، مردم 
روســیه به طور قابل توجهی آزادی بیشــتری 
نســبت به چین داشــتند. اما روســیه اکنون 
در همین مســیر حرکت می کنــد.« تحریم ها 
تاکنون زندگی روزمره و گفتگوها را به گونه ای 
که هرگز در ســال ۲۰۱۴ هم ســابقه نداشته، 
فراگرفته اند، اما باونوف انتظار نداشت روس های 
بیشتری را به خیابان بکشانند. او گفت: »ترس 
از سرکوب بسیار باالتر از نارضایتی ایجاد شده 
از سوی تحریم هاست.« رادچنکو تاکید می کند 
که در تاریخ روســیه ســابقه اینکه جنگ های 
شکســت خورده باعث تغییر رژیم شوند، بیشتر 
از این بوده که دردســرهای اقتصادی باعث این 
اتفاق شــوند. اما او هشــدار می دهد که چنین 
سناریویی می تواند یک قدرت هسته ای را وارد 

یک جنگ داخلی کند. 

با ورود حمله روســیه به اوکراین به ســومین 
هفته خود، جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا 
نســبت به وقوع جنگ جهانی سوم در صورت 
رویارویی مســتقیم روســیه و ناتو هشدار داد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از عربــی۲۱، بایدن 
در یک کنفرانس خبری در کاخ ســفید گفت: 
مــا در اوکراین وارد جنگ با روســیه نخواهیم 
شــد. وی گفت که تالش می کند تا از هرگونه 
رویارویی »مستقیم« بین ناتو و روسیه اجتناب 
کند، زیرا این امر منجر به شروع جنگ جهانی 
سوم می شود. او هشــدار داد که روسیه »بهای 
ســنگینی را در صــورت اســتفاده از ســالح 

شیمیایی« در اوکراین خواهد داد. 
رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: »جنگ 
پوتین علیه اوکراین هرگز یک پیروزی نخواهد 
بود. او امیدوار بود کــه اوکراین را بدون جنگ 
تصرف کند. او امیدوار بود عزم اروپا را بشــکند. 
او امیــدوار بود ناتو را تضعیــف کند. او امیدوار 

بود آمریکا را تجزیه کند اما شکســت خورد.« 
بایدن تصریح کرد که ایاالت متحده در واکنش 
به مداخله نظامی مســکو در اوکراین، وضعیت 
»روابط تجاری عادی دائمی« را لغو خواهد کرد. 
وی با اشــاره به اینکه تصمیم برای قطع روابط 
تجاری با روســیه با هماهنگی متحدان آمریکا 
صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این تصمیم 
باعث افزایش فشــار بر اقتصاد »فروپاشــیده« 
روسیه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اعالم 
کرد که واشنگتن و متحدانش تصمیم گرفتند 
روســیه را از سیســتم تجــارت متقابل که در 

تجارت جهانی قابل اعمال است، حذف کنند. 
بایــدن همچنین ممنوعیــت واردات غذاهای 
دریایی و الماس روسی را اعالم کرد و فهرست 
الیگارشی هایی را که با تحریم ها مواجه هستند، 
گسترش داد. رئیس جمهور آمریکا گفت »ما با 
کشورهای G۷ همکاری می کنیم تا روس های 

ثروتمند را تحت تحریم قرار دهیم.«

آفتاب یزد - گروه سیاســی: اســتفن میهم؛ پروفسور تاریخ در 
دانشــگاه جورجیــا او برنده جایــزه ملی »وقف برای علوم انســانی 
دانش پژوه عمومی« شده است. کتاب »اقتصاد بحران: دوره سقوط در 
آینده مالی« او که در ســال ۲۰۱۰ میالدی توسط انتشارات پنگوئن 
منتشر شد از ســوی روزنامه »نیویورک تایمز« به عنوان یکی از ده 
کتاب برتر آن ســال معرفی شده بود. او هم چنین نویسنده مقاالت 

متعددی در مجالت معتبر و دانشگاهی بوده است. 
نظرسنجی ای صورت گرفته پیش از حمله روسیه به اوکراین در تاریخ 
۲۴ فوریه نشان داد که ۴۳ درصد از شهروندان روس در فاصله سنی 
۱۸ تا ۲۴ ســال قصد دارند برای همیشــه کشورشان را ترک کنند. 
از این تعداد ۴۴ درصد وضعیت اقتصادی را دلیل اصلی تمایل شــان 
به ترک روســیه عنوان کرده بودند. این احساســات مطمئنا با تاثیر 
تحریم های جهانی اخیر علیه روســیه و سرکوب های داخلی در آن 

کشور تقویت خواهد شد. 
در حالی که تعــداد فزاینده ای از روس ها در فکر ترک کشورشــان 
هستند پوتین با مشکلی مواجه خواهد شد که اسالف کمونیست او 
و دیگر اقتدارگرایان با آن آشنا هستند. چین شاهد فرار متخصصان 
مالی از هنگ کنگ در واکنش به سرکوب های سرزمین اصلی )پکن( 
بوده است. باید اشاره کرد که سرکوب شهروندان یک موضوع است و 
نگه داشتن آنان در کشورشان و جلوگیری کردن از رای دادن آنان با 
پاهای شان )استعاره از فرار از کشور( موضوعی دیگر است. این چالشی 

است که فائق آمدن بر آن برای پوتین کار دشواری خواهد بود. 
برای درک دلیل این موضوع به آن چه در اروپای شرقی پس از جنگ 
جهانی دوم رخ داد نگاه کنیم. زمانی که اتحاد جماهیر شــوروی به 
تحکیم حوزه نفوذ خود پرداخت و منطقه شــرق اروپا را تحت تسلط 
درآورد ناحیه ای که به »بلوک شرق« معروف شد اولین موج مهاجران 
از کشورهای جدید کمونیستی به غرب گریختند و به دموکراسی های 

اروپا و همچنین ایاالت متحده پناه بردند. 
اصلی ترین مهاجران، موفق ترین افراد کشــورهای بلوک شرق بودند. 
برای مثال، در لهستان یکی از مورخان موج اولیه مهاجران آن کشور را 
این گونه توصیف کرده بود: »نخبگان سیاسی سابق، مالکان ثروتمند، 
متخصصان و کارآفرینانی که چشم انداز بدی را برای آینده کشورشان 

تحت سلطه کمونیست ها متصور بودند«. 
در آلمان نیز اتفاق مشابهی رخ داد. مقاله ای که در نشریه »اشپیگل« 
آلمان غربی منتشــر شده بود نشان می داد که موج نخست مهاجران 

از ســال ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ میالدی »بیش تر صاحبان مشاغل و صنایع 
بزرگ را شامل می شدند که مالکیت آنان بر دارایی های شان از سوی 
حکومت شــوروی سلب شده بود« سپس صاحبان مشاغل کوچک و 

پس از آن اعضای شرکت های تجاری از کشور فرار کردند. 
با تشــدید تسلط کمونیست ها بر آلمان شرقی، پزشکان و داروسازان 
نیز فرار کردند. در پایان سال ۱۹۵۲ میالدی »اشپیگل« نوشت: »فرار 
کشاورزان نیز آغاز شده است. مالقه آهنینی که دیگ دگرگونی را به 

هم می زد اکنون به اعماق هرم اجتماعی رسیده است«. 
در نقطه ای خاص، حکومت ها در کشورهای اقمار شوروی دریافتند که 
این فراریان باعث ایجاد تردید در تصور عمومی در این باره می شوند 
که بلوک شــرق یک بهشت سوسیالیستی است. مقام های حکومتی 
بــا این روند برخورد کرده و شهروندان شــان را پشــت پرده آهنین 
حبس کردند. ســرکوب اشکال مختلفی داشــت: مجازات وحشیانه 
برای هر کســی که در تالش برای فرار دستگیر می شد اعمال شده 
بود. محدودیت های ســفر داخلی برای دور کــردن مردم از مرزهای 
مشترک با غرب اعمال شد. ایست های بازرسی نظامی در هر گذرگاه 
آسیب پذیر صورت گرفت. در این میان اقدامات سخت گیرانه تری نیز 
به اجرا گذاشته شدند. برای مثال، مجارستان در مرز غربی خود یک 

سرزمین فاقد سکونت انسانی به عرض ۳۰ کیلومتر را ایجاد کرد. 
حکومت های اقماری از طریق ســرکوب به هدف خود دست یافتند، 
اما از جهات دیگر این رویکرد یک فاجعه محســوب می شود. منظره 
بلوک شرق که جوامع خود را به زندان های سراسری تبدیل کرده بود 
به سختی یک استراتژی برنده در نبرد جهانی ایده ها قلمداد شده بود. 

البته غرب این موضوع را متوجه شد و از آن به خوبی بهره برداری کرد. 
در اوایل ســال ۱۹۵۲ میــالدی، دولت »هری ترومــن« برنامه فرار 
بــه ایاالت متحــده را ایجاد کرد و در آن فراریان برجســته را هدف 
قرار می داد و روشــنفکران و دانشــمندان را به فرار از اتحاد جماهیر 
شوروی و کشورهای اقماری آن تشویق می کرد. همان گونه که یکی 
از مورخان این برنامه اشــاره کرده است اصطالح »فرار« عمدا »حوزه 
اتحاد جماهیر شــوروی را به عنوان یک زندان بزرگ احاطه شده با 
ســیم خاردار، برج های مراقبت، و نگهبانانی دســت به سالح تجسم 
کرد«. فرهنگ عامه آمریکایی به تقویت این تصور در سراســر جهان 

کمک کرد. 
با این حال، یک دریچه برای آزادی باز بود: برلین. وضعیت غیرعادی 
آن شــهر در دوران جنگ ســرد حتی پس از تــالش ناکام »نیکیتا 
خروشــچف« رهبر شوروی برای تسلیم کردن برلین بدان معنی بود 
که ساکنان آلمان شرقی می توانستند به نیمه غربی شهر رفته و دیگر 

بازنگردند. آنان همین کار را نیز انجام دادند. 
تخمین زده شــده که در فاصله ســال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۱ میالدی 
بیش از ۳.۵ میلیون ساکن آلمان شرقی یعنی ۲۰ درصد از جمعیت 
آن کشور به غرب گریختند. این افراد باهوش ترین، تحصیل کرده ترین 
و جوان ترین اعضای جامعه آلمان شرقی بودند. بیش از ۷۵ درصد از 

کسانی که آنجا را ترک کردند زیر ۴۰ سال سن داشتند. 
خروج ســرمایه های انســانی موجبات نگرانی حکومت آلمان شرقی 
را فراهم ســاخت و در نهایت این خروج از کشــور جرم قلمداد شد: 
»Republikflucht« یا »فرار از جمهوری«. مقام های آلمان شرقی 
فرار از آن کشــور را رفتاری معادل »عقب ماندگی و رذالت سیاسی و 
اخالقی« توصیف کردند. با این وجود، میلیون ها نفر از ساکنان آلمان 

شرقی بی توجه به این هشدار از کشورشان فرار کردند. 
از آنجایی که آلمان شــرقی نتوانســت جلوی موج فراریان را بگیرد 
ســرانجام از مســکو اجازه گرفت تا دیوار بدنام را بســازد و راه فرار 
مهاجــران برلین را مســدود کرد. با این وجــود، علیرغم اعمال این 
محدودیت خسارت اصلی بر وجهه آلمان شرقی وارد شده بود. پوتین 
ممکن اســت به زودی با معضل مشابهی مواجه شود. اگر جوان ترین 
و مبتکرترین افراد از کشــور خارج شوند او یا باید بنشیند و نظاره گر 
آینده روسیه باشد که جوانان روس با خود می برند یا می تواند کشور 
پهناور خود را به زندانی غول پیکر تبدیل کند و کنترل های ســبک 

شوروی را بر روی مرزها احیا کند.

فرار مغزها از روسیه چالش پیش روی پوتین
در حالی که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه در حال آغاز نبرد خود برای احیای شکوه سابق روسیه از طریق با خاک یکسان کردن اوکراین است

روندی مشابه برای آینده کشورش در داخل روسیه آغاز شده است؛ با ارزش ترین دارایی روسیه )جوانان آن کشور( در حال فرار هستند
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گروه تروریســتی داعش درحالی پس از گذشت بیش از یک ماه از 
هالکت رهبری آن، ســرکرده جدیــدش را تعیین کرده که هویت 
اصلی وی را فاش نکرده اســت و کارشناســان مســائل مربوط به 
گروه های تکفیری نظرات متفاوتی درباره دالیل این اقدام از سوی 
رهبری داعش دارند و برخی معتقدند که رهبری داعش نگران هدف 
قرار گرفتن ســرکرده جدید هستند و به همین دلیل هویت وی را 
فاش نمی کنند و برخی دیگر نیــز می گویند که داعش دچار یک 
بحران در سطح رهبری شده و اغلب اعضای رده باالی آن به هالکت 
رسیده اند. به گزارش ایســنا، روزنامه العربی الجدید در یادداشتی 
درباره تعیین سرکرده جدید داعش و بررسی دالیل ناشناس بودن 
هویت وی نوشت: حدود ۴۰ روز پس از هالکت ابو ابراهیم الهاشمی 
القرشی )عبداهلل قرداش(، سرکرده داعش در عملیات ائتالف تحت 
امر آمریکا در ادلب واقع در شمال سوریه، این گروه شامگاه پنجشنبه 
بدون اعالم نام واقعی، سرکرده جدید خود را اعالم کرد و این بیانگر 
ترس و نگرانی داعش نسبت به هدف قرار گرفتن سرکرده جدیدش 
است. ریاست جمهوری آمریکا اواسط بهمن ماه گذشته اعالم کرد 
که »ابو ابراهیم هاشمی قریشی« سرکرده داعش، در حمله نیروهای 
ویژه آمریکا در منطقه ای تحت کنترل ارتش آزاد سوریه در شمال 

غرب این کشور، کشته شد. 
نقص امنیتی در ســاختار داعش؟ عدم افشای نام حقیقی سرکرده 
جدید داعش توســط این گروه، بیانگر نگرانی های امنیتی بزرگی 
است که ممکن است نشان دهنده نقص امنیتی در ساختار سازمانی 
آن باشد، به ویژه پس از خســارات بزرگ جغرافیایی از بهار ۲۰۱۹ 
تا کنون؛ چراکه طی این دوره سلســله اتفاقاتــی رخ داد و داعش 
آخرین پناهگاه مرکزی خود را در باغوز در شــرق سوریه از دست 
داد و همین اتفاق باعث شد که آمریکا پیروزی کاملش بر این گروه 

را اعالم کند، پس از آن ابوبکر البغدادی، ســرکرده سابق داعش به 
هالکت رسید و حمله به زندان »غویران« در حسکه ناکام گذاشته 
شــد و آخرین اتفاق نیز هالکت قرداش بود. علی رغم این اتفاقات، 
داعش بر اســاس اصل »تمرکززدایی« به فعالیــت خود ادامه داد. 
داعــش طی یک مرحله پس از حوادث باغوز در صحرای ســوریه 
فعالیت کرد و عملیات ها و حمالت عناصر آن باعث »سردرگمی« 
نیروهای ســوریه و روس ها شــد. این عملیات ها حتی گاهی پس 
از وقایع زندان غویران و هالکت قرداش ادامه یافت و این مســئله 
بیانگر سازگاری با وضعیت تمرکززدایی و انتخاب آن به عنوان یک 

استراتژی است که ممکن است بلندمدت باشد. 
»عباس شریفه«، کارشــناس گروه ها و سازمان های تروریستی در 
این باره گفت: اطالعاتی درباره ابو الحسن الهاشمی به ویژه نسبت 
و شجره وی در دســت نیست. وی می گوید: ابوالحسن شخصیتی 
ناشــناخته است و سمت های حساســی در رهبری داعش نداشته 
است و این مسئله نشــان دهنده مواجه بودن داعش با یک بحران 
رهبری به ویژه پس از نابودی سلول آن در تلعفر است؛ سلولی که 
طی یک عملیات در سال ۲۰۱۵ ریشه کن شد و طی آن شماری از 
سرکرده های رده باالی داعش و بنیانگذاران و اعضای مجلس شورای 
این گروه به هالکت رســیدند. وی ادامــه داد: پس از آن، رهبرانی 
ظهور کردند که از صالحیت و تجربه الزم برخوردار نبوده و همین 
مســئله بیانگر دلیل تاخیر داعش در معرفی سرکرده جدید است. 
عباس شریفه معتقد اســت: در واقع داعش وارد یک بحران واقعی 
در سطح رهبری شــده است و واضح است که ابوالحسن الهاشمی 
علی رغم در دســت نبودن اطالعات درباره اش، از سرکرده های رده 
اول داعش نیســت و تجربه رهبری ندارد و حتی از افسران سابق 
بعثی نیست که در تأســیس داعش نقش داشته و این سازمان را 

در پس پرده رهبری کرده باشــند، در واقع می توان گفت که اغلب 
این افراد به هالکت رســیده اند. شریفه می گوید که داعش در برهه 
کنونی در دو مسیر موازی کار خواهد کرد، در وهله نخست درصدد 
ابــراز وجود خود خواهد بود و در وهله دوم معادالت خود را مجددا 
طرح می کند و در این میان مسیر نخست از نظر رهبری داعش برای 

بازگرداندن اعتماد به عناصر این گروه در اولویت قرار دارد. 

تمرکززدایی داعش
»حسن ابو هنیه«، کارشناس گروه های تکفیری نظر متفاوتی نسبت 
به شریفه درباره ساختار فعلی داعش دارد. ابو هنیه بر خالف شریفه 
معتقد است که داعش ســازمانی است که به داشتن یک ساختار 
ســازمانی سفت و سخت معروف است و ســابقه طوالنی دارد و به 
همین دلیل کشــته شدن ســرکرده های آن برای این گروه عادی 
شده اســت. وی به العربی الجدید گفت: داعش همیشه بالفاصله 
پس از کشته شــدن هر ســرکرده، فرایند انتخاب جایگزین او را 
آغاز می کند و دراصل تجربه حرکت از سیاســت تصمیم مرکزی، 
)یعنی پیوند قوی تر زیرشاخه ها و هسته های تروریستی با تصمیم 
مرکــزی( به حالت تمرکززدایی را دارد و به همین دلیل زمانی که 
کنترل محیطی و مکانی را از دســت می دهد به کار سازمانی روی 
می آورد. این کارشــناس ادامه می دهد: شاهد این مسئله بوده ایم 
که کشته شدن ســرکرده های رده اول حتی شخصی که در رأس 
هرم قرار دارد، تاثیر چندانی بر ســاختار آن ندارد، چراکه ساختار 
آن غیرمتمرکز است و مستقل عمل می کند. با این حال، ابو هنیه 
ارتبــاط میان اعالم نکردن هویت واقعی ســرکرده جدید داعش با 
نگرانی و ترس امنیتی این گروه نسبت به هدف قرار گرفتن احتمالی 

وی را بعید نمی داند.

شبکه سی ان ان به نقل از منابعی از پشت پرده تحرکات آمریکا برای 
حل اختالفات با عربســتان و امارات در سایه افزایش قیمت نفت و 
حوادث اخیر اوکراین خبر داد. به گزارش ایسنا، شبکه سی ان ان به 
نقل از منابع اعالم کرد، تالش دیپلماتیک فشرده از سوی تیم اصلی 
مسئوالن انرژی و امنیت ملی در دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
برای افزایش تولید جهانی نفت در ســایه افزایش قیمت ها به خاطر 
بحران اوکراین احساس خوش بینی را در داخل کاخ سفید ایجاد کرده 
است. در این گزارش آمده است: دو هدف اصلی از این تالش ها وجود 
دارد یکی عربســتان و یکی امارات که از زمان روی کار آمدن بایدن 
روابط پرتنشی را با آمریکا دارند. هر کدام از این دو کشور عضو اوپک 
هستند و روابط دوستانه ای با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
داشتند اما طی ماه میالدی گذشته مسئوالن آمریکایی اعالم کردند 
که پیشرفتی حاصل می شود و احتماال دلیلی بر این مسئله است که 
فعالیت دیپلماتیک نتیجه داده است. یوسف العتیبه، سفیر امارات در 
واشنگتن گفت که این کشور خواهان افزایش تولید نفت است و اوپک 
را به افزایش انتقال آن تشویق خواهد کرد. این اظهارات بعد از آن ایراد 

شد که اوپک اعالم کرده بود تولید نفت خود را افزایش نخواهد داد. 
در این راستا ســی ان ان به نقل از مسئوالنی اعالم کرد: واقعیت این 
است که بخش بزرگتری از نفت که مسئوالن انرژی آمریکا به دنبال 
آن هستند از خاورمیانه می آید. این مسئوالن معتقدند که سریع ترین 
راه برای دستیابی به میزان بیشتری از نفت در بازار از طریق افزایش 
تولید نفت عربستان است. مسئوالن آمریکایی درک می کنند که باید 
روابط پر از تنش میان بایدن و محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 

باید حل شود. یک مســئول آمریکایی گفت: دشوار است که بدون 
تعامل با محمد بن ســلمان به مکان بهتری برویــم. در این گزارش 
آمده است: محمد بن سلمان سفر به پکن برای حضور در بازی های 
زمستانی المپیک را لغو کرد. دلیل اصلی این اقدام این بود که محمد 
بن سلمان می خواست زمانی که بایدن با ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان تماس می گیرد در کنار پدرش باشد. هنوز مشخص 
نیست محمد بن سلمان در اتاق بوده است یا خیر. وی به این مکالمه 
گوش داده است اما صحبتی نکرده است. یک مسئول آمریکایی اعالم 
کرد: این مکالمه نهم فوریه رخ داد و شامل بررسی تضمین ثبات انتقال 
جهانی نفت است. سی ان ان اعالم کرد: بعد از سه روز برت مک گورک، 
و آموس هاجســتین، فرستادگان ارشد آمریکا در امور امنیت ملی و 
انرژی به ریاض رفتند تا نشســتی را به مدت چند ساعت با محمد 
بن سلمان و وزیر انرژی عربستان برگزار کنند. در این گزارش تأکید 

شده است: زمانی که روسیه ۲۴ فوریه عملیات نظامی در اوکراین را 
آغاز کرد آمریکا و ائتالفی با مشارکت بیش از ۳۰ کشور تحریم های 
شــدیدی را علیه اقتصاد این کشور اعمال کردند. تحریم های شدید 
باعث تنش در بازار انرژی شــد. روسیه عضو اوپک و مهم ترین بازیگر 
در بازار نفت است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با محمد بن 
سلمان و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی گفتگوی تلفنی کرد. روسیه 

اشاره کرد که تولید را افزایش نخواهد داد. 
اخیرا آمریکا به تنهایی برای ممنوع کردن واردات نفت روســیه گام 
برداشت. اقدام دیگر آمریکا موجب نگرانی در بازار و افزایش قیمت ها 
شد. این اقدام این بود که مسئوالن آمریکایی برای افزایش تولید نفت 
با شرکت ها و کشــورهایی در سرتاسر جهان تماس گرفتند. دالیب 
سینگ، معاون مشاور امنیت ملی اقتصاد بین المللی گفت: ما خواهان 
انتقال نفت بیشتری در جهان هستیم. ما از تولیدکنندگانی این نفت را 
می خواهیم که ذخایر نفتی دارند. یکی از این تولیدکنندگان عربستان 
است. در این گزارش آمده است: زمانی که بایدن معاونان ارشدش را 
به عربستان فرستاد مک گورک به امارات رفت. وی در گفتگوهایش 
با مقامات اماراتی بیشتر روی یمن و حمایت آمریکا از امارات دربرابر 
حمالت موشکی و پهپادی انصاراهلل یمن متمرکز شد. کاخ سفید در 
بیانیه ای اعالم کرد: مک گورک در این دیدارها تأکید کرد که باید بین 
فشار بر انصاراهلل و تالش های سازمان ملل برای پایان جنگ را جمع 
کرد. امارات از رأی دادن به قطعنامه آمریکا برای محکوم کردن حمله 
روسیه به اوکراین در شورای امنیت خودداری کرد و دلیل آن تا حد 

زیادی ناکامی درباره یمن است. 

پشت پرده تحرکات آمریکا برای آشتی با عربستان و امارات

»العربی الحدید« بررسی کرد 
عدم افشای هویت رهبر جدید داعش؛  بحران رهبری یا مالحظات امنیتی

آمریکا: تحریم های روسیه هیچ ارتباطی با برجام ندارد

آکسیوس: پوتین پرده آهنین را بازسازی می کند

بایدن: ناتو وارد اوکراین شود جنگ جهانی سوم رخ می دهد


