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کارناوال مرگ!
پرونده تصادفات جاده ای در ایام عید با جانباختن 663 نفر بسته شد؛ 

بازتاب مردم نسبت به این موضوع در گزارش آفتاب یزد 

4

شاید یکی از خبرهای مهم ایام تعطیالت عید 
و نوروز که ذهن بســیاری از مردم را درگیر 
خود کــرده بود موضوع قرعه کشــی جام 
جهانی فوتبال و چگونگی حضور تیم ملی 
کشــورمان در گروه ها بود. بهرحال پیش از 
برگزاری مراسم خیلی ها گمانه زنی کردند و 
تز دادند که اگر چطور و چگونه شود به نفع 
ماست. به هر روی، این مراسم برگزار شد و 
به نوعی سیاسی ترین گروه جام جهانی فوتبال 
شاید در تمام ادوار این مسابقات شکل گرفت. 
انگلیس، آمریکا، ایران و یکی از کشورهای 
ولز، اســکاتلند و اوکراین در یک گروه قرار 

گرفتند. 
پیش تر ها معمــوال وقتی چند تیم قدرتمند 
در یــک گروه قرار می گرفتند از آن به عنوان 
گروه »مرگ« یاد می شــد و چنین گروهی به 
داغی مسابقات کمک شایانی می کرد. عرفاً، 
طرفداران فوتبال نیز نگاه ویژه ای به این گروه ها 
داشــتند زیرا می دانستند خروجی بازی های 

چنین گروه هایی جذاب ودیدنی است. 
لیکن اکنون باید گفت گروه »بی« مسابقات 
جام جهانی فوتبال که میزبان آن قطر اســت 
گوی ســبقت را از نظر حساســیت از تمام 
گروه های »مرگ« قبلی ربوده است. به نظرم 
بایستی نام این گروه را گروه »مرگ و زندگی« 
نهاد. چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم حتما 
و قطعا بازی های این گروه به شدت آغشته به 

سیاست خواهد بود. 

فراتر از 
گروه »مرگ«

سید علیرضاکریمی
سردبیر

سرمقاله

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد می توانند مشــکالت، 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.
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تنها راه دستیابی 
به پیشرفت عادالنه 
و حل مشکل فقر 
تقویت تولید دانش بنیان است

ظهور دومین ویروس ترکیبی کرونا با قابلیت انتقال بیشتر سازمان بهداشت جهانی 
3هشدار داد:

بنا بر اعالم ناســا، ایران تا ۳۰ سال دیگر قابل 
سکونت نخواهد بود. به گزارش ایسنا و به نقل از 
هیئت بین المللی تغییر اقلیم، تخمین زده شده 
است که با افزایش دمای جهانی تا سال ۲۰۵۰، 
فراوانی دوره های گرمای شــدید در بســیاری 
از کشــورها برای زنده ماندن بیش از اندازه باال 

خواهد بود. 
اینکه ایــن اتفــاق روی دهد یا خیــر تا حد 
زیادی تابعی از اقدامات انســانی اســت؛ یعنی 
سیاســت گذاران و مجریان مســتقر در رأس 
هرم تصمیم گیری بتوانند تصمیماتی آن اتخاذ 
کنند که از تداوم وضع موجود جلوگیری کنند. 
برای نمونه اعالم گردیده اگــر بتوان با اجرای 
راهکارهایی انتشار کربن را از هم اکنون تا سال 
۲۰۵۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد می توان 
انتظار داشت که تغییرات آب و هوایی در سیاره 

زمین کنترل گردد. 
علی رغم اهمیت عامل انســانی در پیشگیری 
از ایــن فاجعه، بــه نظر نمی رســد صاحبان 
کرسی های مدیریتی در کشور ما اراده یا توانی 
برای پیشــگیری داشته باشــند. نشان به این 
نشان که ده ها سال است مدیرانی در رأس هرم 
تصمیم گیری قــرار دارند که بیش و کم درگیر 

»تنزل سطح تصمیم گیری و تفکر« هستند. 
از لحاظ فنی، مدیریت در همه جوامع و سازمان ها 
دارای سه سطح عالی، میانی و عملیاتی می باشد. 
تنزل سطح تصمیم گیری یعنی اینکه یک مدیر 
عالی و حتی میانی به جای آینده نگری و اتخاد 
تصمیماتی که حیات آینده یک سیســتم را از 
خطر دور نگه دارد عمده وقت خود را به بازدید، 
سرکشــی و مالقات با کارکنان یا ارباب رجوع 
اختصاص دهد. بــرای نمونه معاون وزیری که 
می بایست برای حل بحران آب، مسکن، اشتغال 
و تورم در کنار بی شــمار معضلی که جامعه در 
آینده با پیامدهای آن روبرو خواهد شد چاره ای 
بیندیشــد، درگیر انجام اموری اســت که یک 
سرپرست اداره در یک شهرستان کوچک نیز از 
عهده اجرای آن برخواهد آمد. این تنزل سطح 
تصمیم گیری، فلسفه وجود مدیریت در جایگاه 
وزیر، معاون وزیریا استاندار را زیر سؤال می برد. 

البته تنزل سطح تصمیم گیری و تفکر چندان نیز 
بی دلیل نیست. هر چقدر نتیجه اقدامات مدیران 
ســطوح عملیاتی در کوتاه مــدت قابل رویت 
می باشــد، ماهیت وظایفی که مدیران سطوح 
عالی بر عهده دارند ایجاب می کند تصمیماتی 
اتخاذ کنند که آثار آن شاید پس از چندین سال 

نمایان شود.

نگران سی سال بعد نباشیم؛ 
امروز را چاره کنیم

حمیدرضا بوستانی
دکترای مدیریت دولتی
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در حالی که جهان همــواره و امروز بیش از هر 
زمان دیگری بــه عدالت اجتماعــی واقعی و 
دســتیابی همگانی به مسائل حیاتی و بنیادی 
اولیه ای مثل امنیت، بهداشــت، تحصیل و...که 
از حقوق اولیه ی بشری اســت، نیاز مبرم دارد 
اما برخی از افــراد و نحله های تفکری با عقاید 
مرتجعانه ی منشا گرفته از ذهنیت ارباب-رعیتی، 
استفاده از مواهب زندگی را ملک طلق و مختص 

گروه های خاصی از نوع بشر می دانند. 
نقطه ی مشــترک ویژگی های ایــن تفکرات 
برتری جویانه کــه در ادامه خواهد آمد نیز این 
اســت که معموال با ابراز دلسوزی برای تمامی 

جامعه واالیش و بزک می گردد. 
»صبوری« و »قــوی شــدن« دو کلیدواژه ی 
مهم این شیوه ی اقتصادی ارباب-رعیتی است 
کــه انجام آن بــه عنوان روش علمــی؟! برای 
مردمان عادی به عنوان یگانه شروط رسیدن به 
دروازه های بهشت موعود مبهم و نامعلومی که 
قرار است بعد از حاکمیت مطلق عرضه و تقاضا 

ایجاد شود، دیکته می گردد. 
این دو عبــارت ظاهــر فریب امــا در دنیای 
واقعی به این معنی اســت کــه میلیونها نفر از 
طبقات آسیب پذیر و نیمه ی پایینی متوسط با 
»صبوری« بر محرومیت مطلق ناشی از حذف 
کامل خدمات عمومی-اجتماعی مثل بهداشت، 
تحصیل، حمل و نقل دارای سوبسید و... آن قدر 
»قوی« باشند که محو و نابود شدن تدریجی را 

با آغوش باز انتخاب کنند و... 

سوداگران 
قلب واژه ها

بابک خطی 
طبیب و فعال اجتماعی
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خبر از دست دادنش غیر قابل باور بود، ابتدا فکر 
کردم بستگانش را ازدست داده به سمت تلفن 
رفتم به او تسلیت بگویم، خواستم ببینم دقیقا 
کدام یک از بســتگانش بوده دیدم حســین از 
دست ما رفته است، اوج بهت و حیرت و افسوس 

درغم او. 
برای لحظه ای چهــره خندان، محبت و صفا و 
صمیمیت همیشــگی اش در ذهنم مرور شد 
اصوال بدون اطالع قبلی می آمد و می گفت فقط 
دو دقیقه کار دارم و با شــوری وارد اتاق می شد 
و پیگیری کارهایش را سرپایی می کرد و با کلی 

مهربانی و زبان تشکر خیل زود می رفت. 
بیشترین همکاری ما به دوران معاونت مطبوعاتی 
و بویژه در دو موضوع بحران کاغذ و مشــکالت 

ناشی از تغییرات مالکیت روزنامه اش بود. 
و البتــه بحران های بعــد از ان ماجرای بنزین 
و شهادت حاج قاســم و... و بعدش هم کرونا - 
همیشه درتماس بودیم و مالقات های حضوری 

مکرر و درجلسات مستمر. 
یکی از مدیران مسئول پرتالش فعال عالقمند 
زحمتکش و با اخالق بود و اهل مشورت و البته 

همراه و همکار - 
تعلق به جناح و خطوط سیاسی اش روشن بود 
و با تغییر دولت ها ســمت و سویش هم تغییر 
نمی کــرد و درعین حال تعلق به نظام و اصول 
انقالب و وفاداری به رهبری و شــهدا را عریان 
بیان می کرد و در این موارد مواضع شخصی اش 

صریح بود.

برای برادرم 
حسین عبداللهی 

محمد خدادی

یادداشت-2
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در حالی که سفرهای نوروزی رو به اتمام است 
و هنوز پیامدهای این ســفرها و انبــوه دید و 
بازدیدهای نوروزی نامشخص است؛ در حالی که 
به تازگی شاهد افزایش شهرهای قرمز از ۲۴شهر 
به ۳۶ شــهر هســتیم و هم اینک ۵۹ شهر در 
وضعیت نارنجی هستند؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و وزارت آمــوزش و پرورش، بی توجه به دغدغه 
جدی مــردم و والدین دانش آمــوزان، بر طبل 
آموزش حضوری مدارس و دانشگاه ها می کوبند. 

مــردم و و اولیاء دانش آموزان با دل مشــغولی 
می پرسند اصوال فلسفه اعالم رنگ بندی های 
کرونایی شــهرها چیســت؟ اگر قرار اســت 
محدودیتی برای این شهرها اعمال نشود پس 
چرا این رنــگ بندی ها اعالم می شــود؟ چرا 
درحالی که وضعیت شهرها متفاوت است؛ این 
ستاد برای همه کشور نسخه واحدی می پیچد؟ 
چرا پیش از نــوروز، تصمیم گیری در خصوص 
تعطیلی مدارس، به اســتان ها و اســتانداران 
تفویض شــده بودولی پس از نوروز، مرکز رأساً 

تصمیم گیری می کند؟ 
واقعا ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت آموزش 
و پرورش با چه معیارهایی به این جمع بندی و 
ارزیابی رسیده اند که سفرهای نوروزی خطرساز 
نخواهد بود و دستور آموزش حضوری مدارس، 
آن هم بــا حضور همه دانش آمــوزان را صادر 
کرده اند؟ مسئولیت مستقیم این تصمیم ناصواب 
با چه کسی است؟ چه کسی در قبال سالمتی 

فرزندان مردم پاسخگو خواهد بود؟ 

آقای وزیر! معیار شما برای 
آموزش حضوری مدارس چیست؟ 

اسماعیل حسین پور
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سیاست های غیرانســانی و زن ستیزانه طالبان 
در حوزه های مختلــف به ویژه تداوم ممنوعیت 
نامحدود تحصیل برای دانش آموزان دختر باالتر 
از صنف ششم توسط طالبان بازتاب های مختلفی 
داشته است. گروه طالبان حتی دخالت در نحوه 
پوشش دانش آموزان را نیز در محدوده اختیارات 
خود تلقی می کند و اعالم داشــته است شرکت 
آغاز مکتب هــای دخترانه طراحی لباس مطابق 
شــریعت، رســم و رواج و فرهنگ افغانستانی 
اســت. در این راستا آن ها کت و شلوار را لباس 
غیراســالمی می دانند و معتقدند دانش آموزان 
باید با لباس ملی پشــتون ها »پیراهن و تنبان« 

به مدرسه بیایند! 
اگر ریشه های اســتیالی طالبان بر افغانستان و 
ناکامــی حامیان مردمســاالری در آن، به دقت 
مورد حالجی قرار گیــرد، باید به دو رگه اصلی 
آن یعنــی ناکارآمدی نظام آمــوزش و پرورش 
جدید افغانستان وعدم بهبود وضعیت و کیفیت 
زندگی زنان افغانستان اشاره نمود. از همین روی 
استیالی طالبان دو قربانی اصلی داشت: زنان و 

نظام آموزشی افغانستان. 
نظام آموزش و پرورش ملی افغانســتان از سال 
۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ حدود ۲۰ ســال فرصت داشت 
تا نســلی پایبند به آموزه های مردمســاالری و 
منزجر از خشونت و تحجر طالبانی پرورش دهد. 
جهان غرب برای اســتقرار و رشــد دموکراسی 
در افغانســتان، هزینه های نظامی و غیر نظامی 
سنگینی را تحمل کرد؛ اما ثمره این هزینه ها آن 
بود که پس از ترک افغانستان، به یکباره قدرت، 
بــدون مقاومت در اختیار طالبــان قرار گرفت. 
اگر نسل ضد طالبانی و معتقد به مردمساالری 
در این ۲۰ ســال به درستی پرورش یافته بود، 
طالبان به این زودی توان اســتیال بر افغانستان 

را نداشت. 
امــا از طرف دیگر باید به قــدرت نظام آموزش 
سنتی و جامعه پذیری مفاهیم ضد مردمساالری 
 توســط طالبان اعتــراف نمود. ایــن قدرت را 
نه تنها در طالبان بلکه در دیگر گروه های تندرو 
 و تروریستی همانند داعش و القاعده نیز می توان 
مشاهده نمود. نمونه جالب آموزش و شستشوی 
مغزی کودکان و نوجوان را می توان در گزارشی 
از خانم روال الخطیب، خبرنگار العربیه مشاهده 
نمود. این خبرنگار که به دیدار کودکان داعشی 
در اردوگاهی در شــمال سوریه رفته بود، با این 
وعده که تو را خواهیم کشت مورد استقبال قرار 
گرفت و با پرتاب سنگ از سوی آن ها بدرقه شد؛ 
کودکانی که او را کافــر خوانده زیرا که حجاب 
بر سر نداشــت. او که برای تهیه گزارش درباره 
خانواده های پیکارجویان داعش و بررسی اوضاع 

تحصیلی آن ها به اردوگاهی در شــمال سوریه 
رفته بود، نتوانســت مــادران و کودکان موجود 
در آنجا را برای حضــور در مقابل دوربین قانع 
کند و به جای آن با خشــونت آن ها مواجه شد. 
این شــیوه تفکر بــه گونه ای دیگــر در جوانان 
اســلحه به دســت طالبانی نیز قابل مشــاهده 
اســت. جوانانی که ۲۰ سال پیش کودک بودند 
و اکنون تحت آموزش های طالبانی، به جوانانی 
با تفکرات تهدیدکننده صلح نه فقط در محدوده 
افغانستان بلکه حتی منطقه و جهان تحول یافته 
اند. جوانانــی که تصور می کنند می توانند دیگر 
کشــورها را نیز به تســخیر خویش در آورند و 
ایده های دینی خود را در آن کشورها نیز اجرایی 
سازند. بررسی های بسیاری از جمله پژوهش های 
الموند گابریل که در مورد ایســتارهای سیاسی 
در بســیاری از کشــورها صورت گرفته نشان 
می دهد که هیچ عاملی چون آموزش در مدارس 
و دانشگاه ها در شکل گیری ایستارهای فرد موثر 
نیست. مدرسه هم تمرینی از زندگی در جامعه 
سیاسی است و هم مهمترین ابزار انتقال اطالعات 
سیاســی از طریق کتابهای درسی وفعالیتهای 
غیردرســی )صبحگاه، اردو، فعالیتهای پرورشی 
و...( محسوب می شود. اشتباه محاسباتی جهان 
غرب در افغانســتان آن بود کــه آن ها به جای 
سرمایه گذاری صحیح در نظام آموزش و پرورش 
و کنترل غیر مستقیم نظام آموزشی حامی تفکر 
طالبانی و حتی بر هم زدن سازوکارهای آموزشی 
آن ها و ایجاد جاذبه های نظام آموزشــی مدرن، 
انرژی خود را بر مسائل امنیتی و نظامی متمرکز 
ساختند. فساد رهبران و نظامیان افغانی، موجب 
حیف و میل این هزینه ها و ایجاد بی اعتمادی در 
مردم شــد. اگر این هزینه ها در نظام آموزش و 
پرورش و رفع موانع آموزش در مناطق دوردست 
و محروم افغانســتان می شــد، امروزه نسلی در 
اختیار افغانســتان بود که به این راحتی تسلیم 
تفکر طالبانی نمی شد. جهان غرب می توانست 
به حل مشکالت ســاختاری آموزش و پرورش 
افغانستان کمک کند. این مشکالت شامل فقر، 
نبود امکانات آموزشــی، جمعیت روستانشین، 
کمبود مدارس، عدم امکان آموزش برای نیمی 
از جمعیت افغان و در نهایت نظام قبیله ای حاکم 
بر این کشور اســت. این مشکالت که مسیر را 
برای نظام آموزشــی ســنتی در افغانستان باز 
افغانی  می گذارد توســط برخی پژوهشــگران 
تحلیل شده است. بر اساس این تحلیل ها، عامل 
جغرافیایی در افغانســتان یک مشکل مهم در 
پیشرفت و توســعه مدارس است. تکثر زبان ها 
و تنــوع در لهجه ها و تفاوت میان زبان گفتاری 
و عامیانه بــا زبان نوشــتاری و ادبی، جذابیت 
آموزش در مدارس ملی را کاهش می دهد. نقص 
در کتاب های درســی مدارس افغانستان هم از 
 نظر شــکل و هم از نظر محتــوا، قابل مطالعه 

و بررسی می باشد. 

تداوم زن ستیزی 
و علم ستیزی طالبانی

دکتر علی میرزامحمدی
جامعه شناس
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مراس��م س��ومین روز ارتحال حس��ین عبداللهی، روزنامه نگار 
برجس��ته و مدیر مس��ئول روزنامه های آرمان مل��ی و ایمان، با 
حضور پرشور مردم و سخنرانی مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول 

روزنامه مردم ساالری برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراس��م سومین روز ارتحال حسین عبداللهی، 
مدیرمسئول روزنامه های آرمان ملی و ایمان که چند روز پیش 
در ۵۱ س��الگی و بر اثر ایست قلبی درگذشت، جمعه شب )۱۲ 
فروردین( با حضور اقش��ار مختلف مردم در مس��جد الغدیر قم 
برگزار ش��د. در این مراس��م مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب 
مردم ساالری و مدیرمسئول روزنامه مردم ساالری به ایراد سخن 
پرداخت و گفت: ش��اید دو دهه از نزدیک با این عزیز آش��نایی 
داشتم و می دیدم که او یک روزنامه نگار متعهد بود که درد مردم 

را داشت و برای نظام و انقالب اسالمی، بسیار دغدغه مند بود.
وی افزود: حس��ین عبداللهی در انجمن روزنامه های غیر دولتی 

که خود بن��ده توفیق راه ان��دازی آن را 
داش��تم، یکی از فع��االن و عضو هیات 
مدیره ب��ود و فعاالنه مس��ائل را دنبال 

می کرد.
مدیرمس��ئول روزنامه مردم س��االری با 
بی��ان این ک��ه حس��ین عبداللهی یک 
چه��ره با اخالق رس��انه ای ب��ود، گفت: 
دیدیم که بعد از ارتحال آقای عبداللهی 
و در پیام ه��ای تس��لیت، خ��ط و ربط 
سیاس��ی هم مطرح نب��ود و از اصولگرا 
گرفته ت��ا اصالح طلب و خالصه افرادی 

که حتی مختصر آش��نایی با او داشتند، پیام تسلیت دادند.وی 
تصریح کرد: جا دارد از وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
گالیه کنم و آیا ایشان متوجه فقدان حسین عبداللهی نشدند؟ 

وقتی یک ش��خصیت مهم مطبوعات و 
رسانه کش��ور مثل حسین عبداللهی از 
دنیا می رود، ج��ا دارد که وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خودشان وارد می شدند 
 و پیام تس��لیت می دادن��د؛ علی ایحال
 ایش��ان آن قدر محبوبیت داشت که از 
معاونین مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد تا 
معاونان دولت های قبل، همه پیام های 
تس��لیت دادند؛ ع��الوه بر آن بیش��تر 
نویسندگان روزنامه آرمان ملی و کسانی 
که آشنایی ش��ان با مرح��وم عبداللهی 
مختص��ر بود هم وظیفه خود دیدن��د که برای این اتفاق تلخ، با 
خانواده او ابراز همدردی کنند. کواکبیان در ادامه سخنان خود 
با بیان این که خداوند در قرآن کریم به قلم س��وگند یاد کرده 

و این نشان از ارزش واالی قلم است، گفت: قلم ارزشمند است 
چون ماندگار است و خود خداوند سبحان با همین قلم به مردم 
تعلیم و آگاهی می دهد. و اگر قلم نباشد آگاهی نیست؛ این که 
گفته شده قلم علما از خون شهید با ارزش تر است، از آموزه های 
دینی ماست؛ البته منظور از علما فقط کسانی نیست که لباس 
روحانیت دارند بلکه منظور کسانی است که آگاه و عالم هستند 
و جامعه را آگاه می کنند. وی گفت: حسین عبداللهی اهل قلم 
بود و چه زمانی که روزنامه آرمان ملی را مدیریت می کرد و چه 
زمانی که روزنامه ایمان را، همواره دغدغه آگاهی بخشی صحیح 
به مردم داشت. این فعال سیاسی با بیان این که سه خصوصیت 
در حس��ین عبداللهی برجسته بود، گفت: او واقعا دغدغه مردم 
و مطالبات مردمی داش��ت و هیچ گاه از مردم جدا نبود؛ درست 
اس��ت که از لحاظ سیاس��ی برای خود خط و ربطی داشت اما 
مطالبات او مطالبات مردم بود و در این زمینه زبانزد اهالی رسانه 
بود؛ او ش��جاعت کم نظیری داش��ت.وی با بیان این که حسین 
عبدالله��ی عالوه بر ویژگی دغدغه مندی برای مطالبات مردم و 
همچنین ویژگی ش��جاعت، ویژگی دیگری که سختکوشی در 
انجام امور باشد را هم داشت، افزود: در زمانی که اقتصاد رسانه ها 
دچار مشکالت عدیده بود و هم اکنون هم هست و واقعا اکنون 
با س��ختی می توان روزنامه ای را منتش��ر کرد اما او با تمام توان 
این کار را می کرد و س��ختکوش بود؛ م��ن واقعا در بین فعاالن 
عرصه مطبوعات، به درجه سختکوشی آقای عبداللهی ندیده ام 
و شاید همین سخت کوشی باعث شد که در ۵۱ سالگی از میان 

ما پر بکشد.
کواکبیان در پایان سخنان خود با خواندن آیاتی از قرآن کریم، 
خانواده مرحوم حسین عبداللهی را به صبر و شکیبایی فراخواند 

تا مشمول صلوات و درود الهی شوند.

 کواکبیان در مراسم گرامیداشت مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی:

مرحوم حسین عبداللهی روزنامه نگاری آرمان گرا بود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7 در میان بگذارید.
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آفتاب یزد: با گذش��ت بیش از بیس��ت سال از رسمی شدن برنامه مالقات های مردمی 
روسا و معاونان محترم قوه قضائیه و مسئوالن دادگستری ها و مدیران سازمانها و مراجع 
مختلف قضائی و...و برگزاری هزاران دیدار طی این سالها در دادگستری های سراسر کشور 
اما هنوز جایگاه و نقش مهم این دیدارها در تحکیم ارتباطات اجتماعی-آموزشی و تقویت 
سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی ناشناخته و ناپیداست و چشمان ما به دنبال مرحمت 
فالن تهیه کننده یا کارگردان،مجری و رسانه است که با دریافت بودجه های فراوان در فالن 
فیلم یا سریال و... از ساحت دستگاه قضائی و زحمات و خدمات قاطبه همکاران دفاع کنند! 
این درحالی است که بصورت روزانه یا هفتگی ما در مسیر رود خروشان دیدارها و ارتباطات 
مستقیم مراجعین و مردم با مسئوالن عالی و میانی دستگاه قضائی قرار داریم و سوژه ها 
و موضوعات بکر و تاثیرگذاری به راحتی از دس��ت ما و سیاس��تگذاران رسانه ای دستگاه 
می رود؛ به بیانی آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. با مشاهده این اوضاع و بویژه بعد 
از تدوین و ابالغ سند تحول قضائی و تاکیدات مکرر روسای محترم قوه در راستای تکریم 
مراجعین و تحکیم و تقریب ارتباطات مردمی دس��تگاه قضائی و بازآفرینی سرمایه های 
 اجتماعی و اعتماد عمومی نس��بت به عملکرد کالن و خرد دس��تگاه قضائی؛ طراحی و 
زمینه سنجی ش��یوه های نوین برگزاری مالقاتهای عمومی عالوه بر دیدارهای روتین و 
برنامه ریزی ش��ده در دستور کار دادگستری استان یزد نیز قرار گرفت و در مناسبتهای 
مختلف نظیر هفته قوه قضائیه،هفته دولت،هفته وحدت،هفته بسیج،دهه کرامت، دهه 
فجر و... بازدیدهای جمعی و میدانی و برنامه مالقات های مردمی مسئوالن قضائی استان 
با مردم در پارکها،مس��اجد،نماز جمعه و.... انجام و مورد استقبال عموم شهروندان بویژه 
افرادی که با محاکم س��ر و کار داش��تند قرار گرفت که حتما در استانهای دیگر نیز این 

برنامه ها جاری و ساری است.
اما آنچه طی این برنامه ها و فرصتها می بایس��ت بیشتر و بهتر وعمیق تر مورد توجه قرار 
گیرد ظرفیت های عظیم رسانه ای،آرام بخش و اعتماد آفرین این دیدارهاست که متاسفانه 
ش��واهد نش��ان می دهد که بس��یاری از این صحنه ها، ظرفیت ها و فرصت ها در حافظه 
دوربین ها و کامپیوترها حبس و به بایگانی س��پرده شده این در حالیست که رسانه های 
 معان��د از کمترین صحنه های جعلی و دروغین نهایت اس��تفاده را برای لجن پراکنی و

 سیاه نمایی علیه نظام و دستگاه قضائی می برند.
دو نوع نگاه به دیدارهای مردمی مسئوالن قضائی وجود دارد:

نگاه اول: نگاه سطحی و کلی که فقط به ارائه و بیان کمیت و آمار دیدارها بسنده می کند؛ 
در پس این نگاه فرصت های عظیم رس��انه ای و آموزش��ی نهفت��ه در الیه های مختلف 
دیدارهای مردمی در قفس��ه ها و حافظه های محرمانه در دادگستری ها ذبح شده و دفن 
می گردد. نگاه دوم: نگاه عمیق و محتوایی که موضوعات و مباحث مطرح شده در یکایک 
این دیدارها را فرصتی برای ساخت یک مستند آموزشی و تنبیه مخاطب فرض می کند.در 
پس این نگاه فرصتهای دیدارهای مردمی مثل خون در رگهای رسانه ای دستگاه قضائی 
جاری ش��ده و روز بروز نکات جدید آموزشی را به افکار عمومی هدیه می کند و سرمایه 
اجتماعی قوه را وزانت بخشیده و اعتماد و رضایت عمومی را بتدریج ارتقا می بخشد. هدف 
این گزارش شناس��اندن و جا انداختن نگاه دوم و زنده س��ازی ظرفیت عظیم رسانه ای و 
آموزشی دیدارهای مردمی و تحریک شاخکهای رسانه ای دستگاه قضائی با هدف احیای 

سرمایه انسانی این دستگاه است.
متاسفانه با وجود اینکه دستگاه قضائی می بایست از مقتدرترین دستگاهها و نهادها در 
کش��ور باش��د اما در بیشتر موارد خود این دس��تگاه به خاطر برخی رفتارهای انفعالی و 
بی تحرکی رسانه ای دچار مظلومیت و هجمه های خبری می شود که بازسازی چهره واقعی 
آن را حتی با س��اختن چند فیلم و س��ریال و پرداخت هزینه های گزاف بسیار مشکل یا 
ناممکن می کند.این در حالی اس��ت که فرصت هایی مجانی نظیر مالقات مردمی بدون 
هرگونه هزینه تهیه کنندگی و کارگردانی و... در اختیار این دس��تگاه اس��ت و با اندکی 
ظراف��ت و ذوق هنری می توان نکات و صحنه ها و دیالوگ هایی ناب را از این دیدارها در 
اقصی نقاط کشور شکار و تدوین کرد و به صورت هفتگی در شبکه های مختلف و فضای 
مجازی به مخاطبین ارائه نمود. بدین سان که روابط عمومی های دادگستری ها بصورت 
هفتگی کلیپ هایی را از جالب ترین پرونده ها و مباحث مطروحه در دیدارهای مردمی را 
انتخاب و بعد از تدوین و تنزیه و امضای روسای کل دادگستری ها به روابط عمومی یا مرکز 
رسانه قوه قضائیه ارسال می کنند و در آنجا تیمی ورزیده و حرفه ای؛ تهیه گزارش از این 
کلیپ ها را کلید می زنند و برای پخش به رسانه ملی و سایت قوه قضائیه تحویل می دهند.
آنچه در این میان باعث افسوس و حسرت است خاموشی ظرفیت ها و فرصت های عظیم 
و بکر اجتماعی-رسانه ای و عدم پوشش خبری مناسب این قبیل مالقات های مسئوالن در 
گستره دستگاه قضائی و انتشار درد دل ها، دغدغه ها و مباحث مطروحه در این دیدارها از 
سوی رسانه ملی و سایتهای مختلف است که جوانب آموزشی و آگاهی بخش را در معرض 
افکار عمومی قرار دهند که البته این همت و پشتکار و ابتکار مرکز رسانه و ارتباطات قوه 
قضائیه را می طلبد تا مردم نجیب و بصیر ایران اسالمی بیش از پیش در جریان اقدامات 
مردم محور دادگستری ها قرار گیرند و موج رضایت و اعتماد عمومی نسبت به دستگاه 
قضائی و نظام بیش از پیش پویا و تقویت گردد و چراغ ظرفیت های بالقوه اما خاموش در 

این حوزه ها فعال و روشن گردد.
در ابتدا برنامه مالقات های مردمی به صورت محدود و در دفتر ریاست کل برگزار می شد 
اما به تدریج و در دوران تحول و تعالی و با برجس��ته ش��دن اهمی��ت و ضرورت ارتباط 
تنگاتنگ نهادهای حاکمیتی و دستگاههای مختلف با مردم بویژه در دوره تشدید تحریم ها 
و ازدیاد مشکالت اقتصادی و اجتماعی و تورم و شکل گیری موج جدید آسیب های نوپدید 
اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن باال رفتن تعداد پرونده های قضائی نیاز مردم و مراجعین 
به ارتباطات و دیدارهای بیشتر برای پیگیری وضعیت پرونده ها نیز تشدید شد.استقبال 
از دیدارهای مردمی مس��ئوالن دادگس��تری اس��تان تا بدان جا پی��ش رفت که پس از 
انتش��ار گزارش های خبری آن در صداوسیمای مرکز استان موج درخواست ها  از سوی 
مردم بصورت تلفنی از اقصی نقاط استان برای دیدار با ریاست کل و معاونین به سمت 
دادگستری سرازیر شد و عالوه بر مرکز استان، برنامه ریزی این دیدارها در شهرستانها نیز 
در دستور کار حوزه ریاست دادگستری استان قرار گرفت. این در حالی بود که این برنامه ها 
در کنار بازدیدهای میدانی از مناطق حاشیه نشین، کارخانه ها و کارگاههای تعطیل و نیمه 
تعطیل یا دارای مشکل نیز رونق مضاعفی به ارتباطات مردمی و تبادل نظرات و پیشنهاد 

در ذیل خالصه ای از روند برگزاری مالقاتهای مردمی دادگستری استان جهت بهره برداری 
و انتقال تجارب به سایر مجموعه های قضائی و دادگستری ها به استحضار می رسد:

۱-با حضور مبارک حضرت حجه االس��الم و المسلمین اژه ای در مسند ریاست دستگاه 
قضائی و تداوم و ارتقاء برنامه های متناظر به سند تحول بویژه تاکید بر استمرار و تقویت 
برنامه ه��ای تکریم مردمی و مراجعین؛ موج جدیدی بص��ورت دوجانبه در حوزه قضائی 
استان شکل گرفت و میدان برای مشارکت و ورود مردم و کسانی که دارای پرونده های 
قدیمی یا خواهان تجدید نظر در برخی پرونده ها بودند باز و گسترده شد تا آنجا که در 
راستای یکی از مصوبات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در سال جاری که طرح 7۲ 
مسجد 7۲ قاضی بود و در راستای پاسخگویی به سؤاالت حقوقی و قضائی مردم پایگاه 
بسیج شهیدین دادگستری استان این وظیفه مهم را به عهده گرفت، این اقدام خداپسندانه 
در راستای ارتقاء آگاهی های حقوقی و قضائی مردم و رفع شبهات قضائی و مهمتر جلب 
اعتماد عمومی و مردمی کردن دستگاه قضائی شروع شد و مجریان این طرح قضات مکّرم 
و محترم بسیجی، معاونین محترم، قضات دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر بودند که با 
حضور در مساجد جامع، مساجد پرجمعیت، کانون های فرهنگی هنری مساجد، پایگاه های 
بسیج در جمع نمازگزاران و بسیجیان به پاسخگوئی حقوقی و قضائی مردم اقدام گردیده 
که تاکنون طرح مزبور با موفقیت بسیار درخشانی همراه بوده است و آثار و محسنات آن 
در ذائقه مردم عزیز به خوبی قابل درک است و رضایت مندی مردم را در حد بسیار باالیی 
می توان از وجود و حضور گرم ایشان مالحظه کرد. مساجدی که تاکنون این طرح در آنها 
اجرائی گردیده است عبارتند از:مسجد حضرت امام علی)ع( اسکان، مسجد باب الحوائج 
حسن آباد، مسجد امام حسن()ع( اسکان، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( شهرک دانشگاه، 
مسجد مؤمن خیابان امام)ره(، مسجد والیت واقع در بلوار امامت، مسجد قمربنی هاشم 

خیرآباد، مسجد حسنین اطلسی، مسجد امیرچقماق، مسجدجامع نجف آباد و...
۲- در ادامه برنامه های ارتباطی-تکریمی این دادگستری و پایگاه بسیج؛ توسعه و ترویج 
این طرح در هفته حداقل دو مسجد و همچنین برقراری ارتباط و نشست با دانشگاه ها، 
حوزه ه��ای علمیه برادران و خواهران، نخبگان علمی و هنرمندان، پایگاه های بس��یج و 
مراک��ز اداری که با هماهنگی با مراجع مربوط و در زمان های مناس��ب از تأکیدات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( بر مجالست مسئوالن عالی قضائی با نخبگان، دانشگاهیان 
و مردم اس��ت و این موضوع مورد توصیه جدی رؤس��ای محترم پیش��ین قوه قضائیه و 
همچنین ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
می باشد ولذا این پایگاه برخود فرض می داند در جهت تحقق منویات مقام عظمای والیت 
و هرچه بیشتر مردمی کردن قوه قضائیه این روند را با تمام توان و با استفاده از ظرفیت 
همکاران مخلص و بسیجی عملیاتی سازد و در طول سال ۱400 هر هفته ۲ مسجد و نیز 
برگزاریمالقات های مردمی با مسئوالن عالی قضائی به صورت هفتگی و مناسبتی و فصلی 
در مکان های مختلف با همکاری روابط عمومی و ارتباطات و سایر معاونت ها و همکاران 

محترم قضائی و اداری مبادرت نماید.
در این راستا و برای تقویت این برنامه ها اقدامات ذیل در دست انجام است:

- برنامه ریزی دیدارهای مردمی مسئوالن عالی دادگستری برای دورافتاده ترین حوزه های 
قضائی در استان.)جهت صرفه جویی در وقت و هزینه های ایاب و ذهاب مردم این مناطق(
-شناسایی مناطق و نواحی دچار تنش اجتماعی-قضائی بویژه مناطق حاشیه ای شهرها و 

برنامه ریزی مالقات با مردم.
-اولویت گذاری برای بازدید میدانی از محالت و مناطق درگیر اختالفات ملکی و شنیدن 

مشکالت و درد دلهای مردم این محالت و اطمینان بخشی و آرام سازی آنها.
- استفاده از ظرفیت بسیج حقوقدانان جهت برنامه ریزی حضور وکال و مشاوران حقوقی 

در مساجد و محالت پیرامون طرح هر مسجد یک حقوقدان.
-حضور مس��تمر در نشستهای هم اندیشی معاونتها و سازمانها با هدف ارائه راهکارها و 

طرح های رفع مشکالت و معضالت حقوقی.
-هماهنگی با ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه و حضور مس��ئوالن قضائی استان در 
بین مردم و س��خنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه و تدارک میز مش��اوره و خدمت در 

مناسبت های مختلف.
-تبیین آخرین تحوالت و برنامه های حقوقی-قضائی با حضور در برنامه های رسانه استانی.

<گزارش بازدیدهیئت عالی دادگستری کل استان یزد
در راس��تای تکریم ارباب رجوع، رسیدگی به مش��کالت قضائی مردم، ضرورت شنیدن 
درخواست های مردمی و رسیدگی به آن، دیدارهای مردمی رئیس کل و مسئوالن عالی 
قضائی اس��تان در مکانهای مختلف برگزار و ضمن بررسی مسائل و مشکالت مراجعان 
در بخش ه��ای مختلف راهکاره��ای الزم ارائه و دس��تورات الزم در این خصوص صادر 
شد.دیدارهای مردمی رئیس کل دادگستری استان در حالی برگزار می شود که با توجه به 
حجم مراجعان و برنامه ریزی واحد دیدار مردمی روابط عمومی و حوزه ریاست، معاونین 
رئیس کل نیز در س��الن حوزه ریاس��ت به دیدار با مردم می پردازند و به درخواست های 
دهها نفر از مراجعین رسیدگی میکنند.رئیس کل دادگستری استان طبق برنامه دیدار 
مردمی هر هفته به صورت چهره به چهره با مراجعان دیدار و ضمن اس��تماع مشکالت 
و درخواس��ت های آنان، دستورات مقتضی را در جهت رفع مشکالت آنان صادر می کند.

معاونی��ن نیز به صورت مجزا ب��ا مراجعان دیدار کرد و دس��تورات الزم را در جهت رفع 
مشکالت آن ها در چارچوب قانون صادر میکنند. در این میان واحد دیدار مردمی مدیریت 
روابط عمومی و ارتباطات دادگس��تری کل اس��تان یزد در طول هفته به پاس��خگویی و 
دریافت مکاتبات و درخواست های مراجعان می پردازد و با تعیین وقت و دعوت از مراجعین 
به صورت ارس��ال پیامک نشس��ت های دیدار مردمی را به ص��ورت هفتگی و در جهت 
پاسخگویی به مراجعان برگزار می کند.طبق بررسی های بعمل آمده بیشترین درخواستهای 
م��ردم راجع به مش��کالت و اختالفات ملکی،دعاوی مربوط به چ��اه آب،مهریه،ضرب و 
جرح،تصادفات،جعل،تقسیم ارث،مشکالت مربوط به شراکت،کالهبرداری و سرقت بوده و 
بیشترین گالیه مردم را اطاله دادرسی تشکیل می دهد که برای حل این معضل می توان 
به ضرورت آموزش برای افزایش اطالعات حقوقی عموم جامعه، اس��تفاده از راهکارهای 
پیشگیرانه برای کاهش پرونده های ورودی و تالش مضاعف دستگاه قضائی در رسیدگی ها 
اشاره کرد.رئیس کل دادگستری استان بر تشکیل و فعالیت مستمر کمیته های رفع اطاله 

دادرس��ی مطابق با فرامین ریاس��ت محترم قوه تاکید کرد.پس از اتمام مالقات مردمی، 
جلسه ای با حضور رئیس دادگستری،معاونین رئیس کل و تنی چند از قضات تشکیل و 
در فضای کامال صمیمی به مش��کالت و سواالت مطرح شده پاسخ داده و مقرر می شود 
پیشنهادها از سوی قضات برای بررسی و پیشبرد بهتر امور از سوی معاون قضائی تنظیم و 

برای اقدام الزم در نشست مربوطه مطرح و پیگیری های الزم صورت پذیرد.
<گزارش بازدید از حوزه قضائی شهرستان میبد

رئیس کل دادگستری استان به همراه اکثریت قریب به اتفاق معاونین قبل از ساعت 7 
صبح وارد حوزه قضائی جهت بررسی وضعیت دستگاه قضائی شهرستان های میبد،ابرکوه 
و خاتم شده و در ابتدا به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای مراجعان قبل از شروع 
اوقات رسیدگی با قضات جلسه مشترک را تشکیل دادند. در این جلسه صمیمانه مسئوالن 
و همه قضات مش��کالت موجود در حوزه قضائی و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح 
کردیم و ریاست محترم نیز ضمن شنیدن سخنان همکاران قضائی در جمع ایشان مطالبی 
را بیان کردند. ضمنا هر یک از معاونین ایش��ان در حوزه مدیریت خود مطالبی را بیان 
کردند.ایشان بعد از آن ضمن حضور در اتاق همکاران اداری با ایشان دیدار کردند و پس 
از آن جلسه ای با همکاران اداری داشتند که در این جلسه صمیمانه هر یک از همکاران 
مشکالت خود را که بیشتر در مورد وضعیت حقوق کارکنان قوه قضائیه بود بیان کردند. در 
ادامه نسبت به بازدید از یکی از کارخانه هایی که سال ها است به دلیل سوء مدیریت تعطیل 
شده است اقدام و پس از آن در جلسه ای که با حضور تولیدکنندگان و نمایندگان مدیران 
کارخانه های شهرستان که با حضور فرماندار و رئیس شهرک صنعتی میبد تشکیل شده 
بود برخی از مشکالت موجود در حوزه تولید بررسی و هر یک از نمایندگان تولیدکنندگان 
نیز صحبت های خود را بیان داشتند و در ادامه ریاست محترم کل نیز بر حمایت قاطعانه 
دستگاه قضا از تولیدکنندگان تاکید شد. سپس و بعد از نماز ظهر و عصر در مصلی و با 
حضور امام جمعه محترم و مس��ئوالن دادگستری استان و شهرستان،دادستان استان و 
معاونین دادگستری، طی دیداری دو ساعته به مشکالت بیش از۵0 نفر از مردم به صورت 
مستقیم رسیدگی و دستورات الزم داده شد.با توجه به اهمیت بررسی مشکالت زندانیان 
آخرین برنامه بازدید از زندان بود که این بازدید از ساعت ۱4 الی ۱7 در زندان شهرستان 
اردکان با حضور روسای دادگستری شهرستان میبد و اردکان و دادستان این شهرستان 
برگزار گردید. در این بازدید س��ه س��اعته از بندهای مختلف زن��دان بازدید و از نزدیک 
مشکالت زندانیان و درخواست های ایشان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات الزم جهت 

آزادی تعدادی از زندانیان صادر گردید.
<گزارش بازدید از حوزه قضائی شهرستان ابرکوه

رئیس کل دادگس��تری استان به همراه معاونین و چند تن از کارشناسان حوزه ریاست 
با حضور در س��اختمان مرکزی دادگستری شهرستان ابرکوه و در سالن نشستهای این 
دادگستری ابتدا به پای درد دلها و صحبتهای مسئوالن و کارکنان این دادگستری نشستند 
و توصیه هایی نیز متناسب با مفاد سند تحول و برنامه های دستگاه قضائی در دوره تحول و 
تعالی بیان کردند. در این نشست صمیمانه مسئوالن و قضات و کارکنان مشکالت موجود 
در حوزه قضائی و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نموده و ریاست محترم نیز ضمن 
شنیدن سخنان همکاران مطالبی را بیان کردند. حضور در اتاق همکاران اداری با ایشان 
دیدار کردند و پس از آن جلسه ای با همکاران اداری داشتند که در این جلسه صمیمانه هر 
یک از همکاران مشکالت خود را که بیشتر در مورد وضعیت حقوق کارکنان قوه قضائیه 
بود بیان کردند. بعد از نشست با همکاران قضائی و اداری؛ بالفاصله برنامه مالقات مردمی 
در سالن آغاز شد و طبق برنامه ریزی و ظرف دو ساعت مردم و مراجعین حوزه قضائی 
شهرستان هرات مشکالت و درخواستهای خود را طبق نوبت با مسئوالن دادگستری در 
میان گذاشتند و دستورات الزم بصورت کتبی و شفاهی ارائه گردید.در کنار این نشست 
تیم روابط عمومی دادگستری استان نیز اقدام به تهیه گزارش مستند و اخذ مصاحبه از 
مردم و همراهان مراجعین نموده و به صورتی شفاف و صریح نقد و انتقادات و شکایات و 
درد دلهای آنها را ثبت و ضبط نمودند تا خالصه سازی و بصورت مکتوب در اختیار رئیس 

کل دادگستری استان،مسئوالن حفاظت اطالعات و معاونین مربوطه قرار گیرد.
<گزارش بازدید از حوزه قضائی شهرستان خاتم

رئیس کل دادگستری استان به همراه پنج تن از معاونین و چند تن از کارشناسان حوزه 
ریاست با حضور در ساختمان مرکزی دادگستری شهرستان هرات و در سالن نشستهای 
این دادگس��تری ابتدا به پای درددلها و صحبتهای مسئوالن و کارکنان این دادگستری 
نشستند و توصیه هایی نیز متناسب با مفاد سند تحول و برنامه های دستگاه قضائی در دوره 
تحول و تعالی بیان شد. اینکه در چهل واره دوم انقالب اسالمی و منطبق با بیاینه گام دوم 
به عنوان نقشه راه در رسیدن به تمدن اسالمی،یک سری برنامه برای هر سه قوه با تناسب 
اقتضائات، مسئولیت، اهداف، کارکردها و... تعریف شده است. تبیین شد که در دوران آقای 
رئیسی سند تحول قوه تنظیم و به تنفیذ مقام معظم رهبری رسید و در ادامه با حضور 
آقای اژه ای این سند با عنوان سند تحول و تعالی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت. 
دهشیری تصریح کرد: الزمه تحقق این سند همدلی و تالش کارکنان قوه قضائیه در همه 
سطوح و مکان های مختلف است تا نتیجه نهایی که گره گشایی و رضایت مردم است در 
جامعه حاصل شود. اشاره به حجم فزاینده پرونده ها در دستگاه قضا و مشکالت معیشتی 
کارکنان، و اینکه علیرغم تمام این تنگناها رفتار درست و حفظ کرامت مردم، گره گشای 
بسیاری از مشکالت و زمینه ساز تحقق بخشی از سند تحول در دستگاه قضا است.رئیس 
کل دادگستری استان یزد در جمع همکاران در دادگستری هرات با بیان اینکه تحوالت و 
راهبردهای کالن نیاز به برنامه ریزی و کار جهادی دارد، افزود: رفتار کارکنان در نحوه نگاه 
مردم به عملکرد دستگاه قضا بسیار اثرگذار است و تاکید کرد که در گام دوم انقالب باید 
یک روحیه جهادی و انقالبی را در خود ایجاد کرد چرا که قطعا با روزمرگی قرار نیست 
نتیجه ای حاصل شود. وی در ادامه به عملکرد حوزه قضائی خاتم اشاره کرد و گفت: این 
حوزه از حیث ورودی پرونده رتبه دوم کمترین ورودی در استان و از حیث مانده پرونده 
در رتبه اول استان قرار دارد که قابل تقدیر است. البته در برخی از شاخص های عملکردی 
نیاز به تالش و همت بیشتری در این حوزه است که باید مورد توجه مدیران حوزه قضائی 

این شهرستان قرار گیرد.

 سیر تحول در دیدارهای مردمی مسئوالن دادگستری استان یزد

انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی در پیامی درگذشت ناگهانی جناب آقاي حسین عبداللهی صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه آرمان ملی را تسلیت گفت. متن این پیام 
به این شرح است: 

اناهلل و اناالیه راجعون
 دریافت خبر درگذشت ناگهانی همکار سخت کوش و خالق و عضو برجسته انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی، جناب آقای حسین عبداللهي صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
روزنامه آرمان ملی، موجب تاثر و تألم ش�دید اهالی رس�انه و مطبوعات و اعضای این انجمن گردید. ایش�ان در پنجاه و یکمین بهار زندگی اش با حدود سه دهه خدمات و تالش 
صادقانه و ارزشمند برای رشد و تعالی فضای رسانه ای در کشور، به دیار باقی شتافت و خاطرات و خدمات ارزنده خویش را در این حوزه به یادگار گذاشت. ضایعه دردناك درگذشت 
این دوست و همکار مطبوعاتی و عضو فعال انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی را به خانواده محترم، همکاران گرامی در روزنامه آرمان ملی و اهالي جامعه بزرگ مطبوعاتی 
کشور صمیمانه تسلیت عرض میکنیم و از درگاه خداوند متعال برای حسین عبداللهي عزیز، رحمت واسعه و علو درجات و براي سایر بازماندگان و همکاران و دوستداران آن 

مرحوم صبر و سالمتي خواستاریم.
انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی

| پیام تسلیت انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی در پی درگذشت حسین عبداللهی مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی

۱۲۲۵- دادگاه بین الملل��ی الهه در حال 
بررسی ش��کایت اوکراین اس��ت. آیا اگر 
حکم��ی علیه روس��یه صادر کن��د قابل 

اجرایی هست؟ )۱۲/۲3(
۱۲30- دبی��ر کل س��ازمان مل��ل گفته 
اوکرای��ن در مقابل چش��م جهان درحال 
ناب��ود ش��دن اس��ت. واقعا ای��ن موضوع 

وحشتناک است. )۱۲/۲3(
08۱4- طب��ق گفته وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان روسیه مانع توافق در مذاکرات 
وین نیست. امید که چنین باشد. )۱۲/۲4(
090۱- تاکنون بیش از 3 میلیون نفر از 
اوکراین به علت جنگ فرار کرده اند. آمار 

وحشتناکی است. )۱۲/۲4(
۱03۱- این تحریم هایی که غرب   علیه 
روسیه اعمال می کند می تواند اقتصاد این 

کشور را به بن بست برساند؟ )۱۲/۲4(
۱04۱- دلی��ل توقف مذاکرات بین ایران 
و عربس��تان چه بود؟ بهب��ود روابط ما با 

عربستان یک ضرورت است. )۱۲/۲4(
۱34۵- آمریکا اگ��ر می خواهد می تواند 
توافق را امضا کن��د تحریم ها را لغو کند. 
روسیه که در این مورد مانعی ندارد. خود 

آمریکایی ها بازی درآوردند. )۱۲/۲4(
۱40۱- با تغییرات و تحوالت مثبتی که 
در عربستان شاهد بودیم یک مرتبه خبر 
از اعدام جمعی عده ای زیاد می دهند واقعا 
آدم شوکه می شود. این همه آدم را گردن 

بزنند. )۱۲/۲4(
۱7۱0- آمریکا اعالم ک��رده تحریم های 
روس��یه هیچ ارتباطی ب��ه مذاکرات وین 
ندارد. معلوم نیست این ادعا چقدر صحت 

دارد؟ )۱۲/۲4(
۱7۲0- چی��زی ب��ه پایان س��ال نمانده 
هنوز خبری از توافق نهایی مذاکرات وین 
نیست. توافق قبل از سال نو می تواند یک 

دلخوشی برای مردم باشد. )۱۲/۲4(
کش��وری  هی��چ  هن��وز  چ��را   -۱73۱
میانجی گری خوبی بین روسیه و اوکراین 
برای پایان جنگ نکرده؟ این سوال بزرگی 

است. )۱۲/۲4(
09۱۵- آیا این موضوع و خبر صحت دارد 
که روسیه از مواضع خود مبنی بر تضمین 
از آمریکا برای مبادله با ایران عقب نشینی 

کرده؟ )۱۲/۲۵(
09۲۱- کمک یک میلیون یورویی باشگاه 
رئال مادری��د ب��ه آوارگان اوکراینی یک 
حرکت پس��ندیده بود که می تواند الگوی 

باشگاه های دیگر هم باشد. )۱۲/۲۵(
۱00۱- ای��ن نگران��ی جهان��ی از جنگ 
اوکراین تا کی قرار اس��ت ادامه یابد؟ آیا 

قرار به صلح و آشتی نیست؟ )۱۲/۲۵(
۱0۱۲- آیا بهتر نیس��ت غربی ها در امور 
اوکراین دخالت نکند این کش��ور خودش 
با روس��یه مس��ائل خود را ح��ل کنند؟ 

)۱۲/۲۵(
۱0۲0- آمریکایی ها آنقدر معطل نکنند 
زم��ان را از دس��ت ندهند اگ��ر خواهان 
احیای برجام هس��تند زودت��ر این کار را 
بکنند. مس��ائل روسیه را هم بهانه نکنند. 

)۱۲/۲۵(
۱03۱- ب��ا ای��ن وضعیت فعلی ش��رایط 
مذاکرات وی��ن آیا توافق به س��ال آینده 
کش��یده می ش��ود؟ کاش قبل سال این 

اتفاق می افتاد. )۱۲/۲۵(
۱۲0۲- معلوم نیس��ت ای��ن خبر چقدر 
صحت دارد  که روسیه از آمریکا به خاطر 
هم��کاری در چارچوب برج��ام تضمین 

کتبی گرفته؟ )۱۲/۲۵(
۱۲۱0- آی��ا می توان س��فیر وزی��ر امور 
خارجه به روس��یه و مس��ائلی که مطرح 
شده را یک س��فر موفق و مفید دانست؟ 

)۱۲/۲۵(
۱33۵- این جنگ وحشتناک در اوکراین 
باید پایان یابد کش��ورهای دنیا همکاری 

کنند این جنگ خاتمه یابد. )۱۲/۲7(
۱34۱- آمریکایی ه��ا اع��الم کردند وارد 
جنگ نظامی با روسیه نمی شویم. معلوم 
اس��ت چنین کاری نمی کنن��د چون این 

یعنی جنگ جهانی سوم. )۱۲/۲7(
۱3۵۲- خطی��ب نمازجمع��ه تهران چرا 
گفته اش��کی که جهان برای اوکراین می 
ریزد اشک تمس��اح است؟ باالخره برخی 
کش��ورها و مردم دنیا واقعا نگران اوضاع 

بحرانی اوکراینی هستند. )۱۲/۲7(
۱40۱- آیا در س��ال نو بهار بدون تحریم 
را تجربه خواهیم کرد؟ احیای برجام اتفاق 

خواهد افتاد؟ )۱۲/۲7(
09۲0- جن��گ اوکراین باید زودتر پایان 
یابد. احتم��ال خطر بحران موادغذایی در 

خاورمیانه وجود دارد. )۱۲/۲7(
09۲۵- تحریم های��ی ک��ه علیه روس��یه 
اعمال شده به کل کشورهای منطقه لطمه 

وارد می کند. )۱۲/۲7(
093۱- ای��ن روزها چقدر در عربس��تان 
اعدام می کنند. چندی پیش ۱00 نفر را 

یک جا گردن زدند. )۱۲/۲7(
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲

روی خط آفتاب 
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 قتل عام های هولناک 
خانوادگی سال ۱۴۰۰

س��ال ۱۴۰۰ دارای قت��ل  ع��ام کمت��ری 
نس��بت ب��ه س��ال های قبل تر ب��ود، اما دو 
جنایت هولناک این س��ال ب��ا قتل ۱۶ نفر 
به پایان رسید. به گزارش مشرق شانزدهم 
فروردی��ن اولین قت��ل ع��ام خانوادگی در 
ش��هرک اندیش��ه اهواز به ثبت رسید. مرد 
۵۰ ساله ساعت ۶:۳۰ صبح به خانه همسر 
اول��ش در یکی از محالت اه��واز رفت. بعد 
از دقایق��ی داد و فریاد همه اعضای خانواده 
بلند ش��د، اهال��ی محل فک��ر کردند زن و 
مرد میانس��ال مثل همیش��ه دعوا دارند به 
همین خاطر کس��ی جدی نگرفت تا اینکه 
 دقایق��ی بعد ص��دای رگبار تم��ام کوچه را

 پر کرد. 
کس��ی جرات نزدیک ش��دن ب��ه خانه مرد 
میانس��ال را نداش��تند تا اینکه دقایقی بعد 
زن همس��ایه وارد کوچه شد و فواد را دید 
که س��وار بر خودرو ۴۰۵ از محل فرار کرد.
با حض��ور اهالی مح��ل در خان��ه، آن ها با 
اجس��اد خونین افراد داخل خانه همس��ایه 
روبرو ش��دند و موضوع را ب��ه پلیس اطالع 
دادن��د. با حضور پلیس در محل مش��خص 
شد هشت عضو خانواده بر اثر اصابت گلوله 
به قتل رسیده اند. بررسی های بیشتر نشان 
می دادیکی از مقتوالن زن اول فواد بود، اما 
به دلی��ل اختالفات با خان��واده اش زندگی 
می کرد و مرد ۵۰ س��اله همسر دیگری نیز 
دارد. در همین حال ش��دت اصابت گلوله ها 
از می��زان خش��م دام��اد خان��واده حکایت 
داش��ت.در ادامه، تحقیقات برای شناسایی 
دام��اد جنایتکار آغاز ش��د، اما هیچ ردی از 
او به دس��ت نیامد. چند ساعت بعد از محله 
ک��وت عبداهلل ب��ه پلیس خبر رس��ید مرد 
میانسالی با اسلحه خودکشی کرده است. با 
حضور ماموران مش��خص شد مرد میانسال 
همان فواد اس��ت که ساعتی بعد از جنایت 
به زندگی اش پایان داده اس��ت تا با مرگش 
پرونده نخس��تین قتل عام خانوادگی سال 
۱۴۰۰ بسته ش��ود.یازدهم خرداد با کشف 
هش��ت جس��د در خان��ه ای در محله نوبت 
زاه��دان، راز قتل عام فجیع بر مال ش��د. با 
حضور ماموران در محل، جسد ۶ کودک و 
دو زن کشف ش��د. تمام مقتوالن با شلیک 
گلوله به قتل رسیده بودند.تحقیقات پلیس 
نش��ان داد پدر خانواده به خاطر مواد مخدر 
در زندان اس��ت و چن��د روز قبل از جنایت 
به مرخصی آمده اس��ت و ۴۸ س��اعت قبل 
به زندان بازگش��ته است. بررسی های اولیه 
نش��ان داد پ��در خان��واده هیچ نقش��ی در 
جنایت ندارد، اما ش��اید س��رنخ جنایت در 
دستان پدر باشد برای همین به زندان رفته 
و تحقیقات از او را شروع کردند.مرد جوان با 
اظهار بی اطالعی از قتل اعضای خانواده اش 
مدعی شد: من چندی قبل در معامله مواد 
مخدر ش��رکت کردم، اما پش��یمان شدم و 
خودم را معرفی کردم و در حال طی کردن 
دوره حبس��م هس��تم. چند روز قبل هم به 
مرخصی رفتم و دوباره به زندان بازگش��تم. 
نمی دانم چه کسی این بال را سر خانواده ام 
آورده اس��ت.با تحقیق��ات بیش��تر رد پای 
قاتل کش��ف و پسر ۲۶ س��اله دستگیر شد. 
او که از قاچاقچیان ب��ه نام مواد مخدر بود 
ب��ه قتل اعتراف کرد و گفت: با پدر خانواده 
معامله م��واد کردم و بع��د او خودش را به 
زن��دان معرفی کرد و پول ن��داد. به خانه او 
رفتم ت��ا مواد را پیدا کنم ک��ه چیزی پیدا 
نکردیم. باکش��تن اهالی خانه و بهم ریختن 
آنجا س��عی کردی��م قتل را س��رقت جلوه 
دهیم، اما چند روز بعد دس��تگیر ش��دیم.با 
اعترافات پس��ر جوان ب��ه جنایت هولناک، 
 تحقیقات بیش��تر انجام و پرونده به دادگاه

 ارسال شد.

همسرکشی در ایالم؛
 مرد ۷۰ ساله قاتل شد

م��ردی ۷۰س��اله با ض��رب گلوله اس��لحه 
ش��کاری همس��ر ۶۵ س��اله خود را به قتل 
رسانده است.به گزارش صدر آنالین مردی 
۷۰س��اله با ضرب گلوله اس��لحه ش��کاری 
همس��ر ۶۵ س��اله خود را به قتل رس��انده 
است.سرهنگ مختار باویر فرمانده انتظامی 
آبدان��ان، اظهار ک��رد: در پی اع��الم مرکز 
فوریتهای پلی��س ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک 
فق��ره قتل در بخش مورموری شهرس��تان 
آبدانان بررس��ی موضوع به صورت ویژه در 
دس��تور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود: با 
حضور مأموران در محل و در بررس��ی های 
اولیه مش��خص شد مردی ۷۰ساله با ضرب 
گلوله اس��لحه شکاری همسر ۶۵ ساله خود 
را به قتل رس��انده اس��ت.فرمانده انتظامی 
شهرس��تان آبدانان با بی��ان اینکه متهم در 
بازجوی��ی اولیه پلیس اعتراف و انگیزه قتل 
را اختالفات خانوادگی عنوان کرد، گفت: با 
حضور به موقع پلیس متهم دستگیر و یک 
قبضه س��الح شکاری کش��ف که با تشکیل 
پرونده جهت س��یر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.
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معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور:
هجوم گسترده آوارگان افغان 
به مرزهای ایران کذب است

مع��اون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور گفت: 
فیلم منتشر ش��ده در فضای مجازی مبنی بر 
هجوم گس��ترده آوارگان افغانستانی به سمت 
مرزه��ای ایران مربوط به هفتم ش��هریور ماه 
سال گذش��ته و در پاکستان تهیه شده است. 
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور، 
س��ید مجید میراحم��دی اف��زود: محل تهیه 
فیل��م مرز جالق وکلگان در حوزه س��رزمینی 
پاکس��تان اس��ت و ارتباطی ب��ا ورود آوارگان 
افغانس��تانی ب��ه ای��ران ندارد.مع��اون وزی��ر 
کشور ادامه داد: براس��اس گزارش فرماندهی 
مرزبانی و اس��تانداری سیس��تان وبلوچستان 
این جمعیت وارد ایران نش��ده اند. میراحمدی 
اضافه کرد: در تابس��تان سال گذشته با توجه 
به تغییرات حکومت و نگرانی های ایجاد شده 
برای بخشی از مردم افغانستان، جمعیت قابل 
توجهی به سمت مرزهای ایران به راه افتادند 
ام��ا روزانه حدود ۵ هزار نفر آنان متوقف و به 
افغانس��تان هدایت شدند. وی ورود غیرقانونی 
برخ��ی از آوارگان افغ��ان به ای��ران را در آن 
مقطع، محتمل دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: 
برای این منظور با تشدید اقدامات مراقبتی در 
مرزها، ورود غیرقانونی به کشور تحت کنترل 
بیش��تری قرار دارد. معاون امنیتی و انتظامی 
وزیر کش��ور اظهار کرد: هم اکنون هم روزانه 
بالغ بر یکهزار نفر به مرزها می آیند اما از ورود 
غی��ر قانونی ای��ن اتباع، جلوگیری می ش��ود.

میراحمدی یادآور ش��د: با توجه به مشکالت 
موجود در افغانس��تان، ت��الش برای ورود غیر 
مجاز ب��ه ایران همچنان ادام��ه دارد، هرچند 
روند آن کاهش یافته اس��ت. وی تصریح کرد: 
کنت��رل و مدیریت این مهم مس��تلزم تحول 
اساسی در انسداد، مراقبت و کنترل مرز مرزها 

و مدیریت ورود اتباع غیر مجاز است.

 سازمان بهداشت جهانی هشدار داد:
ظهور دومین ویروس ترکیبی کرونا 

با قابلیت انتقال بیشتر 
پس از س��ویه ترکیبی امیکرون و دلتا، س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی )WHO( اکن��ون در مورد 
دومین سویه جهش یافته ویروس کرونا که سویه 
ترکیبی از دو زیر س��ویه امیکرون است، هشدار 
داد.به گزارش ایس��نا به نقل از نیوز، این سازمان 
اعالم کرد: نتایج مطالعات اولیه نشان می دهد که 
میزان نرخ رشد این نوترکیب جدید در مقایسه 
ب��ا زیرس��ویهBA.۲ به میزان ۱۰ درصد اس��ت. 
تاکنون سه ویروس ترکیبی یا نوترکیب شناسایی 
شده است؛ دو مورد ترکیبی از دلتا و امیکرون و 
سومین س��ویه ترکیبی از دو زیر سویه امیکرون 
است.نتایج تحقیق آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا 
)UKHSA( نش��ان داد که در حال حاضر سه 
س��ویه ترکیبی در حال گردش است. دو ترکیب 
 XF و XD ۱ که.BAمختل��ف دلتا و زیرس��ویه
 XDاست.سویه ترکیبی XEهستند و س��ومی
 ۱.BAنام جدید دودمان فرانسوی دلتا و زیرسویه
که حاوی پروتئین اس��پایکBA.۱ و بقیه ژنوم 
دلتاست.سویه ترکیبیXF نیز از دودمان زیرسویه
BA.۱ و دلت��ا انگلس��تان که حاوی اس��پایک و 

پروتئین های ساختاری از BA.۱ و بخشی از ژنوم 
آن از دلتاست.س��ویه ترکیبی XEیک دودمان 
بزرگ BA.۱ و BA.۲ در بریتانیا و حاوی اسپایک 
و پروتئین های ساختاری از BA.۲ دارد اما بخشی 
از ژنوم آن از BA.۱ است.گزارش ها حاکی از آن 
است که س��ازمان بهداش��ت جهانی گزارشی با 
 برخی یافته های اولیه درباره XE منتش��ر کرد.

 XEدر این گزارش آمده اس��ت: سویه نوترکیب
برای اولین بار در بریتانیا در ۱۹ ژانویه شناسایی 
شد و بیش از ۶۰۰ توالی گزارش و تایید شده است 
اما این یافته نیاز به تایید بیش��تری دارد.پیش از 
این، آژانس بهداشت سازمان ملل متحد هشداری 
در م��ورد ویروس نوترکیب دلتا و امیکرون صادر 
کرده بود.تام پیکوک، ویروس ش��ناس برجس��ته 
توضیح داد که نوترکیب هایی که حاوی اسپایک و 
پروتئین های ساختاری یک ویروس منفرد )مانند 
XEیاXF( هستند، احتماال مشابه ویروس والدین 

خود عمل می کنند.

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عراء : عید امس��ال در تعطیالت 
نوروزی شاهد افزایش چشمگیر س��فرهای مردم بودیم.بسیاری از 
شهرهای کشور میزبان مسافران نوروزی بودند و حتی گروه نسبت 
بزرگی از مردم کشورهای خارجی مانند امارات و ترکیه را به عنوان 

مقاصد سفر خود انتخاب کردند . 
ب��رای مث��ال در تعطیالت نوروز امس��ال مطابق ب��ا گزارش ها، ۶۲ 
درصد تهرانی ها س��فر کردن��د؛ به عبارت دیگر ۲ تا ۲.۵ بار س��فر 
انجام شده اس��ت .در این خصوص برخی از مسئولین معتقدند که 
افزایش س��فر های نوروزی نش��انه خوبی از افزایش توان اقتصادی 
مردم اس��ت.از سوی دیگر ما شاهد هستیم که مردم در گروه های 
مختلف خانوادگی ، دوس��تانه ، کاری و .... داد نداری سر می دهند 
و م��دام از کاهش توان اقتصادی خ��ود صحبت می کنند . در این 
بین به نظر می رس��د یک دوگانه ای وجود دارد زیرا آمار س��فر ها 
گویای ی��ک چیز و حرف و زندگی مردم گویای مس��ئله ای دیگر 
اس��ت و این تردید به وج��ود می آید که نکند برخ��ی از مردم به 
اعالم نارضایتی از ش��رایط اقتصادی موج��ود عادت کرده اند .امید 
اس��ت که این افزایش س��فر ه��ا در واقعیت خب��ر از افزایش توان 
اقتص��ادی مردم بدهند اما ما به س��راغ کارشناس��ان مختلف رفته 
 ای��م تا از منظر آن ها و تخصصش��ان این موضوع را مورد بررس��ی

 قرار دهیم . 
<40درصد نرخ تورم بیانگر کاهش قدرت خرید مردم

هادی حق ش��ناس کارش��ناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب 
یزد گفت :»طبیعتا ما اگر بخواهیم به عنوان یک کارشناس به این 
موضوع نگاه کنیم باید به شاخص های اقتصادی توجه کنیم .وقتی 
تورم پایان س��ال گذش��ته ۴۰ درصد بوده است مفهوم بسیار ساده 
آن این اس��ت که قدرت خرید مردم به طور عام ۴۰ درصد کاهش 
پیدا کرده است .به خصوص قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران 
کاهش پیدا کرده اس��ت . همین یک شاخص توضیح دهنده کافی 
قدرت خرید مردم اس��ت .۴۰ درصد نرخ تورم بیانگر کاهش قدرت 
خری��د مردم اس��ت . از طرف دیگر ما اگر بخواهی��م این نرخ تورم 
را مقایس��ه کنیم با میانگین تورم کش��ور های جهان ، متوجه یک 
فاصله معنا دار تقریبا ۸ برابری می شویم . میانگین تورم در جهان 
تقریبا حدود ۵ درصد و کمتر از آن اس��ت اما در اقتصاد ایران این 
نرخ تورم چند برابر اس��ت . اگر بخواهیم نس��بت به سال قبل یک 
مقایس��ه ای داش��ته باش��یم ، کاهش قدرت خرید مشخص است . 
نکته دیگر این اس��ت که در دو س��ال گذشته ش��دیدا با سفر های 
نوروزی مقابله ش��د و در این زمین��ه محدودیت های زیادی وجود 
داشت . در دو سال گذشته تمام مراکز استان ها تقریبا قرمز بودند 
و پلیس راه هم ش��دیدا از سفرها ممانعت می کرد . بنابراین وقتی 
مردم دو سال سفر نرفته باشند بعد از دو سال میزان سفر افزایش 
پیدا می کند و این طبیعی اس��ت.این س��فر رفت��ن ها به نظر من 
کام��ال معمول و طبیع��ی بود . همچنین نکته دیگر آن اس��ت که 
همه کسانی که سفر رفتند به هتل ها نرفته اند و بسیاری از آن ها 
قدرت اس��تفاده از این امکانات و هتل های چند ستاره را نداشتند 
.لذا باید این مس��ائل را آنالیز کرد و با دقت بیش��تری مورد بررسی 
قرار داد. اما به صورت خالصه ش��اخص تورم به اندازه کافی گویای 
کاهش قدرت خرید اس��ت و از سمت دیگر وقتی دو سال مردم به 
 دلیل کرونا س��فر نرفته اند طبیعی اس��ت که امس��ال آمار سفر ها 

باال رود .«
<لغو یکباره محدودیت ها 

محمد گائینی کارش��ناس گردشگری نیز در این باره به آفتاب یزد 
گفت :»دلیل افزایش س��فر های نوروزی امس��ال این بوده اس��ت 
ک��ه یک عدد مش��خصی در س��بد هزینه های خانوار ب��وده که به 
س��فر اختصاص پیدا می کرده اس��ت و این عدد دو س��ال به دلیل 

محدودیت های تردد خرج نش��ده اس��ت و طبیعی است که حجم 
س��فرها امس��ال افزایش پیدا کند .لغو یک باره محدودیت ها خود 

یکی از دالیل افزایش چش��مگیر س��فر ها بود و این باعث ش��د به 
یکب��اره حباب بترکد و مردم اش��تیاق به س��فر پی��دا کنند و اصال 
به نظر من افزایش س��فر ها را نمی توان ب��ه افزایش قدرت خرید 
مردم تقلیل داد بلکه عوامل بس��یار مختلف و گوناگونی تاثیر گذار 

بوده اند. «
<سفرهای ساده نشانه عدم رونق اقتصادی 

س��عید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه هم در این خصوص 
به آفتاب یزد گفت :»نمی توان همه ی مردم را یکجا جمع بس��ت 
. همانطور که جامعه به دو گروه پولدار ها و فقرا تقس��یم می شود 
س��فر ها هم به دو دسته تقس��یم می شوند . مثال کسایی که سکه 
و دالر می خرند لزوما تمام مردم نیس��تند بلکه یک قشر کوچکی 
از جامعه هس��تند که توان باالیی دارند و بقیه مردم در محرومیت 

به سر می برند .
 لذا این نشان نمی دهد که کسانی که به خارج مسافرت می کنند 
توده مردم هس��تند بلکه توده مردم ام��روز در محرومیت و فقر به 
سر می برند .این که مردم امسال مسافرت های زمینی داخلی هم 
زیاد انجام داده اند نیاز به مطالعه گس��ترده و دقیق دارد .بعید می 
دانم که مردم برای س��فر های امسال خود از وسائل نقلیه مناسبی 
اس��تفاده یا برای اسکان هتل ها را انتخاب کرده باشند . بررسی ها 
و مش��اهدات نش��ان می دهد که در سال های اخیر سفر ها به این 
شکل نیست و مردم با کمترین هزینه و کمترین امکانات مسافرت 
می روند . به همین خاطر نمی ش��ود گفت که افزایش مس��افرت 
ها نش��انه افزایش توان اقتصادی مردم اس��ت اتفاقا این مسئله به 
نظ��ر من برعکس اس��ت . به نظ��ر من این مس��افرت هایی که به 
ش��کل بسیار س��اده و معمولی انجام می شود نش��انگر عدم رونق 
اقتصادی اس��ت . یعنی فرد اگر در منزل بماند و به مس��افرت نرود 
ش��اید پذیرایی از مهمان بس��یار پر هزینه تر برای او باشد تا اینکه 
به س��فر س��اده ای برود . بس��یاری از مردم با پر کردن باک بنزین 
خود به س��فر رفته اند و در چادر ها به س��ر برده اند .عده دیگر نیز 
به سفر رفته اند و خانه های اقوام مانده اند و یا از طرف آموزش و 
پرورش در مدارس تعطیالت را گذرانده اند لذا افزایش میزان سفر 
ها اصال به این معنا نیس��ت که توان اقتص��ادی مردم افزایش پیدا 
کرده اس��ت . بلکه سفر برای اقشار پایین جامعه نوعی جلوگیری از 
صرف هزینه اس��ت .در حقیقت بس��یاری از مردم اگر در منزل می 
ماندند ضمن اینکه مسافرت نمی رفتند هزینه های آن ها افزایش 
پی��دا می کرد .از طرف دیگر بس��یاری از م��ردم مقاصدی را برای 
س��فر انتخاب می کنند که در آن جا اقوام داش��ته باشند تا هزینه 
ه��ا باال نرود . این آمار غلط انداز اس��ت و طبق��ه ثروتمند و مرفه 
جامعه هس��تند که به س��فر های گران می روند و برای آن هزینه 
 می کنند اما توده مردم به س��فر م��ی روند تا به نوعی از هزینه ها

 دوری کنند.«
<نابرابری ها و تبعیض ها 

در آخر جعفر بای جامعه ش��ناس و پژوهشگر اجتماعی در این باره 
به آفتاب یزد گفت :»گالیه اصلی مردم از وضعیت اقتصادی نیست 
بلکه مردم از نابرابری ها و تبعیض ها گالیه مند هس��تند .گروهی 
از مردم از چنان توان اقتصادی ای برخوردار هس��تند که به راحتی 
به س��فر های خارجی می روند اما وضعیت توده مردم به این گونه 

نیست .
 ع��دم توزیع عادالن��ه ثروت و نابراب��ری های اقتص��ادی امروز به 
ش��دت مردم را رنج می دهد .لذا افزایش میزان سفر ها نمی تواند 
نش��ان دهنده افزایش توان اقتصادی مردم باشد . شکاف طبقاتی و 
نابرابرای های بس��یار عمیق امروز باعث رشد نارضایتی مردم شده 
اس��ت زیرا گروه کوچک ثروتمند جامعه رشد کردند و اکثریت در 

محرومیت به سر می برند.«

  گزارش آفتاب یزد در مورد  طرح اظهاراتی مبنی بر بهبود نسبی وضعیت اقتصادی مردم 

  به میزان تورم نگاه کنیم
 یا  افزایش سفرهای نوروزی؟

هادی حق ش�ناس: میانگین تورم در 
جهان تقریبا حدود 5 درصد و کمتر از 
آن است اما در اقتصاد ایران این نرخ 
تورم چند برابر اس�ت . اگر بخواهیم 
نس�بت به س�ال قبل یک مقایس�ه 

ای داش�ته باشیم ، کاهش قدرت خرید مشخص 
است . نکته دیگر این است که در دو سال گذشته 
شدیدا با س�فر های نوروزی مقابله شد و در این 

زمینه محدودیت های زیادی وجود داشت

محم�د گائینی : ب�ه نظر من افزایش س�فر ها را 
نم�ی توان به افزایش ق�درت خرید مردم تقلیل 
داد بلکه عوامل بس�یار مختلف و گوناگونی تاثیر 

گذار بوده اند

جعفرب�ای: گروه�ی از م�ردم از چنان 
توان اقتصادی ای برخوردار هس�تند 
که ب�ه راحتی به س�فر ه�ای خارجی 
می روند ام�ا وضعیت توده مردم به 
این گونه نیست . عدم توزیع عادالنه 

ث�روت و نابرابری های اقتصادی امروز به ش�دت 
مردم را رنج می دهد .لذا افزایش میزان س�فر ها 
نمی تواند نش�ان دهنده افزایش توان اقتصادی 

مردم باشد

س�عید معدن�ی: ب�ه نظ�ر م�ن این 
مس�افرت هایی که به ش�کل بسیار 
س�اده و معمول�ی انج�ام می ش�ود 
نش�انگر عدم رونق اقتصادی اس�ت 
. یعن�ی ف�رد اگ�ر در من�زل بمان�د 

و به مس�افرت ن�رود ش�اید پذیرای�ی از مهمان 
بس�یار پ�ر هزینه تر ب�رای او باش�د ت�ا اینکه به 
س�فر س�اده ای ب�رود . بس�یاری از م�ردم ب�ا پر 
 ک�ردن ب�اک بنزین خود به س�فر رفته ان�د و در 

چادر ها به سر برده اند

ش�فیعی گفت: قرار بود که س�اعات طرح ترافیک پس از بازگشایی حضوری کامل مراکز  
آموزشی به حالت پیش از شرایط کرونایی برگردد.معاون حمل ونقل شهرداری تهران گفت: 
برهمین اساس مقرر شده است که در روزهای ابتدایی بازگشایی مراکز آموزشی وضعیت 
ترافیکی پایش ش�ود و چنانچه مراکز آموزش�ی به صورت کامل بازگش�ایی شده بودند، 
ساعات طرح ترافیک به پیش از کرونا بازگردد؛ یعنی در نیمه نخست سال ساعت ترافیک 

از 6:۳0 تا 19 خواهد بود.باشگاه خبرنگاران جوان

 احتمال تغییر ساعت طرح ترافیک وجود دارد

یک پژوهش��گر ح��وزه علوم اجتماعی با اش��اره ب��ه نتایج آخرین 
نظرس��نجی انجام شده در دی ماه ۱۴۰۰ پیرامون نگرش افراد ۱۸ 
س��ال به باال نس��بت به فرزند آوری، گفت: نتایج این نظر سنجی 
نش��ان می دهد که با افزایش س��طح تحصیالت افراد، باور به تاثیر 
فرزند بر خوشبختی زوجین کمتر می شود.حدیث میرزامحمدی در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به آخرین نظرسنجی ایسپا در دی ماه 
۱۴۰۰ در خصوص نگرش افراد ۱۸ سال به باال نسبت به فرزندآوری، 
اظه��ار کرد: این نظرس��نجی در مقیاس ملی و با ش��یوه مصاحبه 
تلفنی با تعداد نمونه ۱۵۸۴ نفر از افراد ۱۸ س��ال به باالی س��اکن 
در مناطق شهری و روستایی کل کشور انجام شده است که نتایج 
آن نش��ان داد با افزایش سطح تحصیالت افراد، باور به تاثیر فرزند 
بر خوش��بختی زوجین کمتر می ش��ود. به طوری که ۷۴.۸ درصد 
اف��راد با تحصیالت »کمتر از دیپل��م« براین باورند که فرزند باعث 
خوش��بختی می ش��ود درحالیکه این میزان بین افراد با تحصیالت 
»دیپلم« ۶۹ درصد و بین افراد با تحصیالت »دانش��گاهی« ۶۳.۱ 
درصد اس��ت.وی ادامه داد: مطابق با این نظر سنجی ۶۸.۴ درصد 
مردم معتقدند داش��تن فرزند باعث خوش��بختی زوجین می شود 
و ای��ن ب��اور در بین مردان ب��ا ۷۲.۶ درصد بی��ش از زنان با ۶۴.۳ 
درصد، در بین س��اکنین مناطق روس��تایی با ۷۶.۷ درصد بیش تر 
از س��اکنین مناطق ش��هری با ۶۵.۵ درصد و در بین افراد متأهل 

ب��ا ۷۲ درصد بیش تر از افراد مجرد با ۵۹.۹ درصد اس��ت.به گفته 
این پژوهش��گر حوزه علوم اجتماعی، داده های نظرسنجی یاد شده 
نش��ان می دهد که ۶۵.۹ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۵ س��اله معتقدند 
داشتن فرزند باعث »خوشبختی« زوجین می شود درحالی که این 
میزان بین افراد گروه سنی باالی ۵۰ سال ۷۲.۸ درصد است.میرزا 
محمدی با اش��اره به پیمایش دیگری در س��ال ۹۷ و با بیان اینکه 
در این نظرس��نجی اکثر جوانان یعن��ی ۶۸.۳ درصد معتقد بودند 
داشتن فرزند در زندگی مشترک باعث خوشبختی زوجین خواهد 

بود و ۳۰.۹ درصد نیز رابطه ای بین داش��تن فرزند و خوش��بختی 
زوجی��ن نمی بینند، تصریح کرد: میزان ای��ن نگرش که »رابطه ای 
بین داش��تن فرزند و خوش��بختی زوجین وجود ندارد« نسبت به 
سال ۹۲، حدود ۷ درصد رشد داشته است و نگاه تحلیلی به نتایج 
نش��ان می دهد که تحصیالت نقش به سزایی در نگرش جوانان به 
این موضوع دارد و جوانان مجرد فاقد تحصیالت دانش��گاهی بیش 
از جوانان دارای تحصیالت دانشگاهی معتقدند داشتن فرزند باعث 
خوش��بختی زوجین می شود.وی روند نظرس��نجی های این مرکز 
را نش��ان دهنده کاهش باور به ثأثیر فرزند بر خوش��بختی زوجین 
در بین جوانان دانس��ت و ادامه داد: در س��ال ۱۳۹۲، ۷۲.۷ درصد 
جوانان ۱۸ تا ۳۵ س��اله مجرد معتقد بوده اند داش��تن فرزند باعث 
خوش��بختی زوجین می شود که این آمار در سال ۱۳۹۷، به ۶۸.۳ 
درصد و در نظرسنجی اخیر ایسپا )دی ماه ۱۴۰۰( به ۶۰.۴ درصد 
رسیده اس��ت.به گفته این پژوهش��گر، مطابق با نتایج نظرسنجی 
دی ماه ۱۴۰۰، مردم ایران به طور متوس��ط تعداد فرزند مناس��ب 
برای یک خانواده را ۲.۲ دانس��ته اند و ۱۲ درصد مردم گفته اند که 
خانواده ها هیچ فرزندی نباید داشته باشند.همچنین وی این را هم 
گفت که ۲۰.۷ درصد از مردم یک فرزند، ۳۲.۷ درصد دو فرزند و 
۱۶ درصد از مردم س��ه فرزند و ۱۷.۲ درصد مردم نیز چهار فرزند 

یا بیشتر را برای یک خانواده مناسب دانسته اند.

آفتاب یزد _ گ�روه اجتماعی:جمعیت ه��الل احمر جمهوری 
اس��المی ایران یک س��ازمان غیردولتی ایرانی و عضوی از نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر است و در داخل کشور ایران 
و در برخ��ی موارد در دیگر مناطق جهان به فعالیت های امدادی و 
بشردوستانه فعالیت دارد. هالل احمر طبق وظایف بین المللی خود 
باید در مواقع بروز بحران هایی نظیر سیل، زلزله و جنگ و غیره در 
داخل و خارج مرزها به امدادرس��انی و خروج مصدومان و قربانیان 
این حوادث کمک کند. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب 
س��رخ و هالل احمر به پاس عملکرد شایس��ته در پاس��خگویی و 
ارائ��ه خدمات در بحران ه��ای اخیر جایزه »هانری داویس��ون« را 
به جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ای��ران اعطا می کند.به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی جمعیت هالل احمر، منصوره باقری، 
مع��اون امور بین الملل و حقوق بشردوس��تانه جمعیت هالل احمر 
در خص��وص انتخاب ایران برای جایزه "هانری داویس��ون" گفت: 
فدراس��یون بین الملل��ی جمعیت های صلیب س��رخ و هالل احمر 
برای بزرگداشت و پاسداش��ت خدمت بشردوستانه جایزه "هانری 
داویس��ون" را ب��ه جمعیت های ملی خدمت رس��ان اعطا می کند.

وی افزود: »کمیته انتخاب جایزه هانری داویس��ون« فدراس��یون 

بین الملل��ی جمعیت های صلیب س��رخ و هالل احم��ر با توجه به 
فعالیتهای شاخص  و خدمات بشردوستانه چشمگیر، جمعیت ملی 
و یا فردی را انتخاب و به هیئت حاکمه معرفی کرده و هیئت حاکمه 
طی گزارش��ی برای اهدای جایزه به مجمع عمومی فدراسیون که 
هر دو سال یکبار با حضور ۱۹۲ جمعیت های ملی برگزار می شود، 
اعالم می کند.منصوره باقری با تاکید بر اینکه جمعیت هالل احمر 
جمهوری اس��المی ایران برای دومین بار در تاریخ ۱۰۰ س��اله اش 

موفق به کسب این جایزه ش��ده افزود: جمعیت هالل احمر ایران 
در سال ۲۰۰۵ میالدی برای اولین بار و بعد زلزله بم موفق شد به 
پاس خدمات بشردوستانه امدادی، درمانی و بهداشتی برای مردم 
زلزله زده بم این جایزه را کسب کند.به گفته معاون امور بین الملل 
و حقوق بشردوس��تانه، ارائه خدمات بشردوس��تانه چشمگیر برای 
کمک به اقش��ار آس��یب دیده و آسیب پذیر و نقش فعال جمعیت 
ملی در کمک و توانمندس��ازی س��ایر جمعیت های ملی از جمله 
ش��اخص های مدنظر در انتخاب اس��ت.وی افزود: فرانچسکو روکا، 
رئیس فدراس��یون بین المللی جمعیت های صلیب س��رخ و هالل 
احمر نیز در پیامی این موفقیت را به رئیس جمعیت تبریک گفت.
بنابراین گزارش جایزه »هانری داویسون« خرداد ماه سال جاری و 
در جلسه مجمع عمومی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب 
س��رخ و هالل احمر که با حضور ۱۹۲ جمعیت ملی در ژنو برگزار 
می ش��ود، به جمعیت ه��الل احمر ایران اعطا خواهد ش��د.یادآور 
می ش��ود جایزه هانری داویس��ون به افتخار بنیانگذار فدراس��یون 
بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر به فعالیت های حس��اس و 
خطیر کشورها اعطا می شود و مهر تاییدی بر توانمندی و آمادگی 

جمعیت ملی در ارائه خدمات بشردوستانه است.

 »تحصیالت« چه تاثیری در نگرش ایرانیان به فرزندآوری دارد؟

جایزه »هانری داویسون« به جمعیت هالل احمر ایران اعطا شد



رهبر معظم انقاب اســامی در سخنرانی زنده و تلویزیونی در نخستین روز از سال 
۱۴۰۱ ضمن تبریک عید نوروز و آغاز قرن جدید، در تبیین شعار سال جدید، تنها راه 
دستیابی به پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقر را حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان 
خواندند و در بخش دیگری از سخنانشــان با اشــاره به مسائل جهانی در حال وقوع 
در افغانســتان، اوکراین و یمن تأکید کردند: همه این حوادث نشان دهنده حقانیت و 

انتخاب درست ملت ایران در مبارزه با استکبار است. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، آمیختگی عید ملی نوروز با ذکر نیایش و دعا و معنویت 
را یکی از ویژگی های نوروز ایرانی برشــمردند و گفتنــد: بهار، مظهر امید و پیام آور 
طراوت و رویش اســت که امســال به دلیل همراهی با نیمه شعبان که روز تولد امید 

بزرگ تاریخ و بشریت است، این امید مضاعف شده است. 
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه امید، منشأ همه حرکت ها و پیشرفت ها است، 
گفتند: کســانی که برای مردم ســخن می گویند و یا مطلب می نویســند و یا پیام 
می فرستند، هر چه می توانند در مردم امید ایجاد کنند زیرا امید عامل مهم پیشرفت 

است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه خداونــد متعال زمینه های امید را برای 
ملت ایران فراهم کرده اســت، خاطرنشان کردند: بگذارید دشمنان از امیدواری ملت 

ایران به خشم بیایند. 
ایشــان بعد از این مقدمه وارد بحث اصلی خود شــدند و با اشاره به انتخاب عناوین 
اقتصادی در یک دهه گذشــته و همچنین شعار سال ۱۴۰۱ گفتند: علت اینکه برای 
امســال نیز عنوان و شــعار اقتصادی انتخاب شــد، اهمیت محوری مسئله اقتصاد و 
همچنین چالش های اقتصادی در دهه نود اســت که رهایی از این چالش ها نیازمند 

تدبیر، عمل و حرکت صحیح است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امروز مســئله اصلی مســئوالن اجرایی و 
کســانی که در اداره کشور دخیل هستند، اقتصاد اســت، افزودند: البته رویکردهای 
مردمی جدیدی نیز به چشــم می خورد که اگر به شــکل مناســبی ادامه پیدا کند، 

دلگرم کننده است. 
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه تنها راه رســیدن به رشد اقتصادی، حرکت 
به ســمت اقتصاد دانش بنیان است، افزودند: منظور از اقتصاد دانش بنیان، نگاه علمی 
و فناورانه به تولید در همه عرصه ها اســت کــه نتیجه آن، کاهش هزینه های تولید، 
افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصوالت، رقابت پذیر شــدن تولیدات در بازارهای 

جهانی و کاهش قیمت تمام شده محصوالت در داخل خواهد بود. 
رهبر انقاب با تأکید بر این واقعیت که دستیابی به پیشرفت عادالنه در اقتصاد و حل 
مشکل فقر فقط از مسیر تقویت تولید دانش بنیان می گذرد، گفتند: تعداد شرکت های 

دانش بنیان باید افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن است. 
ایشــان با اشاره به فعالیت حدود ۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور گفتند: در سال 
جدید برای پاســخ به نیازهای کشور، تعداد شرکتهای دانش بنیان باید دو برابر شود 
البته این موجب نشود که عده ای، شرکت هایی را که واقعاً دانش بنیان نیستند، با این 

عنوان، تأسیس و راه اندازی کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به عقب تر بودن بعضی از بخش های تولید همچون 
کشاورزی از ویژگی های دانش بنیان افزودند: مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم 
است و کشور باید در محصوالت پایه غذایی همچون گندم، جو، ذّرت، خوراک دام و 

دانه های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی الزم دست پیدا کند. 
ایشان دســتیابی به این هدف را با توجه به وسعت ســرزمینی و فراوانی دشت های 
حاصلخیز در کشــور ممکن دانســتند و گفتند: متاســفانه بخش کشــاورزی جزو 

وابسته ترین بخش های کشور به واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل شود. 
رهبر انقاب با اشــاره به اظهارات یکی از وزرای سابق کشاورزی مبنی بر مانع تراشی 
ذی نفعان واردات و جلوگیری از کاهش وابســتگی در کاالهای اساسی گفتند: مبارزه 
با این وابســتگی به علت منافع زیاد برخی افراد و احتماالً نفوذ و کارشکنی آن ها در 
بعضی از دســتگاه ها و وزارتخانه ها دشوار اســت اما مسئوالن باید همت کنند و این 

کار سخت را انجام دهند. 
ایشــان با تأکید بر لزوم حمایت مسئوالن از شرکت های دانش بنیان از طریق خرید 
محصــوالت آن ها یا تخصیص امکانات، افزودند: تعداد شــرکت های دانش بنیان باید 
شاخص پیشــرفت در هر بخش و شاخصی برای ارزیابی مســئوالن آن وزارتخانه و 

دستگاه باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، افزایش شرکت های دانش بنیان را با توجه به امکانات کشور 
بخصوص مهمترین امکان و سرمایه کشور یعنی »نیروی انسانی تحصیلکرده« کامًا 
ممکن خواندند و افزودند: بر اساس گزارش ها، درصد باالیی از عناصر تحصیل کرده در 
رشته های غیر مرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستند، در حالی که می توان از 
همت نیروهای متخصص و جوان که بزرگ ترین ثروت کشور هستند، به نفع ثروتمند 

کردن کشور استفاده کرد. 
ایشــان »اشتغال آفرینی« را نیز در گرو افزایش شــرکت های دانش بنیان دانستند و 

گفتند: البته در این زمینه نباید دچار خطاهای گذشته شویم. 
رهبــر انقاب در بیــان یکی از این خطاهــا گفتند: در دولت هــای قبل، طرح های 
گوناگونــی برای افزایش تولید مطرح و تســهیات بانکی در اختیــار افراد قرار داده 
شد اما تقریباً همه آن طرح ها ناموفق بود بنابراین پول پاشی بدون ماحظه به جایی 

نمی رسد و کارها باید درست و با مطالعه انجام شود. 
ایشان با تأکید بر شکل دادن به فعالیت های زنجیره ای شرکت های دانش بنیان، یک 
ماحظــه نیز مطرح کردند و گفتند: در اثر برخی تصمیم های اخیر ممکن اســت به 

بعضی از شرکت های کوچک و متوسط ضربه وارد شود که دولت و بانک ها نباید اجازه 
دهند چنین مشکلی ایجاد شود. 

حضــرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان با یادآوری تأکید ســال 
قبل خود در روز اول ســال مبنی بر پرهیز از »گره زدن اقتصاد کشور به تحریم های 
آمریکا و بیان این حرف که تا تحریم اســت وضع همین اســت«، خاطرنشان کردند: 
خوشــبختانه سیاست های جدید در کشور نشــان داد می توان با وجود پا برجا بودن 
تحریم های آمریکا پیشــرفت کــرد، تجارت خارجی را رونــق داد، وارد قراردادهای 

منطقه ای شد و در زمینه نفت و مسائل دیگر به دستاوردهایی رسید. 
رهبر انقاب اســامی افزودند: البته به هیچ وجه نمی گویم که به دنبال رفع تحریم ها 
نباشید و کسانی که در این زمینه در حال تاش هستند، کار خود را دنبال کنند اما 
اســاس این است که کشور را به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها نتواند ضربه اساسی 
و زیان بزرگی به اقتصاد بزند، بنابراین امســال هم همان توصیه را تکرار می کنم که 

اقتصاد کشور به تحریم گره زده نشود. 
ایشــان در بیان یک توصیه تکمیلی، به افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی اشاره 
کردند و با طرح این ســؤال که با این درآمدها چه می خواهید بکنید، گفتند: با این 
درآمدهــا دو گونه می تــوان برخورد کرد یا می توان آن ها را صــرف افزایش واردات 
کرد با این تصور که با این کار، رفاه و آســایش مردم بیشتر می شود. این کار اگرچه 

 ظاهر خوبی دارد اما باطن آن بســیار بد و در واقع ضایع کردن ســرمایه های اساسی 
کشور است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: راه دیگر که راه درست و اساسی است، استفاده از 
درآمدهای نفتی برای ســاختن زیرساختهای کشور و محکم کردن بنیانها و ریشه دار 

کردن اقتصاد است که این کار باید انجام شود. 
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به مسائل متعدد جهانی 
که اکنون در حال وقوع اســت و همه این موارد نیازمنــد تدبیر و حرکت و تصمیم 
و اقدام صحیح اســت، گفتند: هنگامی که به قضایای جاری دنیا نگریســته می شود، 
حقانیت و صدق ملت ایران در مواجهه با جبهه استکبار بیش از همه روشن می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه انتخاب ملت ایران در مقابل جبهه استکبار 
»ایســتادگی، عدم تسلیم و وابستگی، حفظ استقال و تقویت درونی نظام و کشور« 

بود، خاطرنشان کردند: این تصمیم ها، ملی و درست بودند. 
ایشــان با اشاره به قضایای کشــور مظلوم و مسلمان افغانستان و ظلم و نحوه خروج 
آمریکایی ها بعد از ۲۰ ســال ســتم و جنایت گفتند: قضایای اوکراین هم یک نمونه 
دیگر اســت که رئیس جمهور آن که به وســیله غربی ها بر سر کار آمده نیز خطاب به 

آن ها لحن تندی را به کار می برد. 
رهبر انقاب اســامی همچنین با اشــاره به قضایای یمــن و بمباران هر روزه مردم 
مقاوم این کشــور و از طرف دیگر اقدام عربستان در گردن زدن ۸۰ جوان و نوجوان 
خاطرنشــان کردند: همه این قضایا نشــان دهنده ظلمت حاکم بر دنیا و گرگ های 

خونخواری است که دنیا در دست آن ها است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای آشــکار شدن نژادپرســتی غرب را یکی از زوایای قضایای 
اوکراین برشــمردند و گفتند: جدا کردن سیاه پوســت ها از ســفید پوست ها و پیاده 
کردن آن ها از قطارها و یا اظهار تأسف صریح غربی ها در رسانه هایشان از وقوع جنگ 
در اروپا به جای آنکه در خاورمیانه باشد، نمونه هایی از نژادپرستی آشکار غرب است. 
ایشــان نمونه دیگــر از دوگانگی در دنیای غرب را نحوه مواجهه با ظلم و ســتم در 
کشورها بیان کردند و افزودند: اگر ظلم در کشورهای مطیع آن ها اتفاق بیفتد، مطلقاً 
واکنشــی نشان نمی دهند و با این همه ظلم و ستم، ادعای حقوق بشری نیز دارند و 

با این ادعای دروغین از کشورهای مستقل باج خواهی می کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: امروز یکی از رسواترین و فاحش ترین مقاطع 
تاریخ معاصر از ظلم و اســتکبار است و مردم دنیا نیز مستقیماً در حال نظاره کردن 

این ظلم ها و دوگانگی ها هستند. 
ایشــان با تأکید بر اینکه ملت ایران در ســالهای متمادی، شــیوه کار خود را ارتقاء 
بخشــیده و در چارچوب جدیت و منطق پیش رفته اســت، افزودند: کشــور امروز 
بیــش از هر زمان دیگری نیازمند کار و تاش و همدلی و هم افزایی یعنی همدلی و 
هم افزایی میان ملت، همدلی و هم افزایی میان مسئوالن و همدلی و هم افزایی میان 

ملت و مسئوالن است. 
رهبر انقاب اسامی برخی تنازع های موجود را عمدتاً پوچ و برخاسته از هوای نفس 
و بی تقوایی دانستند و تأکید کردند: باید این مسائل را کنار گذاشت و در مسیر بسیج 
عمومی ملت ایــران در راههای صاح علمی، عملــی، مقاومتی و خدمات اجتماعی 

خللی به وجود نیاورد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری تأکید ســال قبل خود 
در روز اول ســال مبنی بــر پرهیز از »گــره زدن اقتصاد 
کشــور به تحریم های آمریکا و بیان این حرف که تا تحریم 
است وضع همین اســت«، خاطرنشان کردند: خوشبختانه 
سیاست های جدید در کشور نشان داد می توان با وجود پا 
برجا بودن تحریم های آمریکا پیشرفت کرد، تجارت خارجی 
را رونق داد، وارد قراردادهای منطقه ای شــد و در زمینه 

نفت و مسائل دیگر به دستاوردهایی رسید

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت سال نو: 

تنها راه دستیابی به پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقر تقویت تولید دانش بنیان است

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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۱۲۰۱- سیاست پیچیده و مرموز است. 
مثــا دولت آمریــکا از ونزوئا که آن را 
تحریم کرده بود پیشــنهاد خرید نفت 

داده! )۱۲/۱9(
۱3۲۰- چــرا باید درســت در بحبوحه 
مذاکرات وین روســیه به اوکراین حمله 

کند؟ )۱۲/۱9(
۱۲۲5- فیلم اجرای ارکستر سمفونیک 
کی یف در اوکراین را دیدیم بســیار زیبا 
بود. موســیقی در برابر جنگ نغمه های 

زیبای خود را خواند. )۱۲/۱9(
۱۱۲۷- تحریــم روســیه یعنی تحریم 
یکــی از دو قطب بزرگ دنیا واقعا اتفاق 

غیرمنتظره ای بود. )۱۲/۱9(
۱۱3۰- با آمریکا مستقیم مذاکره کنیم 
مستقیم به آنها بگوییم تا کی می خواهید 
زورگیری کنید؟ تحریم های ظالمانه شما 

ضد حقوق بشر است. )۱۲/۱9(
۱۱۴۱- نزدیــک به ۶۰۰ نفر تاکنون در 
اوکراین به خاطر جنگ کشــته شده اند. 

این فجایع نیست؟ )۱۲/۱9(
۱۱۴۷- آیا اروپا با تحریم خرید انرژی از 
روسیه می تواند کمبود انرژی جهانی را 

جبران کند؟ )۱۲/۱9(
۱۰3۱- روســیه اعام کــرده با وجود 
تحریم هــا صادرات خود را به کشــورها 

ادامه می دهد. )۱۲/۱9(
۱۰۴۱- برخــی کارشناســان معتقدند 
سیاست  های بایدن در برخورد با مسائل 

جهانی یک فاجعه است. )۱۲/۱9(
۱۰۶۱- آمریکایی هــا از نزدیک بودن به 
توافق سخن گفتند اما از موانعی هم سر 

راه مذاکرات سخن گفتند. )۱۲/۱9(
۰93۱- بــا توجــه بــه محدودیت ها و 
تحریم هایی که برای روسیه اعمال شد. 
امکان دارد یک فاجعه در حوزه انرژی و 

افزایش قیمت آن ایجاد شود. )۱۲/۱9(
۰9۴۱- این کاما مشــهود است رئیس 
جمهور آمریــکا در مدیریت بحران های 
بین المللی بســیار ضعیف عمل می کند. 

)۱۲/۱9(
۰95۱- ســناتورهای تنــدرو آمریکایی 
مخالف احیای برجام هســتند چون نان 

اینها در تنش آفرینی است. )۱۲/۱9(
۰۸۴5- باید تکلیف این جنایاتی که در 
اوکراین اتفاق می افتد مشخص شود این 

جنگ باید پایان یابد. )۱۲/۱9(
۰9۰۱- با توجه به مشکات ایجاد شده 
در اوکراین و جنگ در این کشور آمریکا 
و غــرب باید زودتر توافق هســته ای را 
احیا کنند تا حداقل یکی از چالش های 
جهانی حل شود بعد به مسائل اوکراین 

بپردازند. )۱۲/۱9(
۰9۲۱- بــه خاطر جنــگ اوکراین چرا 
خبری از اشــغالگری های اســرائیل یا 
تجــاوزات به یمــن چنــدان به گوش 

نمی رسد؟ )۱۲/۱9(
۰93۱- مســکو اعــام کــرده کاروان 
اوکراین  بــه  تســلیحاتی کمکی غرب 
را هــدف قرار می دهد. ایــن عمل واقعا 

وحشتناک است. )۱۲/۲۲(
۰9۴۱- آقای سیدحســن خمینی نوه 
امــام )ره( هم تاکید کردنــد نباید دل 
نه به قدرت های غربی بســت نه شرقی. 

)۱۲/۲۱(
۱۴۱۰- آیا صحت دارد ارتش ســوریه 
برای جنگ با اوکراین آماده می شــود؟ 

)۱۲/۲۲(
۱۴۲۰- علــی مطهری نماینده ســابق 
می گویــد در دور آخــر مذاکرات باید با 

آمریکا مذاکره مستقیم کرد. )۱۲/۲۱(
۱3۲۰- نگرانی هــا از شــروط روســیه 
در مذاکرات وین زیاد شــده اســت. اگر 
مذاکرات به خاطر روســیه به بن بســت 

برسد تکلیف چیست؟ )۱۲/۲۱(
۱۴۰۱- از لحاظ حقوقی و دیپلماســی 
راهــی برای دور زدن روســیه و احیای 
توافق بدون بهانه جویی های روسیه وجود 

دارد؟ )۱۲/۲۱(
۱۱5۲- آیا با این جنگ آغاز شــده در 
اوکرایــن می توان امیــدوار به اتمام این 

جنگ وحشتناک بود؟ )۱۲/۲۱(
۱۲۰۱- هیچ وقت کسی فکر نمی کرد از 
سوی روسیه چنین جنگی علیه اوکراین 
راه بیفتد. آن هم زمانی که روسیه درگیر 

مذاکرات وین بود. )۱۲/۲۱(
۱۰۴۰- ایــن جمله ســخنگوی وزارت 
خارجه که گفته اند ما اقمار هیچ کشوری 
نیستیم. به نظر من بسیار حرف جالب و 

بجایی است. )۱۲/۲۱(
۱۰5۰- آیا صحت دارد چند بیمارستان 
و حتی یک مســجد در اوکراین بمباران 

شده اند؟ )۱۲/۲۱(
۱۰۱۲- پزشکان بدون مرز اعام کردند 
شــهر ماریوپل اوکرایــن در خطر یک 

تراژدی غیرقابل تصور است. )۱۲/۲۱(
پیام های مردمی در صفحات 4-2
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رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و ایام والدت خورشید فروزان عالم وجود، حضرت 
بقیه اهلل االعظــم )عج( به ملت بزرگ ایران و همه ملت های همدل، و با تبریک ویژه به خانواده های معظم شــهیدان و همچنین جانبازان، ایثارگران و 
خدمتگزاران ملت در میدان های مختلِف علم، ســالمت، امنیت و مقاومت، سال جدید را ســال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای سال 1400 را نیز همچون سالهای دیگر سالی توأم با فرازها و فرودها برشمردند و گفتند: انتخابات مهم و بزرگ ریاست جمهوری 
یکی از مهمترین فرازها و شــیرینی های سال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید بیماری همه گیر کرونا، با شرکت در انتخابات، دولتی تازه نفس را به 
میدان آوردند که بر اساس نشــانه های موجود، دولتی مردمی و دارای ریل جداگانه از دولت محترم قبل است و امیدهایی را در مردم زنده کرده است. 
ایشــان مقابله جدی با کرونا و کاهش قابل توجه تلفات در اثر تأمین واکســن برای همگان را از دیگر فرازهای سال 1400 خواندند و در بیان نقطه اوج 
دیگری از حوادث این ســال خاطرنشــان کردند: در بخش های مختلف علم و فناوری از تولید چند نوع واکسن معتبر تا پرتاب ماهواره، کارهای بزرگی 
انجام شــد. رهبر انقالب، اعتراف آمریکایی ها به شکســت خفت بار آن ها در فشــار حداکثری علیه ایران را از دیگر شیرینی های سال 1400 در عرصه 
جهانی دانســتند و افزودند: ایستادگی مردم موجب این پیروزی شــد و در واقع این ملت ایران بود که پیروز شد. ایشان در بیان پیام حوادث متعددی 
که در ســال 1400 در نقاط دیگر جهان رخ داد، تأکید کردند: این حوادث همگی درستِی راه ملت ایران در مقابل استکبار را نشان داد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای »تنگِی معیشــت مردم، مسئله گرانی ها و تورم« را تلخ ترین موضوع سال 1400 دانستند و افزودند: مشکالت اقتصادی عالج پذیر است و حتمًا 
باید عالج شــود البته عجله و توقع رفع دفعی آن ها واقع بینانه نیست اما امیدواریم بخشی از آن ها در سال جدید که سال اول قرِن 1۵ هجری شمسی 
اســت، برطرف شود. ایشان در ادامه هدف از تعیین شعار ســال را جهت دهی به حرکت مسئوالن دستگاه ها و آحاد مردم دانستند و افزودند: در بعضی 
از ســال ها متناسب با شعار سال توفیقات خوبی به دست آمد اما در بعضی ســال ها نیز کم کاری هایی وجود داشت. البته در سال 1400 که سال »تولید؛ 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« بود، کارهای خوبی انجام شــد که باید ادامه پیدا کند. رهبر انقالب در بیان علت تمرکز بر مسئله تولید در سالهای اخیر، 
گفتند: تولید، کلید حل مشــکالت اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، 
افزایش درآمد ســرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواِج اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه 
بر آن در این سال ها تأثیرهای خوبی نیز داشته است. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: امسال نیز همچنان بر مسئله تولید تأکید می کنم، البته بر الیه 
و چهره جدیدی از تولید یعنی تولیِد »دانش بنیان« و »اشــتغال آفرین«. ایشان معیار قرار دادن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را موجب حرکت رو به 
جلو و محسوس در همه اهداف اقتصادی دانستند و افزودند: بنابراین شعار سال 1401 عبارت است از »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«.  رهبر انقالب 
با تاکید بر توصیه سال قبل خود مبنی بر اکتفا نکردن به کارهای سطحی همچون درج نام سال بر تابلوی خیابان ها و یا بر روی سربرگ دستگاهها گفتند: 
تحقق شعار امسال نیاز به سیاستگذاری دارد البته با تحرکی که از رئیس جمهور محترم و همکاران شان مشاهده می شود، ان شاءاهلل این شعار روی زمین 

نخواهد ماند اما هر چه بیشتر کار و تالش شود بهتر خواهد بود.

تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی خواهد بود |

آفتاب یزد:  در پنجاه سال اخیر، خودرو، جایگاه 
خاصی در میان ســرمایه های اشخاص پیدا کرده 
است؛ ارزشمند بودن این ســرمایه، باعث گردید 
اشــخاص، از همان ابتدای ورود این کاال به ســبد 

سرمایه، به دفاتر اسناد رسمی، جهت ثبت اعمال حقوقی خود، راجع به خودرو مراجعه نمایند. 
اختیاری بودن ثبت خودرو نیز، مانع از اقبال مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبود و مردم 
به لزوم ثبت آن واقف بودند، تا اینکه، بعدها،با افزایش تعداد خودروها و لزوم اطاع حاکمیت 
از مالکیت خودروها، جهت نظارت و تنظیم عبور و مرور، قوانینی تصویب گردید که الزاماتی را 

برای انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي مقرر نمود. این الزامات دو دسته بودند:
الف-لزوم رعایت تشریفات انتقال و انعکاس مالکیت به مراجع انتظامی؛

و ب- وصول دیون معوق خودرو، اعم از جرایم، عوارض، مالیات و... 
بعد از مطرح شدن موضوع تعویض پاک در سال ۱3۸3، شبهه هایی مبنی بر عدم لزوم ثبت 
خودرو در دفاتر اسناد رسمي، مطرح گردید که نهایتا توافقنامه ای در سال ۱3۸۴ بین راهنمایی 
و رانندگی و کانون سردفتران و دفتریاران واقع گردید که مقرر شد برای انتقال خودرو، ابتدا، 
تعویض پاک انجام شده و مراجع تعویض پاک،یک گواهی بنام"تاییدیه نقل و انتقال" صادر 
نمایند و دفاتر اسناد رسمي، بر اساس تاییدیه مذکور - که دو ماه اعتبار داشت- سند انتقال 

مالکیت را تنظیم نمایند. 
با وجود این توافق، همچنان خأل قانونی، در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن انتقال خودرو 
در دفاتر اسناد رسمي وجود داشت که این  خأل، با تصویب ماده ۲9 قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی در سال ۱3۸9، رفع گردید. متن ماده ۲9 قانون مزبور روشن بود و تبصره ذیل آن نیز، 
احتمال هرگونه شبهه در صاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند نقل و انتقال مالکیت 
خودرو را رفع نموده بود؛ همچنین مراجعه به سوابق تصویب این ماده قانونی در مجلس نیز،این 
مطلب را تایید می نمود که انتقال خودرو بعد از تعویض پاک الزامی است؛ با وجود این، دوایر 
تعویض پاک و همچنین متصدیان نیروی انتظامی، تاکید داشتند که الزامی به مراجعه به دفاتر 
اسناد رسمی وتنظیم سند رســمی، بعد از تعویض پاک، وجود ندارد. به جهت اینکه، بعد از 
تصویب قانون مورد اشاره، بعضی از دفاتر اسناد رسمی، وکالت تعویض پاکرا، به استناد برگ سبز، 
تنظیم می نمودند و این اقدام، باعث توالی تعویض پاک و ایجاد اشکاالت حقوقی، برای ایادی 
تصرف خودرو - که بدون سند رسمی، مبادرت به تعویض پاک،می نمودند- می گردید، ریاست 
اسبق قوه قضائیه، در بخشنامه شماره ۱۰۰/۶9۰۰۶/9۰۰۰۰مورخ ۱395/۱۲/۲۱ خود، به مراجع 
قضائی و اجرایی ثبتی، اباغ نمود که دفاتر اسناد رسمی، از تنظیم سند، به استناد برگ سبز 
صادره از مراکز تعویض پاک-که سند عادی بوده و موید مالکیت خودرو نیست-خودداری نمایند. 
همچنین بخشنامه شماره.9۴/۱۴۷۲۰۴ مورخ ۱39۴/۸/۲۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور نیز، تنظیم سند براساس برگ سبز را ممنوع اعام نموده بود. در سال۱۴۰۰، 

شکایتی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/9۴ 
مورخ ۱39۴/۸/۲۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، ارائه گردید که هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری، در رای شماره ۱۸۶3 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ با این استدالل که" تنظیم 
وکالت از جمله حقوق مندرج در قانون مدنی بوده و منوط نمودن آن، به تنظیم سند انتقال بنام 
موکل، مغایر حقوق مدنی اشخاص است" بخشنامه شماره 9۴/۱۴۷۲۰۴ مورخ ۱39۴/۸/۲۸ 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور را ابطال نمود. در این مقاله، ضمن بیان نکته مثبت و موجه 
رای دیوان عدالت اداری، از دو جهت، به بازخورد و اشکاالت پیش آمده در رای هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری می پردازیم.  رای دیوان عدالت اداری، از این جهت صحیح است که، محروم 
نمودن اشخاص از حقوق مدنی، نیاز به نص صریح قانون دارد و منع آن، محدود کننده آزادی های 
فردی و حقوق مدنی است، لیکن در این خصوص، چند نکته مغفول مانده بود، که واکنش جامعه 

حقوقی و به ویژه، سازمان ثبت اسناد و اماک و دفاتر اسناد رسمی را در پی داشت: 
اول: مقدمه رای، فارغ از نتیجه رای مرقوم، دارای مبانی اســتداللی اشــتباهی بود که این 
اســتداللها، زمینه ی سوء اســتفاده ی فرصت طلبان و گمراهی مجریان امر گردید.این در 
حالی است که، موضوع بررسی رای،رفع محدودیت اعطای وکالت، به واسطه حفظ حقوق و 
آزادی های مدنی بود؛ در مقدمه رای، به موضوع غیر مرتبط الزامی و یا اختیاری بودن تنظیم 
سند خودرو پرداخته و بدون توجه و اشاره به ماده ۲9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با 
استدالل های غلط و غیرمرتبط، به اشتباه، تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی را، 
اختیاری دانسته است؛ در حالیکه، از صراحت ماده ۲9 مذکور، غیر از اختیاری بودن، برداشت 
می شود و با تصویب ماده ۲9، قانون ثبت مورد استناد در رای مذکور، تخصیص خورده است 
و از طرف دیگر،با اســتناد به قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری 
اســامی ایران در رای دیوان-که به صدور ســند در عرصه حمل و نقل بین المللی پرداخته 
است- به عنوان مستند مرجع انجام عمل حقوقی منشاء صدور سند )نه مرجع صدورسند( 

مورد استناد قرار گرفته است.
دوم و مهمتر: اینکه درخواست کنندگان رای مذکور،از این رای، به عنوان وسیله ای برای تقلب 
نسبت به قانون استفاده نموده اند که در ادامه، به بیان مفهوم و جهت تقلب نسبت به قانون و 

تبعات شوم آن در نظام حقوقی کشور می پردازیم.
مفهوم تقلب نسبت به قانون:

اصطاح تقلب نســبت به قانون، در حقــوق بینالملل و به طور خــاص در تعارض قوانین 
مطــرح گردید و زمانی مورد توجه و تحلیل قرار گرفت که اشــخاص، با حیلــه، خود را از 

حکومت قانون یک کشــور، خارج نموده و تحت 
ســیطره قانون کشــور دیگری، قرار می دادند تا با 
اســتفاده از مقررات قانون جدیــد، به هدف خود 
برســند. به تعبیر دیگر،تقلب نســبت به قانون، 
حالتی اســت که اشــخاص برای فرار از مقررات قانون دولت متبوع خود، وضعیت جدیدی 
بــرای خود فراهم ســازند، که در نتیجــه آن بتواننــد از قانون خارجی اســتفاده نمایند 
)تعارض قوانین، نجاد علی الماســی، مرکز نشــر دانشــگاهی، چاپ ســوم ۱3۷3 صفحه 
 ۱3۷( تغییر این شــرایط، معمــوال از طریق تغییر تابعیت صورت می گرفت تا اشــخاص، 
از این طریق، تحت سیطره قانون کشور متبوع جدید قرار گرفته و از امتیاز قانون جدید بهره مند 
گردند؛ در تقلب نسبت به قانون، نفس عمل انجام شده، نامشروع نیست بلکه این اقدام مشروع، 
برای رســیدن به یک هدف نامشروع صورت می پذیرد؛ اگر چه ایجاد وضعیت جدید جهت 
تقلب نســبت به قانون، ممنوع نبوده و فاقد وصف مجرمانه است، اما هدف نامشروع مدنظر، 
نمی توانست مورد تایید باشد، لذا از نظر کشوری که نسبت به آن کشور، تقلب نسبت به قانون، 
صورت پذیرفته است، در حدود هدف نامشروعی که به آن دست یافته است، قابل ترتیب اثر 
نیست، هرچند ایجاد وضعیت جدید)تغییر تابعیت و...( مورد تایید آن کشور باشد.)همان منبع 
صفحه۱۴۶(.در حقوق داخلی نیز، تقلب نسبت به قانون، زیاد رخ می دهد، که مصداق بارز آن، 
معامله به قصد فرار از دین است.البته تفاوت حقوق داخلی با حقوق بین الملل، در این است 
که در حقوق داخلی، معموال تغییری در قانون مورد شمول رخ نمی دهد، بلکه بیشتر با ابزار 
قانون داخلی، شرایطی فراهم می گردد که شخص بتواند، از اوامر قانونگذار، فرار نماید.در شرع 
مقدس نیز، تقلب نسبت به قانون، به شکلی دیگر رایج بوده است؛ رایج است که این موضوع 
را، در شــرع، تحت عنوان " کاه شرعی " یاد می کنند و بسیاری از فقها، با تکیه بر اصالت و 
ارجحیت اراده ظاهری بر اراده باطنی، نتیجه حاصله از کاه شــرعی را، شرعی و راه شرعی 
می دانند؛ نمونه این مصادیق را میتوان، در حربه های تجویز شده برای فرار از ربا و یاترفندهای 
فقها، برای ایجاد محرمیت فرزند خوانده، مشاهده نمود. در اینکه در فقه، کاه شرعی به اقدام 
اشخاص، مشروعیت می بخشد و یا خیر، مانند اکثریت قریب به اتفاق نظرات فقهی، اختاف 
نظر است، ولی تمایل فقهای اخیر به عدم اعتبار بخشی، به غالب راههای فرار از حکم شرع 
است )تحریرالوسیله، روح ا...الموسوی الخمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد 
یک، صفحه 53۸، مسئله ۷ (. نمونه تاریخی دیگری که از تقلب نسبت به احکام شرع شاهد 
بودیم، به جنگ صفین برمی گردد، در جایی که در جنگ صفین حامیان معاویه، به سرکردگی 
عمروعاص، قرآنها را بر نیزه نموده و با تکیه بر کام حق "ال حکم اال هلل " تقاضای حکمیت 
نمودند. همان جا که ابوموسی اشعری درخطبه خود، با در آوردن انگشتر از دستان، زمام امور 

را از دستان خلیفه بر حق در آورد و نتیجه، همان شد که همه می دانیم. 

 وکالت نسبت به برگ سبز و تقلب نسبت به قانون 
محدعلی جعفری ندوشن - مدرس دانشگاه

ادامه در صفحه 7



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

5 فرهنگی یکشنبه 14 فروردین 1401    شماره  6264

جدول شماره6264 

پاسخ جدول شماره6263

 افقی 

 عمودی 

  1 - نگهبان شتر - کنایه از زرنگ و تو دار 
2 - هنوز التین - سرچشمه - گروهی 
تحقیقات�ی با ماموریت معی�ن - عزیز 
شدن 3 - وقت فعالیت - دوازده ماه - 
پیامبران - بجز 4 - مقابل کیفیت - عالم 
اجسام و ماده - سالخورده 5 - باریدن 
ن�زوالت جوی – ی�ار صندلی - متحیر 
و سرگش�ته 6 - فلزی نق�ره ای ، نرم و 
سمی - فیزیکدان دانمارکی برنده نوبل 
فیزیک 1922 7 - نیمه دیوانه - منطقه 
ای سرد سیر در شمال روسیه - روغن 
مو - مقاب�ل خوبی 8 - صنم - بیماری 
ریوی - ماه زمس�تانی - سودای ناله 9 
- چرخ تان�ک - رایحه - آهنگ - بند 
دست 10 - زیاده طلب - تازه به مکنت 
رسیده 11 - سنگ - پشت سر - مقاصد 
12 - س�رود و ترانه - وارسته - سردار 
انوش�یروان 13 - وس�یله موسیقی - 
بخشندگی - پشت - بیماری مهلک 14 
– صدای گاو - نام مردانه ترکی - هدیه 

دادن - مس�اوی 15 - هماهن�گ و هم 
مقصود - بر اساس مقررات

 1 - محل نمایش حیوانات و عملیات بند 
بازی - از آثار مهدی اخوان ثالث ش�اعر 
معاصر 2 - خودرو - پسوند اسامی بلغاری 
- ب�رده و نوکر 3 - ض�رر- نوعی تعارف 
رایج 4 - صدایی در موس�یقی - شعبده 
باز - پول نقد – حرف همراهی 5 - الفت 
- چیز - پوستر بزرگ تبلیغاتی - شهر در 
شهرستان شبستر 6 - مدال - بسط یافته 
و گس�ترده - برادری 7 - دردها – نقش 
هنرپیش�ه - پایتخت زامبی�ا 8 - ظرف 
پذیرای�ی - پاک از تهمت 9 - س�عادت 
- قلب - دعوی ک�ردن 10 - زندگی - از 
تقسیمات ارتش امپراتوری روم - صدای 
گریه 11 - موی گردن اس�ب - ش�وخی 
- پس�ت - دریغا ، افس�وس بر حال او12 
– برهنه - از پس�اوند - بهره هوشی در 
روانشناس�ی – زمان ناچیز 13 - شگفت 
آور - کالم قلن�در 14 - عال�م تر - ضربه 
سر - کمدین مشهور انگلیسی 15 - لقب 

کشور فنالند - گریه بلند

 آفتاب یزد – گروه فرهنگی: سال 1400 با همه سختی ها و مشکالت و از دست 
دادن ها و به دست نیاوردن ها و اندک خوشی هایی که داشت باالخره به پایان رسید 
و ننه سرما در آخرین روز این سال یعنی 20 فروردین، سال کهنه را در زنبیل زهوار 
در رفته اش گذاشت و از در خانه قلب مردم ایران خارج شد و رفت و به مجرد این 
اتفاق سال 1401 با قدوم مبارک حاجی فیروز از راه رسید و همه افراد خانواده در 
حالیکه کووید 19 همچنان در همه جای نقاط جهان مشغول شلنگ تخته انداختن 
بود با رعایت پروتکل های بهداشتی به دید و بازدید و همچنین سفرهای نوروزی 
رفتند و پس از گذشت دو سال و اندی کمی از مرارت روزگار دون را مرهمی نهادند 
و عید نوروز را به یکدیگر تبریک گفتند. با تمام شدن سال کهنه و آغاز سال نو، ما 
روزنامه چی ها هم به تعطیالت دو هفته ای رفتیم و تا همین دیروز که آخرین روز 
نوروز باستانی بود به استراحت گذراندیم و همراه مردم ایران روزگار خوش و ناخوش 
را سپری کردیم، اما شما بهتر از همه می دانید که فعالیت های فرهنگی و هنری در 
این روزها تعطیل نبود و همه چیز )هرچند نه کامال دلخواه( اما به هر حال روال عادی 
خود را تقریبا طی کرد و اهالی حوزه فرهنگ و هنر به کارهای خود در این ایام ادامه 
دادند. ما نیز در این گزارش بنا داریم به دلیل تعطیل بودن مطبوعات در این روزها 
نگاهی گذرا به آنچه در طی تعطیالت نوروز در حوزه فرهنگ و هنر رخ داد بپردازیم 
و واکاوی اجمالی به اتفاقات این ایام داشته باشیم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 

 <غوغای جهانی فیلم های کوتاه ایرانی

دو روز قبل از آغاز سال نو یعنی 28 اسفند 1400 در حالیکه روزنامه ها آخرین روز 
چاپ کاغذی خودشان در آخرین ماه آخرین سال قرن را تجربه می کردند خبر رسید 
که فیلم کوتاه »خورشید گرفتگی« به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا قاسمی به 
عنوان نماینده  ایران در بخش مسابقه چهل و نهمین دوره  جشنواره بین المللی آتنز 
آمریکا حضور خواهد داشت. چهل و نهمین دوره  جشنواره بین المللی آتنز آمریکا که 
از 1 تا ۷ آوریل برابر 1۳ الی 19 فروردین در شهر آتنز ایالت اوهایو به صورت حضوری 
برگزار می شود، مورد تأیید آکادمی اسکار است و برنده  جایزه بهترین فیلم داستانی و 
بهترین فیلم انیمیشن برای رقابت در جوایز اسکار معرفی خواهند شد. در همان روز 
28 فروردین اما یک اتفاق دیگر هم رخ داد، آن هم اینکه فیلم کوتاه »تریپلکس« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی علی کیان ارثی در اولین حضور جهانی به عنوان بهترین 
فیلم ژانر وحشت جشنواره  کالکت طالیی برزیل برگزیده شد. جشنواره بین المللی 
فیلم Golden Clapperboard کالکت طالیی برزیل به دنبال ارزیابی روحیه 
خالقانه، قدرت فرهنگی و تنوع در ژانر تولیدی فیلم های کوتاه ساخته شده توسط 
کارگردانان سراسر جهان است. جشنواره بین المللی فیلم کالکت طالیی برزیل 9 تا 
18 مارچ در شهر سائوپائولوی این کشور برگزار شده و برندگان خود را شناخته است.

< سعید روستایی در تئاتر 
در آخرین روز س��ال 1400 خبر رس��ید که نمایش »فرآیند« به نویسندگی علی 
کرس��ی زر و امیر ابراهیم زاده با کارگردانی علی کرسی زر و تهیه کنندگی سعید 
روستایی از 1۶ فروردین تا 2۳ اردیبهشت در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنه می رود. »فرآیند« اثر برگزیده بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر 
دانش��گاهی تهران و برنده تندیس بهترین متن و بهترین اجرای سی و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر اس��ت. این اثر پیش از این در سال 1۳9۷ در تاالر 
مولوی روی صحنه رفته و در دور دوم اجرا پس از چهارسال میزبان مخاطبان در 

تماشاخانه ایرانشهر خواهد شد.

< درگذشت مهرنوش شریعتی
دوم فروردین س��ال 1401 روز تلخی برای اهالی هنر بود چرا که در این روز خبر 
درگذشت مهرنوش شریعتی بازیگر و عروسک گردان سینما و تئاتر که مدتی به دلیل 
ابتال به کرونا در کما بود، منتشر شد. مهرنوش شریعتی عروسک گردانی آثاری مانند 

»خواب خورش��ید« )اکرم صانعی 1۳80(، »هیچ نبود« )زهره بهروزی نیا 1۳8۳(، 
»آخرین گل« )زهره بهروزی نیا 1۳90( »پری کوچولوی دریایی« )مریم تیموری 
1۳91( را در کارنامه داشت. همچنین کارگردانی نمایش »سترون« و عروسک گردانی 
فیلم سینمایی عروسکی »گورداله و عمه غولی« از جمله فعالیت های این هنرمند 

فقید بود.

 <علی برجسته درگذشت

س��وم فروردین هم روز خوبی برای اهالی هنر نبود؛ چرا که علی برجس��ته بازیگر و 
تهیه کننده سینما در این روز در سن ۷9 سالگی درگذشت. »و خدا زن را آفرید«، »راز 
گل شب بو« و »جستجو در جزیره« از جمله آثاری است که زنده یاد علی برجسته در 
مقام تهیه کننده آن حضور داشته است. علی برجسته در آثاری همچون »شور عشق«، 
»شیرهای جوان«، »راز گل شب بو« و … نیز به ایفای نقش پرداخته است. پیکر این 

هنرمند در روز ششم فروردین در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

< درگذشت رضا براهنی 
انگار پیک مرگ در سال جدید قصد دست برداشتن از سر اهالی هنر را نداشت، چرا 
که دو روز پس از انتشار خبر درگذشت علی برجسته خبر تلخ دیگری کامل اهالی 
هنر و بویژه ادبیات را تلخ کرد. خبری که حکایت از درگذشت رضا براهنی نویسنده، 
ش��اعر و منتقد ادبی در صبح روز ۵ فروردین ماه 1401 در کانادا می داد. از جمله 
مشهورترین آثار رضا براهنی کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی 
نیستم؟ است، اثری که هم شامل برخی اشعار و هم دیدگاه های او در زمینه شعر 

می شود. »اسماعیل« و »ظل اهلل« دیگر کتاب های مهم او در حوزه شعر هستند.

< تمجید رهبری از »موقعیت مهدی«
روز ش��نبه ۶ فروردین 1401 پیمان جبلی رئیس صداوس��یما در یادداشتی از 
تمجید رهبر معظم انقالب اس��المی از فیلم »موقعیت مهدی« خبر داد. پیمان 
جبلی رئیس صداوس��یما در این یادداش��ت با اش��اره به اینکه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای عصر روز جمعه پنجم فروردین به تماشای این فیلم نشستند، بخشی 
از نظرات ایش��ان را دراین باره منتشر کرد. رئیس رسانه ملی در این باره نوشت: 
معظم له پس از مشاهده فیلم نکاتی را به این شرح بیان فرمودند: »فیلم »موقعیت 
مهدی«، عالی بود. پر از نکته های دقیق و روایت درس��ت… شخصیت شهیدان 
باکری خصوصا محور فیلم که آقا مهدی است را به درستی و با ظرافت، تصویر 
و روایت کرده است. زاویه روایت فیلم هم ابتکاری بود خاصه با محوریت خانه و 
خانواده. برخی قس��مت ها، مثل مواجهه آقا مهدی با خانواده بعد از ش��هادت آقا 
حمید و برنگش��تن پیکر برادر ش��هیدش و قسمت من مهدی باکری نیستم یا 
روایت ش��هادت خود آقا مهدی باکری و… پر از نکته اس��ت. از این نکات قابل 
تامل در فیلم فراوان است، شاید بیست نکته  اینگونه وجود دارد. این فیلم از آن 
فیلم هایی است که آدم دوست دارد تا تمام شد بازهم دوباره آن را ببیند«در روز 
شنبه ۶ فروردین اتفاق دیگری هم در حوزه فیلم کوتاه، رسانه ای شد. خبری که 
از پایان ضبط فیلم کوتاه »همیشه کسی گم می شود« به نویسندگی و کارگردانی 
س��ینا آقایانی و بازی باران کوثری حکایت می کرد. اما این هم پایان اتفاقات روز 
شنبه نبود، چرا که در همین روز خبر رسید که فیلم سینمایی »کشتن خواجه« 
به نویس��ندگی و کارگردانی عبد آبست، سال 1401 را با حضور در دو جشنواره 
سینمایی در تایوان و برزیل آغاز می کند. این فیلم در شهر تایپه تایوان در بخش 
فانتزی ساِل دوازدهمین دوره جشنواره »اسب طالیی« که از هشت تا 1۷ آوریل 
)19 تا 28 فروردین( برگزار می ش��ود، به نمایش درمی آید و س��پس در بخش 
مسابقه هجدهمین دوره جشنواره »پورتو آلگره« برزیل به نمایش گذاشته خواهد 
شد. این جشنواره از 20 می تا اول آوریل )۳1 فروردین تا 11 اردیبهشت( در شهر 

پورتو آلگره، برزیل برگزار می شود.

< حذف »مرد بازنده« از تلویزیون! 
به رغم تغییر رئیس رسانه ملی در چند ماه گذشته و شائبه تغییر رویه این رسانه، 
اما گویا در صداوس��یما اش همان اش اس��ت و کاسه همان کاسه. این را می شود از 
یادداشت انتقادی که محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم سینمایی »مرد بازنده« 
روز هفتم فروردین در صفحه شخصی اش منتشر کرد، دریافت. این کارگردان در 
یادداش��ت شخصی خودش در واکنش به حذف بخشی از گفتگوی خود با رامبد 
جوان در برنامه خندوانه نوش��ت: »به فیلم جدیدم که در حال اکران اس��ت تیزر 
نمی دهند. در برنامه خندوانه، تک تک کلمات مرتبط با فیلم جدیدم را قبل از پخش 
حذف می کنند. در آخر هم فیلم قبلی من را در پلتفرم شان رایگان پخش و برای اش 
حسابی تبلیغ می کنند. بسیار بی موقع، وسط تعطیالت نوروز، درست زمانی که فیلم 
جدیدم روی پرده اس��ت . این ها را کنار بدگویی ها و اسپویل عمدی داستان فیلم 
در زمان جش��نواره بگذارید. یعنی همه چیز اتفاقی اس��ت؟ فیلم های روی پرده را 
زمین می زنند و همان فیلم ها را وقتی در رسانه های خودشان پخش می شود، عزیز 
می دارند. آن ها با سینما دشمنی می کنند اما شما دوستی کنید. شما حواس تان پرت 
این چیزها نشود. فیلم »مرد بازنده« را در سینما ببینید. این همان فیلمی است که 

نمی خواهند تماشایش کنید.« 

<»مشق امشب« در ترکیه
بعدازظهر روز 8 فروردین خبر رس��ید که مستند »مش��ق امشب« به کارگردانی 
مشترک اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی، در ادامه حضورهای بین المللی خود، 
در جش��نواره فیلم استانبول ترکیه نمایش داده خواهد شد. این مستند در بخش 
زمان مستنِد چهلمین و یکمین دوره جشنواره فیلم استانبول ترکیه، روزهای 20، 
22 و 2۳ فروردین نمایش داده خواهد ش��د. جشنواره فیلم استانبول، نخستین و 
قدیمی ترین جشنواره فیلم ترکیه اس��ت که 8 تا 19 آوریل 2022 مصادف با 19 
تا ۳0 فروردین برگزار می شود. علی عسگری، امسال در جمع داوران بخش اصلی 
مسابقه بین الملل جشنواره حضور دارد و حامد سلیمان زاده یکی از داوران بخش 
جایزه فیپرشی است. جشنواره استانبول هدف اصلی خود را ترغیب سینمای ترکیه 

به سوی پیشرفت و ترویج فیلم های ارزشمند در بازار سینمای این کشور می داند.

< جایزه برای عکاسان ایرانی 
عصر روز 9 فروردین خبر رسید که جوایز سیزدهمین دوره مسابقه عکاسی گرین 
استورم هند به عکاسان ایرانی رسیده است. محمدرضا معصومی از ایران برنده بزرگ 
این مسابقه شد و جایزه اصلی را کسب کرد و هادی دهقانپور دیگر عکاسی ایرانی 
عنوان موفق به کسب مقام دوم شد. همچنین عکاسی از کشور فیلیپین عنوان نفر 
اول این مسابقه را به دست آورد. این مراسم با حضور دکتر ششی ثرور معاون سابق 
دبیر کل سازمان ملل افتتاح شد. این مسابقه که در کشور هند و با موضوع احیای 
زمین و شعار بازگش��ت به اصالت سبز برگزار می شود از جمله شناخته شده ترین 
مسابقات عکاسی با موضوعات زیست محیطی در دنیا است. عکاسان عضو کلوپ 
عکس فوکوس ش��امل محمد رضا معصومی با عکسی با عنوان »سبز و سفید« از 
منطقه اس��الم گیالن و هادی دهقانپور با عکس »اتوبوس سبز« از گرگان عناوین 
برتر را کسب کردند. اما روز 9 فروردین خبر دیگری هم در حوزه فیلم کوتاه منتشر 
ش��د که حکایت از برنده شدن فیلم سینمایی »ستاره بازی« به کارگردانی هاتف 
علیمردانی 2 جایزه مهم از جش��نواره »IFF awards« لس آنجلس می کرد. این 
فیلم در این جشنواره در بخش بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش مرد حائز 
رتب��ه برتر ش��د. در بخش بهترین بازیگر مرد، جایزه اصلی ب��ه فرهاد اصالنی و در 
بخش کارگردانی جایزه بخش بهترین کارگردانی فیلم های بلند به هاتف علیمردانی 
 رسید. جشنواره »IFF awards« هر ساله همزمان با جوایز اسکار در لس آنجلس

 برگزار می شود.

< »چاه باز کن« مجوز نگرفت
صبح روز 10 فروردین خبر رسید که اجرای نمایش »چاه بازکن« به نویسندگی 
و کارگردانی همایون غنی زاده که قرار بود اس��فندماه 1400 روی صحنه پردیس 
شهرزاد برود در گیرو دار دریافت مجوز از اداره کل هنرهای نمایشی، به سال 1401 
موکول ش��د. نمایش »چاه بازکن« اثری بدون بازیگ��ر درباره  مصائب زندگی یک 
چاه باز کن اس��ت که طی 1۵ دقیقه با تماش��اگر صحبت می کند و تالش دارد که 
حرکت کند. همایون غنی زاده فیلمنامه نویس و بازیگر تئاتر و س��ینما پیش تر در 
کارنامه  کاری اش آثاری نظیر »آنتیگونه«، »ددالوس و ایکاروس«، »در انتظار گودو«، 
»ملکه زیبایی لینین« و فیلم سینمایی »مسخره باز« به چشم می خورند.در حوزه 
هنرهای نمایشی اما مجوز نگرفتن »چاه بازکن« تنها خبر منتشر شده نبود، چرا که 
همان روز مطلع شدیم که رامین سیاردشتی و وحید نفر در نمایش »توفان« پروژه 
جدید »تئاتر مستقل تهران« که از روز 1۵ تا ۳0 فروردین در سالن شماره 1 پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود، به ایفای نقش می پردازند. اما خبر دیگری هم در 
روز 10 فروردین منتشر شد، اینکه سریال طنز سیاسی-اجتماعی »جنابعالی« که 
پیش از این قرار بود در ایام نوروز 1401 در ش��بکه های نسیم یا سه پخش شود، 
از چهاردهم فروردین همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان به عنوان اولین مجموعه 
نمایشی اختصاصی تلوبیون پالس، از طریق این سامانه عرضه خواهد شد. با این 
ح��ال، این پایان خبرهای 10 فروردین نبود و اخبار این روز باز هم ادامه داش��ت. 
مثال اینکه مطلع ش��دیم محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی 20 فروردین 
1401 مصادف با 10 آوریل 2022 اولین کنسرت خود را در سال جدید در یکی از 

مجموعه های هنری شهر پاریس به نام »تئاتر دوالویل« برگزار می کند.

< »آکتور« در »نوفل لوشاتو«
ب��ا نزدیک ش��دن به پایان تعطیالت فعالیت های هنری می رفتند ت��ا روال عادی 
خودشان را در پیش گرفته و سپری نمایند. بر همین اساس روز 12 فروردین خبر 
رسید که نمایش »آکتور« به نویسندگی و کارگردانی دانیال نمازی و تهیه کنندگی 
علی اصغر حبیبی و دانیال نمازی از چهاردهم فروردین ماه ساعت 21:1۵ در عمارت 
نمایشی نوفل لوشاتو روی صحنه می رود. در خالصه داستان این نمایش آمده است: 
»یک گروه تئاتر در حال تمرین های پایانی نمایش خود هستند که با به وجود آمدن 
یک سوتفاهم برای یکی از اعضای گروه دچار چالش می شوند و این چالش تا روز 
اجرا و در صحنه نمایش هم با آنها همراه می شود.« 12 فروردین خبر دیگری هم در 
حوزه نمایش منتشر شد و علیرضا حنیفی نویسنده و بازیگر پیشکسوت تئاتر درباره 
برنامه تئاتری اش در سال جدید عنوان کرد: در سال 1401 اگر شرایط خوب پیش 
برود، قرار است نمایشنامه »خاتون میرزا« را کارگردانی کنم. او افزود: »خاتون میرزا« 
نمایشنامه پایان نامه تحصیلی من است که در سال 1۳۷4 به نگارش درآورده ام که 
براساس یکی از داستان های بلند منظوم کردی است که در کتابی به نام »بیت« 

توسط زنده یاد قاضی محمد جمع آوری شده است.
 

< »هملت پشتکوهی« و »ُخماری« در تئاتر شهر
روز شنبه 1۳ فروردین که در واقع آخرین روز تعطیالت نوروزی بود خبر رسید که 
دور جدید اجرای عمومی آثار نمایشی مجموعه تئاترشهر با اجرای دو اثر نمایشی 
جدید در تاالرهای چهارس��و و قش��قایی پیش روی مخاطبان ق��رار می گیرد. در 
تاالر چهارسو یک اثر نمایشی جدید با عنوان »هملت پشتکوهی« به نویسندگی 
و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و بازی مهدی عطایی دریایی، مجید کشاورز، گاتا 
عابدی، افسانه برزه کار، یاسمن صیاد دقت کار، غزل لوری، سعید سلیمی، محمد 
جامه شورانی از روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه )امروز( ساعت 20:1۵ با مدت 

زمان 80 دقیقه و قیمت بلیت ۷0 هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند.
اما پایان تعطیالت نوروزی هم با خبر درگذش��ت یک هنرمن��د روبرو بود. در این 
روز خبر رس��ید که یارمحمد اس��دپور ش��اعر موج ناب که از چند روز گذشته بر 
اثر س��کته مغزی در بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان بس��تری بود، در سن 
۷1سالگی از دنیا رفت. یارمحمد اسدپور در سال 1۳۳0 در مسجدسلیمان متولد 
ش��د. او به همراه هرم��ز علی پور، آریا آریاپور، س��یدعلی صالحی، مجید فروتن و 
 سیروس رادمنش از شاعران مطرح موج ناب در سال های 1۳۵۵–1۳۵۷ شناخته 

می شود. 

 نگاهی به اتفاقات هنری تعطیالت نوروزی سال 1401 

از تمجید رهبری درباره »موقعیت مهدی« تا حذف »مرد بازنده« از تلویزیون

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

 برای برادرم حسین عبداللهی
ادامه از صفحه اول:

حضورش در محافل مختلف فارغ از جناج سیاسی خاص پررنگ بود و دلیلش هم 
اعتقاد حسین به همکاری و همدلی در خانواده نظام بود. 

انتق��اد و نق��د را پذیرا بود و درپی اص��الح آن - درکارش مصمم بود و وفادار به 
رفاقت و دوستی- اهتمام جدی به حر فه روزنامه نگاری روزنامه آرمان را درصحنه 
رس��انه ای کشور تبدیل به یک رسانه تاثیرگذار کرد و با همه کمی و کاستی ها 

ساخت و از بار مسولیت هیچگاه شانه خالی نکرد. 
حتما جایش بین ما خالی است اما یادش همیشه همراه ما خواهد بود

به خانواده گرامی ایش��ان و همه همکارانم در صحنه رسانه ای کشور تسلیت و 
همدری عرض می کنم 

ِهّ َرِبّ الَْعالَِمیَن َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْمُد هلِلَ

آقای وزیر! معیار شما برای 
آموزش حضوری مدارس چیست؟ 

ادامه از صفحه اول:
من به عنوان یک فرهنگی که سال های پایان خدمت معلمی ام را می گذرانم؛ 
معتقدم برخی فرادس��تان تصمیم گیر، شناخت عمیق و دقیقی از مدارس، 
ظرفی��ت کالس ها، تراکم جمعیت دانش آموزی، نبود امکانات وعدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی ندارند. چگونه می شود ۳۵ دانش آموز در یک کالس 
شانه به شانه هم بنشینند و تنها با زدن ماسکی بر صورت، از ابتالی به کرونا 

مصون بمانند؟ 
مصداق س��خنم بیانات آقای مردانی اس��ت. این عضو کمیته ملی کرونا در 
واکنش به س��خنان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر باز بودن همه مدارس 
در دنیا و تاکید بر حضوری بودن مدارس کشورگفته است: »در دنیا وضعیت 
رعایت پروتکل ها مثل اینجا اس��ت؟ در مدارس ما بروید گریه تان می گیرد؛ 
در دستش��ویی ها حتی مایع و دس��تمال کاغذی وجود ندارد؛ برخی ماسک 

نمی زنند و وقتی دانش آموزی عالئم دارد به او نمی گویند در خانه بمان«. 
انتظار می رود س��تاد ملی مبارزه با کرون��ا و وزارت آموزش و پرورش ضمن 
تجدید نظر در تصممیم شان، بازگشایی مدارس را مطابق شیوه نامه های قبلی 
و با تقسم بندی دانش آموزان متناسب با ظرفیت کالس ها، از اوایل اردیبهشت 
آغاز کنند چون تا آن زمان، وضعیت مبتالیان کرونا به ثبات نسبی می رسد و 

می توان منطقی تر تصمیم گرفت.

نگران سی سال بعد نباشیم؛ امروز را چاره کنیم

ادامه از صفحه اول:
همین واقعیت در کنار تمایل مردم به مشاهده نتیجه اقدامات در کوتاه مدت 
سبب گردیده مدیران سطوح عالی به سمت اتخاذ تصمیماتی حرکت کنند که 
پوپولیستی به نظر می رسد. در یک مورد خاص، شخص معاون وزیری بخش 
اعظم افتخار خود را این می داند که در مراکز تحت سرپرستی خود حضور 
پیدا کند و تصویر تمام سرکش��ی ها را بی کم و کاست در صفحه اینستاگرام 
منتش��ر نموده و به استناد این بازدیدها خویشتن را مدیری نخبه، مردمی و 

خادم ملت بنامد. 
پ��س با وجود اهمیت پیش بینی ناس��ا، به نظر نمی رس��د کیفیت مدیریت 
در جامعه ما به حدی باش��د که آمادگ��ی رویارویی با تهدیداتی مانند گرما، 
خشکس��الی، تورم، فقر و... را در خود داشته باشد. فاجعه در حدی است که 
شاید با این سبک مدیریت بتوان به انتظار بروز آشفتگی اجتماعی حتی قبل 
از سی سال هم نشست. ضرورت اتخاذ تصمیمات عاجل در شرایطی است که 
شواهد نشان می دهد مدیران راهبردی در بخش دولتی صرفاً رویکرد اشتباه 
اس��الف خویش را با تغییراتی جزئی مورد تاکید قرار می دهند. برای مثال، 
مدیران م��ا در حوزه آب، امروز مثل همان دورانی ک��ه زاینده رود، کارون و 
دریاچه ارومیه مملو از آب بود، هیچ طرح و برنامه ای برای مدیریت مصرف آب 
ندارند. آمار نشان می دهد میانگین بلندمدت بارش در حوزه آبریز زاینده رود 
معادل 242 و در سال های اخیر کمتر از 1۵0 میلیمتر بوده است. در همین 
راس��تا، مهر ماه سال 1400 یک مقام مسئول مدعی شد حجم آب دریاچه 
ارومیه نسبت همدت مشابه سال قبل از آن نصف شده و به 2 میلیارد و4۵0 

میلیون متر مکعب رسیده است. 
با وجود این واقعیت تلخ، مدیری که در حوزه آب دارای مسئولیتی در سطح 
کالن اس��ت به جای ابداع و اجرای یک طرح نو برای فرار از خشکس��الی، نه 
تنها رویه اشتباهی که گذشتگان در پیش می گرفتند را ادامه می دهد بلکه 
صفحات مجازی بیش��تری برای پوش��ش بازدیدهای خوی��ش از حوزه های 
مختلف راه اندازی می کند. این بدان معنی است که ما با مدیرانی حافظ وضع 
موجود مواجه بوده که در اندیش��ه اتخ��اذ تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی 
هستند. با این شرایط نمی توان یک آینده امن و به دور از بحران را برای جامعه 

ایران متصور  بود.

سوداگران قلب واژه ها
ادامه از صفحه اول:

... در ازای آن روز ب��ه روز ب��ه ثروت بی حس��اب و امکانات الکچری برخی 
گروهه��ای فوق برخوردار اقتصادی ک��ه البته همواره حاصل تالش! و حق 

مسلم آنان! است، افزوده شود. 
البته آن ها هم در عوض قول می دهند که به پاس این صبوری و ش��جاعت 
بع��دا جب��ران مافات نمایند و در قامت خیری��ن و در قالب صدقه دادن به 
تهیدستان ضمن انجام عملی انسانی، به وظایف وجدانی خود در نقش یک 
شهروند مس��ئول هم عمل نمایند. هرچندکه حتی در مواردی دیده شده 
اس��ت، همین صدقه دهی پر منت نیز بعد از ش��وآف اولیه پیش چشمان 

مردم ساده ی بخت برگشته، انجام نمی شود! 
بنابرای��ن با توجه به وجود این عواید و امکانات بی انتها قابل انتظار اس��ت 
که این طبقات و بازوهای تبلیغاتی آنان چقدر برای نوشتن نسخه  »صبر« 
و »قوی ش��دن« برای سایرین و مرگ برای همسایه انگیزه دارند و چگونه 
اس��ت که - در توهم خود را از همه زرنگتر دانس��تن- با نقش��ه  راه ترویج 
»امید« واهی و بی پش��توانه به امور نزدیک به محال، در سودای چرخاندن 
اکثری��ت م��ردم روی انگشت هایش��ان در جه��ت نیل به مناف��ع خاص و 

ویژه خواری باشند.

مفقودی
س�ند کمپانی، شناس�نامه مالکیت و کارت اتومبیل پراید مدل 1386 
رن�گ س�بز زیتونی  ش�ماره انتظام�ی 38 ای�ران 827 و 55ش�ماره 
موتور1954340شماره شاسیS1412286092060به نام شهاب یوسفی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
س�ند کمپانی و شناس�نامه مالکیت کامیون کمپرسی بنز مدل 1355 
رنگ خاکستری فیلی روغنی شماره انتظامی 26 ایران 12 ع 664شماره 
موتور33591010009638 ش�ماره شاس�ی34332410513152به نام 

محمد رضا برادران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



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

زندگی  یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱    شماره  6۲6۴ 

آفت�اب یزد – نجم�ه حمزه نیا: غده هیپوفیز که بخش��ی از 
سیس��تم غدد درون ریز است، غده ای در بدن است که مسئول 
تولید برخی از هورمون هایی است که بر اندام هایی مانند تیروئید 
و کلیه ها و اندام های تولید مثلی مانند رحم اثر می گذارد. وقتی 
غده هیپوفیز آس��یب می بیند و ای��ن هورمون ها به اندازه کافی 
تولید نمی شوند، عملکرد ارگان های تحت تأثیر نیز افت می کند. 
سندرم شیهان به نام کم کاری هیپوفیز پس از زایمان نیز معروف 
اس��ت، در کشورهای صنعتی عمدتاً به دلیل بهبود مراقبت های 
پس از زایمان نادر استاما برای زنان در کشورهای درحال توسعه 
تهدیدی بزرگ محس��وب می شود.. س��ندرم شیهان، عارضه ای 
نادر اس��ت که بعضی از زنانی که ط��ی زایمان خونریزی زیادی 
داشته اند دچارش می شوند که می تواند مشکالت جدی را برای 
آنها در پی داش��ته باش��د لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب 
یزد در این ب��اره با دکترفاطمه نعمت اللهی، جراح و متخصص 
زن��ان و زایمان و نازایی و دکترمنیژه جوانمرد خوش��دل، جراح 
و متخصص زنان و دکتراعظم السادات موسوی، متخصص زنان 
و زایمان گفتگو کرده است.دکتر نعمت اللهی می گوید: به طور 
کلی سندرم ش��یهان، عارضه ای نادر اس��ت که بعضی از زنانی 
که طی زایمان خونریزی زیادی داش��ته اند دچار آن می ش��وند. 
خونریزی شدید، عملکرد غده هیپوفیز را تحت تاثیر قرار داده و 
باعث می شود بیمار دچار عالئم کم کاری هیپوفیز شود. در واقع، 

سندرم شیهان، نوعی کم کاری هیپوفیز است.
وی عنوان کرد: عالئم بیماری س��ندرم شیهان گوناگون است و 
برای هر کسی متفاوت است و بستگی به میزان افت عملکرد غده 
هیپوفیز در تولید هورمون ها دارد و همچنین عالئم این بیماری 

به تدریج و طی یک دوره از زمان بروز می کنند. 
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی ادامه داد: در موارد 
نادر و بس��یار جدی تر که به آن سندرم شیهان حاد می گویند، 
عالئمی مانند خس��تگی، خشکی پوست، افزایش وزن، یبوست، 
عدم ادامه  قاعدگی، قاعدگی نامنظم،فش��ار خ��ون پایین، عدم 
توانایی در تولید شیر و شیردهی، نازک شدن دیواره واژن، دیابت 
اینس��یپیدوس )دیابت بی مزه(، از دس��ت دادن قدرت عضالت، 
مقاومت به انس��ولین، کاهش میل جنسی، ُگرگرفتگی، کاهش 
سایز سینه ها، ضربان قلب تند یا غیرعادی )تاچی کاردیا( سریعا 
بعد از زایمان ظاهر می شوند.وی توضیح داد: سندرم شیهان به 
دلیل از دس��ت رفتن مقدار زیادی خون هنگام زایمان به وجود 
می آید که منجر به مرگ سلول های غده هیپوفیز می شود. طی 
بارداری، غده هیپوفیز رشد می کند و بزرگتر می شود، بنابراین به 
اکس��یژن بیشتری نیاز دارد و نسبت به حالت عادی، حساس تر 
و آسیب پذیرتر می شود.دکتر نعمت اللهی ادامه داد: وقتی یک 
زن طی زایمان خونریزی زیادی می کند، به دنبال آن دچار افت 
فش��ار خون ش��ده و تامین خون )که حامل اکسیژن است( به 
س��مت ارگان هایی مانند غده هیپوفیز کم می ش��ود. این اتفاق 
باع��ث آس��یب غده هیپوفیز ش��ده و این غده دیگ��ر نمی تواند 
عملکرد مناسبی داشته باش��د و در نتیجه دیگر به اندازه کافی 

هورمون های مربوطه را تولید نمی کند.
< غده هیپوفیز دو بخش دارد

این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی تشریح کرد: به طور 
کلی غده هیپوفیز دو بخش دارد که عبارتند از بخش جلویی و 
بخش پشتی. هورمون هایی که توسط بخش جلویی غده هیپوفیز 
تولید می شوند و تحت تاثیر سندرم شیهان قرار می گیرند شامل 
پروالکتین که مس��ئول تحریک تولید ش��یر در سینه ها است، 
هورم��ون رش��د، هورمون مح��رک تیروئید، هورم��ون محرک 
فولیکولی و هورمون های جس��م زرد تخمدان یا لوتئینه کننده 
)LH( و هورم��ون آدرن��و کورتیکوتروپی��ک )ACTH( ک��ه 

تنظیم کننده تولید گلوکوکورتیکوئید ها هستند.
وی اذعان داشت: به طور کلی ریسک فاکتور های ابتال به سندرم 
شیهان عواملی هستند که می توانند احتمال هموراژ )خونریزی 
ش��دید و زیاد( طی زایمان را افزایش دهند. این عوامل ش��امل 
چند قلو باردار بودن، داشتن یک اختالل در جفت مانند جفت 

سرراهی است. 
دکتر نعمت اللهی عنوان کرد: معموال تشخیص سندرم شیهان 
زمانی صورت می گیرد که یک خانم عالئم کم کاری هیپوفیز و 
ضمنا س��ابقه  خونریزی زیاد طی زایمان را داشته باشد. پزشک 
ممکن اس��ت آزمایش خون برای سنجش میزان هورمون های 
غده هیپوفیز تجویز کند تا تشخیص سندرم شیهان قطعی شود. 
همچنین ام آر ای یا سی تی اسکن نیز می توانند تصاویری از غده 
هیپوفیز ارائه دهند و احتمال سایر مشکالت هیپوفیز مانند تومور 
نیز بررس��ی ش��ود. تومور هیپوفیز، از علت های اولیه  کم کاری 

هیپوفیز و عالئم ناشی از آن می باشد.
ای��ن ج��راح و متخصص زن��ان و زایمان و نازایی ادام��ه داد: در 
موقعیت هایی که س��ندرم ش��یهان، حاد بوده و عالئم فورا خود 
را نش��ان می دهند، تش��خیص این عارضه قب��ل از اینکه بیمار، 
بیمارس��تان را ت��رک کند داده ش��ده و درمان نیز فورا ش��روع 
می ش��ود.وی بیان کرد: بیماری سندرم شیهان به همان روشی 
درمان می ش��ود که کم کاری هیپوفیز درمان می شود، یعنی با 
درمان جایگزینی هورمون. پزشک، سطح هورمون ها را در خون 
بیمار می سنجد و تعیین می کند کدامیک از این هورمون ها نیاز 
به درمان جایگزینی با هورمون دارند و این چیزی است که در هر 
بیمار متفاوت است. دکتر نعمت اللهی اظهار کرد: درمان بیماری 
سندرم شیهان با استروژن و پروژسترون معموال تا سن یائسگی 
به کار می رود و در این س��ن، پزشک ارزیابی می کند که آیا این 
هورمون ها همچنان الزم است یا خیر. در مواردی که بیمار تحت 
عمل هیسترکتومی )برداشتن رحم( قرار گرفته، تنها استروژن 
تجویز می شود. تجویز دارو های خوراکی ضد بارداری نیز یکی از 

راه های معمول جایگزین کردن این هورمون هاست.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی می گوید: تیروکسین 
نیز برای مبتالیان به س��ندرم ش��یهان ب��رای جایگزین کردن 
هورمون تیروئید تجویز می شود. کورتیزون هایی مانند پردنیزون 
و هیدروکورتیزون نیز برای جایگزین کردن هورمون های آدرنو 
کورتیکوتروپیک برای این افراد به کار می روند و پزشک  ممکن 
است هورمون رشد را برای کمک به افزایش بافت عضله، پایین 
آوردن سطح کلسترول و به طور کلی بهتر شدن حال مبتالیان 

به این سندرم تجویز کند.
وی مط��رح ک��رد: پس از درمان س��ندرم ش��یهان اگر س��طح 
هورمون ها در خون با دقت کنترل و بررس��ی شود، نباید عارضه 
جانبی خاصی به وجود بیاید. در موارد نادر اگر دوز هورمون مورد 
اس��تفاده در درمان خیلی باال یا خیلی پایین باشد، ممکن است 
عوارض جانبی به وجود بیاید که به سادگی با تصحیح دوز دارو 
برطرف خواهد شد. بیماران باید هر گونه سوال و نگرانی در مورد 

درمان را با پزشک خود مطرح کنند.
دکتر نعمت اللهی گفت: اگر تردید دارید که دچار سندرم شیهان 
ش��ده اید باید هر چه زودتر به پزش��ک مراجعه کنید. س��ندرم 
ش��یهان در صورت عدم درمان می تواند بس��یار خطرناک باشد. 

اما اگر سندرم شیهان تشخیص داده شد، باید بدانید که بیشتر 
درمان های جایگزینی با هورمون، موفق  هس��تند، مخصوصا اگر 

این عارضه زود تشخیص داده شود. 
 <جدی ترین عارضه سندرم شیهان کریز آدرنال است

در ادامه نیز دکتر جوانمرد خوشدل در اینباره خاطرنشان کرد: 
سندرم شیهان بیماری است که در زنان هنگام زایمان و به دلیل 
از دس��ت دادن خون به میزان تهدید کننده حیات یا افت شدید 
فش��ار خون حین زایمان یا پس از آن، ایجاد می ش��ود. در این 
حالت اکسیژن رسانی به بافت ها به درستی انجام نمی شود. این 
کمبود اکسیژن باعث آسیب به غده هیپوفیز می شود که سندرم 

شیهان نام دارد.
وی بیان کرد: س��ندرم ش��یهان باعث می شود که غده هیپوفیز 
نتوان��د به ان��دازه کافی هورمون ه��ای هیپوفی��زی تولید کند 
)هیپوپیتوتاریس��م(. سندرم شیهان که هیپوپیتوتاریسم پس از 
زایمان نیز نامیده می ش��ود، به ندرت در کشورهای صنعتی رخ 
می دهد زیرا مراقبت های دوران بارداری و زایمان در کشورهای 

در حال توسعه بهتر انجام می شود.
این جراح و متخصص زنان مطرح کرد: نشانه ها و عالئم سندرم 
ش��یهان اغلب به آرامی و پس از گذش��ت چند ماه یا چند سال 
ظاهر می ش��ود. گاهی مشکالت بیمار بسیار سریع بروز می یابد 
مانند عدم توانایی در شیردهی. وی توضیح داد: عالئم و نشانه های 
سندرم شیهان ناشی از کمبود هورمون های هیپوفیزی است. این 
عالئم و نشانه ها عبارتند ازمشکل در شیردهی یا عدم توانایی در 
شیردهی، نبودن عادت ماهیانه یا قاعدگی مکرر، عدم رشد مجدد 
موهای اصالح ش��ده، کند شدن عملکرد ذهنی، افزایش وزن و 
احس��اس س��رما به دلیل کم کاری تیروئید، فشار خون پایین، 
قند خون پایین، خس��تگی، ضربان قلب نامنظم و تحلیل رفتن 
پستان ها.  دکتر جوانمرد خوشدل عنوان کرد: در اغلب خانم ها، 
تصور می شود که عالئم س��ندرم شیهان به علت دیگری ایجاد 
می شود. به طور مثال خستگی عالمتی است که معموالً مادران 
تجربه می کنند. ممکن است بیمار تا زمانی که به مرحله درمان 
نارسایی تیروئید یا غدد فوق کلیه نرسیده است، متوجه سندرم 
شیهان خود نش��ود. این جراح و متخصص زنان عنوان کرد: در 
صورت ابتال به سندرم شیهان، بسته به میزان آسیب وارد شده به 
غده هیپوفیز، ممکن است بیمار کامال سالم یا عالمت دار باشد. 
برخی از زنان س��ال ها بدون اطالع از عدم کارکرد درس��ت غده 
هیپوفیز زندگی می کنند. س��پس یک استرس شدید جسمی، 
مانند عفونت شدید یا جراحی، باعث کریز فوق کلیوی می شود؛ 
کریز فوق کلیوی بیماری جدی است که در آن غدد فوق کلیوی 

مقدار اندکی هورمون کورتیزول تولید می کنند.
وی علت سندرم شیهان را اینگونه تشریح کرد: سندرم شیهان به 
علت از دست دادن مقدار زیادی خون یا افت شدید فشار خون 
هنگام زایمان یا پس از آن ایجاد می ش��ود. این عوامل می توانند 
موجب آس��یب غده هیپوفیز و اختالل عملک��رد هورمونی آن 
می شود.دکتر جوانمرد خوشدل افزود: هورمون های هیپوفیزی 
فعالیت سایر سیستم غدد درون ریز را کنترل کرده و افزایش و 
کاهش تولید دیگر هورمون هایی که در متابولیسم، باروری، فشار 
خون، تولید ش��یر و بسیاری از فرایندهای حیاتی نقش دارند را 
تنظیم می کنند. کمبود هر یک از این هورمون ها مش��کالتی را 

در بدن ایجاد می کند.
این جراح و متخصص زنان بیان کرد: هورمون های ترش��حی از 
غده هیپوفیز قدامی عبارتند از هورمون رش��د )GH(، هورمون 
تحریک کنن��ده تیروئی��د )TSH(، هورم��ون لوتئینی کنن��ده 
هورم��ون   ،)FSH( فولیکول��ی  مح��رک  هورم��ون   ،)LH(
آدرنوکورتیکوتروپی��ک )ACTH(،  هورمون ه��ای غ��ده فوق 
کلیوی، پروالکتین. وی اذعان داش��ت: هر شرایطی که احتمال 
از دست دادن شدید خون )خونریزی( یا افت فشار خون هنگام 
زایمان را افزایش دهد، مانند بارداری چند قلویی یا مش��کالت 

مربوط به جفت، می تواند خطر سندرم شیهان را افزایش دهد.
دکتر جوانمرد خوش��دل عنوان کرد: خونری��زی عارضه نادری 
هنگام زایمان محس��وب می ش��ود و س��ندرم ش��یهان حتی از 
خونریزی هنگام زایمان نیز نادرتر اس��ت. ب��ا مراقبت و نظارت 
مناسب حین زایمان، خطر خونریزی و بروز سندرم شیهان، هر 
دو، بس��یار کاهش می یابد.این جراح و متخصص زنان، عوارض 
سندرم شیهان را اینگونه تشریح کرد: از آنجایی که هورمون های 
هیپوفیزی بس��یاری از جنبه های متابولیسم را کنترل می کند، 
سندرم شیهان مشکالت بسیاری را باعث می شود؛ از جمله کریز 
آدرنال، فش��ار خون پایین، کاهش وزن ناخواسته، بی نظمی در 
قاعدگی.وی متذکر شد: جدی ترین عارضه سندرم شیهان کریز 
آدرنال اس��ت که موجب افت شدید فش��ار خون، شوک، کما و 
مرگ می شود. بحران آدرنال معموالً هنگامی اتفاق می افتد که 
بدن تحت شرایط اس��ترس قابل توجه قرار گرفته )مثاًل هنگام 
جراحی ی��ا بیماری جدی( و غدد فوق کلی��وی مقدار هورمون 
کورتیزول کمتری تولی��د کند. به دلیل عواقب بالقوه خطرناک 
نارسایی آدرنال، احتماالً پزشک استفاده از دستبندهای هشدار 

پزشکی را توصیه می کند.
دکتر جوانمرد خوش��دل ابراز کرد: تش��خیص س��ندرم شیهان 
ممکن اس��ت دشوار باشد. بسیاری از عالئم و نشانه های سندرم 
شیهان با سایر بیماری ها همپوشانی دارد. برای تشخیص سندرم 
ش��یهان، پزش��ک برخی اقدامات را انجام می دهد مانند گرفتن 
ش��رح حال پزشکی که فارغ از زمان زایمان، بروز هر نوع عارضه 
هن��گام زایمان باید ذکر ش��ود. همچنین، اگر مادر تولید ش��یر 
نداشته باشد یا پس از زایمان قاعدگی نداشته باشد )دو عالمت 

اصلی سندرم شیهان( حتماً باید به پزشک اطالع دهد.
ای��ن جراح و متخصص زنان اضافه کرد: آزمایش خون نیزمیزان 
هورمون های هیپوفیزی را بررس��ی می کند. ممکن است تست 
تحریک هورمون های هیپوفیزی درخواس��ت شود. ممکن است 
برای بررسی اندازه غده هیپوفیز و سایر علل احتمالی عالئم مانند 
تومور هیپوفیزی به تصویربرداری مانند ام آر ای یا سی تی اسکن 

نیاز باشد.
وی اذعان کرد: درمان س��ندرم شیهان با جایگزینی مادام العمر 
هورمون های از دس��ت رفته انجام می شود. پزشک ممکن است 

مص��رف یک یا چند دارو را توصیه کن��د. از هیدروکورتیزون یا 
پردنیزون می توان برای جایگزینی هورمون های فوق کلیوی، که 
به دلیل کمبود هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک تولید نمی شوند، 

استفاده کرد.
دکتر جوانمرد خوش��دل ادامه داد: اگر بیمار مبتال به س��ندرم 
شیهان دچار بیماری شدید یا استرس جسمی شدید شود، باید 
داروه��ای خود را تنظیم کند. در این زمان، بدن ش��ما معموالً 
کورتیزول اضاف��ی تولید می کند. در صورت ابت��ال به آنفلوآنزا، 
اسهال، استفراغ یا جراحی و اقدامات دندانپزشکی، باید دوز دارو 
به شکل دقیق تنظیم ش��ود.در بارداری و افزایش وزن باید دوز 
دارو تنظیم شود زیرا با مصرف مقادیر مناسب این دارو می توان 
از بروز عوارض جانبی مرتبط با دوزهای باالی کورتیکواستروئید 
جلوگی��ری کرد.ای��ن ج��راح و متخص��ص زنان اف��زود: داروی 
لووتیروکسین نیز کمبود هورمون تیروئیدی را جبران می کند. 
این کمبود به علت تولید پایین یا کمبود هورمون تحریک کننده 
تیروئید )TSH( ایجاد می ش��ود و برای افراد مبتال به س��ندرم 

شیهان در صورت کم بودن این هورمون مفید است.
وی توصیه کرد: در صورت ابتال به س��ندرم ش��یهان اگر مارک 
داروی خ��ود را تغییر دادید، باید به پزش��ک اطالع دهید تا دوز 
مناسب را دریافت کنید. همچنین دوز دارو را کاهش یا افزایش 
ندهی��د و مص��رف دارو را نیز قطع نکنید؛ حتی اگر احس��اس 
بهتری داش��ته باشید. در این حالت، عالئم و نشانه های بیماری 
به تدریج باز می گردد. دکتر جوانمرد خوش��دل عنوان کرد: اگر 
بیمار مبتال به س��ندرم ش��یهان رحم خود را خارج کرده باشد 
)هیس��ترکتومی( تنها استروژن و در غیر این صورت از ترکیبی 
استروژن و پروژس��ترون باید استفاده کند. استفاده از استروژن 
موجب افزایش خطر لخته ش��دن خون و سکته مغزی در زنانی 
می شود که بدن آن ها هنوز استروژن تولید می کنند. این خطر 
در زنانی که درمان جایگزین اس��تروژن از دس��ت رفته را انجام 

می دهند، کمتر است.
این متخصص گفت: هورمون رش��د ممکن اس��ت نسبت عضله 
به چربی بدن را در مبتالیان به س��ندرم ش��یهان بهبود بخشد، 
توده اس��تخوانی را حفظ کند و سطح کلسترول را پایین بیاورد. 
هورمون رش��د داروی گرانی اس��ت و عوارض جانبی آن شامل 

سفتی مفاصل و احتباس مایعات است.
<عالئم سندرم شیهان در اغلب زنان غیر اختصاصی است

در ادامه نیز دکتر موسوی در اینباره اظهار کرد: سندرم شیهان 
وضعیتی است در زنانی که در هنگام زایمان حجم زیادی خون 
از دس��ت داده اند یا افرادی که دچار کاهش فشار خون در طول 
یا بعد زایمان شدند، که می تواند بدن را از اکسیژن محروم کند. 
در س��ندرم شیهان، کمبود اکس��یژن می تواند به غده هیپوفیز 
آسیب برس��اند. وی بیان کرد: سندرم ش��یهان باعث مي شود 
غده هیپوفیز به اندازه کافي هورمون هاي هیپوفیزی )کم کاری 
هیپوفیز( تولید نکند که کم کاری هیپوفیز پس از زایمان نامیده 
می شود. سندرم ش��یهان در کشورهای صنعتی عمدتا به دلیل 
بهبود مراقبت های پس از زایمان نادر اس��ت اما تهدیدی بزرگ 
برای زنان در کش��ورهای در حال توس��عه است. درمان سندرم 

شیهان جایگزینی هورمونی مادام العمر است.
این متخصص زنان و زایمان عنوان کرد: نشانه ها و عالئم سندرم 
ش��یهان معموال بعد از ماه ها یا حتی س��ال ها ب��ه آرامی ظاهر 
می ش��وند. اما گاهی اوقات هم��ان موقع با عدم توانایی تغذیه با 

شیر مادر مشخص می شود.
وی ابراز کرد: عالئم و نشانه های سندرم شیهان به علت کم بودن 
هورمون هایی که غده هیپوفیز آنها را تنظیم می کند در فرد ظاهر 
می ش��وند و مشکالت مبتالیان به سندرم شیهان شامل مشکل 
ش��یردهی یا عدم توانایی ش��یردهی با شیر مادر، قطع قاعدگی 
)آمن��وره( یا قاعدگی نامنظ��م )الیگومنوره(، عدم رش��د موها، 
عملکرد ذهنی کند، افزایش وزن و عدم تحمل سرما )کم کاری 
تیروئید(، فش��ار خون پایین، قند خون پایین )هیپوگلیسمی(، 

خستگی، ضربان قلب نامنظم و کوچک شدن پستان است.
دکتر موس��وی عنوان کرد: عالئم سندرم شیهان در بسیاری از 
زنان غیر اختصاصی است و اغلب فکر می کنند به دالیل دیگری 
است. به عنوان مثال، خستگی. شما ممکن است تا زمانی که نیاز 
به درمان نارسایی تیروئید یا آدرنال داشته باشید متوجه نشوید 
که س��ندرم ش��یهان دارید. این متخصص زنان و زایمان افزود: 
بعضی از زنان سال ها نمی دانند که هیپوفیز آنها به درستی کار 
نمی کند. سپس یک استرس فیزیکی شدید، مانند عفونت شدید 

یا جراحی، باعث ایجاد بحران آدرنال می شود.
وی تشریح کرد: سندرم شیهان ناشی از خونریزی شدید یا فشار 
خون بس��یار پایین در طول یا بعد از زایمان اس��ت. این عوامل 
می تواند به غده هیپوفیز که در طی بارداری بزرگ ش��ده است 
آسیب برس��اند و باعث از بین رفتن بافت تولید کننده هورمون 

شود، به طوری که غدد نمی توانند عادی عمل کنند.
دکتر موسوی مطرح کرد: هورمون های هیپوفیز سایر سیستم های 
غدد درون ریز بدن را تنظیم می کنند و سیگنال هایی برای تنظیم 
سایر غدد و افزایش یا کاهش تولید هورمون هایی که متابولیسم، 
باروری، فش��ار خون، تولید شیر و بسیاری از فرآیندهای حیاتی 
دیگر را کنترل می کنند ، ارس��ال می کند. فقدان هر یک از این 

هورمون ها می تواند باعث ایجاد مشکالت در بدن شما شود.
ای��ن متخصص زنان و زایمان ادام��ه داد: هورمون های هیپوفیز 
قدامی ش��امل هورمون رش��د )GH(، هورمون تحریک کننده 
تیروئید )TSH(، هورمون لوتئال )LH(، هورمون تحریک کننده 
 ،)ACTH( هورم��ون آدرنوکورتیکوتروپیک ،)FSH(فولیکول
پروالکتین. وی افزود: هورمون رش��د )GH(، رشد استخوان و 
بافت را کنترل می کند و تعادل مناس��ب بافت عضالنی و چربی 
را حفظ می کند و هورمون تحریک کننده تیروئید )TSH(،غده 
تیروئید را تحریک می کند تا هورمون های کلیدی را تنظیم کند 
که متابولیس��م ش��ما را تنظیم می کند. کمبود TSH منجر به 
کم کاری غده تیروئید می ش��ود و هورم��ون لوتئال )LH(، در 
زن��ان اس��تروژن را تنظی��م می کند و هورم��ون تحریک کننده 
فولیک��ول)FSH( ب��ه کم��ک LH باعث تحری��ک تخمک و 

تخمک گذاری در زنان را می شود.
دکت��ر موس��وی ادام��ه داد: هورم��ون آدرنوکورتیکوتروپی��ک 
)ACTH( نی��ز غده آدرن��ال را تحریک می کند تا کورتیزول و 
هورمون ه��ای دیگر تولید کند. کورتیزول به بدن ش��ما کمک 
می کند تا با اس��ترس روبرو شود و بسیاری از عملکرد های بدن 
را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله فشار خون، عملکرد قلب و 
سیستم ایمنی بدن. پروالکتین نیز رشد پستان و همچنین تولید 
شیر را تنظیم می کند. این متخصص زنان و زایمان متذکر شد: 
هر شرایطی که موجب خونریزی شدید یا فشار خون پایین در 
هنگام زایمان شود، مانند بارداری چند قلویی یا داشتن مشکل 

در جفت، خطر ابتال به سندرم شیهان را افزایش می دهد.
وی بیان کرد: خونریزی عارضه زایمانی نادری اس��ت اما سندرم 

شیهان حتی نادرتر از آن است. هر دو خطر با مراقبت و نظارت 
مناسب در طول زایمان بسیار کاهش می یابد.

دکتر موس��وی تشریح کرد: از آنجایی که هورمون های هیپوفیز 
بس��یاری از جنبه های متابولیس��م را کنترل می کنند، سندرم 
شیهان می تواند مشکالتی را ایجاد کند، از جمله بحران آدرنال، 
فشار خون پایین، کاهش وزن ناخواسته، بی نظمی های قاعدگی. 
این متخص��ص زنان و زایمان مطرح ک��رد: جدی ترین عوارض 
بیماری سندرم شیهان عبارتند از بحران آدرنال، که یک وضعیت 
ناگهانی و تهدید کننده زندگی است، که می تواند منجر به فشار 

خون پایین، شوک، کما و مرگ شود.
وی گفت: بحران آدرنال معموال زمانی اتفاق می افتد که بدن شما 
تحت اس��ترس قرار گیرد به طور مثال در طی عمل جراحی یا 
یک بیماری جدی و غده آدرنال ش��ما هورمون کورتیزول کمی 
را تولید می کند. به دلیل عواقب بالقوه جدی نارس��ایی آدرنال، 
پزش��ک ش��ما احتماال توصیه می کند که یک دستبند هشدار 
پزش��کی ببندید. دکتر موسوی اذعان داشت: تشخیص سندرم 
شیهان می تواند دشوار باشد. بس��یاری از عالئم با شرایط دیگر 
همپوش��انی دارند. برای تشخیص شیهان، پزشک شما احتماال 

برخی موارد را درخواست می کند. 
این متخصص زنان و زایمان اضافه کرد: جمع آوری یک ش��رح 
حال کامل پزشکی برای تشخیص سندرم شیهان مهم است لذا 
باید که هرگونه عوارض زایمان را ذکر کنید، مهم نیست که چه 
مدت گذشته است. همچنین اگر توانایی شیردهی نداشتید یا اگر 
بعد از زایمان شروع به قاعدگی نکردید حتما که به پزشک خود 
اطالع دهید و آزمایش خون نیز هورمون های هیپوفیز ش��ما را 

بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: درخواس��ت تحریک هورمون های هیپوفیز نیز که 
ش��امل تزریق هورمون ها و تکرار آزمایش خون است تا ببینید 
چگونه هیپوفیز پاسخ می دهد که در برخی موارد برای تشخیص 
س��ندرم ش��یهان توصیه می ش��ود. این آزمایش معموال پس از 
مش��اوره با پزشک متخصص در اختالالت هورمونی )متخصص 

غدد( انجام می شود.
دکتر موس��وی افزود: برای بررسی اندازه هیپوفیز و جستجوی 
س��ایر دالیل ممکن ایجاد کننده عالئم، مانن��د تومور هیپوفیز، 
ممکن اس��ت به آزمایش��ات تصویربرداری نیاز داش��ته باشید، 

همچون اسکن MRI یا سی تی اسکن.
ای��ن متخصص زنان و زایمان عنوان کرد: درمان برای س��ندرم 
ش��یهان، درمان هورمونی مادام العمر برای هورمون هایی است 
که در بدنتان ندارید. پزش��ک ش��ما ممکن اس��ت یک یا چند 
م��ورد از داروه��ا مانند کورتیکواس��تروئیدها، لووتیروکس��ین، 
اس��تروژن را توصیه کند. وی افزود: کورتیکواس��تروئیدها مانند 
هیدروکورتیزون ی��ا پردنیزون جایگزی��ن هورمون های آدرنال 
می ش��وند که به عل��ت کمبود هورم��ون آدرنوکورتیکوتروپیک 

)ACTH( تولید نمی شوند.
دکتر موسوی عنوان کرد: در صورت ابتال به سندرم شیهان اگر 
به سختی بیمار شدید یا تحت فشار شدید فیزیکی قرار بگیرید، 
باید دارو خود را تنظیم کنید. در طول این زمان، بدن ش��ما به 
طور معمول کورتیزول اضافی )هورمون استرس( تولید می کند. 
در صورت داشتن آنفلوانزا، اسهال یا استفراغ، و یا عمل جراحی یا 
مراجعه به دندانپزشک، تنظیم دوز ممکن است الزم باشد. تنظیم 
دوز ممکن اس��ت در دوران بارداری یا با افزایش وزن یا کاهش 
وزن ضروری باش��د. اجتناب از دوزهای باالت��ر از نیاز، می تواند 
به جلوگیری از عوارض جانبی کورتیکواستروئیدها کمک کند. 
این متخصص زنان و زایمان مطرح کرد: لووتیروکس��ین دارویی 
اس��ت که باعث افزایش س��طح هورم��ون تیروئید،که به دلیل 
کمبود تولید هورمون تنظیم کننده تیروئید )TSH( ایجاد شده 
اس��ت، می شود. وی متذکر شد: اگر برند دارو را عوض کردید، با 
پزش��کتان مشورت کنید تا مطمئن شوید که هنوز دوز مناسب 
دریافت می کنید. همچنین، اگر احساس بهبودی داشتید مصرف 
دارو را متوقف نکنید. اگر مصرف داروها را متوقف کنید، عالئم و 

نشانه ها به تدریج باز خواهند گشت.
دکتر موس��وی ابراز کرد: در صورت ابتال به س��ندرم شیهان اگر 
رحم شما برداش��ته شده است)هیسترکتومی( یا اگر رحم شما 
سالم اس��ت ترکیبی از استروژن و پروژس��ترون را باید مصرف 
کنید.اس��تفاده از اس��تروژن با افزایش خطر ابتال به لخته شدن 
خون و سکته مغزی در زنانی که هنوز استروژن تولید می کنند، 
همراه است. این خطر در خانم هایی که فقط استروژن جایگزین 
دریاف��ت می کنند کمتر اس��ت. این متخصص زن��ان و زایمان 
گفت: هورمون لوتئین کنن��ده )LH( و هورمون تحریک کننده 
فولیکول)FSH(، که گنادوتروپین نامیده می شود، ممکن است 
حاملگی ه��ای آینده را در مبتالیان به این س��ندرم امکان پذیر 

سازد. این تزریق برای تحریک تخمک گذاری انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: هورمون رشد. برخی مطالعات نشان داده اند 
که به جایگزینی هورمون رشد در زنان مبتال به سندرم شیهان 
و همچنین در بزرگس��االن مبتال به اش��کال دیگ��ر کم کاری 
هیپوفی��ز، می تواند نس��بت عضله به چربی ب��دن، حفظ تراکم 
استخوان و کاهش میزان کلسترول و بهبود کیفیت کلی زندگی 
را بهبود ببخش��د. عوارض جانبی ممکن اس��ت ش��امل سفتی 
مفصلی و احتباس مایعات باش��د. دکتر موسوی در پایان گفت: 
در صورت تش��خیص بیماری س��ندرم شیهان متخصص غدد و 
متابولیسم ش��ما احتماال خون ش��ما را به طور مرتب آزمایش 
می کنند ت��ا اطمینان حاصل کند که مق��دار کافی هورمون ها 
را دریاف��ت می کنی��د. به طور کلی، س��طح هورم��ون هر چند 
 ماه یکبار در ابتدای درمان و س��پس یک بار در س��ال بررس��ی 

می شود.

 آفتاب یزد بررسی کرد 

عالیم و عوارض سندرم شیهان چیست؟
ابتالی همزمان به کووید -۱۹

 و آنفلوآنزا مرگبار است
بر اساس یک مطالعه جدید، بیماران مبتال به 
کووید- ۱۹ بستری شده در بیمارستان که به 
آنفلوآنزا نیز مبتال هستند، با خطر مضاعف ابتال 
به بیماری شدید و مرگ نسبت به کووید -۱۹ 
به تنهایی روبرو هستند.به گزارش مهر، محققان 
گفتند این یافته ها نیاز به آزمایش آنفلوآنزا در 
بیماران کووید- ۱۹ را برجس��ته می کند و بر 
اهمیت واکسیناس��یون علیه کووی��د- ۱۹ و 
آنفلوآنزاتأکید دارد. »کنت بیلی« سرپرس��ت 
تیم تحقیق، می گوید: »ما متوجه ش��دیم که 
ترکیب کووید -۱۹ و ویروس آنفلوآنزا خطرناک 
است. این مسئله مهم خواهد بود زیرا بسیاری 
از کشورها استفاده از فاصله گذاری اجتماعی و 
اقدامات پیش��گیرانه را کاهش می دهند.« وی 
تاکید می کند: ما انتظار داریم که کووید- ۱۹ 
همراه با آنفلوآنزا پخش شود و احتمال ابتالء به 
عفونت های همزمان افزایش یابد. به همین دلیل 
 است که باید استراتژی آزمایش برای بیماران 
کووی��د -۱۹ در بیمارس��تان را تغییر دهیم و 
آزمایش آنفلوآنزا را بس��یار گس��ترده تر کنیم.
محققان در این مطالع��ه، داده های نزدیک به 
۷۰۰۰ بزرگسال در بریتانیا را که بین ۶ فوریه 
۲۰۲۰ تا ۸ دس��امبر ۲۰۲۱ ب��ه دلیل کووید 
۱۹ در بیمارستان بستری شده بودند، تجزیه 
و تحلیل کردند و س��ایر عفونت های ویروسی 
تنفسی را آزمایش کردند.بر اساس این مطالعه، 
۲۲۷ بیم��ار که هم کووید- ۱۹ و هم آنفلوآنزا 
داشتند، چهار برابر بیشتر از بیماران مبتال به 
کووید- ۱۹ به تنهایی نیاز به تنفس مصنوعی 
داشتند و ۲.۴ برابر بیشتر با احتمال مرگ روبرو 

بودند.

ماموگرافی خطر ابتال
 به بیماری های قلبی را 

کاهش می دهد
رسوبات کلسیم در بافت سینه که مانند لکه های 
س��فید در ماموگرافی به نظر می رس��ند، گاهی 
اوقات می توانند س��لول های پیش س��رطانی را 
نش��ان دهند اما اغلب خوش خیم هس��تند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، کلسیفیکاسیون سینه 
با افزایش سن شیوع بیشتری پیدا می کند. این 
رسوبات تا اواسط هفتاد سالگی توسط ماموگرافی 
قابل مشاهده است. چندین علت کلسیفیکاسیون 
س��ینه از جمله سن باال، فشار خون باال و دیابت 
نوع ۲ نی��ز از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی 
هس��تند.به همین دلیل، دانش��مندان بررس��ی 
کردند که آیا ماموگرافی ممکن اس��ت راه خوبی 
برای پیش بینی زنانی باش��د که در معرض خطر 
حوادثی مانند حمالت قلبی و س��کته هستند یا 
خیر.محققان پرونده س��المت الکترونیکی بیش 
از ۵۰۰۰ زن ۶۰ تا ۷۹ س��اله را که هیچ س��ابقه 
سرطان سینه یا بیماری قلبی نداشتند و حداقل 
یک ماموگرافی غربالگری بین ۲۴ اکتبر ۲۰۱۲ تا 
۱۳ فوریه ۲۰۱۵ انجام داده بودند، بررسی کردند.
این مطالعه نشان داد زنانی که کلسیفیکاسیون 
س��ینه داشتند ۵۱ درصد بیشتر در معرض ابتال 
به بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک به ویژه و 
۲۳ درصد بیشتر احتمال دارد که هر نوع بیماری 
قلب��ی را تجربه کنند.ردیابی کلسیفیکاس��یون 
س��ینه در ماموگرافی ممکن اس��ت راه دیگری 
برای پزشکان باشد تا زودتر به بیماری قلبی در 
زنان مبتال شوند، زمانی که درمان و پیشگیری از 

عوارض جدی آسان تر است.

ارتباط رشد بیش از حد
 منطقه مغزی نوزاد با ابتال به اوتیسم 

محققان گزارش می دهند رشد بیش از حد بخشی 
از مغز که با اوتیسم مرتبط است در دوران نوزادی 
رخ می دهد، یافته ای که ممکن اس��ت تشخیص 
این اختالل را در س��نین پایین تر ممکن س��ازد. 
به گ��زارش مهر، آمیگدال س��اختار کوچکی در 
مغز اس��ت که در تفسیر س��رنخ های اجتماعی و 
عاطفی یا تشخیص تهدیدهای بالقوه در محیط 
اطرافمان مهم است.مدتهاست که مشخص شده 
اس��ت آمیگدال در کودکان سنین مدرسه مبتال 
به اوتیسم به طور غیرطبیعی بزرگ است عنوان 
ش��ده که آمیگ��دال نقش مهمی در مش��کالت 
اجتماعی رایج در افراد مبتال به اوتیس��م دارد.به 
گفته محققان این مطالعه نش��ان می دهد رشد 
بیش از حد آمیگدال در افراد مبتال به اوتیس��م 
در س��ال اول زندگی، قب��ل از ظهور اکثر عالئم 
مرتبط با اوتیس��م رخ می دهد.برای این تحقیق، 
اس��کن مغزی MRI از ۴۰۸ نوزاد در سنین ۶، 
۱۲ و ۲۴ ماهگی انجام ش��د.در مقایسه با سایر 
نوزادان، آنهایی که بعداً به اوتیسم مبتال شدند، 
در شش ماهگی تفاوتی در اندازه آمیگدال خود 
نداشتند، اما بین سنین ۶ تا ۱۲ ماهگی مغزشان 
س��ریع تر رشد کرد و تا ۱۲ ماهگی به طور قابل 
توجهی بزرگ تر ش��د.بر اساس این مطالعه، این 
بزرگ ش��دن تا ۲۴ ماهگی ادامه یافت، س��نی 
که کودکان به ان��دازه کافی رفتارهای مرتبط با 
اوتیسم برای تشخیص بیماری دارند. سرپرست 
تیم تحقیق گفت: »م��ا همچنین دریافتیم که 
میزان رشد بیش از حد آمیگدال در سال اول با 
نقص اجتماعی کودک در سن ۲ سالگی مرتبط 
اس��ت.«وی افزود: »هرچه آمیگ��دال در دوران 
نوزادی س��ریع تر رشد می کرد، کودک یک سال 
بعد با تش��خیص اوتیسم، مش��کالت اجتماعی 
بیشتری نش��ان داد.«این مطالعه زمان بهینه را 
برای ش��روع مداخالت و حمایت از کودکانی که 
در باالترین احتمال ابتالء به اوتیسم هستند در 

سال اول زندگی پیشنهاد می کند.

=دکتر نعمت اللهی: عالئم بیماری سندرم 
کسی  هر  برای  و  است  گوناگون  شیهان 
افت  میزان  به  بستگی  و  است  متفاوت 
عملکرد غده هیپوفیز در تولید هورمون ها 
دارد و همچنین عالئم این بیماری به تدریج 

و طی یک دوره از زمان بروز می کنند

=دکتر جوانمرد خوشدل: خونریزی عارضه 
می شود  محسوب  زایمان  هنگام  نادری 
هنگام  خونریزی  از  حتی  شیهان  سندرم  و 
زایمان نیز نادرتر است. با مراقبت و نظارت 
و  خونریزی  خطر  زایمان،  حین  مناسب 
بروز سندرم شیهان، هر دو، بسیار کاهش 

می یابد

از  ناشی  شیهان  سندرم  موسوی:  =دکتر 
خونریزی شدید یا فشار خون بسیار پایین 
در طول یا بعد از زایمان است. این عوامل 
طی  در  که  هیپوفیز  غده  به  می تواند 
بارداری بزرگ شده است آسیب برساند 
تولید کننده  بافت  رفتن  بین  از  باعث  و 
هورمون شود، به طوری که غدد نمی توانند 

عادی عمل کنند

 یافته 

 نکته 

 تازه ها
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آفتاب یزدـ  رضا بردستانی: »علم الهدی« نماینده ی ولی فقیه در 
خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در آن روزهایی که بحث رسیدگی 
به تأیید و عدم تأیید صالحیت برای حضور در »کابینه ی سیزدهم« 
مطرح بود، زیرکانه حرفی زد که این روزها باید بارها و بارها به آن حرف 

مراجعه و به آن عمل کرد. 
امام جمعه ی مشهد که همواره در معرض آراء و قضاوِت افکارِ عمومی 
است از آن جهت که دیگرگونه سخن می گوید و نیز این که از سیزدهم 
مرداد 1400، پدرِ همســِر رئیس جمهور نیز محســوب می شود به 
صراحت به قوه ی مقننه و بهارستان نشینان هشدار داد:» ارزیابی وزرا 
وظیفه مجلس است اگر در آینده این وزرا ناکارآمد شدند  مردم گریبان 
نمایندگان خود را در مجلس می گیرند و دیگر به دولت ناسزا نمی گویند 

چون رئیس جمهور را با بصیرت انتخاب کرده و می شناسند.«
این سخناِن کامالً درســِت علم الهدی اگرچه در جامعه بازتاب های 
گوناگونی داشــت و تحلیل های متنوعی به خود دید اما خیلی زود از 

تریبون مجلس واکنش دریافت کرد.
جالل رشــیدی کوچی نماینده مردم مرودشــت در جریان بررسی 
صالحیت وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش به سخنان امام جمعه 
مشهد واکنش نشان داد و گفت:» بنده به نمایندگی از مجلس انقالبی 
از این سخنان بسیار خوب جناب آقای علم الهدی تشکر می کنم برای 
اینکه ان شــاءاهلل ایشان در آینده مجددا در خطبه نماز جمعه نگویند 
و ان شــاءاهلل آن روز هم نخواهد رسید تذکر ندهند که آی مجلس به 
شما گفتم و شما عمل نکردید، ان شاءاهلل مجلس انقالبی با قدرت برابر 
وزرایی که احتمال می دهد در آینده ناکارآمد باشــد می  ایستد و رأی 

اعتماد نخواهد داد.«

< مجلس به درستی به دولت اعتماد کرد و فرصت داد
این مقدمه از آن جهت به رشــته ی تحریر درآمد که موضوع کابینه 
ای که خیلی ســریع رأی اعتماد گرفــت و از حمایِت همه جانبه ی 
»بهارستانی ها« برخوردار شد از جهاِت مختلف مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد:
ـ اشــاره ی علم الهدی به انتخاِب از روی بصیرِت مردم که در نهایت 
به ریاســت جمهوری سید ابراهیِم رئیســی منتهی شد یک نشانه و 
یک پارامتِر بســیار مهم است تا همگان متوجه این مسئله باشند که 
اعتماد مردم به رئیســی به منزله ی اعتماد مردم به تمام یا بخشی از 
کابینه ی مورد نظِر آقای رئیســی نخواهد بود زیرا رئیسی با توجه به 
جمیع مالحظات و مشاوره ها و بررسی ها که در فرصتی اندک صورت 
می گیرد در اصل، پیشنهاد دهنده ی کابینه به نمایندگاِن مردم است 
تا بعِد انتخاِب مستقیِم رئیس جمهور توسط مردم، این بار کابینه نیز 
با آراء غیر مستقیِم مردم انتخاب شود وظیفه ای که مردم در انتخابات 
مجلس آن را بالعزل به نمایندگان خود در مجلس شــورای اسالمی 

سپرده اند به درستی انجام شود.
ـ اگرچــه در هنگامه ی اعالم کابینــه ی منتخب به مجلس، بحث 
های فراوانی از ناتوانِی برخی گزینه ها تا اِعماِل فشار برخی جریان ها 
و کانون های قدرت در مجامع سیاســیـ  رســانه ای شدت گرفت اما 
درنهایت این مجلس بود که به درســتی به دولت فرصت داد و اعتماد 
کرد تا کابینه ی سیزدهم از منظر روحیـ  روانی و دربرابر حجم وسیعی 

از فشارها و نقدها با قدرت کار خود را آغاز کند.
ـ نــه حاال که بیــش از 200 روز از عمر دولت می گذرد که در همان 
روزهای اخِذ رأی اعتماد نیز مشخص بود برخی از وزرا همگام و هم تراِز 

دولتی که می خواهد معضالِت عدیده ی اقتصادی و معیشتی را سامان 
ببخشد، نیست اما دیکته کردِن به دولت به نوعی می توانست اعتماد 
به نفس دولت را هدف قرار دهد فلذا بازهم رفتار مجلس را نه در ادامه 
که در آغاز مسیر تأیید می کنیم با این توضیح که مجلسی اصولگرا در 

مواجهه با دولتی اصولگرا نیز قرار نبود جز این رفتاری در پیش گیرد!
ـ اگرچــه وقتی می گوییم کابینه، یعنی از شــخِص رئیس جمهور تا 
مجموعه ای که در پاستور مستقر هستند اما افکارِ عمومی خیلی زود 
حساب رئیسی را حداقل با بخشی از کابینه جدا کرده است به این معنا 

که برخی از وزرا را هم تراز با رئیس جمهور نمی داند!
ـ موضوع مهمی که نباید از نظر دور داشــته شــود مسائلی است که 

اگرچه فشار افکار عمومی و نقد رسانه ها را علیه دولت بسیج کرد اما در 
به وجود آمدِن آن، دولت به معنی شخِص رئیس دولت چندان تأثیری 
نداشت از جمله اضافه شدن زاکانی به شهرداری تهران و حضور برخی 
از کاندیداها و نمایندگاِن مجلس در کابینه یا معاونت ها با این تأکید که 

رئیسی را تأیید کننده می دانیم نه انتخاب کننده و برگزیننده!
ـ مطلِب مهِم دیگر، فرصت اندِک دولت برای غلبه بر مشکالت، درگیر 
شدن با مذاکراِت برجامی و بسیاری مسائل که عمدتاً اقتصادی بود. این 
مقوله ها باعث شد تیِم اقتصادی دولت بیشتر در بوته ی نقد و بررسی 
قرار گیرد کــه در این میان برخی اظهار نظرات و آراء قبلِی مجموعه 

اقتصادی دولت، ناخودآگاه و بی دلیل باعِث فشارِ بر دولت شد.
ـ حاشیه ســازی و اظهارات بلندپروازانه ی برخی از اعضای کابینه از 
جمله عبدالملکی، محســن رضایی، زارع پور و ضرغامی از همان ابتدا 
جامعه ی رســانه ای، تحلیلگر و نیز افکار عمومی را نسبت به خود و 
دولت حساس کرد تا جایی که با زیِر ذره بین رفتِن آن ها چنین وانمود 
شد که دولتی ضعیف بر سر کار آمده که قادر به حل مشکالت نیست 
و همین مسئله در ادامه حاشیه های بسیاری برای دولت به وجود آورد 

که برخی از آن ها چندان منصفانه نبود!

< شعار سال و لزوم ترمیِم کابینه
بنا بر سنتی چندین و چند ساله، رهبر معظم انقالب در ابتدای سال 
ضمن برشــمردِن بایدها و نبایدها که طی ساِل پیش رو باید مد نظر 
قرار گیرد، شعار سال که هدف گذاری یک ساله ی کشور را مشخص 
می کند و همه ی توان بالفعل و بالقوه ی کشور را در مسیری مشخص 
و معین به حرکت وا می دارد موضوعی که امســال نیز مانند همه ی 
سال های پشت سر گذاشته شده به انجام رسید؛ » تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« هشداری جدی به دولِت سیزدهم بود که بیِن شعار 
سال و لزوِم ترمیم کابینه، رابطه ای معنادار وجود دارد به ویژه آن که 
رهبری به صراحت از برخی تصمیم گیری ها در برخی حوزه ها که به 
شرکت ها لطمه می زندـ  در بخش هایی که مربوط به حوزه ی وزارتی 
عبدالملکی و زارع پور مربوط است ـ انتقاد کردند و نشان دادند که از 

برخی مدیریت های تبدیل به سوء مدیریت شده گالیه مند هستند.
آفتاب یزد در چندین و چند یادداشت و گزارش به لزوِم ترمیم کابینه 
اشاره هایی مستقیم و غیر مستقیم داشته است که با تعیین شعارِ سال 
چنین به نظر می رسد که ترمیم کابینه از بدیهی ترین کارهایی است 
که آقای رئیسی در ابتدای سال 1401 باید به انجام برساند و چندان 
منتظر مجلس و استفاده از قوه ی قهریه ی استیضاح و رأی عدِم اعتماد 
نماند.آقای رئیسی، خود بهتر از همه می داند که در ادامه ی مسیری 
که سه ســال و نیِم دیگر به طول خواهد انجامید باید تعارف را کنار 
بگــذارد و با ترمیم جدی کابینه به خصوص در بخش های اقتصادی 
نیم نگاهی نیز به استان ها و استانداری ها داشته باشد که ضعف مفرِط 
برخی استاندران و نیز تصمیماتی که صرفا چالش زا و ناامیدکننده است 
در تقابل با منویات رهبری است که قطعا سید ابراهیم رئیسی برنخواهد 
تافت پس ضمن ایجاد تغییر در تیِم دولت، در فقره ی ایجاد تغییر در 
برخی استانداری ها نیز نباید دستـ  دست شود کما این که می دانیم 
تیم هــای ارزیاب به دقت رفتار اســتانداران را زیر نظر دارند و حتی 
گزارش هایی نیز تهیه و خدمت آقای رئیسی ارسال شده که حکایت 
از تغییر در چند اســتانداری می دهد.امیدواریم سال 1401 با درک 
درستی که دولت از وضعیت اقتصادی مردم و کشور پیدا کرده، بهترین 

سال از منظر عملکرد در حوزه اقتصاد و معیشت باشد.

گزارش تحلیلی آفتاب یزد

ترمیِم کابینه الزم است؟
سیاسی

<  اگرچه در هنگامه اعالم کابینه منتخب به 
مجلس، بحث های فراوانــی از ناتوانِی برخی 
گزینه ها تا اِعماِل فشــار برخــی جریان ها و 
کانون های قدرت در مجامع سیاسیـ  رسانه ای 
شدت گرفت اما در نهایت این مجلس بود که 
به درستی به دولت فرصت داد و اعتماد کرد 
تا کابینه ی سیزدهم از منظر روحی ـ روانی و 
دربرابر حجم وســیعی از فشــارها و نقدها با 

قدرت کار خود را آغاز کند

<  نه حاال که بیــش از 200 روز از عمر دولت 
می گــذرد که در همــان روزهای اخــِذ رأی 
اعتماد نیز مشخص بود برخی از وزرا همگام و 
هم تراِز دولتی که می خواهد معضالِت عدیده 
اقتصادی و معیشتی را سامان ببخشد، نیست 
اما دیکته کردِن به دولت به نوعی می توانست 
اعتماد به نفس دولت را هدف قرار دهد فلذا 
بازهم رفتار مجلس را نه در ادامه که در آغاز 
مسیر تأیید می کنیم با این توضیح که مجلسی 
اصولگرا در مواجهه با دولتی اصولگرا نیز قرار 

نبود جز این رفتاری در پیش گیرد!

سیر تحول در دیدارهای مردمی 
مسئوالن دادگستری استان یزد

ادامه از صفحه 2
بالفاصلــه با اتمــام این نشســت و در محل 
ســالن میزهای دیدار رئیــس کل و معاونین 
دادگســتری اســتان جهت پاســخگویی به 
و مردم مســتقر  مراجعیــن  درخواســتهای 
و به درخواســت ۳۹ نفر بــه تفکیک 1۵ نفر 
دعاوی مربوط بــه چاه آب، 10 نفر مربوط به 
اختالفات زمین، 4نفر مربوط به مهریه، 4 نفر 
ضــرب و جرح، 2 نفر مربوط به تصادف، 2نفر 
کالهبــرداری و دو نفر هم ســایر موارد مورد 

بررسی و رسیدگی قرار گرفت. 
سپس رئیس کل دادگستری استان در معیت 
مســئول حفاظت واطالعات دادگستری کل و 
دادســتان خاتم، ضمن بازدید از بازداشــتگاه 
شهرســتان خاتم در بند سالمت حضور یافته 
و به صورت چهره به چهره مسائل و مشکالت 
مددجویان را مورد بررسی و راهکارهای الزم 
ارائه شــد. همچنیــن در ایــن بازدید رئیس 
بازداشتگاه خاتم گزارشی از وضعیت متهمان 
و اقدامات انجــام گرفته ایــن مجموعه ارائه 
نمود که بــا توجه به حضــور مراجع قضائی 
استان، در جهت تسریع و پیگیری پرونده های 
قضائی آن ها نیز قول مساعد داده شد. رئیس 
کل دادگستری اســتان ضمن رضایتمندی از 
فعالیتهای بازداشــتگاه خاتم در جهت اجرای 
کامل حقوق شــهروندی و رســیدگی به امور 
زندانیــان، از رئیــس و کلیه پرســنل تقدیر 
نمود. بعد از شــهر هــرات و بالفاصله بعد از 

اقامــه نماز بازدید از مجموعه دادگســتری و 
زندان شهر مروســت نیز شروع شد و سپس 
در محل حسینیه این شهر به درخواست ۳۸ 
نفر از شــهروندان مروستی با تفکیک 1۶ نفر 
دعاوی زمین و چاه آب، ۵نفر مهریه و ضرب و 
جرح، 4نفر تصادف، ۵ نفر شــکار و4نفر تغییر 
کاربری و ۵ نفر کالهبرداری و جعل و سایر... 
رسیدگی و دســتورات الزم صادر گردید. در 
حاشــیه دیدار مســئوالن قضائی اســتان با 
مردم؛ تیم رســانه ای روابط عمومی اســتان 
نیز نســبت به مصاحبه و ثبت و ضبط برخی 
گالیه ها و شکایات رسمی و غیر رسمی مردم 
و پیشــنهاداتی که ارائه می شد، اقدام نمودند 
تا در برنامه مستندســازی مالقاتهای مردمی 
مورد اســتفاده قــرار گیرد. بازدیــد از زندان 
مروست و رســیدگی به مشکالت و مسائل و 
درخواست زندانیان نیز آخرین برنامه این سفر 
بود که طی یک ساعت انجام و دستورات الزم 
صادر گردید. از جمله مشــکالت و معضالت 
مهمی که این شهرســتان با آن دست و پنجه 
نرم می کنــد و در بازدیدهــای میدانی مورد 
 بررســی قرار گرفت برداشت بیش از حد آب 
از طریق چاه های غیرمجاز اســت که موجب 
فرونشســت زمین و در برخی از مناطق باعث 
بروز پدیده کم آبی مفرط شده و خسارت های 
جبــران ناپذیــر کمبــود آب را در بردارد که 
تاکید شد دادســتانی در راستای حفاظت از 
حقــوق عامه از جمله منابــع آبی و صیانت از 
آن اهتمام الزم را بــه عمل آورد و با هرگونه 
 تخلف در این خصوص برخورد قاطع و قضائی

کند.

 وکالت نسبت به برگ سبز 
و تقلب نسبت به قانون

ادامه از صفحه 4:
سیاســت بازی چون عمر و عاص، توانست با 
مبانی ظاهرا شرعی، حکومت حقی را برکنار و 
عنان کار را به اشخاصی بسپارد که صالحیت 

حاکمیت نداشتند. 
وکالت وســایل نقلیه و تقلب نسبت به 

قانون:
طرح شــکایت از ســازمان ثبــت در دیوان 
عدالــت اداری به ابطال بخشــنامه شــماره 
14۷204/۹4 مــورخ 1۳۹4/۸/2۷ بر مبنای 
این اســتدالل بحق بود کــه وکالت، در زمره 
حقوق مدنی اســت و محروم نمودن اشخاص 
از حقــوق مدنــی، بر خــالف قانون اســت. 
این ســخن، فی النفســه کلمه حقی اســت 
 که متاســفانه از آن باطل اراده شــده اســت

زیرا:
الف: هــدف از طرح شــکایت مذکور، منتفی 
نمودن تکلیف متعاملین به تنظیم سند رسمی 
در دفاتر اسناد رســمي بوده است نه تسهیل 
امور مردم؛ زیــرا در فرضی که متعاملین قبل 
از انتقال در دفاتر اســناد رسمی، مبادرت به 
تعویض  پالک نموده اند، به صراحت ماده 2۹ 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،مکلف به 
حضور در دفترخانه و تنظیم ســند رسمی، به 
همراه پرداخت عوارض شــهرداری، مالیات و 
سایر حقوق دیوانی بوده اند و از آنجا که دفاتر 
اسناد رسمی دور زدن قانون را برنمی تافتند و 
از طرف دیگر، ســازمان ثبت اسناد و امالک، 
متوجه این حیلت شــده بــود، تنظیم وکالت 
 را، منــوط بــه تنظیم ســند رســمی انتقال 

نموده بودند. 
به خصوص آنکه هدف از صدور بخشنامه شماره 
100/۶۹00۶/۹0000 مــورخ 1۳۹۵/12/21 
رئیس قــوه قضائیه نیز،محرومیــت مردم از 
حــق مدنی تنظیم وکالت نبــود؛ بلکه، هدف 
جلوگیــری از دور زدن قانــون و عدم وصول 
هزینه های دولتی و همچنین ممانعت از ایجاد 

مشکالت حقوقی، برای ایادی بعدی بود.
ب: اگرچه موضوع خواســته در دیوان عدالت 
اداری، رفع محدودیت تنظیم وکالت بود، لکن 
دیوان عدالت اداری، خارج از خواسته شاکی، 
اساس اســتدالل خود را، بر صالحیت نیروی 
انتظامی)موسســه خصوصــی تعویض پالک ( 
قــرارداد و با مخلوط شــدن صالحیت نیروی 
انتظامــی به صدور اســناد مالکیت خودرو بر 
اســاس ماده 22 قانون حمــل و نقل و عبور 
کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اســالمی 

ایران مصوب 1۳۸۸ با صالحیت دفاتر اســناد 
رسمی، به تنظیم عمل حقوقی نقل و انتقال، 
و بدون توجه و استناد به ماده 2۹ مورد اشاره، 
اقدامات انجام شــده توســط مراجع تعویض 
 پــالک را کافی، بــرای فرآیند نقــل و انتقال 

دانست.
ج: صرفنظــر از اشــتباه اســتداللی با نتیجه 
اداری  دیوان عدالــت  متاســفانه  خواســته، 
تخصیــص صریح مواد 4۶ تــا 4۸ قانون ثبت 
توسط قوانین بعدی از جمله مقررات مالیاتی 
و ماده 2۹ مورد اشاره را نادیده گرفته است و 
به استناد ماده 4۶ قانون ثبت، انتقال در دفاتر 

اسناد رسمي را اختیاری تلقی نمود.
د: اختیــاری قلمــداد نمــودن قوانین امری، 
از جملــه عجایب ایــن رای بــود؛ در حالی 
که، هر دانشــجویی که در ترم اول دانشکده 
حقوق، مقدمه علم حقوق را خوانده باشــد، به 
صراحت خواهد فهمیــد که قوانین راهنمایی 
و رانندگــی و همچنین قوانیــن مالیاتی، در 
زمــره قوانین امری اســت و نمی توان تکلیف 
طرفین به تنظیم ســند رسمی را اختیاری و 
منوط به اراده طرفین دانست و همین انحراف 
 اساســی از قواعد، زمینــه دور زدن قانون را 

فراهم نمود.
بعــد از صــدور رای دیــوان عدالــت اداری، 
شائبه های اختیاری بودن تنظیم سند خودرو 
در فضــای مجــازی قوت گرفــت و مجریان 
صــدا و ســیمانیز، ذوق زده ازوعــده تنظیم 
سند مجانی، به این شــایعه ها دامن می زدند 
تا اینکه، دادســتان کل کشــور، در بخشنامه 
مــورخ   ۹00/1/44۶2۳/1400/14 شــماره 
1400۶/1۳و بــر مبنای رای شــماره 1۸۶۳ 
مــورخ 1۳۹۹/12/2 دیــوان عدالــت اداری، 
برگ ســبز صادره از شــرکت های تولیدی! را 
به عنوان سند رسمی مالکیت تلقی و تکالیف 
متعاملین به تنظیم ســند رســمی را الزامی 
ندانســت و قبل از آنکه قوانین جاری کشــور 
نســخ و یا تخصیص بخورد، انگشتر صالحیت 
دفاتر اســناد رســمی به تنظیم عمل حقوقی 
انتقال را از انگشت دفاتر اسناد رسمی بیرون 
 و با نگین، بر انگشتان موسسه تعویض پالک،

 قرار داد. 
 پر واضح اســت که قضاوت نسبت به نتایج و 
تبعات این قانون شــکنی زود است و تبعات 
اصلــی آن، در آینــده، هویدا خواهد شــد، 
لکن رواج تقلب نســبت به قانــون، از طریق 
مراجعی کــه صالحیت ایجاد و نســخ قانون 
را ندارند،بدعتی اســت که خسران آن، نهایتا 
دامنگیــر مــردم و نظام جمهوری اســالمی 

خواهد گردید.

تداوم زن ستیزی 
و علم ستیزی طالبانی

ادامه از صفحه اول:
شــکل ظاهــری کتــاب هــا، ناهمگــون و 
غیراســتاندارد اســت. در نتیجــه خانواده ها 
ترجیــح می دهند تحت آموزش های ســنتی 
مکاتب قرار گیرند و این رمز موفقیت طالبان 
در پرورش نسلی است که منافع و ایدئولوژی 

آن ها را حمایت و پشتیبانی می کند.
 طالبــان بــر اســاس همیــن محدودیتهای 
نظــام آموزش ملی، صدها مدرســه دینی در 
نقاط مــرزی پاکســتان و افغانســتان ایجاد 
نموده اســت. در اواخر دهه ی1۹۸0 و اوایل 
دهه ی1۹۹0 مرکز آموزشــی افغانســتان در 
پیشاور پاکســتان که توسط مجاهدین افغان 
اداره می شــد مجموعه ای از کتاب های درسی 
دوره ی ابتدایــی را منتشــر نمود. تشــویق 
وترغیب خشــونت، در محتوای متون درسی 
منتشــره توســط مجاهدان موج می زند. در 
البالی این متون درسی، جمالتی قرار گرفته 
که مروج خشونت و ضدیت با صلح و دوستی 
اســت. کتاب فارســی کالس اول دبستان که 
مختص آموزش حروف الفبا اســت با متن زیر 
آغاز می شــود: الف مثل اهلل، خدا یکی است. 

ب مثل بابا، بابا به مســجد مــی رود. پ مثل 
پنج، اصول دین اســالم پنج تاست. جیم مثل 
جهاد، جهاد واجب است. دال مثل دین، دین 

ما اسالم است.
 شــین مثل شاکر، شاکر سوگند خورده است 
که به جهاد ادامه دهد و یا در طنزی درکتاب 
پنجم آمده اســت که: جوانــی از جنگ آمده 
بود پرســیده می شــود که در جبهه چه کار 
کردی و او در پاســخ می گویــد: دو پای او را 
بریدم. از او می پرســند چرا سر او را نبریدی. 
می گویــد: آخر قبل از من اینکار انجام شــده 
بود. بســیاری از این کتب که تا سال 2000 
میــالدی در مــدارس افغانســتان تدریــس 
می شــد مروج خشــونت بودند. با اســتیالی 
طالبــان این شــیوه نگارش کتب درســی به 
احتمــال دوباره از ســر گرفته خواهد شــد 
و جامعه پذیری خشــونت در کتب درســی، 
 آینده خطرناکی را بــرای منطقه رقم خواهد

 زد. 
نظام طالبانی زن ســتیز و علم ستیز، آموزش 
و پرورش افغانســتان را مطابق با تعاریف خود 
دگرگــون کرده و از آن برای پرورش نســلی 
زن ســتیز بهره خواهــد گرفــت. آن ها این 
سیاســت های غیرانســانی را نهادینه خواهند 
کرد و خشــونت علیه زنان همچنــان تداوم 

خواهد یافت.

7

موضوع »اقتصاد سیاســی«، امروزه از اهمیت فوق العاده ای برای 
تحلیل مباحث اقتصادی کشــورها برخوردار است. از آنجایی که 
اقتصــاد دولت ها در زمانه کنونی متاثر از علل و عوامل گوناگونی 
می باشــد، طبیعتاً چارچوب های اقتصادی و شــناخت آن ها، در 
تحلیل وضعیت موجود و راه های برون رفت از بحران های کنونی 
بسیار راهگشا خواهد بود. اقتصاد سیاسی، امروزه با توجه به تاثیرات 
شگرفی که حاکمیت ها، با توجه به ظهور پدیده جهانی شدن از 
یکدیگــر می پذیرند اهمیت خود را به عنوان یک موضوع کلیدی 
آشکار نموده است که به تحلیلی سیاسی از موضوع اقتصاد پیرامون 
وضعیت جاری یک کشور می پردازد و تحوالت سیاسی را به عنوان 
 یک متغیر بســیار واجد اهمیت در تالطم های اقتصادی در نظر 

می گیرد. 
نظریه اقتصادی »طبقه مرفه«، از جمله نظریه هایی اســت که به 
واکاوی بحران های ظهــور کرده در داخل دولت-ملت ها از منظر 
شناخت طبقه نوظهور متوسط رو به باال و متول می نگرد. متولیان 
این نظریه باور دارند که در دوره ای از تاریخ بشــری )اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم(، در کشورهای بزرگ صنعتی، طبقه 
متوســط مرفه ای ظهور نمود که تحت نام بــورژوازی تجاری و 
صنعتی، قابل شــناخت و شناسایی بودند. ویژگی های این طبقه، 
ســطح باالی کیفیت زندگی آن هــا و رو آوردن به مصرف گرایی 

بوده است. بنابراین تاکید بر »تجمل گرایی«، »مصرف گرایی« و 
»تفاخر« به عنوان ویژگی های منحصر بفرد طبقه مرفه شــناخته 
می شــود. امروزه می توان این طبقات را در هر پهنه جغرافیایی و 
سرزمینی به خوبی باز شناخت و مورد تحلیل و بررسی قرار داد. 
برخی نظریــه پردازاِن عموماً انتقــادی معتقدند جامعه مدرن با 
ساختار آنارشیک خود )نظریه اقتصاد سیاسی دقیقاً این جامعه را 
هدف مطالعه خود قرار می دهد(؛ نیروهای بازار و عملکرد بنیادی 
خود )رقابت، نوســان قیمــت ها، بورس ســهام و...(، نمونه های 
بســیاری را به نفع این فرض ارائه می دهد که: محصول اجتماعی 
بر ســازندگان خــود حاکم اســت و محصــول اجتماعی نتیجه 
انگیزه های فردی افراد اقتصادی اســت؛ افرادی که نه تنها با این 
انگیزه ها مطابقت ندارند؛ بلکه بعضی مواقع حتی به طور مستقیم 

با آن ها مخالفت می کنند. 
جامعه مدرن یک کل هماهنگ و توســعه یافته نیســت که در 
آن »محصــول تولید شــده«، طبق برنامه بــا »مصرف« تطبیق 
پیدا کنــد؛ درحال حاضر، تولید و مصرف از هم جدا هســتند و 
نماینده دو قطب اقتصادی متضــاد در زندگی اقتصادی اند. این 
جداســازی تولید از مصرف خــودش را در بحران های اقتصادی 
نشــان می دهد. تخمین های صورت گرفته از ســوی عامل های 
تولید برای محصوالت، براســاس »مطلوبیت نهایی« نیستند؛ این 
موضوع حتی برای کاالهای مصرفی نیز صدق می کند؛ حتی برای 
روش های تولید نیز بیشــتر از همه صــدق می کند. یک جامعه 
آنارشیســتی که در آن روابــط برنامه ریزی شــده بین مراحل 
مختلــف تولید وجود ندارد و رابطه، توســط »مصرف اجتماعی« 
 تنظیم می شــود، به شرایطی منجر می شــود که می توان آن را 

»تولید برای تولید« نامید. 

حال باید توجه داشــت که در جامعه کنونی مــا نیز در حالیکه 
رابطه میان اقشــار کم درآمد و ضعیف جامعه با دولت و صاحبان 
بخش خصوصِی ســرمایه دار که صنایع و وســایل تولیدی را به 
نوعی در دست دارند، شکل دهنده به رابطه تولیدی می باشند که 
فرآیند صنعتی را در جامعه به پیش می برند؛ اَشکال توزیع درآمد 
)مفاهیم دستمزد برای نیروی کار و سود( این رابطه اساسی را باز 
تولید می کند. بنابراین اگر فرآیند تولید و توزیع را به معنی دقیق 
کلمه با قالب های اقتصادی-تاریخــی آن ها در حال حاضر ِخلط 
نکنیم می توانیم به این نتیجه برســیم که برای توصیف هرگونه 
ســاختار اجتماعی مشــخص در جامعه خودمان، می بایست آن 
را صرفاً بــه مثابه نوعی روابط پیشــرفته تاریخی بنگریم، یعنی 
ساختاری با محدودیت های تاریخی و ویژگی های خاص خودش. 
نتیجه آنکه باید توجه داشت که شــکاف اقتصادی شکل گرفته 
میان طبقات باال و فرودســت جامعه، خــود مقوله ای اقتصادی 
به حســاب می آید که چنانچه دولت و بخش خصوصی نسبت به 
شناخت آن اِشراف کامل نداشته و اهمیت آن را درک ننمایند، این 
شکاف اقتصادی در درازمدت می تواند تبدیل به تراکم شکاف های 
اجتماعی در جامعه گردد که خود زمینه ساز بحران های عظیمی 
را فراهم خواهد نمود. شــکل گیری بحران های سیاسی خود یکی 
از همان آســیب هایی می تواند باشد که در سایه اوج گیری فاصله 
طبقاتی در جامعه پدید خواهد آمد. بحران هایی که مصداق های 
آن را پیشتر در شورش های سال های ۹۶ و ۹۸ به عینه مشاهده 
نمودیــم. این بحران ها می تواند زنگ خطــری جدی برای آینده 
اقتصادی کشــوری باشد که فشــارهای اقتصادی عدیده ای را در 
طول دهه های متمــادی، تحت تاثیر عوامــل و محدودیت های 

سیاسی گوناگون در داخل و خارج کشور تجربه نموده است.

اقتصاد سیاسی ایران 
از منظر نظریه طبقه مرفه

محمد آخوندپور امیری
کارشناس ارشد علوم سیاسی

یادداشت

< رسانه در جایگاِه مدعِی بازتاب دهندگِی افکار، اندیشه ها و نظراِت مردمی است که بی واسطه می خواهند با حاکمان و حکمرانان 
گفت و گو کنند فلذا نقد منعکس شده در رسانه نیز می تواند بخشی از همان دیدگاه ها و آراء و نظرات باشد

 < مجلس و دولت بعِد معلوم و مشخص شدِن شعار سال باید تعارف را از منوی رفتاری خود حذف کنند چون »امیدبخشی« 
یک درخواست نیست یک تکلیف است و امیدبخشی بدون حرکت بر مسیِر تخصص و توانایی ممکن نیست

فراتر از گروه »مرگ«
ادامه از صفحه اول:

اگر گروه های »مرگ« قبلی دعوا بر ســر فوتبال و آقایی در 
ایــن ورزش بود و کری های رایــج در جریان بود در چنین 
گروهی در کنار مســائل فوتبالی، مسائل سیاسی نیز مطرح 
می شــود. فلذا از این منظر اســت که عــرض می کنم این 

 گروه فقط گروه »مرگ« نیســت بلکه گروه »مرگ و زندگی« 
است. 

رجوع به جام جهانی ۹۸ فرانسه و بازی پر افت وخیز ایران و 
آمریکا که به سود تیم ملی کشورمان به اتمام رسید ثابت کرد 
چنین بازی هایی طبیعی نیست. در واقع همه مسائل این بازی 
خاص بود؛ از حواشــی قبل از برگزاری گرفته تا حتی نوع 
تقدیر از بازیکنان بسیار متفاوت بود. بطوریکه گفته می شود 

برخی بازیکنان تیم ملی آن دوره که اکنون نام شــان بســیار 
شنیده می شود و دارای سمت هایی شده اند نان درخشش شان 

در آن بازی را می خورند. 
بنابراین بازیکنان حاضر در این تیم ها، علی الخصوص ایران 
و آمریکا حواس شان هســت که هر اشتباه و هر درخششی 
چه تاثیر شــگرف و عجیبی بر سرنوشت فوتبالی و چه بسا 

زندگی شان خواهد داشت.

دادســتان کل کشور در نامه ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی 
گفت: کســانی که به هر دلیل روزه نیستند می بایست از تظاهر به 
روزه خــواری خودداری نمایند و در صــورت ارتکاب تحت عنوان 
اقدام به جرم مشــهود با آنان برخورد قانونــی الزم صورت گیرد 
و از آنجــا کــه اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی شــود تظاهر به 
روزه خواری در خودرو نیز مشــمول برخــورد قانونی خواهد بود.
به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومی دادســتانی کل کشــور، 

حجت االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامه ای 
 خطاب به ســردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی ضمن تبریک 
فرا رســیدن ماه مبارک رمضان بر ضــرورت حفظ حرمت این ماه 
بزرک تاکید کرده و خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم 
روزه خواری در مال عام و برخورد با حرمت شــکنان شد.در بخشی 
از این نامه آمده اســت:با توجه به وظایف مصرحه در اصل هشتم 
قانون اساســی جمهوری اسالمی و تکالیف مقرر در آئین دادرسی 

کیفری و لزوم اهتمام بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
و حفظ شــعائر دینی، موارد ذیل جهت اطــالع و ابالغ به مبادی 
ذیربط و عنداللزوم اقدام الزم اعالم می گردد:از طریق رســانه های 
عمومــی حرمت روزه خواری در مأل عام و انظار عمومی مورد تاکید 
قرار گیرد و کسانی که به هر دلیل روزه نیستند می بایست از تظاهر 
بــه روزه خواری خودداری نمایند و در صورت ارتکاب تحت عنوان 
اقدام به جرم مشــهود با آنان برخــورد قانونی الزم صورت گیرد و 
از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی شــود تظاهر به روزه 

خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

برخورد قانونی با روزه خواران در انظار عمومی



وقتی زباله زیبایی می آفریند! 

ساخت و ساز با مواد بازیافتی می تواند راهی خوب 
برای صرفه جویی در هزینه و نجات محیط زیست 
باشــد. همچنین، از این طریق ســاختمان هایی 
منحصربفرد شکل می گیرند. در برخی موارد، مواد 
بازیافتی می توانند به ســاخت سازه هایی قوی تر، 
کارآمدتر و کم هزینه تر نسبت به استفاده از مصالح 
جدید کمک کنند. اما این به معنای ظاهر نازیبا و 
کهنه سازه های ساخته شده از مواد بازیافتی نیست. 
آن ها می توانند شیک و مدرن و با توجه به سلیقه 
سازنده رنگارنگ باشند. به گزارش عصر ایران ساخت 
یک ساختمان کامل از مواد بازیافتی ممکن است 
برای همه امکان پذیر نباشد، اما راه های زیادی برای 
استفاده از مواد بازیافتی یا دست دوم در ساخت و 

ساز وجود دارد. 

< سازه هایی از جنس مواد بازیافتی
مرکز زباله صفر در شــهر کامیکاتسو، ژاپن توسط 
هیروشی ناکامورا و ناپ آرکیتکتس طراحی شده 
و در سال ۲۰۲۰ افتتاح شد. این مرکز با استفاده از 
آیتم های اهدایی از جمله ابزار کشاورزی، پنجره های 
قدیمی و کاشــی های ناقص و در جهت کمک به 
هدف بلندپروازانه شــهر برای تحقــق زباله صفر 
۱۰۰ درصدی ساخته شده است. خانه کانتینری 
اســمیتی در میزوری، آمریکا قرار دارد. حدود ۹۰ 
درصد از مواد بکار رفته آپ سایکل شده هستند و 
ساختار اصلی خانه از هشت کانتینر شکل گرفته 
است. وسایلخانه با نمای بیرونی خانه مطابقت دارند 
و بیشــتر آن ها بازیابی شده یا دست دوم هستند. 
خانه اینفینیسکی مانیفستو در کیوراکافای، شیلی 
قرار دارد و ســاخت آن در ســال ۲۰۰۹ تکمیل 
شد. ســه کانتینر ساختار اصلی این خانه را شکل 
می دهند و پالت های چوبی بازیافتی در نمای بیرونی 
کار شده اند. حدود ۸۵ درصد از موادی که این خانه 
را شکل داده اند، بازیافتی هستند. همچنین، معمار 
جیمی گازتلو از فناوری های صرفه جویی انرژی و 
سلولز استخراج شده از روزنامه های باطله به عنوان 

عایق در آن استفاده کرده است.

آفتاب یزد- گروه شبکه: یکی از زیبایی های مراسم قرعه کشی 
جام جهانی ۲۰۲۲ که بازتــاب زیادی هم در میان کاربران فضای 
مجازی داشــت حضور علی دایی، اســطوره فوتبال کشورمان در 
این مراسم بود. کســی که از لحظه ورودش به مراسم قرعه کشی 
تمام نگاه ها را با متانت رفتاری که داشت به خود جلب کرد. باعث 
افتخار اســت که کســی چون علی دایی با وقار و استایلی در خور 
در میان بزرگان فوتبال حضور داشــت به همین خاطر هم هست 
که ویدئوی حضورش در مراســم قرعه کشــی جام جهانی ۲۰۲۲ 
در فضای مجازی وایرال شــده و با واکنش های مثبت آمیز کاربران 

روبرو شده است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته اســت: »علی دایی، استیلی، 
مهدوی کیا و... اینا سرمایه ها فوتبال این کشور هستند یادش بخیر 

چه خاطراتی با این عزیزان داشتیم«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »آقای علــی دایی؛ ممنونیم که با تیپ 
خوبــت و هیکل عالیت پرچم مارو باال نگه داشــتی از همشــون 

خوشتیپ تر بودی داداش«. 
دیگری نوشــت: » اصن وقتی اسمشــو صــدا زدن حس غرور کل 

وجودمو گرفت انگار قهرمان شدیم«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: »همان چند ثانیه کوتاه قدم 

برداشتن  علی دایی در محل   قرعه کشی جام جهانی تا رسیدن وی 
به کنار گلدان ها، باز اعتماد به نفسمان را باال برد و یادمان آورد هنوز 
هم دالیلی برای غرور ملی و امید داریم؛ هرچند دیر، هرچند دور  «. 
کاربران دیگر نوشــته اند: » همیشــه بهش افتخار کردم معرفت 
۱۰/۱۰شــخصیت۱۰/۱۰فوتبال۱۰/۱۰خدا برای ما ایرانیا نگهش 
داره ایشــاال یک روز در قامــت مدیریت فوتبال ایران ببینیمش«، 
» خیلی خوب بود مایه افتخاره از همه مهمونا خفن تر بود خوشتیپ، 
خوش هیکل، جذاب، باجذبه، با شــخصیت و ســطح باال«، »علی 

آقای دایی نه تنها اعتبار فوتبال ایران هستش بلکه افتخار فوتبال 
آســیا هم هســت. کیف کردم هم به خاطر تیم ملی هم به خاطر 
علی دایی«، »چه بدمون بیاد چه خوشــمون بیاد ایشون شهریار 
بی بدیل فوتبال ماســت هیچکس اندازه علی دایی تو ایران اعتبار 
جهانی نداره«، »علی دایی خودساخته است. با نقاط ضعف و قوتش 
برای رسیدن به جایگاهش عرق ریخته. به عبارتی او خود واقعی اش 
است. او افتخار ایران و ایرانی است«، »حضور یک ایرانی در مراسم 
قرعه کشی جام جهانی خیلی غرورآفرین بود.«، »همه دنیا، فوتبال 
ایرانو با ایشون میشناسه. علی رغم همه نامهربونیایی که در حقش 
میشه علی دایی از افتخارای این کشوره«، »علی دایی ستاره فوتبال 
جهان با اعتماد به نفس و اتکا به خود در صحنه گام می زند مانند 
عزتی که در زمین فوتبال داشــت. مردی خودساخته که نه رانتی 
گرفت و نه هرگز برای پیشــرفت گرفتار رنگ و ریا شــد«، »علی 
دایی به عنوان یک ایرانی آذربایجانی در زمره قهرمانانی اســت که 
همیشه برای ملک و ملت اعتبار و افتخار جهانی آفریده است چه با 
گفتارش و چه با کردارش. بیش باد امثال او«، »اونقدری که مردِم 
ما با حضور علی دایی تو مراسم قرعه کشی ذوق کردن فرانسوی ها 
 با ورود دیدیه دشــام به مراســم با در دست داشتن کاپ قهرمانی 

ذوق نکردن«.

آفتاب یزد - گروه شــبکه: جمعه شــب 
قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر 
برگزار شــد و تیم ملی ایران با انگلیس، 
آمریکا و برنده پلی آف اروپا )ولز، اسکاتلند 
 و اوکراین( همگروه شد. اما از زمانی که اعالم 
شد ایران با چه تیم هایی در جام جهانی هم 
گروه شده اســت، همه درباره آن صحبت 
می کنند و تعابیر جالبی را از این گروه ارائه 
می دهند. عده ای آن را دستمایه طنز قرار 
دادند و عده ای دیگر با توجه به مشکلی که 
میان ایران و انگلیس و آمریکا وجود دارد 
چنین ترکیبی را سیاسی قلمداد کردند و 
بر این باورند کــه اگر برنده پلی آف اروپا، 
تیم اوکراین باشد که دیگر ماجرا عجیب تر 
خواهد شد. اما به زعم گروه دیگری، ایران 
در گروه خوبی قرار گرفته و معتقدند که از 

گروهش صعود خواهد کرد. 

< من مربی فوتبال هستم نه سیاستمدار
در این باره سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: 
در جام جهانی نمی توان انتظار گروه آسانی 
داشت به صعود از گروه هم فکر می کنیم و 
اگر فکر نکنیم غیرطبیعی است. به گزارش 
ایرنا، دراگان اسکوچیچ اظهار داشت: همه 
تیم ها در جام جهانی خوب هســتند. در 
گروه ما انگلیس تیم خوبی است، اما سایر 
تیم ها نیز جنگنده هستند. تالش می کنیم 
تا از گروه خود صعــود کنیم. امیدواریم و 
تیم خوبی هســتیم و باید تالش کنیم تا 
برای اولین بار ایــن اتفاق بیفتد. حریفان 
بازیکنان ما  اما  بازیکنان بزرگ تری دارند، 
هم می خواهند توانایی های خود را نشــان 
بدهند. وی درباره بزرگ نمایی حریفان در 
این گروه گفت: نــه اینگونه فکر نمی کنم. 
مقابل بحرین و عراق توانایی های خودمان 
را نشان دادیم. می خواهیم نسبت به قبل 
از گروه مان صعود  نتیجه بهتری بگیریم و 
پاسخ  فوتبال در  ملی  تیم  کنیم. سرمربی 
به این پرســش که آیا می داند رابطه ایران 
و آمریکا چگونه است، گفت: به این مسائل 
فوتبال  درباره  فقــط  و  نمی دهم  اهمیتی 
فکر می کنیم. البته داســتان هایی در این 
بین وجــود دارد، اما به آن فکر نمی کنیم. 
وی با اشاره به اینکه سه تیم اروپایی ولز، 
اسکاتلند و اوکراین یکسان هستند، گفت: 
می آیند.  مشــابهی  فوتبال  از  تیم ها  این 
منتظر صعود هر کدام از این تیم ها باشید. 
همچــون هواداران فوتبــال ایران رویای 
صعــود از این گروه را دارم و انگیزه زیادی 
داریم. وی عنوان کــرد: ماجرای صعود را 
فرامــوش کرده ایم و راه بهتــری را برای 
آماده ســازی تیم ملی باید طی کنیم. این 
موضوع خیلی مهم است. تیم ملی قدیمی 
ما هم تیم خوبی بود و برابر حریفانی مثل 
آلمان و اســپانیا بازی کرده است. می دانم 
دیدارهای ســختی داریم. در جام جهانی 
به  داشت.  آســانی  گروه  انتظار  نمی توان 
صعود از گروه هم فکر می کنیم و اگر فکر 
اســت. چالش سختی  نکنیم غیرطبیعی 
خواهیم داشــت. البته همه افراد در ایران 
این مسئله را می دانند. فقط یک بازی در 
مقدماتی باختیم، اما آن نتیجه را فراموش 
کردیم. سرمربی تیم ملی فوتبال در پاسخ 
به این پرسش که دیدار ایران و آمریکا یک 
بازی خاص اســت، گفت: هر بازی در جام 
جهانی ویژه اســت. این فوتبال است و به 
مســائل دیگر هم توجهی ندارم. وی ادامه 
داد: هیچ گروهی بدتر یا بهتر از گروه دیگر 

نیست. این مسابقات جام جهانی است. من 
مربی فوتبال هستم و تمرکزم روی فوتبال 

است و سیاستمدار نیستم. 

< تیم ملی در گروه خوبی قرار گرفت
یک کارشــناس فوتبال نیــز در این باره 
می گوید که تیم ملی در جام جهانی در گروه 
خوبی قرار گرفته اســت. مجید جاللی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره هم گروه شدن تیم 
ملی فوتبال ایران با انگلیس، آمریکا و یکی 
ســه تیم اوکراین، ولز و اسکاتلند، اظهار 
کرد: در گروه خوبی قرار گرفتیم. گروه ما 
سخت نیست و خیلی ساده هم نیست. نکته 
مهم این است که ما با مدل فوتبال آمریکا 
کامال آشنا هســتیم و می توانیم اطالعات 
انگلیس هم  زیادی بگیریم. درباره فوتبال 
تیمی  تیم سوم هم  داریم.  کافی  اطالعات 
از بیــن تیم های درجــه دو اروپا خواهد 
بود. به اعتقاد من صعــود از گروه برای ما 
شدنی اســت. البته صعود از گروه به این 
سادگی که می گوییم نیست اما اگر برنامه 
باشیم می توانیم  آماده سازی خوبی داشته 
اینکه ســایر  کنیم. ضمن  گروه صعود  از 
تیم های آسیایی را ببینید که در گروه های 
ســخت تری قرار گرفته انــد. او در ادامه 
گفت: از نظر من انگلیس یکی از بخت های 
قهرمانی در این جام است. انگلیس تیمی 
این  برابر  در حال پیشرفت است. ما حتی 
تیم می توانیم بــازی خوبی انجام بدهیم. 
بازیکنان ما در انگلیس بــازی کرده اند و 
شــرایط فوتبال این کشور را می شناسند. 
نمی کنند و  بــازی  فیزیکی  فوتبال   آن ها 
فوتبال روتین و مهارتی دارند. ما می توانیم 
برابر این تیم هم بازی خوبی انجام بدهیم. 
آمریکا هم برابر بازیکنان ما ضعف دارد و ما 
می توانیم برابر این تیم هم عملکرد خوبی 
داشته باشیم. جاللی در ادامه گفت: آمریکا 
در مقدماتــی خیلی مقتدر صعود نکرد. ما 
می توانیم حریــف خوب و قدری برای این 
تیم باشیم. تیم ما باید برنامه ریزی خوبی 
بازی های  تا  باشد  داشته  آماده سازی  برای 
خوبی انجام بدهیم. اگر در راه آماده سازی 
حداقل ۵ بازی دوستانه داشته باشیم این 

موضوع به ما کمک خواهد کرد. 

< در گروه مرگ نیستیم
یک کارشــناس فوتبال دیگر نیز می گوید 
گــروه تیم ملی ایران در جــام جهانی نه 
گروه مرگ است نه گروه زندگی و می توان 
امیدوار بود. رســول کربکندی در گفتگو 
با ایســنا، گفت: در گروهی هستیم که نه 
سخت است و نه آسان. می توان با هر دیدی 
به این گروه نگاه کــرد. نمی توان تیم ها را 

دســت کم گرفت. در حال حاضر شناخت 
زیادی از آمریکا ندارم امــا با این تیم در 
فرانسه بازی کرده بودیم. با این حال فکر 
می کنم ایران با انگلیس هماهنگ تر است. 
آن ها میل به بازی فیزیکی و توپ های بلند 
دارند که می تواند متناســب با نوع بازی 
ایران باشــد. وی با بیان اینکه ایران نه در 
گروه مرگ قرار گرفتــه و نه گروه راحتی 
دارد، گفت: ما نســبت بــه ژاپن در گروه 
بهتری قرار داریــم و می توانیم امیدوار به 

انجام سه بازی خوب باشیم. 

< در جذاب ترین گروه قرار گرفتیم
همچنین سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
می گوید ســازمان لیگ برای برنامه فصل 
از کشــورهای  می تواند  برتر  لیگ  آینده 
اروپایی الگوبرداری کند. یحیی گل محمدی، 
اظهار کرد: ابتدا باید بگویم افتخار کردیم به 
اینکه تیم ملی در جام جهانی حاضر بود و 
از طرفی به حضور علــی دایی هم افتخار 
کردیم که در این مراســم حاضر بود. این 
موضوع جای خوشحالی و افتخار برای من 
بود. دایی افتخار همه ایرانی ها اســت. در 
مجموع قرعه راحتی بــرای ایران نبود. با 
این حال فکر می کنم قرعه برای ما جذاب 
همراه  به  زیادی  و حساســیت های  است 
خواهد داشت. وی افزود: شاید جذاب ترین 
قرعه جام جهانی گروه مــا بود. برای تیم 
ملی آرزوی موفقیــت دارم و همانطور که 
مقتدرانه به جام جهانی صعود کردیم، همه 
تیم خوشــبین هستیم.  این  آینده  به  ما 
بازیکنان هم انگیزه زیادی دارند و اگر کمی 
خوش شانس باشیم و اسیر اتفاقات نشویم 
می توانیم حداقل به عنوان تیم دوم صعود 
کار  باشــیم هرچند  امیدوارم  باید  کنیم. 
سختی داریم. با این حال امیدوارانه کار تیم 
برایشان دعا  ملی را دنبال خواهیم کرد و 

می کنیم. 

< رضایت از هم گروهی با انگلیس و آمریکا
از ســوی دیگر سرپرست تیم ملی از گروه 
ایران در جام جهانــی۲۰۲۲ ابراز رضایت 
کرد. حمید اســتیلی، اظهار کرد: مراسم 
پرهیجانی بــود. قرعه مان هــم بد نبود. 
هم انگلیس و هــم آمریکا فوق العاده قوی 
هســتند. او افزود: باید بــرای دیدارهای 
بازی های  و  کنیم  برنامه ریــزی  تدارکاتی 
خوبی فراهم کنیم. گروهمان نسبتا خوب 
اســت. البته همه تیم ها قوی هســتند و 
گروه آســان نداریم. پیشکسوت فوتبال 
ایران هم معتقد اســت که قرعه تیم ملی، 
قرعه آسان تری نســبت به دیگر تیم های 
اظهار  مهدوی کیا  مهدی  اســت.  آسیایی 

کرد: فکر می کنم قرعه خوبی برای ما بود. 
به نســبت دیگر تیم های آسیایی، قرعه 
بهتری داشتیم. تیم انگلیس خوب است و 
تیمی هم که از پلی آف می آید، قرعه بهتری 
نسبت به دیگر اروپایی ها محسوب می شود. 
او افزود: من فکر می کنم ژاپن، عربستان و 
کره گروه سخت تری دارند. پیش بینی من 
این بود که با بلژیــک و برنده نیوزیلند و 
کاستاریکا هم گروه شــویم. انگلیس تیم 
خوبی اســت اما می توانیم با آن ها فوتبال 
بازی کنیم. بــا آمریکا هم برای دومین بار 
بازی می کنیم. بازی بــا برنده پلی آف هم 
بازی آســان تری نسبت به بازی های دیگر 

برای ما خواهد بود. 

< بار روانی ایجاد نکنیم
است  معتقد  ایران  فوتبال  پیشکسوت  اما 
که در این رویداد قرعه آسان وجود ندارد 
و نباید از حاال بار روانی ایجاد کنیم. محمد 
پنجعلی گفت: گروه راحت در جام جهانی 
وجود ندارد بلکه برای رسیدن به موفقیت 
باید تالش کرد. تیم خوبی داریم و بازیکنان 
با تجربه در اختیار کادر فنی قرار دارد. باید 
از این بازیکنان و کادر فنی حمایت شــود 
و زمان حرف زدن از تغییر نیســت. با این 
روند می توانیم نتایج خوبی در جام جهانی 
قطر کسب کنیم. پیشکسوت فوتبال ایران 
با اشــاره به حضور انگلیس در این گروه 
عنوان کرد: ما تیم خــالق و خوبی داریم 
اما انگلیس یک تیم قدرتی است. ولز نیز 
فوتبالی به سبک لیگ جزیره دارد. آمریکا 
شناخت زیادی نداریم اما نباید از هم اکنون 
با نام صعود بار روانی برای ملی پوشان ایجاد 
کنیم. نســل کنونی فوتبال ایران انگیزه 
 الزم برای صعود داد و باید از این نســل 

حمایت کنیم. 

< واکنش کاربران 
همانطور که عنوان شــد هم گروهی تیم 
ایران با انگلیــس، آمریکا و برنده پلی آف 
شبکه های  کاربران  طنز  دســتمایه  اروپا 

اجتماعی نیز شده است. 
دولت  ســخنگوی  جهرمی  بهادری  علی 
در این باره گفته است: »به نظرم ضروریه 
هرچه سریعتر سردار حاجی زاده و سردار 
آزمون یه جلســه همفکری با هم داشته 

باشند«. 
اما یکی از کاربران در این باره نوشته است: 
»ایران با انگلیس و آمریکا هم گروه شــد. 

خوبیش اینه کلی شعار آماده داریم «. 
استیلی  است: »حمید  گفته  دیگری  کاربر 
با  ایران  بــوده،  هر وقت توی جام جهانی 

آمریکا همگروه شده«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: 
»ایران خورد به انگلیس و آمریکا، قشنگ 

مبارزه با استکباره«. 
کاربران دیگر نوشته اند: »وسط جام جهانی، 
یه جنگ جهانی راه نندازیم صلوات«، »تو 
یه گروهی افتادیم که سردار به هرکی گل 
بزنه سپهبد میشــه«، »به ما گفته بودن 
جام جهانیه، اما این که بیشتر شبیه جنگ 
ایرانیــه جوریه که حق  جهانیه!«، »گروه 
نداریم هیچکدوم رو ببازیم، هر بازی هم که 
ببریم تا صبح باید بر طبل شادانه کوفت «، 
»بهترین کار اینه که تیم مذاکره کننده رو 
هم با تیم ملی بفرســتن همونجا فوتبال 
تماشا کنن و صحبت کنن«، »جام جهانی 
امسال رو باید بدن کویتی پور گزارش کنه«.

پرونده تصادفات جاده ای در ایام عید 
با جانباختن 663 نفر بسته شد؛بازتاب مردم 
نسبت به این موضوع در گزارش آفتاب یزد 

کارناوال مرگ!

آفتاب یزد- گروه شبکه: یکی از تلخ ترین خبرهایی 
که در نوروز ۱4۰۱ منتشر شد، خبر جانباختن 663 
نفر بر اثر تصادفات جاده ای اســت. در این راســتا 
سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک 
پلیس راهور گفته است:» از بیست و پنج اسفندماه 
تا جمعه شــب 663 نفر از هموطنان در تصادفات 
جاده ای جان خود را از دســت داده اند. البته میزان 
تلفات جانی نسبت به سال گذشته ۲3 درصد کاهش 
داشته است. توجه نکردن به جلو با 36 درصد، رعایت 
نکردن حق تقدم با ۱6 درصد و ناتوانایی در کنترل 
وسیله نقلیه با ۱۵ درصد بیشترین علت تصادف در 
تعطیالت نوروزی امسال بوده است.« اما از مهمترین 
دالیلی که باعث شده که شاهد جانباختن این تعداد 
از هموطنانمان باشیم، خودروهای ناایمن، جاده های 
خراب و بی دقتی رانندگان اســت. در این خصوص 
ســید جعفر تشکری هاشــمي رئیس کمیسیون 
عمران و حمل و نقل شــورای شهر تهران نسبت به 
 آمار تصادفات جاده ای نوروز ۱4۰۱ نوشــته اســت:

 » به دلیل نبود رقابت در تولید و ساخت خودروهای 
بی کیفیت و جاده های ناامن، ۱۷۰۰۰ نفر جان خود را 
از دست می دهند!برابر پژوهش ها و تحقیقات جهانی، 
سهم عوامل انسانی در وقوع تصادفات رانندگی بیش 
از ۸۰ درصد تخمین زده شده اما تکنولوژی و فناوری 
اطالعات به کمک سازندگان خودرو آمده تا حتی اگر 
خطای انسانی هم اتفاق افتاد جلوی حوادث مرگبار 
را بگیرد.متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود رقابت در 
تولید و ســاخت خودروهای بی کیفیت و همچنین 
جاده های ناامن، ســاالنه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر جان 
خود را از دست می دهند و ۲۰ تا 3۰ برابر این عدد، 
مجروح و معلول که عمدتــاً از افراد فعال ۱۵ تا 4۵ 
سال جامعه هستند برجای می ماند!به عبارت دیگر 
تعداد کشته شــدگان ما در حوادث رانندگی به عدد 
۲۰ در هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت می رسد و در طیف 
کشــو رهای ناایمن و پرحادثه قرار داریم.ناگفته های 
بسیاری در مورد ابعاد و زوایای پیدا و پنهان فاجعه 
تصادفات رانندگی و آمار باالی فوتی ها، مصدومان و 
معلوالن ناشی از آن وجود دارد؛ از رانندگی پرخطر 
و عدم رعایت قوانین و مقررات از ســوی رانندگان و 
سرنشینان تا وضعیت آشــفته ای که بر روند تولید 
خودروهای ناایمن و غیراستاندارد داخلی حاکم است 
و جاده هایی که بستر ساز حوادث هستند؛ بخش هایی 
از این ناگفته ها در روزها و هفته های اخیر با شجاعت و 
صراحت از سوی سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهور ناجا مطرح شده است.جدال بر سر اینکه مقصر 
اصلی کیست، جدالی بی نتیجه و به ضرر ایمنی جاده ها 
و رانندگان است؛ شاید بهترین اقدام دولت سیزدهم 
تالش های چندجانبه با مشارکت خودروسازان برای 
تولید محصوالت ایمن تر، وزارت راه برای جاده های 
امن تر، توجه به موضوعات رفتار رانندگی با محوریت 
صدا و سیما و نهایتا قوانین و مقررات سختگیرانه برای 
رانندگان بی پروا و ماجراجو توســط مجلس شورای 

اسالمی و قوه قضائیه باشد.«

< واکنش کاربران
اما جانباختــن 663 نفر از هموطنان با واکنش های 

کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است:»خیلی ها در 
ایام نوروز توی تصادف های جاده ای جان خودشون 
رو از دست دادند، ماشین ها؟، راننده ها؟، جاده ها؟، 

مقصر عزادار شدن این همه خانواده چیه؟«.
کاربر دیگری گفته است:»  هر سال بدتر از پارسال، 
چه ســازمانی پاســخگوی تصادف جاده ای و چه 
نهادی بازرسی بر استاندارد خودروهای تولید ایران 
نظارت می کند؟، کشته شدن هر فرد ایرانی فاجعه ای 
 بزرگ اســت....، به جای همایش تولید ملی، دنبال 

تفکر ملی باشید«.
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: » جاده های 
ایران استاندارد نیست، ماشین ها استاندارد نیستند، 
ولی یک دلیل دیگر هم برای مرگ و میر و تصادف 
جــاده ای وجود داره که ندیدم کســی خیلی راجع 
بهش صحبت کنه، اونهم رانندگی پرخطر هموطنانه! 
 ســبقت از سمت راســت، انداختن تو خط مقابل، 

سرعت باالو...!«.
کاربران دیگر نوشته اند:»  ۱3 روز عید واسه ما کارناوال 
مرگــه: از تصادف های جــاده ای، گازگرفتی داخل 
چادر ها تا غرق شــدن توی دریا«، »تصادف کاهش 
مرگ و میر کرونا رو جبران کرد.به نظرتون علت این 
مرگ و میر چیه؟! قانون؟ راننده؟ جاده؟ پل؟ مهندس 
راه؟ وزیر راه؟ پیمانکار؟خودرو؟ وزیرصنعت؟ پلیس؟ 
فرهنگ رانندگی؟ کرونا؟ اعصاب مردم؟«، »تصادف 
جاده ای در ایران واقعا وحشتناکه به باور من بخش 
بزرگــی از این حوادث بخاطر عدم حضور پلیس در 
راه ها هست وقتی سفر می کنین کامال این رو متوجه 
می شــین راننده ها هر کار دلشون بخواد می کنن و 
هیچ پلیسی نیست که اونها رو دنبال و متوقف کنه«، 
» رقابت تصادف با کرونا...از ابتدای تعطیالت نوروزی 
تاکنون بیش از 6۰۰ نفر در  تصادفات جاده ای جان 
باخته اند!علت را باید در جاده ها؛عوامل انسانی و یا 
خودروهای بی کیفیت جســتجو کرد؟ کرونا: فوت 
روزانه ۵۰ نفر تصادف: میانگین فوت روزانه بیش از 

۸۰ نفر«.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
سردبیر:  سید علیرضا کریمی
تهران: خیابان شهید مطهری،  ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر( 
کوچه ۲6 پالك1۰ طبقه اول واحد یک
                     امور آگهی ها: 778۲ 819 ۰91۲
   تلفن: 8 -883۲1397 نمابر: 883۲1399  
چاپ:  همشهری)۲(- تلفن: 66۲83۲4۲
توزیع: موسسه نشرگستر امروز نوین- تلفن: 61933۰۰۰ 
دفتر مرکزی یزد: بلوار۲۲  بهمن، تلفکس: ۰3۵-3۵۲46919
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی گردد

سال ۲4 | شماره 6264< اذان ظهر 13:۰8    <  اذان مغرب 19:46    <   اذان صبح فردا ۵:۲1    <  طلوع آفتاب فردا  6:47 امام علی )ع(: زهد توانگری است. یکشنبه 14 فروردین 14۰1  |

بخشد حافظ نامه  بوســه  ریَنت  ِشــکَّ لعل  چو 
باد پُرِشــکر  َمذاِق جــاِن مــن زو 

تفسیر: دولت محترم اعالم کرده: دنبال ایجاد سفر ارزان برای مردم 
است. حافظ ضمن تبریک سال جدید به دولت می گوید: کام ما همواره 

با این سخنان شیرین می شود! ضمن تبریک ســال نو چند نکته کامال جدی 
و عاری از طنز خدمت عزیزان عرض می شود. 
خبرچین در ســال جدید اصال ســر شوخی 

ندارد! 
* سال ۱4۰۰ که با همه فراز و نشیب هایش 
تمام شــد. اما دریغا که وقتــی اتاق بازرگانی 
اعالم کرد: فقر مطلق بیشــتر می شود. کافی 
بود که فکر کنیم نو شدن سال انگار به معنی 
نو شدن گرانی های بیشتر است. بهار زیباست 
 فصل شکوفه و سرســبزی زیباست اما فقط 
 نو شدن طبیعت که کفایت می کند باید طبیعت 
ما هم نو شــود باید لباس مان نو شود اسباب 
و وســیله نو به خانه ما راه یابد. همســر یکی 
از دوســتان ما به وی گفته: یخچال خونه به 
قدری کهنه شــده که کســی تعمیرش هم 
نمی کنه تا قبل سال نویی اگر یخچال خریدی 
به من تبریک ســال نو بگو. طفلی همکار ما 
ســال نو را به زنش تبریک نگفته چون توان 
خریــد یخچال نو نداشــته. االن دنبال ایجاد 
یک کریدور انساندوستانه هستیم تا با کمک 
دیگران شاید بتواند یک یخچال قسطی بخرد. 
 * در حیرتیــم این همه تالش مســئولین و 
 شب زنده داری مسئوالن و بی خوابی و بی اشتهایی 
مسئولین بخاطر حل مصائب مردم چرا منجر 
به اتفاقات خوب نشــد وضع مردم بهتر نشد؟ 
به مســئولین توصیه اکیــد می کنیم ما که 
مشکالتمان حل نشــد پس آنقدر به خودتان 
آســیب نزنید بی خوابی و شــب زنــده داری 
غصه خوری بخاطر مردم را بی خیال شوید. هر 
کاری برای مــردم بکنید مردم باز غر میزنند. 

دستتان نمک ندارد! 
*رئیس جمهور محتــرم فرمودند: یارانه 4۵ 
هزار تومانــی ارزش آن االن هفت هزار تومان 
است. حرف درستی است. با این گرانی ها یارانه 
هفت هزار تومانی تومانی )4۵ تومان سابق( که 
عددی نیست مثل خود ما چنان فقیر شدیم 

که اعتراف می کنیم عددی نیستیم! 
*ما خیلی دوست داشتیم تا قبل خاتمه سال 
۱4۰۰ خبر پایان جنگ اقتصادی را به مردم 
بدهیم و در مورد پایان جنگ اقتصادی و آتش 
بی جنگ اقتصادی با مسئولین شوخی کنیم 
و تیتر بزنیم: »حاال نوبت خوشبختیست« اما 

خبری نشد. 
*به هــر تقدیر چندان خبرخوشــی دریافت 
نکردیــم جز اینکه شــنیدیم در جام جهانی 
در گــروه نرمالــی افتادیــم. ما کــه زندگی 
نرمالی نداریم الاقل تیم مــان در گروه نرمال 
افتاده کمی دلگرم شــدیم. اما در گروه و کنار 
آمریکایی ها و انگلیسی ها بودن کجایش گروه 

نرمال است؟ خیر، خیلی هم آنرمال است!

خبرچین

ما عددی نیستیم
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

گروه سیاسی!  بازتاب حضور تیم ملی فوتبال کشورمان 
در گروه »بی« مسابقات جام جهانی 
و همگروه شدن با آمریکا و انگلیس

 
 دیالوگ 

رضا: تو با همه دخترایی که می شناسم فرق داری
یلدا: تو خیلی دختر می شناسی؟

فیلم این جا بدون من - بهرام توکلی

بررسی رفتار اسطوره فوتبال کشورمان در مراسم قرعه کشی جام جهانی 
آقای دایی! احساس غرور کردیم
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نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: س��وء مدیریت ش��هری در 
دوره قبلی مترو را با مشکالت مواجه ساخته است.مالک شریعتی 
نیاس��ردر گفتگو با مهر، افزود: ظرفیت های خوبی در مترو تهران 
وجود دارد اما مشکالتی که در حال حاضر این شرکت با آن روبرو 
اس��ت نشان می دهد که در مدیریت قبلی شهرداری تهران تقریباً 
کاری در این زمینه انجام نش��ده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه در 
زمینه هایی چون نگهداش��ت، تأمین قطعات و س��رمایه گذاری در 
دوره قبلی مدیریت ش��هری کوتاهی شده است، تصریح کرد: این 

روند بس��یار خطرناکی بود و باعث ش��ده بود تا مترو 
تهران در آستانه یک مشکل جدی قرار گیرد.شریعتی 
ادامه داد: تأمین قطعات مورد نیاز پیش بینی نش��ده 
ب��ود و در انبارها موجودی کافی نداش��تند و این در 
حالیس��ت که تأمین قطعات، از اصول اولیه مدیریت 

ناوگان و تجهیزات اس��ت و باید نهادهای نظارتی در این خصوص 
ورود پی��دا کنند.وی با اش��اره به اینکه ما همیش��ه وقتی بحرانی 
پی��ش می آید به دنبال مقصر می گردیم اف��زود: باید در خصوص 

کوتاهی هایی که ص��ورت گرفته یک پیگیری صورت 
گیرد و ما در مجلس آن را دنبال می کنیم.وی با بیان 
اینکه تالش و اراده برای جبران کاستی ها و ایجاد روند 
رو به جلو در دوره مدیریت جدید دیده می شود گفت: 
ضعفی که از گذشته به دوره جدید شهرداری به ارث 
رسیده است خیلی زیاد است و عماًل باید در این دوره خودشان را 
از زیر صفر به صفر برس��انند تا بتواند خدمات ارائه دهند و بعد به 

مسائل روز فکر کند.

 سوء مدیریت شهری مترو را با مشکل مواجه ساخته است
 جوانان  آموزش 

 بهداشت

 مکث 

 میراث فرهنگی 

 قضایی 

آموزش و پرورش شرط 
"فاصله گذاری فیزیکی" 

دانش آموزان را حذف کرد
در دس��تورالعمل وزارت آموزش وپرورش برای 
آموزش حضوری دانش آموزان از ۱۴ فروردین، 
قید شده است سه شرط »رعایت بهداشت فردی 
و بهداشت محیط، استفاده مناسب از ماسک و 
تهویه کالس های درس« قید شده و خبری از 
شرط »فاصله گذاری فیزیکی« نیست.با مصوبه 
اخیر ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، فعالیت 
حضوری مدارس از ۱۴ فروردین ماه از سر گرفته 
می ش��ود؛ این در حالی است که وزارت آموزش 
و پرورش طی چندماه گذشته، به علت نگرانی 
متخصصان امر و همچنین اولیاء توفیق چندانی 
در برگزاری حض��وری کالس های درس ولو به 
صورت پراکنده و گروه بندی شده در کالنشهرها 
نداشته و اکنون با این مصوبه، در صدد جبران 
افت یادگیری در جمعیت دانش آموزی برآمده 
اس��ت.به گ��زارش ایس��نا؛ پیرو مصوبه س��تاد 
ملی مقابله ب��ا کرون��ا، وزارت آموزش وپرورش 
دستورالعملی صادر و در آن به تصمیم ستاد ملی 
مدیریت کرونا مبنی بر ضرورت حضوری شدن 
آموزش های مدارس و دانشگاه ها به علت اهمیت 
ارتق��ای کیفیت فرآیند یاد دهی - یادگیری به 
ش��یوه حضوری و جلوگیری از اس��تمرار افت 
تحصیلی دانش آموزان، همچنین پیش��گیری 
از تبعات جبران ناپذی��ر وضعیت موجود برای 
آینده میهن عزیز اس��المی اش��اره کرد.در این 
دستورالعمل قید شده است که باید همه عوامل 
اجرایی، تربیتی و آموزشی مدارس مطابق ابالغ 
و جدول برنامه هفتگی در مدارس حضور یابند. 
همچنین تمام فعالیت های تربیتی و آموزشی 
مربی��ان، آم��وزگاران، دبیران و هنرآم��وزان در 
همه مقاطع تحصیلی و تمام دروس به صورت 
حضوری )با رعایت بهداشت فردی و بهداشت 
محیط، اس��تفاده مناسب از ماس��ک و تهویه 
کالس ه��ای درس( انجام ش��ود. ظرفیت های 
مج��ازی در ص��ورت نیاز صرفا به عن��وان ابزار 
مکمل تربیت و آم��وزش مورد بهره برداری قرار 
گیرد.درباره وضعیت حض��ور دانش آموزان نیز 
بر این مهم تاکید ش��ده است که حضور منظم 
دانش آموزان در مدرس��ه و کالس درس طبق 
برنامه هفتگی ضروری است و در صورت غیبت 
غیرموجه ایش��ان، مطابق آیین نام��ه اجرایی و 
سایر مقررات مربوطه مدارس اقدام می شود.بنا 
بر اظهارات صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت 
آم��وزش و پرورش، » تأکید س��تاد ملی کرونا 
این بوده که دانش آم��وزان به صورت حضوری 
و روزان��ه در کالس ها حض��ور یافته و تأکید بر 
این اس��ت که همه دانش آم��وزان در پنج روز 
هفته امکان استفاده از آموزش های حضوری را 
در مدارس داش��ته باشند، اما برنامه ریزی برای 
رعایت پروتکل ه��ا و نحوه حضور دانش آموزان، 
جزو اختیارات شورای مدرسه است.«همچنین 
تأکید شده است که دانش آموزان مبتال به کرونا 
ی��ا دارای عالئم ابتال به این ویروس یا داش��تن 
بیماری زمین��ه ای با تأیید پزش��ک و رضایت 
والدین می توانند از بس��تر »شاد«، آموزش های 
الزم را دنب��ال کنند.همچنین اعالم ش��ده که 
»تمرک��ز در ای��ن ابالغیه این اس��ت که همه 
دانش آموزان بای��د در کالس های درس حضور 
داشته باشند اما این تمهید هم پیش بینی شد 
که اگ��ر دانش آموزی مبتال به کرون��ا یا دارای 
عالئم کرونا بود یا دانش آموزی که دارای بیماری 
زمینه ای است، آموزش را از بستر مجازی دنبال 
کند.«هرچند مسئوالن آموزش و پرورش مدام 
بر واکسیناس��یون توصیه می کنن��د اما چون 
آموزش حضوری حق همه دانش آموزان است، 
مبتنی ب��ر همین موضوع هیچ ش��رطی برای 
حضور دانش آموزان در مدارس پیش بینی نشده 
و هیچ شخصی هیچ ش��رطی برای ممانعت از 
حضور دانش آموز در مدرسه نمی تواند بگذارد. 
همچنین ستاد کرونا هم این شرط را پیش بینی 

نکرده است.«

رشد ۵ درصدی ثبت ازدواج 
در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: 
در سال گذشته ثبت ازدواج با رشدی۵ درصدی 
 مواج��ه بوده است.حس��ن بابای��ی در گفت وگو

 با میزان، ادامه داد: تعداد ازدواج های ثبت ش��ده 
در س��ال ۱۳۹۹ برابر با ۴۶۹ ه��زار و ۶۵۰ فقره 
بوده است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ۴۹۲ 
هزار و ۹۵۲ فقره افزایش یافته است. بابایی ضمن 
اشاره به پرونده های مختومه قرارداد های داخلی 
بانک ها گفت: تعداد این پرونده ها در سال ۱۴۰۰ 
رشدی۶۹ درصدی داش��ته است و از ۵۲ هزار و 
۳۳۵ فقره به ۸۸ هزار و ۶۳۹ فقره افزایش یافته 

است.

وزارت بهداشت:
ارز ترجیحی برای تامین دارو 

حذف نشده است
به گفت��ه رئیس مرک��ز روابط عموم��ی وزارت 
بهداشت، حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و 
تجهیزات پزش��کی به وزارت بهداشت در بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ اعالم نش��ده اس��ت.به گزارش آنا، 
محمد هاشمی سرپرس��ت مرکز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت گفت: تا کنون 
حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ 
اعالم نش��ده و کماکان ارز ترجیح��ی ادامه دارد.
 او می گوی��د که در صورت ح��ذف ارز ترجیحی، 
مابه التف��اوت به جای پرداخت به تامین کننده، 
عمال ب��ه مصرف کننده انتقال خواه��د یافت. با 
استفاده از ساز و کار سازمان های بیمه گر، اعتبار 
ریالی به این س��ازمان ها پرداخت خواهد شد، به 
نحوی که با کاهش فرانش��یز پرداختی بیماران 
تغیی��ری در پرداخت بیماران نس��بت به س��ال 

۱۴۰۰ ایجاد نشود.

خانه تکانی برای استقبال
 از ماه رمضان در قوم بلوچ

در آستانه ماه مبارک رمضان اهالی شهرستان 
قص��ر قن��د در جن��وب اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان با شست و شوی وس��ایل زندگی 
در رودخان��ه کاج��و به اس��تقبال مهمانی خدا 
می رون��د. ای��ن آئی��ن س��نتی و مذهبی بین 
 اهالی اهل تس��نن این منطقه هرس��اله برگزار 

می شود./ مهر

آتش به جان گورهای ساسانی
یک کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی با انتشار 
تصاویری درباره وضعی��ت نگهداری و حفاظت 
از گوردخمه های تخت طاووس مرودش��ت که 
جزء آثار باستانی ساس��انی هستند هشدار داد 
و گفت: حاش��یه این گوره��ا محل برپایی آتش 
برای استفادۀ مواد مخدر و پختن خوراک شده 
اس��ت.به گزارش ایسنا، س��یاوش آریا وضعیت 
این آثار باس��تانی را چنین تشریح کرده است: 
"اُستودان ها )جای نگهداری استخوان مردگان( 
و گوردخمه های پساهخامنشی و ساسانی شهر 
باستانی اس��تخر در بدترین شرایط نگهداری و 
حفاظتی جای گرفته و در گوشه ای به حال خود 
رها شده اند. دس��ت اندازی ها به این یادمان های 
تاریخ��ی و فرهنگی همچنان دنبال��ه دارد.این 
گوردخمه ها که برخی به گونۀ اُس��تودان در دل 
صخره ها و برخی به گونۀ گورس��نگی روی کف 
صخره ها ج��ای گرفته اند، بدون تعیین حریم و 
نگهداری و حفاظت و حتی تابلو معرفی در کنار 
جادۀ اصلی جلو چشم و یا در گوشه ای به حال 
خود رها ش��ده اند و درون همۀ گورهای سنگی 
روی صخره ها، خار و خاش��اک و گیاه روییده و 
از ِگل و س��نگ پر ش��ده است. ترک و شکاف و 
شکس��تگی در برخی از این گورها پدیدار شده 
ک��ه خطری جدی برای این یادگارها به ش��مار 
می آید."این پژوهشگر میراث فرهنگی در استان 
فارس ادامه داد: "برخی از افراد بومی و مسافران 
بدون توجه و شناخت بر روی این یادمان ها راه 
رفته و می نش��ینند، اما بدترین این بی مهری ها 
روش��ن کردن آتش برای استفاده مواد مخدر و 
پختن خوراک در کنار این یادمان های تاریخی 
و ریختن زباله و س��بز شدن ُگل سنگ ها درون 

این گورها است.

در نخستین روزهای کاری سال 1401:
محکوم به قصاص در کردستان 

پس از 7 سال از دارمجازات 
رهایی یافت

آفتاب ی�زد: رئیس کل دادگس��تری اس��تان 
کردستان از تحقق اولین سازش در پرونده قتل 
عمد در نخس��تین روز های سال ۱۴۰۱ و نجات 
جان محکوم به قصاص پس از تحمل بیش از 7 
سال حبس توسط صلح یار فعال سنندجی خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان 
کردس��تان، حجت االسالم والمسلمین حسینی 
با اعالم این خبر اظهار داش��ت: در پی وقوع یک 
فقره قتل در شهرستان قروه و پس از تحقیقات 
اولیه توس��ط مقام قضائی و مرجع انتظامی قروه 
مشخص ش��د که فردی بر اثر نزاع جان خود را 
از دست داده است.رئیس کل دادگستری استان 
کردس��تان افزود: با تکمیل پرونده و درخواست 
قصاص توس��ط اولیای دم پرون��ده و اعالم ختم 
تحقیقات و رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری 
یک استان کردس��تان حکم قصاص قاتل صادر 
شد وی اضافه کرد: در ادامه پرونده جهت اجرای 
حکم قصاص به شعبه پنجم اجرای احکام کیفری 
سنندج ارجاع می گردد و در نهایت پس از تشکیل 
جلسات متعدد توسط صلح یار فعال سنندجی و 
خانواده مقتول و با حضور ریش سفیدان و خیرین 
محلی، این تالش ها به ثمر نشست و در آغازین 
روزهای کاری س��ال ۱۴۰۱، قاتل از دار مجازات 
رهایی یافت.حجت االسالم حسینی افزود: اولیاء 
دم با مصالحه و اخذ دیه رضایت خود را در پرونده 
اعالم نموده و با گذش��ت خ��ود موجبات رهایی 
قاتل از دار مج��ازات را فراهم نمودند.رئیس کل 
دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه در 
سال گذش��ته نیز و با تالش اعضای شورای حل 
اختالف و خیرین اس��تان، تعداد 7 فقره پرونده 
منجر ب��ه صالح و س��ازش گردی��د تاکید کرد: 
امیدواریم در سال جدید و با استفاده از ظرفیت 
باالی صلح یاران و خیرین استان کردستان، مردم 
فرهنگ دوست استان بخشش را جایگزین انتقام 
نموده و فرهنگ عفو و گذشت در جامعه بیش از 

پیش نهادینه شود. 

9 اجتماعی

آفت�اب یزد – گروه اجتماعی: یکی از آس��یب پذیرترین حوزه ها 
در کش��ور محیط زیست است. محیط زیستی که از اهمیت بسزایی 
برخوردار است اما انسان ها با آن خوب رفتار نکردند و از همه بدتر آنکه 
مسئوالن با برخی از اقداماتش��ان، نابودی هرچه سریعتر را برای آن 
خریدند. آنجا که با ساختمان سازی بی رویه فضای سبز را از بین بردند 
یا با عرضه سوخت بی کیفیت هوای کشور را آلوده ساختند. البته سد 
سازی های بی رویه شان را در کاهش آب را نمی توان نادیده گرفت. به 
طور کلی همه از مردم و مسئوالن گرفته، تمام تالش شان را به کار 
بستند تا این مهم یعنی محیط زیست را به هر طریقی از بین ببرند. با 
این حال رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس شورای اسالمی 
معتقد اس��ت که اقدامات موثری را در راستای حفظ محیط زیست 
انجام داده اند. سمیه رفیعی در گفتگو با خانه ملت در مورد اقدامات 
فراکسیون محیط زیست در سال ۱۴۰۰ گفت: ممنوعیت صید ترال 
از جمله اقدامات فراکسیون محیط زیست در مجلس یازدهم بود که 
به مدت دو س��ال از آذر ماه سال ۹۹ تا ابتدای آذر ۱۴۰۱ ادامه دارد، 
در ح��ال حاضر هم هیچ ترال صنعتی بر روی آب های دریاهای آزاد 
نیس��ت و نخواهد بود، در ادامه صید ترال مش��روط به توان و کشش 

دریاها خواهد بود.

<بررسی آلودگی هوا در ابعاد متفاوت
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
یازدهم افزود: در س��ال گذش��ته موضوع آلودگی هوا به صورت ویژه 
در ابع��اد نظارت��ی و راهکارها مورد توجه قرار گرف��ت و در آن ترک 
فع��ل ها، کوتاهی ها و قصورات در کمیس��یون کش��اورزی به عنوان 
کمیسیون تخصصی و همچنین کمیس��یون اصل نود مورد بررسی 
قرار گرفت که در روزهای آتی به جزئیات آن می پردازیم و با تصویب 
مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.وی ادامه داد: هیچ قوه ای به 
اندازه مجلس شورای اسالمی در جریان گلوگاه ها مانع اجرای قانون 
هوای پاک نیس��ت، این مسئله به واسطه فراکسیون محیط زیست و 
کمیسیون های مربوطه کارشناسی ش��ده و کامال به موضوع اشراف 
داشته که با پیگیری فراکسیون محیط زیست ردیف اعتباری مشخصی 
برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده است که به نوبه خود 
یک گام موثر برای حفظ محیط زیست به ویژه در کالنشهرها است.
رفیعی در مورد اقدامات صورت گرفته در خصوص پس��ماندها گفت: 
فراکسیون محیط زیست در سال جاری مسئله رسیدگی پسماندها را 
در دستور کار دارد، کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل و 
حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کردند، 

بی شک در سال جدید از این مسئله خروجی می گیریم.

<ورود مجلس به مسئله قاچاق خاک
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
قاچاق خاک یکی از مس��ائل مهمی بود که در س��ال گذشته در بعد 
صادرات و واردات خاک به آن پرداختیم، گزارشات متعددی مبنی بر 
وجود چنین موضوعی در شهرهای جنوبی به ویژه هرمزگان منتشر 
شد، بی تردید مجلس در س��ال جدید یک اظهارنظر جدی در مورد 
قاچاق خاک خواهد داش��ت.نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: در س��ال گذش��ته محیط زیس��ت ایران از تاالب ها تا واگذاری 
رودخانه ها با حاش��یه هایی همراه بودند به فرض مثال بر اساس طرح 
کاداستر قرار بود، تمام زمین ها نقشه برداری و صاحبان آن مشخص 
شود و بقیه که دارای سند به نام شخص خاصی نیستند به نام دولت 
سند بخورد که از جمله آنها اراضی منابع طبیعی، جنگل ها و تاالب ها 
و رودخانه ها بودند، با پیگیری های متعددی که از طرف فراکس��یون 
صورت گرفت و مشخص شد متولی اصلی منابع طبیعی از جنگل ها 
گرفته تا تاالبها و رودخانه ها س��ازمان جنگلداری است و طبق قانون 
چنین طرح و تفاهم نامه ای غیرقانونی اعالم شد، سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور هر آنچه به صورت رسمی واگذار شده بود را باز پس 

گرفت و به سازمان جنگل ها بازگرداند.

<بررسی قاچاق حیوانات در فراکسیون محیط زیست
وی یادآور ش��د: فراکسیون محیط زیس��ت در سال گذشته مباحث 
مربوط به قاچاق و حمایت از حیوانات را با جزئیات مورد بررسی قرار 
داد و همچنین جلسات متعددی با حامی حیوانات برگزار و مقرر شد 
سال جاری به نتایج کلی تری در این راستا برسیم.رفیعی با اشاره به 
مسئله سد چم شیر گچس��اران گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد 
طبق آمارهای ساالنه به  طور میانگین از ۵7۴ میلی متر بارش باران 
برخوردار است وجود اینگونه بارندگی ضرورت احداث سدها را در این 

استان بیشتر می کند اما احداث آن با موافقان و مخالفانی روبرو است، 
ورود مخالفان به س��د چم شیر، از جنبه زیست محیطی به موضوع 
نگاه کرده و می گویند به دلیل س��ازه منطقه ای و شوری آب احتمال 
تکرار تجربه تلخ س��د گتوند پس از آبگیری سد چم شیر وجود دارد 
و نس��بت به آینده این سد هشدار می دهند و اما موافقان با اشاره به 
اینکه برای احداث این سد بیش از ۲۰ سال پژوهشهای کارشناسی از 
سوی محققان دانشگاههای بزرگ کشور انجام شده تاکید می کنند که 
بررس��ی ها نشان می دهد نه تنها اقدامات کارشناسی روی آن صورت 
گرفته بلکه در سال جدید بارگذاری می شود که با امضای نمایندگان 

فرآیند رسیدگی خود را شروع خواهد کرد.

<نظارت بر اجرای صحیح قانون حفاظت
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم در 
ادامه یادآور ش��د: پیگیری س��اماندهی و مدیری��ت و مقابله با ورود 
گونه ه��ای غیربومی و مهاجم به آب های کش��ور، نظ��ارت بر اجرای 
صحیح قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کش��ور، پیگیری 
عملکرد اعتبارات طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای از سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، پیگیری موضوع بن��د کمال خان، هیرمند 
و هامون سیس��تان از دس��تگاههای ذیربط، پیگیری اصالح اسامی 
تاالب های اینچه و شور در آیین نامه قانون فوق، مکاتبه در خصوص 
جلوگیری از تخریب زیستگاه های جنگل های حرا در بندر دیر استان 
بوش��هر، مکاتبه در خصوص جلوگیری از تخریب پارک ملی نایبند 
در اس��تان بوش��هر، پیگیری توقف طرح مخرب موسوم به بایوجمی 
در ت��االب انزل��ی، مکاتبه با ق��وه قضائیه در خص��وص جلوگیری از 
اجرای طرح گردش��گری آشوراده، پیگیری خسارات زیست محیطی 
کارخانجات کانس��ار خزر و ش��ورابه ید گلس��تان جهت اصالح این 
صنعت، پیگیری موضوع جلوگیری از واگذاری سند مالکیت تاالب ها 
از سازمان ثبت اسناد و بازگشت آن به مرجع قانونی، مکاتبه با دیوان 
محاسبات در خصوص بحث واگذاری اراضی پارک ملی بمو و ساخت 
و ساز در شهرک صدرا، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای 
خ��زر، پیگیری اصالح و تصویب پروتکل تنوع زیس��تی دریای خزر، 
نظ��ارت قانون ه��وای پاک بر اجرای صحی��ح از جمله اقدامات مهم 
فراکس��یون طی یکسال گذشته بود.رئیس فراکسیون محیط زیست 
در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: در طول یکسال 
اخیر فراکسیون محیط زیست۱۳ جلسه با شهردار تهران و ۱۴ بررسی 
اس��ناد باالدستی مرتبط با قانون پسماندها برگزار کرد، این جلسات 
در س��ال   جاری ادامه خواهد داشت، امیدوارم نتایج آن را در کاهش 

معضالت محیط زیستی شاهد باشیم.

 عضو فراکسیون محیط زیست:

هیچ قوه ای به اندازه مجلس مانع اجرای قانون هوای پاک نیست

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی با اشاره به برنامه های 
این س��ازمان در سال جدید برای کوچ عشایر گفت: اگر زمان ورود و 
خروج دام، ظرفیت دام و مدت استفاده از مرتع را رعایت نکنیم، از نظر 
زیست محیطی منجر به فرسایش خاک، افزایش روان آب می شود.ترحم 
بهزاد در گفت وگو با ایسنا، درباره برنامه های سازمان منابع طبیعی در 
سال جدید برای کوچ عشایر گفت: کوچ یکی از مهمترین موضوعات 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و هر سال برنامه هایی 
در این زمینه تدارک دیده می ش��ود. در این راستا در اسفند ماه سال 
۹۹ اولین بار بود که دستورالعملی با عنوان دستورالعمل مدیریت چرا، 
کنترل پروانه چرای دام و س��اماندهی کوچ تدوین و به اس��تانداران، 
سازمان جهاد و کشاورزی استان ها، مدیران کل منابع طبیعی استان ها 
و سازمان امور عشایر در راستای اجرای بهتر چرا برای حفظ منابع آب 
و خاک، تقویت افزایش پوشش گیاهی، آمایش سرزمین و جلوگیری 
از تخریب سرزمین، جلوگیری از چرای زودهنگام و کنترل افرادی که 
فاقد پروانه چرا هس��تند، ابالغ شد.وی افزود: اسفندماه سال گذشته 
این دستورالعمل با امضای وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور، تمام 
استانداران و... در راستای اهمیت و برخورداری از بحث مرتع مکاتبه ای 
انجام شد و وزیر کشور هم این دستورالعمل را به تمام استانداران ابالغ 
کرد. نشس��ت هایی نیز در گروه ستاد ملی کوچ برگزار شد و استان ها 
نیز با محوریت استانداران، معاونت امنیتی و سیاسی استان ها،  روسای 
سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، اداره کل امور عشایر، 
پلیس راهور،  فرمانده انتظامی ناجا، دادستان استان، اداره هواشناسی، 
مدیرکل صدا و س��یما و... در این موضوع ذی نفع هستند.بهزاد ادامه 
داد: در دس��تورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به چند محور اشاره شده 
است؛ یکی بحث تشکیل کارگروه مدیریت چرا با محوریت استانداران 
و دبیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان ها بود. موضوع 
دیگر تخصیص بیشتر اعتبارات از طرح احیا و اصالح مراتع برای پروژه 
مدیریت چرا و... بود همچنین اعمال ُقرق برای سال های خشکسالی 
و پیش��گیری از گرد و خاک، برخورد قضائی با متخلفان بهره برداری 
غیر مجاز، همکاری اس��تانداران در آگاهی بخش��ی نسبت به ضوابط 

بهره برداری به منظور پیشگیری از افزایش تخلفات عالوه بر آن موضوع 
تامین علوفه از سوی س��ازمان امور و عشایر ایران برای جلوگیری از 
کوچ زودهنگام بود که در این راستا هم مکاتباتی انجام و نشست هایی 

برگزار شده است.

<سه شاخصه مهم مدیریت چرای دام
وی با اشاره به اهمیت سه موضوع در حوزه مدیریت چرا گفت: زمان 
ورود و خروج دام، ظرفیت دام و مدت استفاده از مرتع سه موضوع مهم 
در بحث مدیریت چرا است. اینکه چه زمانی دام وارد و چه زمانی خارج 
شود، با چه تعداد دامی با توجه به تولید علوفه وارد مرتع های کشور 
ش��ود و چه مدت از این مرتع استفاده کند.مدیر کل دفتر امور مراتع 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: بیشترین بحث ما هم 
سیستم چرای متناوب است که باید به صورت چرخشی در مرتع انجام 
شود. با فرماندهی انتظامی کل کشور، پلیس راهور کل کشور،  رئیس 
س��ازمان صدا و سیما، دادستان کل کش��ور و... مکاتباتی در راستای 

اجرای شدن این دستورالعمل انجام شده است.

<چالش کوچ ماشینی
بهزاد تاکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی در سنوات 
گذشته باید مدیریت چرا رعایت شود. در این راستا هم باید تامین دام 
صورت گیرد. مهمترین موضوعی که اکنون در زمینه کوچ مطرح شده 
این اس��ت که کوچ از حالت پیاده به ماشینی تبدیل شده است. قبال 
۴۵ روز طول می کشید که از مراتع قشالقی به مراتع ییالقی برسند اما 
اکنون طی۲۴ ساعت با  کوچ ماشینی از قشالق وارد ییالق می شوند. 
در این زمینه بحث هایی مانند دامداران فاقد پروانه مطرح اس��ت که 
بای��د طبق تبصره ۲ م��اده ۴7 با آنها برخورد ش��ود. وی اضافه کرد: 
عواملی منجر به چرای زودهنگام می ش��وند مانند کمبود آب، گرمی 
هوا و  پش��ه ای که می تواند منجر به کشته شدن دام شود و به همین 
دالیل چرای زودهنگام انجام می شود. در عین حال مراتع ما هم بر اثر 
تخصیص اراضی یا توسعه کش��ور، تغییر کاربری داده اند و به همین 

دلیل مراتع میان بند را از دست داده ایم. در این زمینه باید یک شورای 
ملی کوچ تشکیل شود، اما کلمه مرتع برای برخی مسئوالن کلمه ای 
نامانوس است و زمانی که بحث گرد و غبار و سیل اتفاق می افتد، این 

موضوع مطرح می شود.

<اعتبار ناکافی برای مدیریت مراتع
مدیر کل دفتر امور مراتع س��ازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه 
کرد: کل اعتباری که سال گذشته داشتیم، دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
توم��ان بود. حال چگونه با این اعتب��ار بر این عرصه مدیریت کنیم؟ 
ضروری است که در این زمینه اعتباراتی تامین و در گلوگاه ها اکیپ 
ثابت و گشت مراقبت سیار ایجاد شود. با توجه به گستردگی عرصه 
مرتع که بیش از ۵۲ درصد س��طح کش��ور را تش��کیل می دهد، به 
اعتبارات بیشتر برای این حوزه نیاز است.وی درباره مناطق انجام کوچ 
گفت: یک درون کوچ و یک برون کوچ داریم؛ استان های برون کوچ از 
جمله اس��تان های زاگرسی کشور که ۱۰ استان هستند و بیشترین 
ک��وچ ب��ا توجه به ای��الت و طوایفی ک��ه وج��ود دارد، در آنجا انجام 
می شود. استان های بوشهر، فارس، ایالم، لرستان، اصفهان، خوزستان، 
کرمانشاه، همدان و... درگیر این مسئله هستند. استان هایی هم مانند 
آذربایجان ش��رقی، اردبیل، گیالن هم منطقه بندی کردیم و در این 
مناطق برون کوچ داریم. در اس��تان هایی مانند گلس��تان و خراسان 
ش��مالی برون کوچ انجام می ش��ود.مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری با اش��اره به اس��تان های درون کوچ اظهار 
کرد: یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و مازندران از جمله 
این استان ها هستند. اکنون بیشتر از استان بوشهر، خوزستان و ایالم و 
قسمت جنوب فارس کوچ شروع شده است. استان های هرمزگان هم 
به سمت هزار و الله زار کرمان می روند که این کار را شروع کرده اند و 
از جیرفت و کهنوج هم به ارتفاعات هزار والله زار کرمان می روند.بهزاد 
درباره تبعات بی توجهی به زمان مناسب کوچ گفت: اگر زمان ورود و 
خروج دام، ظرفیت دام و مدت استفاده از مرتع را رعایت نکنیم، منجر 
به کاهش تولید علوفه، از بین رفتن ترکیب پوششی می شود و از نظر 
 زیست محیطی نیز فرسایش خاک، افزایش روان آب و هدر رفت آب را 

در پی دارد.

قاس��م رستم پور رئیس دبیرخانه ش��ورای عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نقاط 
محروم که دارای ضریب ۹،۸ و 7 هس��تند مش��خص اس��ت و بحران اش��تغال در آن جا وجود دارد.به 
گزارش برنا، وی با اش��اره به اینکه ممکن اس��ت نقطه ای فقیر باشد اما اشتغال بحرانی نباشد چرا که 
جمعیت سالمند بیش��تری دارند و اکثرا شرایط اشتغال ندارند، افزود: دو مسیر برای پیدا کردن نقاط 
بحرانی اشتغال وجود دارد که یکی از آمارهای ملی و دیگری ارتباط با استان هاست.رستم پور گفت: 
به اس��تاندارها و ادارات کل استان ها ابالغ شده است که از نظر خودشان نقاط بحرانی اشتغال را اعالم 
کنند.رئیس دبیرخانه ش��ورای عالی اشتغال وزارت کار ادامه داد: در آمار ها ما تعدادی بیکار و تعدادی 
شبه بیکار داریم که نهاد های رسمی تنها افراد بیکار را می بینند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند.
وی بیان کرد: افراد ش��به بیکار کس��انی هس��تند که کم درآمد، ناقص ناپایدار و.. هستند که این افراد 
ش��اغل اند اما یا درآمد کافی ندارند و یا نا امید از یافتن کار هس��تند که حتی این افراد هم در خانواده 
بیکار حس��اب می شوند.رستم پور افزود: افرادی هستند که خواسته بیکار اند و جز آمار رسمی حساب 
نمی ش��وند.وی با اشاره به اینکه شهرستانی را رفتیم که خانم ها سرگذر می ایستادند که مثل کارگران 
کار کنند، افزود: چنین مواردی در آمار رس��می بیکار نیس��تند چون ش��اغل اند ام��ا از نظر ما چنین 
وضعیتی از نوع موارد بحرانی اشتغال است.رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار بیان کرد: 
به شهرستان هایی که از نظر اشتغال اوضاع خوبی ندارند تیم کارشناسی می فرستادیم. در زمان استقرار 
وزارت خانه جدید به ۴۶ شهرستان سفر کردیم و ۲۰۸ بنگاه مشکل دار را مشاهده کردیم.وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر معموال مناطق مرزی بیشتر با وضعیت بحرانی اشتغال مواجه اند چرا که دارای 
 جمعیت قابل توجهی نیز هس��تند، افزود: ۱۲۰ شهرستان و ۱۶ استان مرزی داریم که نصف کشور را 

دربردارند.

علوی با انتقاد از عملکرد دستگاه های مختلف در معرفی اماکن گردشگری شهر تهران، این شهری را برای 
گردشگران ناشناخته توصیف کرد.به گزارش برنا؛ سید احمدی علوی با اشاره به اینکه موضوعات فرهنگی 
یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری تهران است، گفت: عملکرد منطقه فرهنگی عباس آباد در ایام 
نوروز قابل تقدیر است و الزم است تا اینگونه برنامه های فرهنگی در سایر نقاط تهران تداوم داشته باشد.وی 
افزود: ارائه برنامه های متنوع فرهنگی و برگزاری تورهای گردشگری در ایام نوروز و پذیرایی از میهمانان 
نوروزی شهر تهران در بهترین شرایط و باالترین کیفیت توسط منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد 
در این ایام جای تقدیر و تشکر دارد.علوی ادامه داد: برج میالد و مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس نیز 
در کنار عباس آباد توانستند عملکرد مناسبی داشته باشند اما مابقی اماکن گردشگری متعلق به مدیریت 
ش��هری عملکردشان در حد دوران فروکش کردن ش��یوع کرونا نبود.وی بر لزوم برنامه ریزی و طراحی 
مدل های مختلف گردشگری جهت معرفی و جذب گردشگر تاکید کرد و افزود: تا زمانی که ما نتوانیم این 
اماکن را به گردشگران معرفی کنیم و از ظرفیت رسانه های نوین مانند اینستاگرام برای جذب گردشگر 
اقدام کنیم، در جذب گردشگر موفق نخواهیم شد.رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران یادآور شد: 
تهران اماکن گردشگری و تفریحی زیادی دارد که اکثر مردم این شهر آنها را نمی شناسند و همین امر 
منجر شده تا تهران یک شهر گردشگر فرست باشد تا گردشگر پذیر.وی خاطرنشان کرد: شهرداری فرصت 
نوروز ۱۴۰۱ را از دست داد و الزم است از همین امروز با هماهنگی کمیته گردشگری شورا و راه اندازی 
سازمان یا معاونت گردشگری برای نوروز ۱۴۰۲ و جذب گردشگر در تمام سال برنامه ریزی کند.علوی 
همچنین به حضور گردشگران در ۳ مجموعه برج میالد، دریاچه شهدای خلیج فارس و اراضی عباس آباد 
متعلق به شهرداری تهران گفت: در نوروز امسال گرچه گردشگران در این اماکن حضور یافتند اما مدیریت 

شهری در انتقال اهداف فرهنگی مدنظر به گردشگران نتوانست انتظارات را برآورده کند.

 تبعات زیست محیطی کوچ بی موقع

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران مطرح کرد:رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون:

شهرستان های مرزی
 بحرانی ترین نقاط از نظر اشتغال هستند

تهران شهری ناشناخته
 برای گردشگران
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آفتاب یزد: رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: 
از ظرفیت ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
در جهت حمایت تولید، اشتغال و همچنین کمک به 
شرکت های دانش بنیان اســتفاده می شود. غالمعلی 
دهشیری در دیدار با آیت اهلل مدرسی، امام جمعه بخش 

مرکزی یزد، اظهار داشت: ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در اســتان یزد با مشــارکت و همراهی همه بخش های دولتی و 
تشکلهای اقتصادی در سال گذشته ۲۴ جلسه منظم و مستمر برگزار 

کرد تا با تجمیع همه ظرفیت های موجود، تحت لوای 
حمایت حقوقی و قضائی، گره از کار تولید و اشتغال 
بگشاید و از مسیر تولید، مانع زدایی نماید. وی با اشاره 
به نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« تصریح کرد: در سال جاری نیز تالش 
خواهد شد تا همه ظرفیت ها در مسیر تحقق شعار سال بسیج شوند 
تا منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای رئیس قوه قضائیه اجرایی 
گردد.  این مقام قضائی به راه اندازی سایت حامی برای حذف همه 

واســطه ها و تسهیل ارتباط اربابان صنایع و صاحبان ِحَرف با ستاد 
اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی اشاره کرد و بیان داشت: دادگستری 
در مسیر تحقق شعار سال تمام قد در میدان عمل ایستاده است. وی 
افزود: در سال گذشته ۳۷۰ درخواست شرکت ها و واحدهای تولیدی 
در ســامانه حامی، ثبت ۲۷۲ مورد آن پس از بررسی کارگروه اولیه 
در صحن عمومی ستاد طرح و منجر به صدور ۲۳۹ مصوبه گردید. 
دهشیری خاطرنشان کرد: البته مشکل ۲۱ شرکت نیز با مکاتبه حل 

شد و ۵۵ درخواست دیگر نیز در دستور رسیدگی قرار دارد.

دستگاه قضائی، حامی واحدهای صنعتی، تولیدی و شرکت های دانش بنیان است

آفتاب یزد - گروه اقتصادی: آیا یوان می تواند به یک 
ارز ذخیره جهانی کلیدی تبدیل شود؟ فرارو- کن موک؛ 
او استاد اقتصاد بازنشســته از دانشگاه کاپیالنو در کانادا 
است و بیش از سه دهه در آنجا تدریس کرده است. او ۳۳ 
سال نظریه های اقتصادی، سیاستگذاری عمومی و جهانی 
شدن را در سطح دانشگاه تدریس کرده است. او در سال 
۲۰۱۵ میالدی کتابی را با عنوان »ظهور اقتصادی چین 
و تاثیر جهانی آن« نوشــت. دومین کتــاب او با عنوان 
»کشورهای توسعه یافته و تاثیر اقتصادی جهانی شدن« 
توسط انتشارات »پالگریو مک میالن« منتشر شده است. 
او به مدت پنج سال به عنوان اقتصاددان با دولت کانادا در 

بریتیش کلمبیا همکاری کرده است. 
یوان واحد پول چین به عنــوان یک رقیب برای تبدیل 
شــدن به یک ارز ذخیره کلیدی جهانی همتراز با دالر 

آمریکا و با پیشی گرفتن از یورو، ین و پوند بریتانیا معرفی شده است. 
با این وجود، آیا این امر امکان پذیر است؟ 

با توجه به اینکه چین بزرگترین کشــور تجاری است و حدود ۱۲۵ 
کشور آن را بزرگترین شــریک تجاری خود می دانند احتماال پاسخ 

مثبت است. 
به گفته اداره کل گمرک چین، ارزش تجارت آن کشــور در ســال 
۲۰۲۱ میالدی حدود ۶ تریلیون دالر بود. اگر چین و شرکای تجاری 
آن توافق کنند که از ارزهــای مربوطه خود برای معامالت دوجانبه 
استفاده کنند تقاضا برای یوان به شکلی نجومی افزایش خواهد یافت. 
این امر حرکت یوان را به سمت تبدیل شدن به یک ارز ذخیره کلیدی 

جهانی تسریع می کند. 
در واقع، اینکه یوان یک ارز اصلی جهانی است یا به عنوان جایگزینی 
برای دالر آمریکا عمل می کند لزوما چیز بدی نیست. به عنوان مثال، 
شــرکای تجاری که از ارزهای یکدیگر برای تسویه سرمایه گذاری و 
سایر تعامالت استفاده می کنند هزینه های مبادله را کاهش می دهند، 
نوسانات نرخ ارز را به حداقل می رسانند و تحریم های ایاالت متحده 

را دور می زنند. 

< تاثیر تحریم های آمریکا
تحریم ها علیه کشورهایی که از دید آمریکا با رفتاری »غیردوستانه« 
قلمداد می شوند نه تنها بر کشورهای هدف بلکه بر اقتصادهای جهانی 
از جمله آمریکا تاثیر مخربی داشــته اند. آخرین نمونه آن است که 
ایاالت متحده و متحدان اروپایی و آسیایی آن روسیه را به دلیل حمله 

علیه اوکراین تحریم کردند. 
تحریم های سخت نه تنها اقتصاد روسیه را فلج می کند بلکه به سایر 
اقتصادها از جمله اقتصادهایی که روســیه را تحریم کرده اند آسیب 
می رســاند. قیمت نفت و مواد غذایی افزایش یافته و خطر بروز یک 

رکود جهانی وجود دارد. 
به عنوان مثال، در ایاالت متحده و اروپای غربی بسیاری از خانواده ها 
بین غذا خوردن و گرم نگه داشتن خانه خود انتخاب دشواری را انجام 
می دهند. اگرچه اقتصاد غرب در حال رشد است، اما تعداد افراد فقیر 
و بی خانمان افزایش یافته است که نشان می دهد رشد به طور عادالنه 

توزیع نشده است. 

< یوان به عنوان وسیله مبادله
شاید به دلیل تاثیر تحریم های ایاالت متحده بر اقتصادهای مختلف 
است که برخی از کشورها دالر آمریکا را کنار می گذارند و یوان را در 
تسویه حســاب های تجاری می پذیرند. اخیرا گفته شد که عربستان 

سعودی در حال نهایی کردن قراردادی با چین برای تسویه معامالت 
نفتی به یوان است. 

به همان اندازه قابل توجه بانک مرکزی چین )PBOC( اعالم کرده 
کــه حدود ۷۰ بانک مرکزی در سراســر جهان یــوان را در زمره ارز 
ذخایر خارجی خود در ســال ۲۰۱۹ میالدی قــرار داده و نگهداری 
کرده اند. با ادامه رشد اقتصاد چین، این تعداد کشورها مطمئنا افزایش 
خواهند یافت. یکی دیگر از عواملی که کشورها را به نگهداشتن یوآن 
ترغیب می کند ترس از این اســت که آن ها ممکن است هدف بعدی 

تحریم های ایاالت متحده باشند. 

< چالش های یوان به عنوان ارز جهانی
با این وجود، برخی اســتدالل می کنند که بین المللی شدن یوان به 
اندازه دالر آمریکا در درجه اول به دلیل ســاختار حاکمیتی و توسعه 
چین چالش برانگیز خواهد بود. حکومت تک حزبی، فقدان حق رای 
همگانی و فقدان یک ســازوکار منظم و مسالمت آمیز انتقال قدرت 

باعث نگرانی در مورد ثبات سیاسی چین شده است. 
چالش دیگر آن اســت که یوان به طور کامل قابل تبدیل نیســت. 
بنابراین، برای نقل و انتقاالت وجوه برون مرزی مشکل ایجاد می کند. 
همچنین، مدل توسعه اقتصادی چین با نئولیبرالیسم نیز هماهنگ 

نیست. 

< ثبات سیاسی
ثبات سیاسی در تعیین پذیرش یک ارز مهم است، زیرا حداقل ریسک 

سیاسی را به همراه دارد. نمونه مورد نظر دالر آمریکا است. 
ایاالت متحده از نظر سیاســی کشوری همراه با هرج و مرج به نظر 
می رســد، زیرا دو حزب اصلی با یکدیگر می جنگند و باعث ایجاد 
اختالف بین گروه های ایدئولوژیک یا نژادی می شوند. با این وجود، 
سیســتم حاکمیتی آمریکا از نظارت و ایجاد تــوازن قوا در میان 
قوای مجریه، مقننه و قضائیه برخوردار اســت و همه قوا را ملزم به 
پاســخگویی می کند. به عنوان مثال، رئیس جمهور تنها می تواند 
سیاست هایی را اجرا کند که در حیطه اختیاراتی است که بر اساس 
قانون اساســی به او محول شده اســت. کنگره از اختیارات نظارت 
بر او برخوردار اســت و قدرت رئیس جمهــور را محدود می کند. 
به بیان ســاده، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دولت ایاالت 
متحده به این زودی ســقوط خواهد کرد صرف نظر از آن که شاید 
سیاست های نهادهای آن کشــور ممکن است خالف این را نشان 
دهند. این یکی از دالیلی اســت که دالر آمریکا همچنان پناهگاه 
امنی برای ســرمایه گذاران و پس اندازکنندگان جهان خواهد بود. 

ثابت شــده که دالر آمریکا ذخیــره خوبی برای حفظ 
ارزش پول و سرمایه است. 

بنابراین، ســوال این اســت که آیا چین می تواند همان 
سطح اطمینان را برای یوان ارائه دهد؟ بسیاری در غرب 

می گویند خیر. 
با این وجود، به نظر می رسد که حزب کمونیست چین اگر 
نگوییم محبوبیت خود را در میان جمعیت چین افزایش 
داده با این وجود، می تواند محبوبیت خود را حفظ کند. 
دلیل اصلی برای آن سطح باالی پشتیبانی، انعطاف پذیری 
و سازگاری حزب کمونیست چین با شرایط است. به این 
معنا که حزب از زمان مائوتسه تونگ به »بازآفرینی« خود 
ادامه داده و به نیازها و خواسته های مردم آن کشور پاسخ 

می دهد. 
بنابراین، اگر حزب به تکامل خود ادامه دهد احتماال برای 
مدت بســیار طوالنی در قدرت خواهد بــود. در واقع، حتی می توان 
استدالل کرد که حزب کمونیست چین یکی از معدود احزاب سیاسی 
در جهان از جمله احزاب غربی است که عمال وظایف امانتداری خود 

را انجام می دهد. 
برای مثال، حزب کمونیست چین وعده داد که فقر وخیم را ریشه کن 
کند و این کار را نیز انجام داد. در غرب، دولت ها در مورد کاهش فقر 
یا تغییرات آب و هوایی صحبت می کنند، اما در عمل کار زیادی انجام 

نمی دهند. 
از این منظر، حزب کمونیســت چین نشان داده است که نظام تک 
حزبی می تواند به ثبات سیاســی دســت یابد. از این نظر، یوان یک 
وســیله قابل قبول مبادله و ذخیره ارزش است که راه را برای تبدیل 

شدن به یک ارز ذخیره جهانی هموار می کند. 

< اصالحات اقتصادی، تبدیل ارز
چین رویکردی تدریجی در اصالحات اقتصادی در پیش گرفته و ارز 
خود را آزادانه شناور می کند تا از اشتباهات پرهزینه در سیاستگذاری 

و از شوک های جهانی جلوگیری کند. 
از بسیاری جهات، چین هنوز در منحنی یادگیری اصالحات اقتصادی 
بــه ویژه تبدیل اقتصاد بازار اجتماعی خــود به اقتصاد بازار خصوصی 
است. حفظ بنگاه ها و بانک های دولتی در کنترل دولت به عنوان عامل 
تثبیت کننده اقتصادی و اجتماعی عمل کرده اند، زیرا قیمت های مقرون 
به صرفه ارائه می کنند و از فروپاشی سیستم مالی جلوگیری می کنند. 
خصوصی سازی شرکت های دولتی در چین می تواند هزینه های انرژی 
یــا حمل و نقل را افزایش دهد. این امر به نوبه خود می تواند منجر به 
نابسامانی اقتصادی و نارضایتی اجتماعی شود. به همین منظور است که 
چین در این زمینه محتاطانه عمل کرده است. با توجه به شناور نکردن 
آزادانه یوان، این اقدام تا حد زیادی به منظور حفظ رشــد صادرات و 
جلوگیری از جمله صندوق های تامینی خارجی به رنمینبی است. یک 
یوان آزادانه شــناور می تواند به خوبی باعث افزایش ارزش آن شود. در 
نتیجه، چین مزیت قیمت گذاری را از دست خواهد داد. یک یوان کم 
ارزش، حمله به آن را دشــوار می کند، به ویژه زمانی که چین بیش از 
۳.۲۵ تریلیون دالر ذخایر خارجی دارد. عالوه بر این، بدهی بین المللی 
چین کمتر از ۲ تریلیون دالر است. بنابراین، چین منابع بیش از اندازه 

کافی برای پرداخت بدهی های خارجی خود دارد. 
نتیجه منطقی چنین تحلیلی سبب می شود تا در پاسخ به این پرسش 
که آیا یوان می تواند به عنــوان یک ارز ذخیره همتراز با دالر ایاالت 
متحده مطرح شــود بگوییم که مسئله بر سر زمان است و نه درباره 

امکان اجرا شدن آن.

اقتصادی

به دنبال اعتراض امام جمعه شیروان به هدیه ۸۰ میلیون تومانی 
معاون وزیر راه و شهرسازی به دو دختر بچه که به استقبال او آمده 

بودند، وزیر راه و شهرسازی دستور پیگیری صادر کرد. 
به گزارش ایسنا، پس از آنکه امام جمعه شیروان به فرزاد نجات نیا، 
معاون وزیر راه و شهرسازی اعتراض کرد و گفت که او در سفر به 
شیروان خراسان شمالی نسبت به ناهار مرغ و ماست انتقاد کرده و 
به دو دختر که به استقبال او آمده بودند ۸۰ میلیون تومان جایزه 
داده است، رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی دستور پیگیری 

صادر کرد. 

بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت راه و شهرســازی، مشــاور وزیر 
و مدیرکل حــوزه وزارتی در پیامی توئیتری از دســتور وزیر راه 
 و شهرســازی در خصوص تذکر امام جمعه شهرســتان شیروان 

خبر داد. 
علی جعفری، مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در حســاب 
کاربری خود در یکی از شــبکه های اجتماعی نوشــت: »حســب 
دســتور وزیر محترم راه و شهرســازی، تذکر صحیح امام جمعه 
محترم شیروان در حال پیگیری است. یقینا انجام چنین خطایی 
که باعث بدبینی مردم و ســرخوردگی جریان انقالبی نســبت به 

دولت مردمی است، قابل گذشت نخواهد بود.« 
بنا بر این گزارش حجت االســالم حسین تکمیلی، روز جمعه در 
مراســمی با حضور فرزاد نجات نیا خطاب به او گفت که نســبت 
به ناهار مرغ و ماســت مزاح کردید که ما آن را به عنوان شوخی 
برداشــت کردیم اما از هدیه به دو دختر که به استقبال شما آمده 
بودند مبنی بر ســفر کربال همراه با خانواده که حدود ۸۰ میلیون 
تومان هزینه خواهد داشــت ناراحت شدم. منبع این پول از کجا 
تامین شــده اســت؟ اگر از جیب شخصی اســت ما برایتان کف 

می زنیم و تشکر می کنیم اما اگر دولتی است این حق را نداریم.

بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ۱۴۰۱ در 
حالی حذف شد و مسئوالن مربوطه نسبت به آن ابراز بی اطالعی 
کرده اند که پیگیری ها نشان می دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد 
مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف 

شده است.
در ۱۴ اســفندماه ۱۴۰۰ مجلــس به دولت اجــازه داد ۹۶ هزار 
دســتگاه اقالم خودرویی و ماشین آالت وارد کند که در بین آنها 
۷۰ هزار دســتگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و 
۲۰ هزار دســتگاه خودرو ســواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی 

وجود داشت.
اما قانون بودجه ۱۴۰۱ در پایان اســفند ۱۴۰۰ توســط مجلس 
به دولــت ابالغ و در فروردین ۱۴۰۱ از ســوی رئیس جمهور به 
دستگاه های اجرایی ابالغ شد. بررسی قانون از این حکایت داشت 
که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی ســواری نیست 

ولی سایر اقالم وارداتی پابرجا مانده است.
اعالم این خبر با واکنش مجلس مواجه شــد و رشیدی کوچی با 
ابراز تعجب از این موضوع اعالم کرد که حذف واردات خودروهای 
ســواری در بودجه ۱۴۰۱ علیرغم مصوبه مجلس و تائید شورای 
نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیئت رئیس مجلس 

و شخص رئیس جمهور پیگیری خواهد کرد.
ایســنا موضوع را از ســازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد و مدیر 

روابط عمومی این ســازمان اعالم کــرد که این تغییر ارتباطی به 
ســازمان برنامه و بودجه نداشــته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس 

و قبل از ابالغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه مورد بررسی قرار 
گرفت که نشــانی از حذف واردات خودروهای ســواری نداشت و 
همان طور که نماینده مجلس اعالم کرده بود، مصوبه مجلس مورد 

تائید شورای نگهبان بوده است. 
در متن ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۷ آمده است که در بند 
الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای 
بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط 

واردات از جمله منشــاء داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت 
ردیف... جدول شماره )۵( ابهام دارد که  پس از رفع ابهام اظهارنظر 

خواهد شد. 
اما بررسی ها نشــان می دهد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار 
دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف 
شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم 
در بحث واردات خودرو و طرح هایی که نمایندگان مجلس برای آن 
ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع 

مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
واردات خودرو از ســال ۱۳۹۷ به دالیلی که گفته می شد اهم آن 
محدودیت های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شــرایط 
خاص کشور است، انجام شد و در این سال ها هر بار پیشنهاد لغو 
ممنوعیــت نیز با مخالفت هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی 

اعالم شده بود.
به هر حــال تاکنون هیج یک از دســتگاه های مربوطه در دولت 
و مجلس توضیح رســمی و شــفاف در مورد حذف بند مربوط به 
واردات ۷۰ هزار دســتگاه خودروی ســواری و ایرادات وارد به آن 
ارائه نکرده اند؛ مصوبه ای که طرح آن در بررســی الیحه بودجه در 
کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن 

علنی ارجاع شد و رای آورده بود.

آسیا تایمز بررسی کرد

آیا یوان می تواند به یک ارز ذخیره جهانی کلیدی تبدیل شود؟ 
در مورد یوان به عنوان جایگزینی برای دالر چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد اگرچه چالش ها همچنان باقی هستند

مسکن

دولت

بانک

گزارش کوتاه

درحالی که قیمت هر برگ تســهیالت مسکن 
در روزهای پایانی ســال گذشته ۱۱۰ تا ۱۲۰ 
هزار تومان قیمت داشــت، در روزهای ابتدایی 
 ســال جدیــد به ۱۰۰ تــا ۱۰۵ هــزار تومان 

کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مســکن نشان می دهد که هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن ماه های فروردین، اردیبهشت 
و خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰۴ هزار و 
۹۰۰، ۱۰۱ هــزار و ۲۰۰ و ۱۰۱ هــزار و ۷۰۰ 
تومان قیمت دارد. اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیرماه ســال ۱۴۰۰ با قیمت ۱۰۳ 
هــزار و ۴۰۰، مردادماه بــا قیمت ۱۰۳ هزار و 
۳۰۰ و شهریورماه با قیمت ۱۹۳ هزار ومان داد 

و ستد می شود.
 همچنین هر کدام از اوراق مهر و آبان و آذرماه 
این ســال ۱۰۱ هزار و ۲۰۰، ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ 
و ۱۰۲ هــزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. قیمت 
اوراق دی و بهمن ســال گذشته نیز به ترتیب 
۱۰۳ هــزار و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان 
بوده که این گزارش بر اســاس نــرخ اوراق در 

بهمن ماه نوشته شده است.

< قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
مجردهــای ســاکن تهــران می تواننــد تــا 
تومان تســهیالت دریافت کنند  ۲۸۰میلیون 
که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ 
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
باید ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که با تخفیف در نظر گرفته شــده، تعداد اوراق 
۲۰۰ و هزینه آن با تســه ۱۰۵ هــزار و ۴۰۰ 

تومانی،۲۱میلیون و ۸۰ هزار تومان می شود.
همچنین بــا در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان 
وام جعالــه که بــرای آن با تخفیــف باید ۸۰ 
برگه به مبلغ هشت میلیون و ۴۳۲هزار تومان 
خریداری کنند، در مجموع هزینه خرید اوراق 

۲۹ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا 
سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. البته 
طبق تصمیم جدید، زوجیــن باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه 
آن ۴۲ میلیــون و ۱۶۰ هزار تومان می شــود 
که همراه با هزینه هشــت میلیون و۴۳۲ هزار 
تومانی وام جعاله در مجموع باید ۵۰ میلیون و 

۵۹۲ هزار تومان پرداخت کنند.

< قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت برای مراکز اســتان و 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای 
مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰میلیون 
تومان رسیده است که با توجه به این که مجردها 
با تخفیف باید ۱۶۰ و متاهل های ســاکن این 
شــهرها نیز باید ۳۲۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید ۱۶میلیون و ۸۶۴ 
 و متاهل ها نیز باید ۳۳ میلیون و ۷۲۸هزار تومان 

پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای ســایر مناطق شــهری 
با تخفیــف به ۶۰ میلیون و بــرای زوجین این 
مناطق نیز به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است؛ 
بنابرایــن مجردها باید بــا پرداخت ۶ میلیون و 
۳۲۴ هــزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت ۱۲ 
 میلیون و ۶۴۸هزار تومان نسبت به اخذ این وام 

اقدام کنند.

رئیس جمهــور در حوزه خــودرو، دیروز ۱۳ 
فروردین ماه با حضــور در گروه های صنعتی 
ایران خودرو و سایپا، ضمن بازدید از پارکینگ، 
واحد مونتاژ و مرکز تحقیق، طراحی و توسعه؛ 
روند حمــل و تحویــل خودروهــای این دو 
مجموعــه و فرآیند کاهــش خودروهای کف 
پارکینگ ها را بررســی و اجرای دســتورات ۸ 

ماده ای رئیس جمهور را پیگیری کرد. 
به گزارش شــاتا، ســیدرضا فاطمی امین، در 
بازدید از گــروه صنعتــی ایران خودرو ضمن 
مناســب خواندن اقدامات ایــن مجموعه در 
رئیس جمهوری، گفت: کاهش  فرامین  اجرای 
خودروهای پارکینگ ایران خودرو به ۱۵ هزار 
دســتگاه در پایان فروردین ماه، فراتر از فرمان 

صادر شده و بسیار مناسب است. 
وزیر صمت با تأکیــد بر نظارت بر فرآیندهای 
کیفــی محصوالت، افــزود: بــا کاهش مدت 
زمان پرداخت به قطعه ســازان، امکان مطالبه 
کیفیت توسط خودروساز به راحتی امکان پذیر 
خواهد بود. در این زمینه الزم است رده بندی 

 ســازندگان و ردیابــی قطعــات نیــز با دقت 
دنبال شود. 

فاطمی امین بر لزوم استفاده از ظرفیت ناوگان 
حمــل ریلی تأکید و بیان کــرد: ایران خودرو 
می تواند با طرح موضــوع و پیگیری از طریق 
معاونت مربوط در وزارت خانه از ظرفیت حمل 
ریلی بــرای انتقال محصوالت خود اســتفاده 
کند که این موضوع ســبب کاهش هزینه های 

حمل ونقل و لجستیک خواهد شد. 
وزیر صمت افزایش مــدت گارانتی محصوالت 
ایران خودرو به ۳ ســال و یا ۶۰ هزار کیلومتر 
پیمایش را نیز از دیگر اقدامات این شــرکت در 
راستای اجرای فرامین رئیس جمهوری دانست. 
طراحی و توسعه محصوالت و خروج محصوالت 
قدیمی ســمند و ۴۰۵ نیز از محورهای مورد 
تاکید وزیر صمــت بود که به گفته مدیرعامل 
گروه صنعتــی ایران خودرو، ایــن دو خودرو 
ظــرف دو ماه آینده و پــس از انجام تعهدات 
 موجود بــه مشــتریان از مــدار تولید خارج 

خواهد شد.

براســاس آمار بانــک مرکــزی، از فروردین تا 
بهمن ماه ســال گذشــته تقریبــا ۱۱۳۴ هزار 
میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شــده 

است.
به گزارش ایســنا، تغییرات نقدینگی به میزان 
برداشت دولت و بانک ها از بانک مرکزی وابسته 
اســت که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی 
به چاپ پول غیرمســتقیم منجر می شود که با 
بررسی آمارها می توان از میزان پول منتشر شده 

در اقتصاد اطالع یافت. 
رشد بیش از اندازه نقدینگی می تواند هشداری 
برای اقتصاد و انفجار تورم باشــد که مسئوالن 
باید برای تامین کسری بودجه و سایر مصارف 
خود به سمت بانک مرکزی نروند و بانک ها نیز 
برداشــت های خود از بانک مرکزی را مدیریت 

کنند که منجر به اضافه برداشت نشود. 
در این بین، آنطور که آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد، حجــم نقدینگی در فروردین ســال 
گذشــته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده و در ماه بعد تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد 

تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. 

در ماه های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز 
حجم نقدینگی معــادل ۳۷۰۵.۴، ۳۸۱۹.۹ و 

۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. 
از شــهریور ماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار 
میلیــارد تومان عبور کرد و بــه ۴۰۶۷.۶ هزار 
میلیارد تومان رســید و از ماه گذشــته تقریبا 
۱۵۰۰ هزار میلیــارد تومان به حجم نقدینگی 

افزوده شد. 
حجــم نقدینگــی در ماه های بعــدی نیز در 
محــدوده ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند 
تا در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۲۴.۱ هزار میلیارد 

تومان رسید. 
بنابراین، در طول یازده ماه سال گذشته تقریبا 
۱۱۳۴ هزار میلیــارد تومان به حجم نقدینگی 

افزوده شده است.
این در حالی اســت کــه در ۱۲ ماهه ســال 
۱۳۹۹ تقریبا ۹۶۲ هزار میلیارد تومان به حجم 

نقدینگی افزوده شده است.

آفتاب یزد: در پی تهدید سالمت مردم و در 
جهت احیای حقوق عامه، کشــتارگاه اشکذر 

پلمب شد. 
محمد جــواد زارع بیدکــی در بیان این خبر 
گفت: کشتارگاه اشــکذر دارای نواقص زیادی 
بــود که بارها از ســوی محیط زیســت، دام 
پزشکی و شبکه بهداشت اعالم شده بود و این 
مرجع قضائی نیز طی چندین نوبت هشــدار، 
فرصت و مهلت الزم جهت رفع نواقص را داده 

بوده است. 
وی تصریح کرد: در پایــان مهلت های قانونی 
و نظــر به عدم رفع نواقص و ایرادات زیســت 
محیطی و بهداشــتی در جهت احقاق حقوق 
عامه دستور پلمب این کشتارگاه صادر گردید. 
این مقام قضائی، ســالمت مردم را خط قرمز 

مجموعــه قضائی ذکر کرد و گفت: ســالمت 
مردم مســئله ای نیســت که بتوان از کنار آن 
با اغماض گذشــت لــذا از همیــن رو تا رفع 
تمامی مشکالت، نواقص و ایرادات طرح شده 
از سوی شبکه بهداشت، دامپزشکی و محیط 
 زیســت، این مرکز حق هیــچ گونه فعالیت را 

نخواهد داشت.

10

ترمز هزینه وام مسکن در سال جدید کشیده شد

دومین بازدید وزیر صمت پس از فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور

چقدر پول در ۱۴۰۰ چاپ شد؟

پلمب کشتارگاه اشکذر با دستور دادستان این شهرستان

انتقاد از هدیه ۸۰ میلیون تومانی معاون وزیر راه به دو دختر بچه

چرایی حذف خودروهای سواری از فهرست واردات
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11 فرهنگی
روز ش��نبه 6 آبان خبر رسید 
که پلتفرم های فیلیمو و نماوا 
۲۳ م��اه پ��س از آغ��از طرح 
اک��ران آنالی��ن، به��ای بلیت 
آن را افزای��ش داده و ب��ه ۴۰ 
هزار تومان رساندند. این برای 
چهارمین بار طی کمتر از دو 

سال اس��ت که بهای بلیت اکران آنالین گران 
می ش��ود. این طرح اواخر فروردین ۹۹ با فیلم 
»خروج« اثر ابراهیم حاتمی کیا آغاز ش��د که 
بلی��ت آن ۱۲ هزار تومان به فروش رس��ید. از 
»طال« به کارگردانی پرویز ش��هبازی که فیلم 
دوم اکران آنالین بود، بهای بلیت این طرح به 
۱۵ هزار تومان رس��ید. مرداد ۹۸ و با نمایش 
»خ��وب، ب��د، جلف: ارتش س��ری« س��اخته 
پیمان قاس��مخانی بهای بلی��ت اکران آنالین 
ب��ه ۲۰ هزار تومان افزای��ش یافت و فروردین 
۱۴۰۰، قیمت اک��ران آنالین ۳۰ هزار تومانی 
شد. در همین حال پلتفرم ها ۹ درصد مالیات 
بر ارزش اف��زوده را نیز به ای��ن مبلغ افزودند 
که قیم��ت آن را برای مخاطب، به ۳۲ هزار و 
۷۰۰ تومان رساند. حال با افزایش مجدد بهای 

بلیت، فیلم های اکران آنالین 
فیلیمو و نم��اوا با قیمت ۴۳ 
ه��زار و 6۰۰ توم��ان عرضه 
می شوند که ۴۰ هزار تومان 
بلیت و ۳ هزار و 6۰۰ تومان 
اف��زوده  مالی��ات ب��ر ارزش 
 اس��ت. در عی��ن ح��ال این 
رق��م همچنان از بلیت س��ینما که ب��ا هزینه 
»خدمات آنالین« در سامانه های بلیت فروشی 
س��ینماتیکت و ایران تیک، به ۴6 هزار و ۸۰۰ 
توم��ان به ف��روش می رس��د، ح��دود ۳ هزار 
توم��ان ارزان تر اس��ت. این افزای��ش در حالی 
اس��ت که هیچ اخب��اری از نظ��ارت نهادهای 
صنف��ی ی��ا دولت��ی بر به��ای بلیت و ش��یوه 
نمای��ش فیلم ه��ای اک��ران آنالی��ن به گوش 
نمی رسد و مش��خص نیست ش��ورای صنفی 
 اکران آنالین چه نقشی در این تصمیم داشته
 اس��ت. به گزارش صبا، ب��ه تازگی فیلم هایی 
چون »جنای��ت بی دقت« اثر ش��هرام مکری، 
»دینامیت« به کارگردانی سیدمسعود اطیابی 
و »ش��هربانو« س��اخته مری��م بحرالعلومی در 

طرح اکران آنالین به نمایش درآمده اند.

مس��تند »پروانه« به تهیه کنندگی منا اورعی 
و کارگردان��ی محمدمهدی س��هرابی، رمضان 
۱۴۰۱ از ش��بکه پنج س��یما پخش می شود. 
ای��ن برنامه روایت��ی از زنان موف��ق و ایثارگر 
در عرصه ه��ای علم��ی، ورزش��ی، اجتماعی، 
فرهنگی و … اس��ت که همچون پروانه پیله 
تن را جدا کرده و با همه رنج ها و سختی های 
پی��ش روی پ��رواز را انتخاب کردن��د و موفق 
ب��ه کارهای بزرگی ش��ده اند که توس��ط لعیا 

زنگنه روایت گری خواهد ش��د. این مستند با 
تلفیق بخش های روایی رئال و نقاش��ی شن با 
هنرمن��دی فاطمه عبادی قهرم��ان فصل اول 
»عصر جدید« روایتی نو و تازه را به مخاطبان 
ارائ��ه می کند. به گزارش صبا، برنامه »پروانه« 
کاری از گروه معارف شبکه پنج سیماست که 
به همت بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در ماه 
مبارک رمضان از شبکه ۵ سیما پخش خواهد 

شد.

»بروس ویلی��س« به دلیل ابتال به بیماری زبان 
پریشی دیگر قادر به ادامه فعالیت به عنوان بازیگر 
نخواهد بود. »دمی مور« همس��ر سابق »بروس 
ویلیس« بازیگر پرکار فیلم های اکشن هالیوودی 
در صفحه اینستاگرام خود از ابتالی این بازیگر به 
بیماری زبان پریش��ی خبر داد و گفت به همین 
دلی��ل او ناگزیر اس��ت حرفه بازیگ��ری را کنار 
بگذارد. زبان پریشی نوعی اختالل است که مرکز 

زبان در مغز و توانایی فرد در درک و ایجاد گفتار 
را تحت تاثیر قرار می دهد. به گزارش ایس��نا به 
نقل از نیویورک تایمز، »بروس ویلیس« که اخیرا 
6۷ ساله شده بیش��تر برای بازی در نقش افسر 
پلی��س نیویورک »جان مک کلین« در مجموعه 
فیلم های اکشن و موفق »جان سخت« شناخته 
شده است که بین س��ال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۳، 

پنج قسمت از آن ساخته شد.

در آخرین روزهای تعطیالت 
ن��وروزی خبر رس��ید که در 
حال��ی که بلیت های جش��ن 
ن��وروز در مرک��ز هنره��ای 
ش��ده  فروخته  سگرس��تروم 
بود و برخی از مش��هورترین 
اجراکنندگان موسیقی ایرانی 
در آن حضور داش��تند با این 

حال شامگاه ۲6 مارس یک هنرمند اصلی این 
برنامه یعن��ی علیرضا قربانی حضور نداش��ت. 
برگزارکنندگان این برنامه اعالم کردند علیرضا 
قربانی خواننده مشهور ایرانی که مقیم قانونی 
کانادا اس��ت پس از بازداش��ت توسط ماموران 
در فرودگاهی در تورنتو در روز جمعه گذشته 
۲۵ مارس قادر به حضور در این اجرا نش��د و 
پس از بازجویی از ورود به ایاالت متحده منع 
ش��د. قربانی در حالی که س��وار هواپیما شده 
ب��ود و روی صندلی خود نشس��ت و برخی از 
همکارانش در کنارش بودند، به دستور پلیس 
از هواپیما بیرون آورده ش��د. علیرضا اردکانی 
مدیر اجرایی بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ در لس 
آنجلس درباره بازداش��ت قربانی گفت: نزدیک 
به چهار س��اعت از قربان��ی بازجویی کردند و 

در نهای��ت ب��ه او گفتند که 
روادی��دش لغ��و می ش��ود و 
دیگر نمی تواند به آمریکا سفر 
کند. م��ن تنها ی��ک پیامک 
دریافت کردم ک��ه گفته بود 
ای��ن خوانن��ده اج��ازه ندارد 
بیای��د. ابتدا فکر ک��ردم این 
یک ش��وخی اس��ت. به گفته 
اردکان��ی، بازداش��ت موقت علیرض��ا قربانی و 
محرومی��ت وی از س��فر ب��ه آمری��کا احتماال 
ناش��ی از خدمت س��ربازی ای��ن خواننده ۴۹ 
س��اله در دهه های قبل بوده است. به گزارش 
صب��ا، اما این پایان ماج��را نبود چرا که دیری 
نپایید ک��ه علیرضا قربانی با انتش��ار ویدئویی 
برخ��ی از نقل قولها درباره ماجرای پیش آمده 
درباره س��فرش به آمریکا را تکذیب کرد. این 
خواننده موس��یقی سنتی در بخش های از این 
ویدئو گف��ت: »خبرهای مربوط به بازداش��تم 
در فرودگاه تورنتو و این که من س��وار هواپیما 
ش��ده ام، روی صندل��ی خ��ودم نشس��ته ام و 
ماموران مرزی آمده و بنده را از هواپیما پیاده 
کرده اند، تکذیب می کنم. این خبر هم که من 
دو تابعیتی ایران و کانادا هستم، دروغ است.«

بازیگر  س��لطانی  جهانبخ��ش 
تلویزیون  و  پیشکسوت سینما 
س��ریال  در  ب��ازی  پیرام��ون 
گفت:  هرت«  »ش��هر  تاریخی 
مراحل فیلمب��رداری مجموعه 
تلویزیون��ی تاریخی »ش��هرت 
هرت« به کارگردانی محمدرضا 
ممتاز و تهیه کنندگی داریوش 

بابائی��ان را چن��دی پی��ش به پایان رس��اندم 
ام��ا هنوز ب��رای س��ال جدید برنام��ه خاصی 
ن��دارم. وی پیرامون این س��وال که کم کاری 
وی به علت ش��رایط کرونایی اس��ت یا میزان 
پیشنهادات فیلم و سریال، بیان کرد: در حال 
حاض��ر فعالیت��ی در عرصه بازیگ��ری ندارم و 
صحبت های با دوس��تانی داشتم، اما اینکه چه 
زمان جلوی دوربین بروم و قراردادی امضا کنم 
هنوز مشخص نیس��ت. بازیگر سریال »یوسف 
پیامب��ر« پیرامون این پرس��ش که س��رانجام 
ساخت سری دوم مجموعه تلویزیونی پربیننده 
»سر نخ« چه ش��ده توضیح داد: فیلمنامه ۳۲ 

قسمتی سری دوم »سر نخ« 
تمام و تصویب ش��ده است و 
طب��ق برنامه ری��زی اگر همه 
چیز درس��ت پیش برود قرار 
اس��ت به زودی این مجموعه 
تلویزیونی س��اخته ش��ود. به 
گ��زارش می��زان، جهانبخش 
کرد:  خاطرنش��ان  س��لطانی 
ب��ا وجودی که از س��اخت و پخ��ش مجموعه 
تلویزیونی »سر نخ« حدود ۲۵ سال می گذرد، 
اما همچنان برای مردم جذاب و دیدنی اس��ت 
و در صورت ساخت سری دوم هم می دانم این 
اتف��اق خواهد افتاد و مردم نکته س��نج و آگاه 
ما از ای��ن مجموعه جدید اس��تقبال خواهند 
کرد. بهزاد خداویس��ی نویس��نده سری جدید 
ای��ن مجموعه اس��ت و خس��رو معصومی هم 
در س��مت کارگردان قرار است پشت دوربین 
این س��ریال قرار بگی��رد و بازیگران هم همان 
بازیگ��ران س��ری اول خواهند ب��ود. امیدوارم 

مشکل سرمایه گذار هم حل شود.

الله اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون وضعیت دستمزد ها در عرصه بازیگری گفت: متاسفانه 
وضعیت دستمزد ها نسبت به گذشته رکود داشته است. این روز ها همکاران من که در شبکه نمایش 
خانگی که تولیدات زیادی هم دارد مش��غول فعالیت هستند از وضعیت دستمزدهایشان بسیار راضی 
هستند، اما در قیاس با آن ها ما چیزی حدود یک چهارم دستمزد را می گیریم که آن هم در خیلی از 
موارد با تاخیر به ما پرداخت می شود. اسکندری به سختی  کار در دوران شیوع کرونا و تاثیرات منفی آن 
بر بدنه سینما اشاره و اظهار کرد: سینما عمال با آمدن کرونا شرایط بحرانی را سپری می کند و تولیدات 
زیادی ندارد. در حال حاضر که مردم عادت به خانه نشینی پیدا کرده اند، خیلی سخت است که دوباره 
به سالن های سینما برگردند البته قطعا لذت فیلم دیدن بر روی پرده سینما برای همه ما جذاب تر است، 
اما به دلیل این شرایط فعال تولید آثار سینمایی به راحتی مقدور نیست در این صورت من معتقدم بازار 
شبکه نمایش خانگی در آینده گرم تر خواهد شد چراکه بسیاری از کارگردانان هم نیز به تازگی در شبکه 
نمایش خانگی حضور پیدا کرده و در این عرصه فعالیت دارند. به گزارش میزان، وی در همن راس��تا 
بیان کرد: بعد از شیوع کرونا به دلیل شرایط به وجود آمده برای سینما طبیعی است طیف گسترده ای 
از سینماگران به ساخت سریال برای شبکه نمایش خانگی بپردازند تا از این طریق ارتباط با مخاطبان 

خود را حفظ کنند و فکر می کنم این اتفاق خوبی است.

داوود فتحعلی بیگی پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون است که به دلیل فعالیت هایی که در 
عرصه نمایش های سنتی و آیینی خصوصا تعزیه داشته به آقای نمایش های ایرانی لقب گرفته است. او 
بیش از ۳۰ نمایش را با عناوین مختلف بازیگر، نویسنده و کارگردان فعالیت کرده است. این پیشکسوت 
عرصه س��ینما، تئاتر و تلویزیون در پاس��خ به این سوال که چه برنامه حرفه ای برای سال جدید دارد و 
قرار است چه کار هایی انجام دهد بیان کرد: هنوز هیچ چیز معلوم نیست اگر شرایط فراهم باشد تمایل 
دارم نمایش »پوس��تین وارونه« را احیا کنم. دبیر بیس��تمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در 
خصوص اینکه با توجه به تعطیلی مش��اغل و کس��ب و کار ها در طی دو سال کرونایی و وجود تورم آیا 
زندگی او از لحاظ اقتصادی تنها از راه موس��یقی تامین و مدیریت می ش��ود اظهار کرد: من بازنشسته 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستم و شغل اصلی من کارگردانی بوده است و درحال حاضر با همان 
حقوق بازنشس��تگی گذران عمر می کنم البته خداروشکر درگیر اجاره خانه نیستم چراکه اگر اینگونه 
بود و همسرم نیز بازنشسته نبود و از این طریق حقوق نمی گرفت مسلما هشتمان گرو نهمان بود. به 
گزارش برنا، داوود فتحعلی بیگی در پایان گفت: آرزومندم سال آینده برای همه مردم بسیار پر رونق 
باش��د و امید است تا مس��ئولین به روشن بینی برسند و در سال جدید کمر فساد اقتصادی بشکند و 

پرچم عدالت نیز برافراشته شود.

 اکران آنالین هم گران شد 

»پروانه« در تلویزیون 

جان سخت سینما خانه نشین شد

علیرضا قربانی از ورود به آمریکا منع شد

»سرنخ ۲« به زودی کلید می خورد

 فتحعلی بیگی و گذران عمر با حقوق بازنشستگی الله اسکندری و رکود دستمزد بازیگران نسبت به گذشته

ش��امگاه ش��نبه ۱۹ مارس در حالی جوایز انجمن تهیه کنندگان 
آمریکا اهدا شد که کمپانی اپل با فیلم »کودا« ساخته سیان هدر 
برنده بزرگ جوایز امسال لقب گرفت. فیلم »کودا« که موفقیتش 
را از جش��نواره س��اندنس آغاز کرد و داس��تان تنها عضو شنوای 
یک خانواده ناش��نوا در میان قبیله ای از ماهیگیران کاریزماتیک 
نیوانگلند را دنبال می کن��د جایزه دریل اف. زانوک بهترین فیلم 
سال انجمن تهیه کنندگان را به دست آورد. به گزارش صبا، در این 
دوره از جوایز انجمن تهیه کنندگان فیلم »تابس��تان روح« جایزه 
بهترین فیلم مستند و انیمیش��ن »افسون« محصول دیزنی نیز 

جایزه بهترین انیمیشن را کسب کردند.

»اِوا لیندس��تُرم« نویس��نده  و تصویرگ��ر س��وئدی، برگزی��ده 
س��ال ۲۰۲۲ جای��زه آس��ترید لیندگ��رن، یک��ی از مهم ترین 
جوایز جهانی ادبیات کودک و نوجوان ش��د. لیندس��تُرم سال 
۱۹۵۲ ب��ه دنیا آمده و از، س��ال ۱۹۸۰ فعالیت خود در زمینه 
ادبی��ات ک��ودک و نوج��وان را آغاز ک��رده اس��ت. وی دارای 
۳۵ کتاب مس��تقل اس��ت و آث��ار متعددی را نیز ب��رای دیگر 
نویس��ندگان تصویرگری کرده. به گ��زارش صبا، جایزه جهانی 
آس��ترید لیندگ��رن، از بزرگتری��ن جایزه های جهان��ی ادبیات 
کودک و نوجوان اس��ت که از سوی دولت س��وئد به مناسبت 
 گرامی داش��ت آس��ترید لیندگرن، نویس��نده محبوب سوئدی

 اهدا می شود. 

فیلم س��ینمایی »ب��ی گاه« ب��ه کارگردان��ی پویا اش��تهاردی و 
تهیه کنندگی محمد س��جادیان از تاریخ ۲۳ مارس در وب سایت 
آمازون کش��ورهای آلمان، بریتانیا و آمریکای ش��مالی به صورت 
آنالین، اکران خود را آغاز کرده اس��ت. »بی گاه« که پیش از این 
در جش��نواره های معتبر جهانی منتخب و برنده جوایز متعددی 
ش��ده بود در سال گذشته در س��ینماهای هنروتجربه اکران شد 
که با تحس��ین منتقدان داخلی و خارجی همراه بود. به گزارش 
ایلنا، اکران فیلم سینمایی »بی گاه« در آمازون با مشارکت کمپانی 
dejavu-film آلمان صورت گرفته اس��ت و این فیلم هم اکنون 
در س��ینماهای کش��ور آلمان نیز اکران فیزیکی خود را س��پری 

می کند.

 جایزه برای »کودا«  »بی گاه« در آمازون جایزه برای »ِاوا لیندستُرم« 

آفت�اب یزد – گروه فرهنگی: تئاتر الکچری، تئاتر الکچری و باز 
هم تئاتر الکچری. اوای��ل خیلی ها منکرش بودند و معتقد به اینکه 
به دلیل آنکه هزینه های اجرای نمایش های س��النی بسیار باالست، 
بنابرای��ن فعاالن حوزه هنرهای نمایش��ی تا حد ام��کان باید هزینه 
بلیت تئاتر را باال ببرند و اتفاقا چاره ای هم جز این نیس��ت، اما زمان 
که گذش��ت و مخاطب که تماش��ای نمایش های سالنی را پس زد، 
گردانندگان هنرهای نمایشی به این فکر افتادند که نکند بلیت تئاتر 
)خصوصا بعضی از نمایش ها( واقعا گران اس��ت و باید تجدیدنظری 
در عقیده خودش��ان مبنی بر گران نبودن بلیت تئاتر داشته باشند، 
روی همی��ن اصل ورق آرام آرام برگش��ت و خیلی ها از موضع خود 
عقب نسینی و نظرات دیگری را ارائه کردند. در همین راستا کوروش 
س��لیمانی بازیگر و کارگردان تئاتر پیرامون اجراهای متعدد تئاتر در 
دوران کرونا گفت: خوش��بختانه ش��رایط کرونا صرف��اً به حوزه اجرا 
آسیب نزده است و در حوزه تمرین هم گروه ها دشواری های بسیاری 
را پشت س��ر گذاشته اند. از این منظر کار همه گروه های تئاتری را 
بدون هیچ تعارف و مبالغه س��تودنی می دانم. وی با اشاره به شروع 
فعالیت تئاتری خود از گروه های جوان تئاتری در شهرس��تان افزود: 
من فعالیتم را از تئاتر شهرستان آغاز کرده ام. ما در دهه های گذشته 
به خصوص دهه های 6۰ و ۷۰، ش��اهد رویکرد های بومی و کالسیک 
در تئاتر شهرس��تان ها بودیم که در جای خود ارزش��مند بودند، اما 
ش��اید امروز دیگر نتوان با آن بیان و زبان کاری را روی صحنه برد. 
بعد ها به یک باره این ارتباط با گذشته به طور کامل قطع شد و متأثر 
از کار های��ی که در تهران روی صحنه می رفت، همکارانمان در تئاتر 
شهرستان ها هم به شبیه شدن به کار های گروه های تهرانی گرایش 
پی��دا کردند. آنچه در این دوره از جش��نواره برایم حائز اهمیت بود، 
این بود که در تعدادی از کار ها که جزو کار های موفق هم محسوب 
می ش��وند، در عین وجود نگاه های نو و خالقانه، شاهد ارتباط جدی 
با مشخصه های قومی، جغرافیایی و فرهنگی استان های مختلف هم 
بودی��م و من این ویژگی را مهم ترین مش��خصه برخ��ی از آثار این 
دوره از جشنواره تئاتر فجر می دانم. سلیمانی در همین رابطه ادامه 
داد: نکته مهم مورد آثار شهرس��تانی مشهود بودن تالش فوق العاده 
گروه ها بود. تالش��ی که در مواردی به نتیجه رسیده و حاصلش یک 

کار پخته و کامل ش��ده بود اما نیاز داریم نس��ل جدید را با مطالعه 
بیش��تر، به س��مت مفاهیم عمیق تر و جدی تر تئات��ر هم به لحاظ 
تکنیکی و هم از نظر محتوایی س��وق بدهیم. س��لیمانی با اشاره به 
مشکالت کرونا در تئاتر بیان کرد: »هنر« به صورت ذاتی یک معنای 
اصیل و انسانی دارد و از آنجا که نهادی برآمده از پس قرن ها است، 
در اینکه زنده می ماند، هیچ ش��کی نیست، اما در کشور ما متأسفانه 
از سمت مس��ئوالن، هیچ گاه »هنر« جدی گرفته نشده است و این 
بی توجهی ربطی به دوران کرونا هم ندارد. خواهشم از مسئوالن این 
است که به تئاتر به عنوان یک نهاد بسیار تأثیرگذار در حوزه فرهنگ 

و اجتماع نگاه کنند. وی ادامه داد: از طرف دیگر از سوی مردم هم به 
نوعی ش��اهد هستیم که مخاطبان تئاتر دانشجویان و طیف جوان تر 
جامعه ش��ده اند؛ طیفی که از نظر اقتصادی می توانند برای تماشای 
تئات��ر هزینه کنند. اینجا وظیفه ما به عنوان خانواده تئاتر برای رونق 
این هنر، توجه به این نکته اس��ت؛ یکی از دالیلی که مخاطب امروز 
خودش و دغدغه هایش را در تئاتر امروز نمی بیند، این است که تئاتر 
ما دارد به س��مت و سویی کاماًل فرمالیس��تی و انتزاعی می رود، آن 
هم بدون تکیه بر متن. تئاتر هنری اس��ت که متن و نمایش��نامه در 
آن محوریت دارد. ام��روز می بینیم به جای توجه به این موضوعات، 
کار های ما بیشتر به سمت یک شو گرایش پیدا کرده است؛ معضلی 
که نمود آن را در به کارگیری چهره های خاص برای فروش نمایش ها 
می توان دید. نیاز به توجه جدی مسئوالن و مردم به هنر تئاتر داریم. 
زیرا ش��رایط اقتصادی تئاتر متفاوت از سینما است. سلیمانی درباره 
علت کم توجهی مردم به تئاتر نیز بیان کرد: متاسفانه در چند سال 
اخی��ر جریان تئاتر را به س��مت تئاتر طبقه مرف��ه یا همان کار های 
الکچری برده ایم. طبیعتاً در این ش��رایط تماش��اگر طبقه متوسط 
نمی تواند قیمت های گزاف را برای تماش��ای کار ها بپردازد. مس��ئله 
دیگر هم همان خالی ش��دن صحن��ه از نمایش هایی بود که از نظر 
محتوا به درد ها و مس��ائل جدی بش��ر در قرن حاضر بپردازد. وقتی 
تماشاگر طبقه متوس��ط و دانشجویانی که همه این سال ها از تئاتر 
حمایت کرده اند، از جایی به بعد خود را در تئاتر ندیدند و از طرفی 
هم با قیمت های گزاف بلیت مواجه شدند، طبیعتاً از تئاتر دور و این 
اتفاق به بی اعتنایی مردم به تئاتر منجر ش��د. به گزارش میزان، وی 
خاطرنش��ان کرد: نیاز به اعتنای مردم و مسئوالن به تئاتر داریم، اما 
در دوران کرونا این مش��کل مضاعف شده است. ما به صورت موقت 
همه چیز را از دست دادیم. کاری روی صحنه نرفت، تماشاخانه های 
دولتی و خصوصی تعطیل ش��دند. فعاالن بس��یاری بی کار مانده اند 
و این ش��رایط مشکالت معیش��تی جدی به همراه آورد. امیدواریم 
با بازگشایی مجدد تماش��اخانه ها رونق مجدد به تئاتر بازگردد. من 
مطمئن هستیم که تئاتر زنده خواهد ماند. کم فروغی امروز هم الزاماً 
ربطی به کرونا ندارد. اگر تئاتر ما نتواند با مردم ارتباط درست برقرار 

کند، این کم فروغی متأسفانه ادامه پیدا خواهد کرد.

 کوروش سلیمانی: 

تئاتر گران و الکچری مردم را از این هنر دور کرده است

 »هنر« به صورت ذاتی یک معنای اصیل و انسانی 
دارد و از آنجا که نهادی برآمده از پس قرن هاست، 
در اینکه زنده می ماند، هیچ شکی نیست، اما در 
کشور ما متأسفانه از س�مت مسئوالن، هیچ گاه 
»هنر« جدی گرفته نش�ده است و این بی توجهی 
ربط�ی ب�ه دوران کرون�ا هم ن�دارد. خواهش�م از 
مسئوالن این است که به تئاتر به عنوان یک نهاد 
بس�یار تأثیرگذار در حوزه فرهن�گ و اجتماع نگاه 

کنند

فصل جوایز س��ینمایی با برگزاری مراس��م نود و چهارمین دوره 
جوایز اس��کار به ایس��تگاه پایانی خود رس��ید و فیلم »کودا« به 
کارگردانی »س��یان هیدر« توانس��ت با غلبه بر حریف اصلی اش 
»قدرت سگ« ساخته »جین کمپیون« جایزه اسکار بهترین فیلم 
را به خانه ببرد و »تروی کاتس��ور« بازیگر این فیلم به اولین مرد 
ناش��نوا در تاریخ جوایز آکادمی تبدیل ش��د ک��ه جایزه بازیگری 

دریافت می کند.
 ۳۵ س��ال پیش »مارل��ی ماتلین« همب��ازی او در فیلم »کودا« 
به عنوان نخس��تین بازیگر ناش��نوا برای فیل��م »فرزندان خدای 
کوچک تر« اسکار بازیگری دریافت کرده بود. اَپل که سازنده فیلم 
»کودا« اس��ت نیز تاریخ ساز شد و نخستین سامانه نمایش آنالین 

ن��ام گرفت که جایزه اس��کار بهترین فیلم را ب��ه خود اختصاص 
می دهد. سامانه آنالین اپل این جایزه را در رقابت نزدیک با فیلم 
»قدرت س��گ« محصول نتفلیکس کسب کرد.  این نخستین بار 
در تاریخ بیش از ۹۰ س��اله جوایز اس��کار است که دو سال پیاپی 
جایزه اس��کار بهترین کارگردانی به یک کارگردان زن می رس��د. 
سال گذش��ته »کلوئی ژائو« برای فیلم »س��رزمین آواره ها« این 
جایزه را کسب کرد و امسال هم »جین کمپیون« با فیلم »قدرت 
س��گ« این جایزه را به خانه برد. ش��اخه کارگردانی یکی از مرد 
محورترین ش��اخه های جوایز آکادمی در طول س��الیان گذشته 
بوده اس��ت. فیلم »قدرت س��گ« به کارگردانی »جین کمپیون« 
با نامزدی در ۱۲ ش��اخه ش��انس اصلی درخشش در شب اعطای 

جوایز اس��کار بود اما تنها یک جایزه )کارگردانی( نصیبش ش��د. 
انیمیش��ن »فرار« نیز به طور همزمان در سه شاخه بهترین فیلم  
بین المللی، مس��تند بلند و انیمیش��ن بلند نام��زد دریافت جایزه 
ب��ود اما در انتها دس��ت خالی مراس��م را ترک ک��رد. در حالیکه 
فیلم ه��ای »لیکری��ش پیت��زا« از »پل توماس اندرس��ون« و »به 
ب��اال نگاه نکن« س��اخته »آدام مک کی« بخت نخس��ت اس��کار 
فیلمنامه اصلی بودند فیلم »بلفاس��ت« از »کنت برانا« در نهایت 
برنده این ش��اخه نام گرفت. به گزارش ایس��نا، در شاخه بهترین 
فیل��م خارجی زب��ان نیز فیلم س��ینمایی »ماش��ینم را بران« به 
 کارگردانی »ریوس��وکی هاماگوچی« از ژاپن جایزه اسکار را از آن 

خود کرد. 

 اسکار ۲۰۲۲؛ از رکوردها تا ناکامان بزرگ

س��یامک صف��ری بازیگر پیشکس��وت تئاتر، س��ینما و تلویزیون 
پیرام��ون آخرین فعالیت های خود در عرصه تئاتر گفت: امس��ال 
در تئاتر اثری را روی صحنه می برم، نزدیک به دو س��ال از ترس 
کرونا خانه نش��ین بودم، دوس��ت داش��تم کار کنم اما از حضور 
در فضا می ترس��یدم، به همین دلیل دو س��ال گذش��ته حضوری 
در تئاتر نداش��تم. وی درباره اثر نمایش��ی خ��ود اظهار کرد: قرار 
است نمایشی کمدی را در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه ببرم، 
این اثر هنوز بازبینی نش��ده به همین دلیل اسمی از آن نمی برم 
اما همین که ای��ن کار محصول آخرین کارگاه بازیگری من بوده 
و در آن بازیگرانی مس��تعد و از نس��ل جوان حض��ور دارند. اثری 
کم��دی که امیدوارم مورد رضایت مخاطب قرار گیرد. این بازیگر 
و کارگردان پیشکس��وت تئاتر درباره استقبال دوباره مخاطبان از 
تئاتر افزود: من این اتفاق را به فال نیک می گیرم، باالخره بعد از 
دو س��ال تعطیلی بار دیگر تماشاخانه ها رنگ مخاطب را به خود 
دیده اند، شخصا طی این ماه ها چندین تئاتر دیدم و متوجه شدم 
که مخاطب به این هنر بازگش��ته است و امید می رود که هر روز 

این استقبال بیشتر شود. 
خوش��بختانه تئاتر یک��ی از اماکنی اس��ت ک��ه در آن پروتکلها 
به خوبی رعایت می ش��ود و به همین دلیل اس��ت که با ش��روع 
واکسیناس��یون مخاطبان بار دیگر به ای��ن هنر اعتماد کرده و به 

تماش��ای آثار نشس��ته اند. وی درباره حضور جوانان در دو سال 
گذش��ته تئاتر ادامه داد: کرونا مش��کالت فراوانی را برای همه ما 
ب��ه وجود آورد اما یکی از محس��ناتش این بود که باعث ش��د تا 
جوانان برای نش��ان دادن توانایی خود جایی داش��ته باش��ند، به 
آنها میدان داده شد و دیدیم که چراغ تئاتر را زنده نگه داشتند، 
ش��ک نکنید که از میان همین جوانانی که دو س��ال گذشته آثار 
خ��ود را روی صحنه بردند اس��تعدادهای خوبی برای آینده تئاتر 
ایران وجود دارد، خود من هم در میان همین جوانانی که با آنها 

کار می کنم استعدادهایی را می بینیم که با آموزش درست آینده 
روش��نی پیش رویش��ان اس��ت. به گزارش میزان، صفری درباره 
احتمال صد در صدی ش��دن ظرفیت سالنهای تئاتر خاطرنشان 
کرد: طبیعتا اگر تصمیمی گرفته می ش��ود توس��ط متخصصین و 
آگاهان به امور اس��ت، اگر آنها فک��ر می کنند که وضعیت عادی 
ش��ده و می توانند مخاطبان را صد در صدی کنند حتما پش��تش 
فکر بوده اس��ت، اما اگر این تصمیم اش��تباه باش��د ضربه مهلکی 
ب��ه تئاتر می خورد زی��را دیگر نمی توان اعتماد بازگردانده ش��ده 
به تماش��اگران را با یک بحران تازه به دس��ت آورد. امیدوارم هر 
 تصمیمی که در این مورد گرفته می شود کامال کارشناسی شده و

 اصولی باشد.

 سیامک صفری: 

با یک تئاتر کمدی سال خود را شروع خواهم کرد
 باالخ�ره بع�د از دو س�ال تعطیل�ی ب�ار دیگ�ر 
تماش�اخانه ها رنگ مخاطب را به خود دیده اند، 
شخصا طی این ماه ها چندین تئاتر دیدم و متوجه 
ش�دم که مخاطب به این هنر بازگش�ته است و 
امید می رود که هر روز این استقبال بیشتر شود. 
خوش�بختانه تئاتر یکی از اماکنی است که در آن 
پروتکله�ا به خوب�ی رعایت می ش�ود و به همین 
دلیل اس�ت که با شروع واکسیناسیون مخاطبان 
بار دیگر به این هنر اعتماد کرده و به تماشای آثار 

نشسته اند
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سازمان ملل از توافق آتش بس میان طرف های یمنی 
به مدت دو ماه خبر داد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان 
ملل به یمن اعالم کرد که طرف های یمنی با پیشنهاد 

سازمان ملل برای آتش بس به مدت دو ماه موافقت کردند. 
وی گفــت: این آتش بس قابل تمدید اســت. طرف های یمنی با 
توقف تمام عملیات های نظامی از جمله حمالت هوایی، زمینی و 
دریایی در داخل یمن و مرزها و همچنین علیه ورود کشتی های 

حامل فرآورده هــای نفتی به بنــادر الحدیده و از 
سرگیری پروازهای تجاری به فرودگاه صنعا موافقت 
کرده اند. طرف های یمنی همچنین توافق کرده اند 
که باز کردن راه ها در تعز و استان های دیگر را نیز 
بررســی کنند. گروندبرگ از انصاراهلل یمن و دولت مستعفی به 
دلیل نشــان دادن حســن نیت خود و دادن امتیازهای ضروری 
برای رســیدن به این توافق تشــکر کرد. از ســوی دیگر آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل از آتش بس در یمن استقبال و ابراز 

امیدواری کرد که روند سیاسی برای تحقق صلح دائمی آغاز شود. 
وی گفت: این نشان می دهد که حتی اگر شرایط برای تحقق یک 
هدف محال باشد اگر اراده وجود داشته باشد صلح ممکن خواهد 
بود. ائتالف متجاوز عربی نیز از این آتش بس اســتقبال کرد. جو 
بایــدن، رئیس جمهور آمریکا نیز از آتش بس در یمن اســتقبال 
کرد اما آن را ناکافی دانســت. وی گفت: این اقدامات مهم است 
اما کافی نیســت. باید آتش بس به طور کامل برقرار شود و جنگ 

پایان یابد. 

توافق آتش بس ۲ ماهه در یمن سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

چین

اوکراین

آمریکا

یک روز پس از آنکــه اتحادیه اروپا، چین را از 
کمک به روســیه در فــرار از تحریم ها بر حذر 
داشــت، یک دیپلمات ارشد چینی گفت، پکن 
تعمدا تــالش نمی کند تا در دور زدن تحریم ها 
به روسیه کمک کند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزرای رویتــرز، وانگ لوتونگ، مدیرکل 
امور اروپا در وزارت خارجه چین به گزارشگران 
گفت، چیــن دارد با تجارت عادی با روســیه، 
به اقتصاد جهانی کمــک می کند. او گفت: در 
بحران اوکراین، چین نقشــی نداشــته و طرف 
دعوا نیســت. معتقدیم که نباید تجارت عادی 
و معمول ما با هیچ کشــور دیگری تحت تاثیر 
قــرار بگیرد. این اظهــارات وانگ یک روز پس 
از نشســت مجازی اتحادیه اروپا و چین مطرح 
می شود، نشستی که شامل نظرات اتحادیه اروپا 
درباره تحریم های روســیه بود و تضمین چین 
نســبت به اینکه برای اوکراین صلح می خواهد، 

اما »به روش خودش.« 
پکن که روابط نزدیکتری با مسکو ایجاد کرده، 
از محکوم کردن اقدامات روسیه در اوکراین و یا 
اینکه نام آن را »حمله« بگذارد، ســر باز زده و 
مکررا از تحریم های غربی که آن ها را غیرقانونی 
و یک طرفه می داند، انتقاد کرده اســت. وانگ با 
تحریم ها اعالم مخالفت کرده و گفت که بیم آن 
می رود که آن ها بر دیگر کشــورهای جهان نیز 

تاثیر گذاشــته و به جنگ ارزها، جنگ تجارت 
و جنگ مالــی منجر شــود. او همچنین این 
تحریم ها را تهدیدکننده زنجیره تامین، زنجیره 
صنعتی، جهانی ســازی و حتی نظم اقتصادی 
دانست. وانگ همچنین گفت که در این اجالس 
هیچ پیشرفتی در مورد قرارداد سرمایه گذاری 
بین دو طرف که به حالت تعلیق درآمده حاصل 
نشده است. اتحادیه اروپا و چین در اواخر سال 
۲۰۲۰ وارد یک توافق سرمایه گذاری شدند اما 
پــس از آنکه اتحادیه اروپــا مقامات چین را به 
اتهام نقض حقوق بشــر در منطقه سین کیانگ 
تحریم کرد، این قرارداد به حالت تعلیق درآمد. 
پکن نیز در مقابل، اشخاص و نهادهای اتحادیه 
اروپا را در لیست سیاه خود قرار داد. وانگ گفت: 
اکنون توپ در زمین بروکسل است. فکر می کنم 
ابتدا باید اروپایی ها تحریم هایشان را لغو کنند و 
سپس به دنبال راه های لغو اقدامات تالفی جویانه 

دیگر باشیم، که متقابل و دوجانبه است. 
گرچــه روابط میان چین و اتحادیه اروپا تیره و 
تار است، اما وانگ از زمینه های مشترکی میان 
این دو شــریک اقتصادی عظیم سخن گفت و 
تصریح کرد که همکاری های طرفین در حوزه 
مقابله با تغییرات اقلیمی عمیق تر خواهد شد. 
او همچنین مســائل اوکراین و ایران را نه نقطه 

اختالف، بلکه نقطه همکاری دانست.

رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدیویی اعالم 
کرد که نیروهای روسیه در حال عقب نشینی از 
بخش های شمالی این کشور هستند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای، ولودیمری 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین افزود، وضعیت 
شرق اوکراین همچنان دشوار است. او همچنین 
گفت که معتقد است روسیه در حال آماده سازی 
حمالت جدید در مناطــق دونباس و خارکیف 
اســت. زلنسکی همچنین در گفت وگو با شبکه 
فاکس نیوز گفت که به نظر می رسد تحریم های 
غرب علیه روسیه موثر بوده اند، اما خواستار اعمال 
فشار بیشتر شد. رئیس جمهوری اوکراین در ادامه 
گفت: نیروهای روسیه در حال شکل دادن به یک 

»فاجعه تمام وکمال« هستند، مین های جنگی را 
در نزدیکی خانه ها و حتی اجساد رها می کنند. 
زلنســکی همچنین همزمان با عقب نشــینی 
نیروهــای روســیه از اطراف کی یــف، به مردم 
کشورش هشــدار داد: آن ها دارند تمام منطقه 
را مین گذاری می کننــد. خانه ها را مین گذاری 
می کنند. تجهیزات و حتی اجساد کشته شده ها را 
مین گذاری می کنند. او همچنین هشدار داد که 
خطرات دیگری مانند »سیم تله ها« نیز در کمین 
هستند. زلنسکی گفت که اوکراینی ها، پیش از 
ادامه دادن و ازسرگیری زندگی روزمره خود، باید 
صبر کنند تا مین ها کامال پاکسازی شده و خطر 

گلوله باران دیگر جدی نباشد.

آفتاب یزد - گروه سیاسی: اندیشــکده »واشینگتن برای خاور 
نزدیک« در گزارشی، به »نشست نقب« که به تازگی با حضور وزرای 
خارجه چهار کشــور عربِی مصر، مراکش، امارات و بحرین به همراه 
وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل در اراضی اشغالی برگزار شده پرداخته 
و ســعی کرده محرک های اصلی این نشست و دستورکارهای عمده 
آن، به همــراه انگیزه های اصلی بازیگران حاضر در این نشســت را 
بررسی کند. این اندیشــکده به طور خاص در گزارش خود، نشسِت 
نقب را نمودی از تغییر در اولویت های سیاســت خارجی کشورهای 
عرِب خاورمیانه بویژه با توجه به وقوع تغییر و تحوالت گســترده در 

چهارچوب سیاست بین الملل ارزیابی می کند. 
اندیشکده واشــینگتن برای خاور نزدیک در گزارش خود می نویسد: 
»برخــی ناظران و تحلیلگراِن حوزه سیاســت خارجی بر این باورند 
که روندهای سیاســی در منطقه خاورمیانه در حال تغییر هســتند. 
در این راســتا اخیرا شاهد بودیم که وزرای خارجه چهار کشور عربی 
با همتای اســرائیلی خود در شهر بیابانی »سدی بوکر« در صحرای 
نقب دیدار کردند. برگزاری این نشســت به ویژه از آن جهت که در 
محلی انجام شده که با ناِم »دیوید بن گورین«، یکی از معروف ترین 
 رهبران صهیونیســِت اسرائیلی شناخته می شــود، از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
به گزارش فرارو، اگرچه دیوید بــن گورین در دوران طوالنی حضور 
خود در قدرت به عنوان نخســت وزیر اسرائیل امید داشت که روزی 
دشــمنی اعراب و اسرائیل رفع شــود، با این حال، وی در این دوران 
عمده تمرکز خود را بر متحدان منطقه ای اسرائیل نظیر ترکیه، رژیم 
شاه در ایران، و اتیوپی قرار داد تا شاید از این طریق با انزوای گسترده 
منطقه ای و بین المللی اســرائیل برخورد کند. در این راستا، راهبرد 
اصلِی وی به »استراتژی پیرامونی« معروف شد. در آن دوران اسرائیل 
تا حد زیادی در حوزه پیرامونی خاورمیانه تعریف می شد با این حال 
اکنون ایــن رژیم در عرصه تحوالت منطقه خاورمیانه دیگر به مثابه 

بازیگری حاشیه ای ارزیابی نمی شود. 
نشست اخیر در صحرای نقب به ابتکار »یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم 
اسرائیل و با حضور »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. 
این واقعیت که کشورهای عرب در نشست نقب شرکت کرده اند نشان 
از تغییِر برخی روندها در عرصه حکمروایی و سیاست های منطقه ای 
آن ها دارد. این مسئله بویژه با توجه به اینکه کشورهای عربی تا حد 
زیادی از حمایت آمریکا از خود در مسائل منطقه ای ناامید شده اند، 
بیش از پیش از اهمیت برخوردار می شود )احساسات مشابهی نیز در 

تل آویو وجود دارد(. 
تمامِی شــرکت کنندگان در نشســت نقب، اعتراضات و گالیه های 
خــاص خود را از رویکردهــا و رویه های دولت بایــدن دارند. با این 

حال، هیچکدام از آن ها اســرائیل را به مثابه جایگزینی برای ایاالت 
متحده آمریکا ارزیابی نمی کنند. اینطور به نظر می رسد که کشورهای 
عربِی حاضر در نشســت نقب، اسرائیل را به مثابه بازیگری می بینند 
که می تواند موقعیت آن ها در البی هــای قدرت در آمریکا را تقویت 
کند و در عین حال، چیزها وامکاناتی را نیز به آن ها بدهد که اکنون 
از طریق آمریکا امکان دســتیابی به آن ها را ندارند. کشورهای عربِی 
خاورمیانه تا حد زیادی بر این باورند که این منطقه در محاســبات 
سیاســت خارجی دولت بایدن از اولویت اصلی خارج شده و به تبع، 
آن ها نیز در اولویت های ســابق واشــینگتن قرار ندارند. در یکچنین 
جهانی، کشورهای عربی سعی دارند تا با حضور در نشست هایی نظیر 
نشست نقب، این پیام را به دولت آمریکا برسانند که همکاری و اتحاد 
آن ها با خود را به مثابه امری مفروض که همیشه امکان دسترسی به 

آن هست، در نظر نگیرد. 
با این همه باید توجه داشــت که اقدام واشــینگتن در خارج کردن 
منطقه خاورمیانه از اولویت های اصلی سیاست خارجی خود مسئله ای 
است که تبعات و پیامدهای مخرب زیادی را برای آن به همراه خواهد 
داشت. در شرایط کنونی، جنگ اوکراین به وضوح به جهانیان نشان 
داد که اگــر واقعا آمریکا در بحث دور کردن کشــورهای اروپایی از 
وابســتگی به انرژی روسیه مصمم اســت، باید به خاورمیانه و منابع 
غنی نفتی و گازی آن و به تبع توسعه روابط با کشورهای خاورمیانه 
ای، نگاهی ویژه داشــته باشــد. با این حال، این حقیقت که رهبران 
کشورهایی نظیر امارات و عربستان سعودی نسبت به درخواست جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا جهت افزایش تولید نفت خود بی اعتنایی 
کردند به وضوح نشــان می دهد که آن ها تا چه میزان از واشینگتن 
آزرده خاطر هســتند و اولویت های خاص و جدیــدی را برای خود 

تعریف کرده اند. 
در شــرایط کنونی، کشــورهای عرب خاورمیانه به این جمع بندی 

رسیده اند که از حیث حمایت میدانی، بیش از آمریکا می توانند روی 
اسرائیل حســاب باز کنند. در این راستا، به نمونه هایی که در ادامه 
می آید می توان اشــاره کرد. به عنوان مثال، اعراب اکنون اینطور فکر 
می کنند که اسرائیل حاضر است به صورت عملی، اقداماتی را در برابر 
توســعه نفوذ و قدرت ایران در منطقه خاورمیانه انجام دهد. این در 
حالی است که این درک شدیدا در آن ها وجود دارد که اساسا دولت 
بایدن در این زمینه چندان مصمم نیست. مسئله ای که عمال موجِب 
ایجاد تغییر در اولویت های کشورهای عربی و گرایش آن ها به سمت 
اسرائیل شده تا شاید از این طریق بتوانند راهبرد »مهار ایران« را به 

نحوی فعال تر دنبال کنند. 
جدای از این ها، بازیگران منطقه ای نظیر امارات و عربستان که اکنون 
شــدیدا در جنگی نظیر جنگ یمن درگیر هستند و شاهد حمالت 
گسترده موشکی و پهپادی حوثی های یمنی به مواضع حساس خود 
هستند، اســرائیل را به مثابه شــریکی مطمئن جهت مقابله با این 
حمالت می بینند. کما اینکه اســرائیل در مدت اخیر پس از حمالت 
حوثی ها به امارات و عربستان بالفاصله به این دو کشور پیشنهاد ارائه 

کمک های تسلیحاتی و اطالعاتی را داده است. 
از این منظر، کشورهای عرِب منطقه خاورمیانه قویا در مقابله با ایران، 
به اســرائیل تکیه دارند. در این میان، کشــوری نظیر مصر نیز عینا 
تفکراتی شبیه به دولت های عرب حاشــیه خلیج فارس دارد و فکر 
می کند که در شــرایط کنونی به اندازه کافی از سوی دولت بایدن به 
آن توجهی نمی شــود. در این راستا، مصری ها به طور خاص حساب 
ویژه ای را روی قدرِت البی های اســرائیلی در آمریکا باز کرده اند تا از 
این طریق مانع از کاهش یافتِن میزان کمک های مالی و نظامی آمریکا 

به کشور خود شوند. 
مصر از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان کمک های خارجِی 
ایاالت متحده آمریکا را دریافت می کنند. باید توجه داشت که به طور 
خاص وقوع جنگ اوکراین در شرایط کنونی، موجب شده تا وضعیت 
اقتصادی مصر تا حد زیــادی رو به وخامت حرکت کند چرا که این 
کشور بخش قابل توجهی از گندم وارداتی خود را از اوکراین و روسیه 
وارد می کرد و اکنون با افزایش بهای قابل توجه این کاالی حیاتی که 
نقشی مهم و محوری در تغذیه جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری این کشور 

دارد، رو به رو است. 
کشــورهای حاضر در نشست نقب، توســعه همکاری های امنیتی و 
اقتصادی با اسرائیل را به مثابه اقدامی که می تواند به اخذ امتیازهای 
بیشــتر از سوی آن ها از واشــینگتن در آینده نزدیک نیز ختم شود 
ارزیابی می کنند. البته که اســرائیلی ها نیز در این میان تا حد زیادی 
محتاط هستند و ســعی می کنند تا جای ممکن قدرت و نفوذ خود 

و البی های همراه با خود را بی مهابا و غیرمحتاطانه هزینه نکنند. «

اندیشکده »واشینگتن برای خاور نزدیک« بررسی می کند: 

محرک ها و پیام های »نشست نقب« چه بود؟
اعراب اکنون اینطور فکر می کنند که اسرائیل حاضر است به صورِت عملی، اقداماتی را در برابر توسعه نفوذ و قدرت ایران در منطقه خاورمیانه انجام دهد. 
این در حالی است که این فهم شدیدا در آن ها وجود دارد که اساسا دولت بایدن در این زمینه چندان مصمم نیست. مسئله ای که عمال موجب ایجاد تغییر 
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عمران خان که باید از پارلمان کشورش رأی اعتماد بگیرد، مصمم 
اســت که پیروز خواهد شــد و آمریکا را مسئول جریان سازی های 
اخیر علیه خود می داند. به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری 
اسکای، عمران خان، نخست وزیر پاکستان با رأی عدم اعتماد مواجه 
است و اپوزیسیون کشورش ادعا می کند که آرای کافی برای برکنار 
کردن او را دارد، یعنی دســت کم ۱۷۲ رأی. گفتنی اســت که این 
آرا شــامل برخی از هم حزبی های عمران خان و همچنین ائتالف 
نامحتمل رقیبان ســابق نیز می شــود که برای پایین کشیدن او و 
دولتش از مســند قدرت، با یکدیگر متحد شده اند؛ یک سناریوی 
مسبوق به سابقه در تاریخ سیاسی شکننده پاکستان. اما عمران خان 

می گوید آن ها تنها نیستند. 
او می گوید که از چندی قبل، »یک دولت قدرتمند غربی« در حال 
برنامه ریزی برای برکناری او بوده اســت. این نخست وزیر پاکستان 
می گوید: این نقشــه یک شبه طراحی نشده است، بلکه چندین ماه 
در دســت طراحی بوده و از ماه اکتبر سال گذشته آغاز شده است. 
او در دفتر خود در اســالم آباد به خبرنگار اسکای گفت، این کشور 
»قدرتمنــد غربی« در پیامی که از طریق ســفارت پاکســتان به 
اســالم آباد فرســتاده، هدف و مقاصد خود را تصریح کرده است و 
عمران خــان قصد دارد آن را فاش کنــد. او همچنین تاکید کرد 
 که دلگرم بوده، اســتراتژی داشــته و در این رأی گیری شکســت 

نخواهد خورد. 

طبق گزارشات، سفیر پاکستان در این کشور نامشخص، فراخوانده 
شــده و به او گفته شــده که حامل »پیامی شفاف« خواهد بود و 
آن پیغام این است که »اگر و تنها اگر پاکستان عمران خان را در 
این جلسه رأی اعتماد از قدرت برکنار کند، روابط میان دو کشور 
عادی خواهد شد.« به گفته منابع اسکای، به سفیر پاکستان گفته 
شــده است که »اگر عمران خان شکســت بخورد - فارغ از اینکه 
پس از او چه کسی روی کار بیاید - همه چیز بخشوده خواهد شد؛ 
اما اگر پیروز شــود، او منزوی خواهد شد و شما نیز دوران سختی 
در پیش خواهید داشت.« عمران خان در سخنرانی روز پنجشنبه 
هفته گذشــته خود خطاب به مردم کشورش که به صورت زنده 
انجام شــد، ظاهرا دچار لغزش زبانی شــده و نام آمریکا را بر زبان 
آورد، اما ســپس گفتــه خود را اصالح کرده و از عبارت »کشــور 

خارجی« استفاده کرد. 
به نظر می رسد که این نخســت وزیر پاکستان قصد دارد با تکیه بر 
این اطالعات، احساسات میهن پرستانه حامیانش را تحریک کرده و 
همچنین آرای سرگردان جلسه رأی اعتماد را به سوی خود جلب 
کند. عمران خان به شبکه خبری اسکای گفت: این یک نقشه واضح 
سیاه وسفید برای تغییر رژیم اســت. عمران خان از زمان روی کار 
آمدن، اجازه ایجاد پایگاه های آمریکایی در خاک پاکستان را نداد، 
از دیرباز با »جنگ علیه تروریســم« مخالف بوده - سیاستی که به 
اعتقاد او، در کشورش پرطرفدار است - و اخیرا به روسیه سفر کرد، 

اقدامی که با انتقادات فراوانی مواجه شد. این نخست وزیر پاکستان 
موارد مذکور را عوامل نارضایتی غرب از خود می داند. 

انتقادات به او به دلیل ســفر به روســیه آن هم در زمان حمله این 
کشور به اوکراین، در حالی مطرح می شود که او می گوید، مقامات 
اتحادیه اروپا و حتی رئیس جمهوری اوکراین از او خواسته بودند تا 
به عنوان نخست وزیر یک کشور بی طرف، در تنش زدایی از مناققشه 
فعلی میان اوکراین و روســیه ایفای نقش کند، اما اکنون به اشتباه 
به حمایت از روســیه متهم شده اســت. عمران خان خود را یک 
صلح طلب و آشــتی دهنده می داند. او در گفت وگو با اسکای گفت: 
بزرگترین مسئله من یک توطئه طراحی شده علیه نخست وزیر یک 
کشور دیگر است. آمریکا از حقه های قدیمی خود دست نکشیده و 
من اینجا هســتم تا این توطئه را فاش کنم. وی افزود: این توهین 
به پاکســتان و نادیده گرفتن حقوق ۲۳۰ میلیون انسان )جمعیت 
پاکســتان( اســت. عمران خان امیدوار اســت که این لفاظی ها، 
اپوزیســیون و هم حزبی هایی را که قصد دارند علیه او رای دهند، 
تحت فشــار قرار دهد. او گفت: من به هر حال پیروز خواهم شــد، 
حزب من هرگز محبوب تر از امروز نبوده اســت. این نخســت وزیر 
پاکســتان در انت ها در پاسخ به پرســش خبرنگار اسکای که از او 
پرســید آیا حسرتی دارد، گفت »هیچ حســرتی ندارم« و با کمی 
مکــث افزود: ما یک حزب و تیم جدیــد و بی تجربه بودیم. قوی تر 

بازخواهم گشت.

به گفته عفو بین الملل، روسیه در جنگ اوکراین از بمب خوشه ای 
علیه غیرنظامیان اســتفاده کرده است. این سازمان خواسته است 
که عامالن این جنایات به دســت عدالت سپرده شوند. به گزارش 
ایسنا، عفو بین الملل بار دیگر روسیه را به جنایات جنگی در اوکراین 
متهم کرد. جانین اولمانسیک، کارشناس اروپا و آسیای مرکزی در 
شاخه آلمان این سازمان در برلین گفت، استفاده از بمب خوشه ای 
و حمالت بی رویه روســیه به غیرنظامیان در اوکراین، مستند شده 
است. او تصریح کرد: »فهرســت جنایات جنگی که ارتش روسیه 
مرتکب شــده، هر روز طوالنی تر می شــود، تعداد کشته ها افزایش 
می یابد و شــمار مجروحان و آسیب دیدگان بی وقفه در حال رشد 
است.« به گفته اولمانسیک، جامعه بین المللی باید اطمینان حاصل 
کند که »مســئولین این جنایات به دســت عدالت سپرده شده و 
مجــازات می شــوند«. او تاکید کرد که تحقیقــات دادگاه کیفری 
بین المللی و دادستان کل آلمان »گام های مهمی هستند که باید به 

طور کامل مورد حمایت قرار گیرند«. 

نیمی از آورگان جنگی کودک هستند
ســازمان ملل متحد نیز روز جمعه اعالم کرد که تعداد پناهجویان 
اوکراینی که از هنگام شروع جنگ از کشورشان گریخته اند از ۴.۱ 
میلیون نفر عبور کرده است. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل چهار میلیون و ۱۰۲ هزار و ۸۷۵ نفر تاکنون اوکراین را 

به خاطر جنگ ترک کرده اند. به گزارش دویچه وله زنان و کودکان 
۹۰ درصد آورگان جنگ را تشکیل می دهند. نیمی از آن ها کودکان 
هستند. یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل، می گوید که بیش از 
نیمی از ۷.۵ میلیون کودک اوکراینی، دو نیم میلیون نفر در داخل 
مرزهای این کشــور و دو میلیون در خارج از اوکراین آواره شده اند. 
سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد )IOM( اعالم کرد 
که عالوه بر پناهجویان اوکراینی، بیش از ۲۰۴ هزار غیراوکراینی که 
در این کشــور ساکن بودند، درس می خواندند یا کار می کردند نیز 

مجبور شده اند آنجا را ترک کنند. 

پناهجویان به کدام کشورها رفته اند؟ 
بر اســاس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از هر 
۱۰ اوکراینی که از این کشــور فرار کرده، شــش تن وارد لهستان 
شــده اند. به این ترتیب دو میلیون و ۳۸۴ هزار و ۸۱۴ اوکراینی به 
کشور همسایه لهستان گریخته اند. به گزارش یونیسف بیش از ۱.۱ 
میلیون کودک وارد لهستان شده اند. بسیاری از آن ها از لهستان به 
کشــورهای دیگر اروپا در منطقه مرزهای باز شنگن سفر می کنند. 
در مجموع ۶۲۳ هزار و ۶۲۷ اوکراینی وارد کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا شــده اند. تعداد زیادی از آن ها بــه مولداوی که بین رومانی و 
اوکراین قرار گرفته، رفته اند. مرز مولداوی نزدیکترین مرز به شــهر 
بندری اودسا اســت. حدود ۳۹۰ هزار ۱۸۷ فراری جنگ وارد این 
کشور شــده اند که یکی از فقیرترین کشــورهای اروپاست. برنامه 
جهانی غذای ســازمان ملل ارسال کمکهای نقدی برای ۱۰۰ هزار 
پناهنده و خانواده های میزبان آن ها در این کشور را آغاز کرده است. 
در مجموع ۳۷۴ هزار و ۵۳۵ پناهجوی اوکراینی به مجارستان پناه 
برده اند. همچنین تا روز سه شنبه ۲۹ مارس حدود ۳۵۰ هزار و ۶۳۲ 
نفر به روسیه رفته اند. عالوه بر این ۱۱۳ هزار نفر از مناطق دونتسک 
و لوهانسک در شــرق اوکراین در فاصله ۲۱ تا ۲۳ فوریه یعنی در 
روزهای قبل از شروع جنگ وارد روسیه شده اند. بیش از ۲۹۲ هزار 
نفر از کوتاه ترین مرز اوکراین عبور کرده و وارد اســلواکی و بیش از 

۱۲۷ هزار پناهجو نیز به بالورس رفته اند.

چین: هدف ما کمک به روسیه برای دور زدن تحریم ها نیست

زلنسکی: روس ها در حال عقب نشینی از شمال هستند 
اما شرایط شرق اوکراین هنوز دشوار است

بر اســاس یک نظرســنجی بحران اوکراین بر 
میزان محبوبیت رئیس جمهور آمریکا اثر منفی 
گذاشته اســت. در نظرسنجی شبکه ان بی سی 
۷۱ درصد پاســخ دهندگان گفته اند که اعتماد 
چندانی به توانایی های بایــدن برای واکنش به 
جنگ پوتین ندارند. به گزارش ایســنا، شــبکه 
آمریکایی ان بی سی یک نظرسنجی انجام داده 
که نشان می دهد بخشی از جامعه ایاالت متحده 
به حل مشکالت داخلی اهمیت بیشتری می دهد 
تا جنگ اوکراین. حدود دو سوم پاسخ دهندگان 
گفته اند که برای آن ها اقتصاد داخلی مهمترین 
اولویــت را دارد. گفتــه می شــود کــه نتایج 
نظرسنجی شــبکه خبری ان بی ســی در کاخ 
سفید حساسیت های بسیاری برانگیخته است. 
نظرسنجی جدید نشان می دهد، از هر ۱۰ نفر، 
هفت نفر به توانایی بایدن برای مدیریت درگیری 
بین روســیه و اوکراین اعتماد کمــی دارند و از 
هر ۱۰ نفر، هشــت نفر نگران بودند که تنش ها 
منجر به قیمت باالتر بنزین برای آمریکایی ها و 
همچنین منجر به جنگ هسته ای شود. افزایش 
ادامه دار تورم در آمریکا و باالرفتن قیمت سوخت 
در این کشور به علت تحریم انرژی روسیه در پی 
بحران اوکراین، فشارها بر دولت بایدن را افزایش 
داده اســت. به گزارش دویچه وله ناظران بر این 
باورند که روســیه در تالش است در واکنش به 

تحریم های شدید کشورهای غربی به دلیل حمله 
بــه اوکراین، از صادرات انرژی به عنوان ســالح 
استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا اما تاکید 
کرده اســت که ایاالت متحده اجازه این کار را 
به پوتین نمی دهــد و از هر امکانی برای مقابله 
با آن و بازگرداندن آرامش به بازار جهانی انرژی 
استفاده می کند. در همین راستا کاخ سفید خبر 
داده اســت، با توجه به افزایش شدید بهای نفت 
خام در بازارهای جهانی در پی حمله روسیه به 
اوکراین، آمریکا بخشی از ذخایر استراتژیک نفت 
خود را آزاد می کند و قصد دارد طی شــش ماه 
روزی یک میلیون بشــکه نفت از ذخایر خود را 
عرضه کند. این اقدام می تواند تا حدی به تعدیل 
قیمت ها منجر شود و به میزان محبوبیت بایدن 
بیفزاید اما به گزارش »تاگس شــاو«، وب سایت 
کانال یک تلویزیون آلمان رخدادهای اخیر تنها 
دلیل کاســته شدن محبوبیت بایدن نیست. در 
این گزارش آمده است: »یکی دیگر از مهمترین 
دالیل بی اعتمادی به بایدن بحران افغانستان و 
عواقب آن اســت که به گفته بعضی جمهوری 
خواهــان باعث ارائه چهره ضعیــف از آمریکا و 
سواســتفاده پوتین از آن شــده است.« حزب 
دموکرات ایاالت متحده نگران است، این مسائل 
در انتخابات میان دوره ای کنگره در پاییز امسال به 

پیروزی جمهوری خواهان منجر شود.

دولت آمریکا اعالم کرده است ۳۰۰ میلیون دالر 
دیگر برای کمک های امنیتی به اوکراین اختصاص 
می دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، 
این کمک های آمریکا شامل سیستم های موشکی 
هدایت شــونده لیزری، پهپاد، خدمات تصویری 
ماهواره های تجاری، خودروهای زرهی هام. وی، 
دوربین های دید شب، مسلســل و اقالم درمانی 
می شود. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
در ایــن باره گفت: این اعالم بیانگر آغاز پروســه 
پیمانکاری برای تهیه قابلیت هــای جدید برای 
نیروهای مسلح اوکراین خواهد بود. با این حساب 
از حدود پنج هفته پیــش که جنگ در اوکراین 
آغاز شده کمک آمریکا به اوکراین به ۱.۶ میلیارد 
دالر رسیده است. در همین حال روز جمعه وزارت 
بازرگانــی آمریکا تحریم های تازه ای را علیه ۱۲۰ 
سازمان و نهاد در صنایع دفاعی هوا و فضا و دریایی 
روسیه و بالروس اعالم کرد. جینا رامینودو، وزیر 
بازرگانی آمریکا گفته است تصمیم والدیمیر پوتین 
برای حمله به اوکراین روســیه و اقتصادش را در 
جهان تجارت منزوی کرده و تصمیم این وزارتخانه 

برای تحریم های تازه به این انــزوا خواهد افزود. 
هم چنین براساس گزارش ها، آمریکا در پاسخ به 
خواسته اوکراین تجهیزات حفاظت شخصی در 
مقابل حمله شیمیایی برای نیروهای نظامی این 
کشور فرستاده است. یکی از سخنگویان شورای 
امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با 
پولیتیکو تایید کرده است که واشنگتن تجهیزاتی 
را با قابلیت نجات جان افراد به اوکراین فرستاده 
اســت. این تجهیزات عموما شــامل ماسک ضد 
گاز، لباس های مقاوم دربرابر حمالت شیمیایی و 
میکروبی و نیز رادیو اکتیو است. مشخص نیست 
که اندازه محموله های ارســالی به اوکراین چقدر 
است اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید 
گفته است ارسال این کمک ها امنیت و آمادگی 
داخلی آمریکا را به خطر نخواهد انداخت. مسکو 
و غــرب در هفته های گذشــته یکدیگر را متهم 
کرده اند که قصد حمله شیمیایی به طرف مقابل 
دارند. مقام های آمریکایی نگرانند که روســیه در 
صدد طراحی حمله ای شیمیایی با هدف مقصر 

نشان دادن اوکراین به عنوان عامل حمله باشد. 

خبرگزاری رویتــرز گزارش داده اســت آمریکا 
آزمایش موشک بالستیک میان قاره ای خود را لغو 
کرده است. به گزارش ایسنا، این موشک که بردی 
نزدیک به ۱۰ هزار کیلومتر و کالهکی با قابلیت 
حمل سالح هســته ای دارد یکی از بخش های 
کلیدی زرادخانه نظامی آمریکاست. این آزمایش 
اولین بــار در روز دوم مارس پس از آن به تاخیر 
افتاد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
اعالم کرد نیروهای ویژه اســتراتژیک هسته ای 

خود را به حال آماده باش درآورده اســت. در آن 
زمان آمریکا اعالم کرد تصمیم برای تاخیر در این 
آزمایش را برای کاهش خطر غلط محاســباتی 
گرفتــه اما تاکید کرد که ایــن آزمایش تنها به 
تاخیر افتاده و نهایتا انجام خواهد شد. روز جمعه 
یک ســخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت لغو 
این آزمایش نیز به همین دلیل گرفته شــده اما 
افزود: »نیروی هوایی آمریکا از آمادگی نیروهای 

استراتژیک این کشور اطمینان کامل دارد.« 

بر اساس یک نظرسنجی، 
هفتاد درصد آمریکایی ها اعتماد چندانی به توانایی های بایدن ندارند

آمریکا ۳۰۰ میلیون دالر دیگر تجهیزات امنیتی در اختیار اوکراین می گذارد

آمریکا آزمایش موشک بالستیک میان قاره ای خود را لغو کرد

عفو بین الملل: 
روسیه از بمب خوشه ای علیه غیرنظامیان استفاده می کند

در آستانه رای اعتماد
عمران خان از خودش مطمئن است


