نگاهی جامعه شناسانه به واکنشهای جامعه نسبت به
بازگشایی باشگاه الکچری در خیابان فرشته تهران

مردم ایران با مردم هند تفاوت دارند
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جزییات سفر همسر ،دختر و داماد رئیس مجلس به ترکیه
برای خرید که توسط کاربران شبکههای اجتماعی لو رفت

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

آقایقالیباف!

در خصــوص فقره «سیســمونی گیت » یا
همان خرید سیسمونی نوه قالیباف از کشور
ترکیه توسط همسر،فرزند و داماد وی ،یک
نکته بســیار مهم وجود دارد که به نظر نباید
وســط این جنجالها و واکنشها گم و گور
شــود! آری؛ ایها الناس! فراموش نفرمایید
محمدباقر قالیباف جــزو نیروهای زبده و به
قول معروف «نامبر وان» جریان محافظه کار
یا همان اصولگراست.به عبارت ساده رسوایی
سیسمونی در مورد یک نیروی درجه دو و یا
دم دستی جریان راست کشور رخ نداده در
مورد فردی واقعیت مبرهن و روشن شده که
پای ثابت تمام تصمیمات و اکتهای سیاسی
جریان اصولگرا بوده اســت.ضمن آنکه او
کسی بوده که در تمام بزنگاههای انتخاباتی از
شکاف طبقاتی حاکم بر کشور نالیده و به قول
خودش جماعت  4درصدی حق 96درصد
دیگر را بلعیده اند.این نکته بســیار بســیار
مهم است.
محمد باقر قالیباف طی سالهای گذشته دارای
مناصب مهم و حساسی بوده و تقریبا در تمام
انتخابات جزو نیروهای اصلی بوده اســت.
به نوعــی میتوان گفت رئیس فعلی مجلس
ازجمله نیروهایی بوده که در میان اصولگرایان
تا حدودی اقبال مردمی(پایگاه اجتماعی) داشته
و جریان اصولگرا از قبل آن همواره ذی نفع
بوده است.فلذا در تحلیل ماجرای «سیسمونی
گیت » باید به این نکته توجه داشــت که در
مورد چه کسی در حال بحث هستیم.

لطفا استعفا

در تاریخ خواهند نوشت وقتی مردم ایران
به زور شکمشان را سیر میکردند،
همسر و فرزند رئیس مجلس همین کشور
برای خرید سیسمونی به ترکیه رفتند

صفحه 8
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ادامه در صفحه 7

1

یادداشت1-

چرا داستان سیسمونی
اینقدر وحشتناک است؟
رامین نخستین انصاری

قیمتها با سریعترین سرعت درحال افزایش
است ،که نشــاندهنده خطرات باالی پیش
روی کشــور است .افزایش سریع هزینهها به
جیب مصرفکنندگان ضربه میزند و باعث
کاهش اعتمــاد و کاهش بودجــه خانوارها
شده اســت .بودجه ایرانیان به دلیل افزایش
قیمتهــا کاهــش یافتــه و خانوادهها در
فقر مطلــق قرار دارند ،ولــی برخی مدیران
هزینههایــی در داخــل و خــارج میکنند
که بســیار مخربتر از اثرات جنگ اســت.
افزایش قیمتها در بســیاری از نقاط کشور
سریع بوده و باعث شــده است که بسیاری
از مردم در تنگنا و دشــواری زندگی کنند.
هزینه پوشــاک نیز افزایش یافته است ،که
ایرانیان را ســردرگم کرده اســت .از آنجایی
که تورم زندگی روزمــره را مختل میکند،
افزایش ســریع قیمتها باعث شده است که
شهروندان سبک زندگی خود را اصالح کنند.
امروز شــهروندان بیشماری هســتند که با
لباسهای ژندهپوش و گرسنگی رها شدهاند.
خیلیها زندگی ندارند و فرزندانشــان با فقر
بزرگ میشــوند .مردم با کمبود لباس و غذا
چه رنجهایی که نمیکشــند .افزایش فشار
قیمتها و هزینههای باالی زندگی نتوانسته
است به موضوعی جدی برای رئیس مجلس
تبدیل شــود .مجلس عمال اقداماتی را برای
رفــع تنگناها در زنجیره تامین و کاهش این
تنگناها انجام نداده است.
ادامه در صفحه 4

یادداشت2-

سخنانی شفاف با مردم
در مورد تعرفههای پزشکی!
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

در این یادداشت به عنوان یک پزشک قصد دارم
چند کلمهای در مورد بحث تعرفههای پزشکی با
مردم شریف و عزیز ایران حرف بزنم.
مهمترین مســئله در اینجا ذکر این نکته است
که مطلوبترین شــرایط هم برای تحقق درمان
بیماران به بهترین شکل ممکن برای پزشکان و
هم از نظر اقتصادی برای بیماران ،این اســت که
هیچ نوع رابطهی مالی بین پزشــکان و بیماران
نباشد و یا اگر هست در حداقل ممکن خود باشد.
حاال این سوال پیش میآید که آیا طبق قوانین
کشوری ایران چنین چیزی ممکن است؟
من با کمال احترام عرض میکنم بله و در ادامه
به توضیح این مسئله خواهم پرداخت؛
اول اینکه طبق اصل  ۴۳قانون اساســی ،دولت
موظف به تامین نیازهای اساسی مردم از جمله
بهداشت و درمان است.
بر اســاس اصل  ۲۹قانون اساســی نیز خدمات
بهداشــتی درمانی و مراقبتهای پزشــکی به
صورت بیمه ،حقی همگانی است .یعنی همهی
مردم ایران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و
دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و
سایر درآمدهایی که دارد ،خدمات و حمایتهای
مالی فوق را برای یکایک افراد کشور فراهم نماید.
همچنین طبق قانون بیمــهی همگانی مصوب
ســال  ،۱۳۷۳بیمهها موظف هستند ۷۰ ،درصد
بهای تعرفههای اصلی در قسمت درمان بیماران
را پرداخت کنند و پرداختی مردم در این قسمت
نباید از  ۳۰درصد بیشتر باشد.
حتی طبق مــاده  ۹۰قانون توســعهی چهارم

مصوب سال  ۱۳۸۵سهم خانوادههای کم درآمد
و آسیب پذیر ،از  ۳۰درصد مصوب هم باید کمتر
گردد و این مابهالتفاوت را دولت باید بپردازد.
در اینجا باید تاکید گردد که تمام این موارد ذکر
شــده به عنوان نصوص قانونی ،به عنوان وظایف
اولیه و ذاتی وزارت رفاه و بیمههایی مطرح است
که تحت مدیریت آن فعالیت میکنند و بنابراین
بحــث تعرفههای پزشــکی ،اساســا بحثی بین
جامعهی پزشــکی و بیمهها و به تبع آن وزارت
رفاه و دولت اســت نه بحثــی بین این جامعه و
مردم.
به عنوان یک پزشــک به شــما مردم شــریف
اطمینان خاطر میدهم که اکثریت ما پزشــکان
با توجه به اینکه از آســمان نیامدهایم و از خود
شما و برخاســته از شما هستیم ،در این شرایط
سخت اقتصادی و تورمی در کنار شما ایستادهایم
و خیالتان آســوده باشــد که در قسمت درمان
راضی به حتی یک ریال افزایش هزینه از جیب
شما نیســتیم و حتی در موارد برخورد با اقشار
آســیبپذیر با کمال میل به ویزیت رایگان آنان
میپردازیم.
تنها خواستهی ما این است که بیمهها به وظایف
خــود و نه هیچ چیز بیشــتر از آن عمل کنند و
چنانکــه قانون حکم نموده اســت به پوشــش
حداکثری خدمات درمانی برای مردم و پرداخت
هزینههای منصفانه و درســت درمــان به کادر
درمان اهتمام نمایند.
بنابراین همگی ما باید هوشیار باشیم که هر فرد،
گروه و رسانهای که در این بحث پزشکان و مردم
را روبروی هم قرار میدهد آگاهانه و با قصد سوء
یا ناآگاهانه -کــه در نتیجه البته فرقی ندارد -با
ایجاد نفرتپراکنــی و تقابلی غیرواقعی در حال
پنهان کردن وظایفی است که بیمهها بر اساس
نص قوانین اساسی و کشوری باید انجام بدهند.

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها 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 ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

یادداشت3-

یادداشت4-

عدالت زیر گیوتین
مافیای سرمایه داری

بیمهری صدا و سیما
نسبت به فرهنگیان

مهدی مستفید

بعد از چندین ســال تعلل دولــت روحانی در
هماهنگســازی حقوق و دستمزد و دامن زدن
به تشدید شکاف طبقاتی امسال دولت ابراهیم
رئیسی با افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم
اعالمی بانک مرکزی گامی حداقلی برای کنترل
شتاب شکاف طبقاتی موجود در جامعه برداشت.
دولت از ماهها قبل زیر فشار مافیای سرمایه داری
قرار دارد تا دستمزدها را پایین نگه دارد .متاسفانه
گویا جلسه فوق العاده و فوری شورای عالی کار
نیززیرفشاراینمافیایقدرتمندتشکیلمیشود
تا دولت میزان افزایش دستمزدها را کاهش دهد.
مخالفانافزایشدستمزدهاورسانههایقدرتمن ِد
تحت سلطه آنها چنین القاء میکنند که افزایش
دستمزد منشــاء تورم موجود در اقتصاد ایران
است ،ولی چنین نیست.
اوال دســتمزد پنج تا ده درصد هزینه تولید را
شامل میشود و میزان تورم ناشی از افزایش ۵۷
درصدی دستمزدها (تورم حدود  ۳تا  ۵درصدی)
در قیاس با تورم ناشــی از ایرادات ســاختاری
اقتصاد کشور (تورم حدود ۵۰درصد رسمی) اصال
محسوسنیست.
ثانیا تاثیر افزایش دستمزدها بر اقتصاد صرفا بعد
تورمی آن نیســت .افزایش دستمزدها با حفظ
حداقل قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیر
موجب افزایش تقاضا برای محصوالت بنیادین
و تحریــک تولید واحدهــای تامینکننده این
محصوالت خواهد بود .به عبارتی تورم دستمزدها
نه مانند تورم ناشی از افزایش نقدینگی منجر به
رکود بلکه برعکس آن محرک اقتصاد خواهد بود.
منتقدین افزایش دســتمزدها ،اگر واقعا نگران
افزایش تورم در کشورند چرا به سراغ منشاء اصلی
تورم نمیروند؟ منشاء اصلی تورم رشد بیضابطه
نقدینگیوتولیدبیپشتوانهاعتبارپولیاست،چرا
این دلسوزان ملت ،خواهان انضباط مالی دولت
در تولید نقدینگی نیستند؟! شاید به آن دلیل که
کاهشرشدنقدینگیمالزمهمستقیمیباکاهش
رانتهای اقتصادی خواهد داشت!
افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم ،حقیقتا
افزایش دستمزد نیست بلکه صرفا حفظ ارزش آن
به نسبت سال گذشته است .عدم تمکین دولت
قبل به افزایش دستمزدها حداقل به میزان نرخ
تورم ،به همراه برخی سیاستهای غلط اقتصادی
از یک سو موجب تضعیف روزافزون طبقه کارگر و
فرودست و گسترش فقر در جامعه شده است و از
سوی دیگر موجب رشد طبقه مرفهی شده است
که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از رانتهای
دولتیمتنعمند.

ادامه در صفحه 4

اسماعیل حسینپور

عضو انجمن اسالمی معلمان خراسان

نمیدانــم آقای جبلی رئیس صدا و ســیما،
خودش هم به تماشای شاهکار زیر دستانش
در این رســانۀ فراگیر که با بیت المال اداره
میشود و باید یک دانشگاه باشد مینشیند
یا نه! آیــا میبیند در شــبکه خبرش برای
شناسایی یک فرهنگی قیچی به دست ،یک
کشــور را به مدد طلبیده اند؟ در حالی که
برخی غارتگران بیت المــال و ابربدهکاران
بانکــی ،آزادانه در حال ســیر و ســیاحت
هستند و ملتی را به سخره گرفتهاند و کسی
در رســانه ملی ،برای شناسایی این جماعت
جانگرفته از ملت ،پا پیش نمینهد.
آیا آقای جبلی دیده است در لحظات عرفانی
افطار و نیایــش ،در لحظهای که فرهنگیان
عزیز ،بعد از چند ســاعت تدریس ،بر ســر
ســفرۀ افطار نشســته اند؛ مجری روحانی
صدا و سیما در شــبکه یک تلویزیون  -که
بایــد الگوی مهر ،صفا و عطوفت باشــد -به
بهانۀ خطای یک فرهنگــی ،با دلی پرکینه
و لبریــز لهیــب نفرین ،بــر فرهنگیان این
سرزمین میتازد و به وزیر آموزش و پرورش
امــر میکند کــه برای خطای یــک معلم،
قیصریــهای را به آتش بکشــاند و عالوه بر
معلم ،عذر مدیر و ناظم را از معلمی بخواهد
و آنان را به عقوبت برساند؟
به راستی این ناپسند گویی و تندخویی یک
مجری ،این امر و نهی ها ،این ادبیات آمرانه و
خودبرتربینی ،این خود بر عرش و بینندگان
را بر فرش دیدن ،چه ســنخیتی با دینمان
و پیامبر اسالم (ص) که «رحمتللعالمین»
بود ،دارد؟
آیا آقــای جبلی میداند صدا و ســیمایش
دیــری اســت به عمــد یا ســهو ،در صدد
تخریــب جایگاه و پایگاه فرهنگیان اســت؟
نیک پیداســت که این موضــع گیریهای
ناصــواب ،این بزرگنماییهــای هدفمند و
ناپســندگوییها علیه فرهنگیان ،آن هم در
آســتانۀ اردیبهشــت و هفتۀ معلم ،که باید
عــزت و رنجهای شــیرین فرهنگیان پاس
داشته شود؛ جفایی آشکار در حق فرهنگیان
مظلوم این سرزمین است چرا که فرهنگیان
این دیار ،با تقدیم  ۴هزار شــهید فرهنگی
و  ۳۶هزار دانشآموز شــهید و  ۱۲۰شهید
آموزش در ایــام کرونا ،در دفاع از عزت این
ســرزمین ،خوش درخشــیدهاند و زیبنده
نیست این بزرگ پرچمداران فکر و فرهنگ،
اینگونه مورد بیمهری قرار گیرند.

ادامه در صفحه 4

یادداشت5-

آدمها
و عروسکها
مجید ابهری

رفتار شناس

همه ما در مقطعی از عمرمان با عروسکها و
شخصیتهای عروسکی سرگرم شده و با آنها
ارتباط عاطفی برقرار کرده ایم .در دوره کودکی
ما کــه تکنولوژی تااین حد پیشــرفت نکرده
بود؛ خیمه شب بازی ،شهر فرنگ و کارتنهای
محدود داخلی و اقالم زیادتر کارتنهای خارجی
جزء ســرگرمیهای مطلوب و جذاب به شمار
میرفتند .کم کم با پیشــرفت صنایع هنری
کودکان این اقالم بصورت انبوه وارد صنعت فیلم
و کارتون گردیدند .در دوران حاضر بعد از خونه
مادربزرگه و اقالم خارجی مثل فوتبالیستها و
پینوکیو و بعضی از چهرههای مطرح ،به عنوان
عضوی از خانوادهها ودوست برخی از کودکان
و نوجوانان وارد خانوادهها شــدند .همزمان با
تولیدات خارجی بعضی از هنرمندان توانمند
داخلی دســت به تولید برخــی از محصوالت
نمایشی ویژه زدند که اغلب بزرگترها نیز همراه
با فرزندان به تماشــای آنها مینشینند .کاله
قرمزی و پسرخاله با صداپیشههای هنرمندشان
گاهی در تفکیک عروســک و آدم ،ما را دچار
اختالط میکنند که هنوزهم ادامه داشــته و
اینگونه تشکیکها ،بیشتر موجب جذابیت این
اقالم گردیده و میگردند .قصهها و سناریوهای
اینگونه نمایشها در هرچه بیشتر واقعی شدن
آنها تاثیر به ســزایی دارنــد .این معروفیت
عروســکها در مسابقه ،از سیا ساکتی و خونه
مادر بزرگه و ...جلوتــر افتاده و مکان ارزنده و
ممتازی برای خود تهیه نمودند.
ادامه در صفحه 4

یادداشت6-

ضرورت استیضاح
وزیر آموزش و پرورش
جعفر بای

اگر جایگاه و اهمیت نظام آموزشی هر کشور و
نقش آن در رشــد و توسعه و ترقی همهجانبه
زندگی شــهروندان را مــورد مداقه قراردهیم،
درخواهیم یافت که باید قویترین و توانمندترین
وزیر کابینه ،وزیر آموزش و پرورش باشــد .زیرا
بدون شک همه کشورهای توسعهیافته از رهگذر
تغییر و تحول در نظام آموزشی به رشد و توسعه
دســت یافتهاند .هرگونه تعلل و ضعف در این
جایگاه ضربه جبران ناپذیری را بر پیکر تربیت
نیروی انسانی وارد میسازد.
ادامه در صفحه 4

پنجشنبه اولاردیبهشت 1401شماره6280
روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 3000 14 14 27

? بانکها درآمدهای مختلف از منابع مختلفی
برای خدمات خود دراختیار دارند و بابت هر
حرکتی در سالهای اخیر مبالغ قابل توجهی
نســبت به گذشته از مشــتریان خود بعنوان
کارمزد می گیرند و یا از حســاب آنها کســر
میکنند که َســر به میلیاردها تومان کســب
درآمــد در هــر روز بــرای آنها میشــود ،لذا
چــه لزومــی دارد که برای خدماتــی که در
همه کشــورها معموال" رایگان اســت مانند
درخواســت تعیین موجودی یا صورتحساب
مختصر از دســتگاههای خود پرداز ،برای هر
تراکنش و دادن یک برگ کوچک رســید در
چنــد لحظه ( و حتی بدون رســید )  ،چند
صد ریال پول از حســاب هر یک از مشتریان
بانــک خــود و دیگران کســر مــی کنند ! ؟
محمود بلیغیان از اصفهان

?عرفــان از تهران؛ طــرح زوج و فرد و
فروش طرح ترافیک تا به حال چه مزایایی
برای پیشــگیری از ترافیــک و آلودگی
تهران داشــته؟ اگر هدف مسئوالن برای
کاهش آلودگی هوا و ترافیک است ،چرا
طرح ترافیک هفتگی به فروش میرسد؟
?رضایت ســاکنان ناحیــه ۵منطقه۱۴
تهــران :چهارشــنبه ۳۱ ،فروردیــن به
همــراه ســید محمدعلوی ،بــه بزرگراه
شــهید محالتی ،خیابان میثم و اطراف
ان رفتیــم .خوشــبختانه در ناحیــه ،۵
منطقه ۱۴شــهرداری ،شــاهد پاکیزگی
و آراســتگی محیط و هــرس درختان و
رســیدگی به پارکها و فضای سبز و از
همه مهم تر ،جمعآوری به موقع زبالهها و
نصب چسبهای مخصوص حشرات دور
درختان بودیم .در گفتگو با برخی ساکنان
و کاسبان؛ بیشتر آنان از طرحهای انجام
شــده ،رضایت داشتند .جا دارد از عوامل
زحمتکش شــهرداری ناحیه ،۵قدردانی
شــود .علی  -خبرنگار اجتماعی روزنامه
آفتاب یزد
?هرازگاهی مســئوالن دربــاره افزایش
تعداد معتادان متجاهر سخن میگویند.
چرا ایــن افراد که بیشــتر در محلههای
شــوش ،هرنــدی و کوچه بــاغ انگوری
پرســه میزنند یا در مالعــام موادمخدر
مصرف میکنند ،جمعآوری و ساماندهی
نمیشوند؟ مجتبی طاهر
? از رســیدگی و توجه به نیازمندان ،با
توزیع غــذای گرم توســط نیکوکاران با
کمک آشــپزها و بقیه عوامل حســینیه
و خیریه شــیخ رجبعلی خیــاط واقع در
چهارراه مولوی ،کوچه پیرمرادی ،کوچه
منتظری ،سپاسگزاری میکنم .از وحید
شــیخی که مســئولیت انتقــال برخی
بســتههای غذایی بــه نیازمنــدان را بر
عهده دارد و همیشه پای ثابت این گونه
کارهای خیر اســت ،قدردانی میکنم .ع.
فرقانی
? تنها درصد بسیار کمی از مردم توانایی
خرید بیمه تکمیلی دارند .تازه همین بیمه
تکمیلی پر از کلک اســت و کلی از مردم
پول میگیرد و اگر یکریال هم استفاده
نکنی ،نه برایت پیشینه بیمه میشود و نه
در دوره دیگــر تخفیف میگیری .افزون
براین ،بیمه تکمیلی یکریال بابت هزینه
دندانپزشکی نمیپردازد ،حال آن که درد
بیشــتر مردم ،پس از غم نان ،درد دندان
است!
?باعــرض ســالم وادب،متاســفانه بــا
کمیاب شــدن یــک جنــس قیمت آن
چنددرصدباالمی رود واین موضوع باعث
میشودکه خواه ناخواه قیمتهای دیگر
به این بهانه تکــان بخوردمخصوصا"اگر
قطعات ولــوازم زنجیــرهای مثل خودرو
باشــدکه در این وضع،ایــن اثرگذاری ها
محسوس تراست واین روندبسیارنامطلوب
است.
?تصویر ساختمانی که مشاهده میکنید
خانهای قدیمی در تهران ،خیابان پیروزی،
کمی جلوتر از خیابان شــهید بیدهندی
اســت .این خانه ســالهای گدشــته در
طــرح تعریض قرار گرفت ،اما مشــخص
نیست چرا از آن موقع تا به حال از سوی
مسئوالن شــهرداری تخریب نشده و به
این شکل و بسیار بدمنظر رها شده است.
پیشنهاد میشود هرچه سریعتر نسبت به
تعیین تکلیف ساختمان مربوطه اقدامات
الزم انجام شود .علی  -خبرنگار اجتماعی
روزنامه آفتاب یزد
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مجلس

نماینده مجلس:

در قیمت اینترنت
مانندکشورآنگوالهستیم

نماینــده اراک ،خنداب و کمیجــان در مجلس
شورای اسالمی در مقایسه قیمت اینترنت در ایران
با سایر کشورهای دنیا ،اظهار کرد :امروز میتوان
گفت که ما در قیمت اینترنت مانند کشور آنگوال
هستیم و در آنگوال نیز اینترنت به همین گرانی
ارائه میشود که در ایران وجود دارد.
به گزارش ایســنا  ،محمد حسن آصفری با اشاره
به افزایش بهای اینترنت در کشور گفت :امروز در
شرایطی که بر لزوم پیگیری طرحهای دانش بنیان
از سوی جوانان تاکید میکنیم ،قیمت اینترنت در
ایران بســیار گران شده است؛ این در حالی است
که یکــی از لوازم انجام کــار دانش بنیان ،وجود
زیرساخت برای ارتباط جوانان با دنیا و بهره گیری
از علوم مختلف از طریق فضای اینترنت است.
وی با بیان اینکه «متاسفانه امروز قیمت اینترنت
بسیار گران شده است و خانوادهها در حال مواجهه
با مشکالتی جدی در این زمینه هستند» ،خاطر
نشــان کرد :به غیر از کسب و کارهای اینترنتی،
بخش قابل توجهی از کســب و کارهای فعال در
کشور از اینترنت استفاده میکنند بر همین اساس
نیز افزایش قیمت اینترنت میتواند هزینههای این
کسب و کارها را افزایش دهد؛ در این شرایط فشار
ناشــی از افزایش قیمت اینترنــت بر دوش مردم
خواهد بود.
این نماینده مجلس در مقایســه قیمت اینترنت
در ایران با سایر کشورهای دنیا ،اظهار کرد :امروز
میتوان گفت که ما در قیمت اینترنت مانند کشور
آنگوال هستیم و در آنگوال نیز اینترنت به همین
گرانی ارائه میشود که در ایران وجود دارد.
آصفری با انتقاد از کیفیت ارائه اینترنت در کشور
گفت :متاسفانه سرعت اینترنت در کشور بسیار
پایین اســت و ما در مقایسه با کشورهای منطقه
ســرعت و رتبه قابل قبولی نداریــم؛ نمایندگان
مجلس در این زمینه در جلســات اخیر تذکری
جدی به وزیر ارتباطات دادند.
وی با طرح این پرسش که عواید ناشی از افزایش
قیمت اینترنت در جیب چه کسی میرود؟ تصریح
کرد :متاسفانه با وجود افزایش قیمتها تغییری در
زیرساختها انجام نمیشود و ما در برخی روستاها
با مشکالتی در تامین زیرساختها و عدم توسعه
فیبر نوری مواجهیم .همچنین توسعه دسترسی
به اینترنت در برخی روســتاها و شــهرها وجود
ندارد؛ در این شــرایط این سوال مطرح است که
عواید ناشی از این افزایش قیمتها در جیب چه
کسی میرود؟ اگر افزایش قیمتی اعمال میشود،
باید سرعت و کیفیت ارائه اینترنت افزایش یابد و
توسعه پهنای باند مربوطه نیز شامل همه کشور
شــود ،وقتی این اتفاقات شــکل نمیگیرد دیگر
توجیهی برای افزایش قیمت اینترنت وجود ندارد.

خبر
هاآرتص در گزارشی نوشت

نگرانیاسرائیل
از قدرت تیم مذاکرهکننده
ایران در وین و عزم بایدن
برای انجام توافق

یک روزنامه صهیونیســتی در گزارشــی مطرح
کرد ،مقامات رژیم صهیونیســتی بــا نگرانی از
انجام شــدن توافقی در مذاکرات وین و تصمیم
دولت بایدن در زمینه حذف نام سپاه پاسداران
از «لیســت ســازمانهای تروریستی خارجی»
آمریکــا ،اخیــرا کارزارهای متمرکــزی را علیه
توافــق و علیه این اقــدام در واشــنگتن به راه
انداختهاند.به گزارش ایسنا ،روزنامه صهیونیستی
هاآرتص در گزارشــی دربــاره نگرانیهای رژیم
صهیونیستی از نهایی شدن توافق در مذاکرات
ویــن و لغو تحریمهــای ایران نوشــت :آمریکا
بارها ضرباالجل امضای توافقی هســتهای[در
مذاکــرات ویــن] را به تعویق انداخته اســت و
تصمیم آن در زمینه در لیســت سیاه[لیســت
ســازمانهای تروریســتی خارجی آمریکا] قرار
گرفتن نام سپاه پاسداران ایران هنوز در هالهای
از ابهام اســت .مقامات اســراییلی خود را برای
تحوالتی چشــمگیر در هفته جاری در رابطه با
مذاکرات میان قدرتهای جهانی و ایران بر سر
برنامه هستهای آن آماه میکنند .انتظار میرود
جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا طی روزهای آتی
اعالم کند که آیا تصمیم گرفته است بگذارد نام
ســپاه در لیست سازمانهای تروریستی آمریکا
باقی بماند یا به خواســته ایران عمل کرده و نام
آن را از لیست خارج کند.
هاآرتص ادامه داد :اسراییل در هفتههای اخیر،
کارزار متمرکزی را در آمریکا علیه حذف نام این
ســازمان از این لیست راه انداخته است .در پی
این ،مقامات کاخ سفید برخالف مقامات وزارت
امور خارجه آمریکا این پیام را فرســتادهاند که
طرف اســراییل را میگیرند و خواســتار حفظ
نام ســپاه در این لیست میشوند .اگرچه ،طبق
گفته مقامات اسراییلی که در جریان تماسها با
آمریکا بودهاند ،پافشاری از سوی برخی کارکنان
وزارت امــور خارجه آمریکــا که میخواهند نام
سپاه در لیست سازمانهای تروریستی خارجی
بماند ،ممکن است بر تصمیمی که بایدن اعالم
خواهد کرد ،اثر بگذارد .یک مقام اســراییلی در
ایــن باره گفت« ،تا زمانی که بیانیه مشــخصی
نباشد ،دانســتن این که تصمیم رئیس جمهور
چه خواهد بود ،غیرممکن است».

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

خبر
رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به اینکه مباحث
فنی در مذاکرات وین تمام و مشخص شده است ،گفت:
سایتها و مراکز هستهای آسیب دیده ،سامان یافته اند
و طبق قانون اقدام راهبردی ،فعالیتهای آنها به صورت
کمی و کیفی در حال انجام است.
به گزارش تســنیم ،محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در
گفتوگویی با اشاره به مباحث فنی مذاکرات وین گفت :موضوعات
و مباحــث فنی در مذاکرات وین تمام و مشــخص شــده اســت،

پرونده مباحث فنی در مذاکرات وین بسته شده

بحــث های فنی صــورت گرفته و تنهــا موضوعات
سیاسی باقی مانده که مربوط به وزارت خارجه است.
وی افزود :در ســالهای اخیر گزارشهایی از سوی
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی برخالف فعالیتهای
هستهای ایران منتشر شده است اما با گفتوگو و رایزنیهای انجام
گرفتــه ،این مباحث خاتمه پیدا کرده و ایران و آژانس بر اســاس
قوانین پادمان ،روابط خود را مدیریت کردند.رئیس سازمان انرژی
اتمی در گفتوگو با خانه ملت معتقد است :این گزارشها مواردی

اتهامــی بود که رژیم صهیونیســتی و گروههای ضد انقالب دنبال
میکنند ،سالهاســت که آنها به ایران اتهام میزنند یا آدرسهایی
غلط میدهند چرا که همیشه به دنبال تالطم بوده اند اما ما روابط
روتین خود را با آژانس دنبال میکنیم .اسالمی در ادامه اظهار کرد:
سایتها و مراکز هستهای هم که طی سال های اخیر آسیب دیده
بودند ،سامان یافته اند و در حال حاضر طبق قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها ،فعالیتهای آنها به صورت کمی و کیفی در حال
انجام است ،آب سنگین اراک هم فعال است.

توضیحات نماینده بروجرد درباره حواشی دستگیری برادرش

پیش از اینکه نماینده باشم ،یک خواهرم!

نماینده بروجرد در واکنــش به اینکه یک خبرگزاری اصولگرا ،وی را
یک نماینده اصالحطلب معرفی کرده بود ،ابراز داشــت :به نظر شــما
چرا به من گفتنــد اصالحطلب؟ چه ربطی دارد؟ من که اصالحطلب
نیستم ،اصولگرا و کامال والیی هستم .اما اگر هم اصالحطلب باشم باید
با من اینطور رفتار کنند؟ اصال اهل یک دین دیگر باشم آیا باید با من
اینطور رفتار کنند؟
فاطمــه مقصودی نماینده بروجرد در مجلس شــورای اســالمی در
گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با انتشار فیلم دستگیری برادرش و حواشی
این مساله گفت :متاسفانه خبرگزاری منتسب به اصولگرایان با خبری
که منتشر کردند به من ظلم بزرگی کردند ،البته احساسات مردم هم
جریحهدار شده وقتی که میبینند چادر از سر من افتاده و جلوی چشم
من برادرم را کتک میزنند ،برخورد من یک برخورد طبیعی بود .من
یک خواهر هستم پیش از اینکه نماینده باشم.
مقصودی در تشریح جزئیات وقایعی که منجر به بازداشت برادرش شد،
ابراز داشت :برادر من به کار ساختوساز اشتغال دارد و سالهاست که
به چنین کاری مشغول است و ساختمانهای زیادی در شهر ساخته
اســت ،باالخره کسی که حجم کاری باالیی دارد معموال ممکن است
که در خرید و فروشها ،اختالف قیمت یا مسائل دیگری از این دست
با مشکالت و مسائلی مواجه شود.
وی ادامه داد :برادرم یک پرونده شکایت برای یک مغازه داشت و ماجرا
به این صورت است که برادر من یک مغازه  ۲۰متری از کل یک مغازه
را به فردی میفروشد اما بعدا تصمیم میگیرد که کل مغازه ،یعنی هم
آن  ۲۰متری که به آن فرد فروخته شــده و هم بخش باقی مانده که
متعلق به خودش بود را به فروش برساند .فردی که مالک آن  ۲۰متر
بود هم به دلیل اینکه به پول نیاز داشت یک دستنوشتهای به برادر
من میدهد که در آن نوشته به بردارم اجازه میدهد که کل مغازه را
بفروشد؛ دست نوشتهای که امضاء هم پای آن وجود دارد.
بعد از اینکه برادر من مغازه را میفروشد ،چون فروش مغازه به صورت
اقســاطی انجام شــده بود و خود برادر من هــم از نظر مالی به دلیل
شرایط کاری و نوسان قیمت دچار مشکل بود ،پول آن  ۲۰متر مغازه
را بهموقــع به مالک آن پرداخت نکرده بود .آن فرد بعد از اینکه برادر
من را برای دریافت پول تحت فشار گذاشت و برادرم هرچقدر تالش
کرد نتوانســت از او مهلت بیشتری بگیرد ،از برادرم با عنوان «فروش
مال غیر» شکایت کرد.
نماینده بروجرد در ادامه اظهار داشت :قاضی پرونده آن دستنوشته را
که به برادرم اجازه فروش ملک را داده بود ،قبول نکرد ،نظر کارشناسی
هم درخصوص آن دستنوشــته نقل به مضمون این بود که «امضاء
متعلق به فرد اســت اما متن باالی آن بعدا نوشته شده است» و این
کاغذ پذیرفته نشد و برادر من به کالهبرداری محکوم شد.
پس از این برادر من برای اعمال ماده  ۴۷۷اقدام کرد و نامه را در آنجا
مجددا ً ارائه کرد ،در آن جا تشــخیص این بود که باالخره این امضاء
متعلق به آن فرد است و اگر کاغذ سفید را هم امضاء کرده باشد این
به معنای آن اســت که« :در ایــن کاغذ هرچه بیاید من قبول دارم»،
بنابراین حق را به برادر من دادند و درخواســت اعمال  ۴۷۷توســط
یکی دو تن از قضات پذیرفته شــده بود تا اینکه برود به کمیسیون و
تصمیمگیری شود .از طرف دیگر آقایی که کل مغازه را خریده بود به
برادر من رضایت داد ،یک رضایت نوشــتیم و آقای محمدی دادستان
وقت که اکنون دادستان ساوجبالغ البرز هستند؛ برای برادر من تایید
کرد که این دو نفر رضایت دادند و دیگر شاکی نیستند .در واقع مساله
به این صورت شد که فردی که کل مغازه را خریده بود  ۲۰متر آن آقا
را از او تا یکسال اجاره کرد تا جواب  ۴۷۷بیاید و خودش هم به برادر
من رضایت داد و این رضایت هم در پرونده قرار گرفت.
جالب است که مسئولین به ما گفتند (چون ما پرونده را ندیدیم) به ما
گفته شد که رضایتی روی پرونده نیست ،همان رضایتی که دادستان
قبلی تایید کرده بود و روی پرونده برادر من گذاشــته بود که این تا

نماینده مردم بروجرد در واکنش به اینکه
یک خبرگزاری اصولگرا ،وی را یک نماینده
اصالحطلب معرفی کرده بود ،ابراز داشت:
به نظر شما چرا به من گفتند اصالحطلب؟چه
ربطیدارد؟منکهاصالحطلبنیستم،اصولگرا
وکامالوالییهستم.امااگرهماصالحطلبباشم
باید با من اینطور رفتار کنند؟ اصال اهل یک دین
دیگر باشم آیا باید با من اینطور رفتار کنند؟
زمانی که جواب  ۴۷۷میآید صبر کنند و شکایت نکنند.
وی افزود :در مجموع این اتفاقات رخ داد تا اینکه چند شــب قبل به
همراه پسرم و برادرم در حال بازگشت از منزل یکی از اقوام و در پمپ
بنزین بودیم ،من در ماشین بودم و بیخبر از همه جا به یکباره شنیدم
که پســرم به شدت فریاد میکشد ،من هم سراسیمه از خودرو پیاده
شــدم و دیدم که چند نفر در آن ساعت که از نیمه شب هم گذشته
بود با لباس شــخصی با برادرم درگیر شده و دارند او را ضرب و شتم
میکنند ،یکیشان هم مرتب میگفت فیلم بگیر.
مقصودی در ادامه تشریح وقایع آن شب گفت :اگر در فیلم دقت کنید
من در فیلم فریاد میزنم و میگویم که یک نفر با  ۱۱۰تماس بگیرد،
هرچه میگفتیم که شما چه کسی هستید؟ یا حکم یا کارت شناسایی
به ما نشان بدهید .هیچ توجهی نمیکردند و فقط میخواستند برادرم
را با خودشــان ببرند ،خب در آن ســاعت نیمه شــب چند نفر لباس
شــخصی که درگیر هستند ،آدم با خودش چه فکری میکند؟ وقتی
مشــخص نیست این افراد چه کسی هســتند و شما نمیدانید که با
آدمربایی مواجه هســتید یا چه افرادی با چه نیتــی دارند این کار را
میکنند .شما دیدید که برادرم را با پستسر به زمین میاندازند؟
اگر فیلم کامل را ببینید این تصویر هست .بعد با باتوم میزنند و من
را هم تهدید که اگر نروید اســپری فلفل میزنیم .من به عنوان یک
خواهر که میبینم در مقابل چشــمم برادرم را میزنند و میخواهند
با خودشــان ببرند و در این تالطمها چادر هم از سر من افتاده است
و واکنش فقط این است که میگویم یک نفر با  ۱۱۰تماس بگیرد.
وی مدعی شد :این جریان یک جریانی است که از پیش تعیین شده
بود چون در پمپ بنزین ما را معطل کردند ،در فیلمی که از دوربین
باال موجود است یک آقایی با درخواست اینکه اجازه بدهید من ابتدا
حســاب کنم پسرم را معطل کرد و این برای این بود که ما را معطل
کنند تا این افراد برسند .نماینده مردم بروجرد در ادامه ادعاهای خود
اظهار داشت :اینها فیلم این صحنهها را خودشان گرفتند و با ادبیات
خودشــان منتشــر کردند ،اینها اصال حکم نداشتند .بعد دادستانی
در مورد من گفته اســت که من از اجرای حکم استنکاف کردم؛ این
دادســتان باید پاسخ بدهد .دادســتان باید بداند که اگر مأمور ،مأمور
دادستان است باید حکم نشان بدهد و خودش را معرفی کند و نباید
ضرب و شــتم کند .وی در رابطه با ادامه وقایع آن شب و در پاسخ به
این ســوال که «اکنون برادر شما کجاست؟» ،گفت :برادرم را گرفتند
و به زندان بردند .بعد از اینکه برادرم را داخل یک ماشــین انداختند،

من از ترس اینکه هر بالیی که ســر برادرم میخواهند بیاورند خودم
هم باشــم نشستم در ماشین و در ماشین با فرمانده انتظامی بروجرد
تماس گرفتم و ایشان گفت بیایید کالنتری  .۱۱در آنجا ایشان از این
ماجرا اظهار بیاطالعی کــرد .آنهایی هم که در آنجا درگیر بودند و
فیلم میگرفتند با ما نیامدند فقط دو نفر با ما آمد و بقیه نیامدند ،من
نمیدانم بقیه چه کسانی بودند ،آیا آنها هم نیروی انتظامی بودند یا
نبودند.
مقصــودی در ادامه عنوان کرد :رفتار من به عنــوان یک مادر و یک
خواهر که میبیند افرادی با لباس شخصی برادرش را کتک میزنند،
یک رفتار منطقی است ،ما نسبت به همدیگر بیتفاوت نیستیم .یعنی
انتظار داشتید که چون نماینده هستم با برادرم کتک کاری کنند ،به
خودم بیحرمتی کنند در حالی چادر از ســر من افتاده است ۸ .سال
دفاع مقدس برای این بود که چادر از سر زنی نیفتد ،آیا غیر از این بوده
اســت؟ بعد شما در فیلم ببینید من چه میگویم؟ میگویم برادرم را
کشتند ،شما چه کسی هستید؟ یک نفر به  ۱۱۰زنگ بزند.
مردم عزیز به این مساله فکر کنند که هر کسی اگر در چنین شرایطی
قرار بگیرد چه واکنشــی نشان میدهد؟ من هنوز هم شوکه هستم،
پسرم را ضرب و شــتم کردند بازویش کبود است ،هنوز در شرایطی
نیســتم که پسرم را به پزشــکی قانونی ببرم .برادرم را با سر به زمین
انداختند تا آخرین لحظهای که کنارش بودم درد داشت.
وی اضافه کرد :چرا اینطور رفتار کردند با ما ،مگر من داعشــی بودم؟
باشد من داعشی ولی این رفتار با یک زن مسلمان مناسب بوده؟ شما
ندیدید که حضرت آقا در میانه شــلوغی و ازدحام جمعیت چطور با
دستشان سعی دارند که مانع شوند تا دست کسی به این زن برخورد
نکند؟ آن وقت به ما حمله میکنید و میگویید که کار شــما قانونی
بوده و من غیرقانونی رفتار کردم؟ من سیاهبازی درآوردم؟
نماینده مردم بروجرد در واکنش به اینکه یک خبرگزاری اصولگرا ،وی
را یک نماینده اصالحطلب معرفی کرده بود ،ابراز داشت :به نظر شما
چرا به من گفتند اصالحطلب؟چه ربطــی دارد؟ من که اصالحطلب
نیستم ،اصولگرا و کامال والیی هستم .اما اگر هم اصالحطلب باشم باید
با من اینطور رفتار کنند؟ اصال اهل یک دین دیگر باشم آیا باید با من
اینطور رفتار کنند؟
وی ادامه داد :معموال شرایط اینطور است که برای بازداشت خودشان
را معرفــی میکنند یک حکم یا کارت شناســایی نشــان میدهند
و بازداشــت را اعالم میکنند ،خب در آن شــب خودشــان را معرفی
میکردند بعد اگر من مقاومت میکردم ،میگفتند تو استنکاف کردی،
اصال شــما در آن فیلــم مقاومت از من میبینیــد؟ کجای رفتار من
مقاومت و اســتنکاف بوده اســت؟ وقتی میگویم به  ۱۱۰زنگ بزنید
کجای این کار مقاومت و استنکاف است.
وی مدعی شــد :این ماجرا از پیش تعیین شــده بود ،چون خودشان
فیلم گرفتند و بالفاصله فیلم من را با یک سری مطالب از خودشان با
ادبیات و به دلخواه خودشان در سطح وسیعی منتشر کردند که "خانم
نماینده تو قانونگذار هستی و قانون برای همه یکی است" .کسی که
آنجا تماس میگیرد و اینها میآیند و پسر من را احتماال همین فرد
معطل میکند و فیلم میگیرد ،فردی است یکی-دو ماه پیش به دفتر
یکی از روزنامهها در شهرستان بروجرد با سالح سرد حمله کرده بود و
گفته بود که چرا علیه شورای شهر مطلب نوشتهای؟
مقصودی در پاســخ به این که «سرپرســت دادستانی گفته است که
برادر شــما حکم داشت» ،اظهار داشت :طبق همان توضیحی که در
ابتــدا درخصوص پرونــده عرض کردم ،اینکه گفته شــده حکم دارد
درست است اما من شکایت کردم و از دادستان هم شاکی شدم .برادر
من حکم داشــت اما رضایت شاکی را داشت و پرونده هم داشت سیر
خودش را برای بررسی  ۴۷۷طی میکرد .بعد نامهای هم که رضایت
بــوده و روی پرونده برادرم بوده ،البتــه من خودم پرونده را ندیدم اما
میگویند که چنین نامهای در پرونده نیست.

یک کارشناس مسایل آمریکا تشریح کرد

چرایی طرح «چشم پوشی ایران از انتقام خون سردار سلیمانی» در فضای تبلیغاتی مذاکرات وین

یک کارشناس مسایل آمریکا با اشاره به طرح "چشم پوشی ایران از
انتقام خون سردار سلیمانی" در رابطه با مذاکرات وین در ازای خارج
کردن نام سپاه از لیست گروههای تروریستی ،گفت :با شناختی که
از آمریکاییها دارم ،بعید است به طور رسمی درخواست داده باشند
که ایران از انتقام خون سردار سلیمانی دست بردارد.امیرعلی ابوالفتح
در گفتوگــو با ایســنا ،با تاکید بر این که "نمــی دانم آمریکاییها
رســما درخواست دادهاند که در ازای خارج کردن نام سپاه از لیست
گروههای تروریســتی ،ایران از انتقام خون ســردار سلیمانی دست
بردارد یا نه! گفت :این موضوع بیشــتر در فضای رسانهای شنیده و
دیده میشــود .وی ادامه داد :از نظر ما سردار شهید سلیمانی فردی
با ارزش و قهرمان ملی اســت و انتقام خون وی حق ماســت ،اما از
نظر آمریکاییها "ســپاه" یعنی برد موشکی و فعالیت منطقهایاش.
تصور من این اســت که برای خارج کردن سپاه از لیست گروههای
تروریستی ما به ازایی را طلب میکنند که محدود کننده برد موشکی
و فعالیتهای منطقهای و حمایتش از نیروهای مقاومت در ســطح
منطقه باشــد ،نه اینکه صرفا دنبال این باشد که ایران انتقام جویی
میکند یا نه!این کارشــناس مســایل آمریکا با اشــاره به اظهارات
خطیبزاده ،ســخنگوی وزارت امور خارجه در روز دوشنبه در پاسخ
به این مســاله گفت :آقــای خطیب زاده موضوع اصولی سیاســت
خارجی ایران را گفتند که ایران در پی انتقام جویی اســت ،مقامات
ایران بارها این مســاله را گفتند اما پیونــد زدن آن به بحث خروج
نام ســپاه از فهرست گروههای تروریستی آمریکا موضوعی است که
دربــاره آن تردید دارم .بهتر اســت افرادی مثــل آقای باقری که در

مذاکرات هستند درباره این موضوع توضیح دهند.
وی گفت :به طور کلی معتقدم اینکه این مســاله در فضای رســانه
ای در جریــان اســت و مطرح می شــود ،یک تکنیــک مذاکراتی
برای رســیدن به هدف از سوی آمریکاییهاســت .آنها سعی دارند
فضــای موجود را به نفع خــود گلآلود کنند و عمدا آن را به فضای
رسانههایشــان درز میدهند .االن هم ایران و هم آمریکا سعی دارند
دیگری را مسئول توقف و یا شکست احتمالی مذاکرات معرفی کنند،
چون توافق در دســترس نیســت ،برای همین هر کــدام بهانههای
خاص خودشان را می آورند .آمریکا یک بار می گوید ،روس ها مانع
مذاکرات هستند ،بعد می گوید موضوع سپاه مانع است ،بعد سردار
سلیمانی و بعد همین طور این داستان ادامه دارد .در هر حال جنگ
افکار عمومی و روایتها در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی است.
ابوالفتح خاطرنشــان کرد :برای آمریکا در بحث سپاه ،موضوع آینده
خاورمیانه مطرح اســت ،نه خارج کــردن نام برایان هوک و پمپئو و
ترامپ از لیست انتقامش .اینها به طور عمد سعی دارند با این بحث
مردم را مقابل دولت قرار دهند .وی در ادامه در پاسخ به این که فکر
می کنید مذاکرات وین تا چه زمانی در تعلیق یا توقف باقی بماند؟
با بیان اینکه امیدوارم پیشبینیام غلط باشــد ،اما معتقدم بیشتر از
چند هفته شــرایط فعلی و توقف در کار ادامه خواهد داشت ،افزود:
اختالفهای عمدهای میان ایران و آمریکاست که اگر آنها حل شوند
همچنان مشکالت بزرگتری پیش روست .به طور مثال اینکه توافق
به کنگره ارجاع شود یا نه! دموکراتهای با نفوذی در کنگره هستند
که میگویند باید هر گونه توافقی با ایران ارجاع شــود و این یعنی

مقامات آمریکایی مدعی شدند

محموله نفتکش روسی توقیف شده در یونان متعلق به ایران است

یــک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشــور از گزارشها
مبنی بر اینکه محموله نفتکش روســی توقیف شده توسط یونان،
متعلق به ایران اســت ،با خبر میباشــد اما توضیحی درباره صحت
آنهــا ارائه نداد.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،یک
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با قدردانی از تالشهای یونان
بــرای اجرایی کردن تحریمهای روســیه و توقیــف یک نفتکش
روســی به خاطر تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روســیه گفت« ،ما

از گزارشهایی که نشــان میدهند این نفتکش حامل نفت ایران
است ،باخبریم».
او امــا هیچ موضعی درباره تایید یــا رد صحت این گزارشها اتخاذ
نکرد .گارد ساحلی یونان سهشنبه اعالم کرد ،یک نفتکش روسی
را در بندر اویا در راســتای تحریمهای اعمال شده اتحادیه اروپا بر
مســکو در پی جنگ اوکراین توقیف کرده است.مســئوالن یونانی
میگویند تنها نفتکش توقیف شــده اســت و محمــوال آن توقیف

از بین رفتن توافق به طور کامل .از این رو بعید میدانم مشــکالت
پیش روی مذاکرات وین به این زودیها حل شود تا شاهد بازگشت
هیاتها به وین باشیم.این کارشناس مسایل بینالملل تصریح کرد:
ایران نمیخواهد توافق به کنگره برود .این موضوع اساســی ایران از
ابتدا تا کنون بوده است .به هر حال باراک اوباما با درایت ،سیاهبازی
یا با هر اهرمی اجازه نداد توافق به ســد کنگره برخورد کند اما االن
حامیان ارجاع موضوع به کنگره خیلی زیاد هستند .جمهوریخواهان
کــه حتما ایــن نظر را دارند کــه توافق به کنگره برود و از ســویی
دموکراتها هم میدانند اگر توافق به تایید کنگره نرسد ،جمهوری
خواهان بازی در میآورند.وی در پاســخ به اینکه از نظر شــما االن
مشــکل مذاکرات که با وقفه مواجه شــده چیست؟ گفت :آمریکا از
ایــران میخواهد برجام  ۲۰۱۵را اجرا کنــد اما خودش می خواهد
برجام را با شــرایط  ۲۰۲۲اجرا کند ،یعنی ایــران برگردد به  ۷می
 ۲۰۱۸و آژانس بیاید و همه اقدامات ایران را بررســی کند و گزارش
دهد اما خــودش نمیخواهد به پیش از  ۸مــی  ۲۰۱۸برگردد .در
حالی که اگر قرار باشد به توافق  ۲۰۱۵همه برگردند ،سپاه پاسداران
ایران نباید تحریم شــود.ابوالفتح در پاسخ به اینکه آمریکا می تواند
بخش هایی از سپاه که فعالیت اقتصادی دارد و تعامالت بانکی و مالی
شــان را استثنا کند تا این مشکل به گونه ای رفع شود؟ اظهار کرد:
این مساله به تصمیم آمریکاییها بستگی دارد .اما فکر می کنم آنها
نمیخواهند برای عبور از این مشــکل اقدامی انجام دهند .دوشنبه
شب ند پرایس اعالم کرد که اگر ایران می خواهد تحریم غیربرجامی
برداشته شود ،نگرانی غیربرجامی ما را پاسخ دهد.
نیســت.پیشاز این در ماه جــاری میالدی[آوریــل] ،اتحادیه اروپا
کشتیهای تحت پرچم روســی را از ورود به بنادر  ۲۷کشور عضو
این اتحادیه منع کرد.ســفارت روسیه در آتن ،در صفحه توییترش
اعالم کرد ،در حال بررســی این مورد بــوده و با مقامات یونانی در
تماس است.یک مقام وزارت کشتیرانی یونان در این باره گفت :این
کشتی به خاطر تحریمهای اتحادیه اروپا توقیف شده است.یک مقام
گارد ســاحلی یونان گفت ،محموله این کشتی توقیف نشده است.
مشخص نیست اجارهکننده این محموله کیست اما تحت مدیریت
شــرکت  Transmorflotدر روسیه است .این شرکت توضیحی
در این باره ارئه نداده است.

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

aftab.yz@gmail.com

حکم قصاص محیط بان کرمانشاهی متوقف شد

فرمانده یگان محیط زیست از توقف حکم قصاص محیط بان برومند
نجفی خبر داد و گفت :درخواست اعاده دادرسی پرونده وی توسط
دیوانعالی کشور پذیرفته شد و این پرونده جهت رسیدگی مجدد
به شعبه همعرض صادرکننده رأی بدوی ،ارجاع میشود.سرهنگ
جمشید محبتخانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست
در گفتوگو با فارس ،از اعاده حکم محیطبان برومند نجفی خبر داد
و گفت :دو روز پیش با اطالعی که از طریق دیوان عالی کشور پیدا
کردیم مشخص شد درخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه طبق این حکم قصاص محیطبان
برومند نجفی متوقف شــده است ،ابراز داشت :با ارائه
ادله ما به دیوان عالی حکم قصاص این محیطبان تغییر
کرد که دوباره در یک شعبه همعرض رسیدگی شود.
محبتخانی افزود :براســاس ادله ارائه شده این قتل
شبهعمد و براساس خطای محض محیط بان صورت گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه با
گرفتن رضایت از خانواده مقتول اولویت ما است ،گفت:در این حادثه

اجتماعی

جوانــی جان باخته و نیروی یــگان ما در این موضوع
مقصر بوده اســت ،اما از آنجایی که این اتفاق عمدی
نبوده ،به دنبال این هســتیم که از خانواده آن مرحوم
رضایت بگیریم.فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط
زیســت درباره صدور رأی قاتل دو محیطبان زنجانی،
بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.
گفت :رأی قصاص این قاتل صادر شده و تصمیمگیری درباره آن در
اختیار خانواده است که حکم را به اجرا بگذارند یا خیر.

نگاهی جامعه شناسانه به واکنشهای جامعه نسبت به بازگشایی باشگاه الکچری در خیابان فرشته تهران

مردم ایران با مردم هند تفاوت دارند

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشـعراء:افتتاح باشگاه جنجالی خیابان
فرشــته تهران با شهریه نجومی حواشی زیادی به دنبال داشت و حاال
خبر رســیده که این باشگاه پلمپ شده است.در همین خصوص علی
جــوادی ،مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهران اعالم کرده اســت:
«فعالیت این باشگاه مورد تایید ما نبوده؛ چراکه این مجموعه فاقد پروانه
ورزشی الزم است و برای فعالیت باید به سرعت پیگیر روند قانونی خود
باشد.چنانچه این باشگاه پس از طی مراحل قانونی بتواند پروانه فعالیت
خود را بگیرد ،شهریه آن نیز با استناد به تعرفه مصوب این اداره محاسبه
خواهد شد»مالکان این باشگاه که گفته میشود برای افتتاح و تجهیز
این مجموعه نزدیک به  ۲۵میلیارد تومان هزینه کردهاند ،ادعا میکنند
این موضوع صحت ندارد و کلیه مجوزهای فعالیت این باشگاه به صورت
قانونی اخذ شده است.مسئوالن باشگاه که شروع پرشوری تدارک دیده
بودند ،از اسطورههای دنیای فوتبال برای مراسم افتتاحیه دعوت کرده
بودنــد .هزینه ثبت نام با امکانات  VIPدر این باشــگاه  ۳۲۰میلیون
تومان در ســال اســت و ثبت نام معمولی هزینه  ۱۶۰میلیون تومانی
را در بر دارد .مســاحت این باشــگاه  ۱۵۰۰متر است و عالوه بر سالن
بدنســازی شامل رستوران ،کافی شاپ ،استخر ،سونا ،جکوزی و ماساژ
اســت .در خصوص این باشگاه و موارد مشابه با آن بحثهای مختلف
مطرح میشود .یک عده میگویند از نظر اقتصادی فی النفسه این نوع
اقدامات ایرادی ندارند.به عبارتی یک نفر امکانات و سرمایه دارد و اقدام
به تاسیس چنین باشگاه به اصطالح الکچری میکند و مشکل اصلی
آن شکاف طبقاتی و فقری است که در کشور ایجاده است.لذا ما نباید به
دلیل اینکه این فقر در جامعه وجود دارد با این نوع از فعالیتها برخورد
کنیم .این گروه بر این اعتقاد هستند که برخورد با چنین اقداماتی که
از سمت بخش خصوصی انجام میشود کامال اشتباه است .گروه دیگر
معتقد هســتند این نوع اقدامات میتواند در جامعه تبعات اجتماعی
مختلفی به جا گذارد لذا باید با آنها برخورد شود.حاال سوال اصلی این
است که از منظر اقتصادی و اجتماعی آیا باید اجازه چنین فعالیتهایی
در جامعه ما داده شــود؟ به عبارتی آیا باید چنین امکاناتی در جامعه
فراهم شــوند که فقط یک قشر خاصی امکان استفاده از آن را دارند؟و
دولت و مسئولین هم باید در این خصوص به جای برخورد با این موارد
مشکل فقر را حل کنند یا نه باید با چنین مواردی در جامعه ما و با توجه
به شرایط کنونی برخورد شود؟
>ارزش داراییها

هادی حق شــناس کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد
گفت«:دربــاره این موضوع چند نکته وجود دارد که باید به آن اشــاره
کنیم .نکته اول اینکه اوال این روزها در باالی شهر شاید کمتر آپارتمانی
پیدا شود که قیمت آن کمتر از  ۶میلیارد تومان باشد .به خصوص پنت
هاوسها که شروع قیمت آنها از  ۱۰۰میلیارد تومان است یا نوع مدل
ماشینهایی که االن در شمال شهر وجود دارد قیمت آنها یقینا کمتر
از چند میلیارد تومان نیست .من این نکته را به این دلیل عرض کردم
که بگویــم اصال واحد پــول و ارزش داراییها دیگر چند صد میلیون
نیست بلکه بسیار فراتر از این عددها است .نکته دوم این است مواردی
را که جامعه آن را به رسمیت شناخته نمیتوان با آن موارد برخورد کرد.
یعنی شــما در بحث رستوران وقتی ایجاد رستوران در جامعهای مجاز

بشناسیم .امروز در تهران یک عمل جراحی در بیمارستان دولتی انجام
میشود شاید چند صد هزارتومان بیشتر هزینه نداشته باشد اما همان
عمــل جراحی در کلینیکهای خصوصــی گاها با هزینههای چند ده
میلیونی انجام میشود.آیا در آن جا اعتراضی صورت میگیرد که چرا
یک پزشــک در یک کلینیک خصوصی چند ده میلیون تومان هزینه
دریافت کرده اســت؟بنابراین مــا باید به اصل قضیه توجه کنیم .اصل
قضیه این است که آیا این باشگاه مجوزهای قانونی را اخذ کرده است
یا خیر؟ نکته دوم این اســت که آیا کســانی که قرار اســت در آن جا
فعالیت ورزشــی انجام دهند در چارچوب موارد وزارت ورزش هســت
یا نیســت؟ بحث هزینهها نکته دیگری است .امروز تفاوت هزینهها در
جامعه ما فقط در ورزش نیست و در مقدمه به تفصیل به این موضوع
اشاره کردم.لذا یک مقدار باید واقع بینانه به این قضیه اشاره و بیشتر به
چارچوب مقررات و فرآیندهای قانونی و حقوقی طی شده توجه کرد .به
نظر میرسد اگر فرآیندها درست طی شده باشد ایجاد چنین امکاناتی
نمیتواند محل ایراد یا اشکال باشد» .

هادی حق شناس :یک مقدار باید واقع
بینانه به این قضیه اش�اره و بیشتر به
چارچوب مقررات و فرآیندهای قانونی
و حقوقی طی شده توجه کرد .به نظر
میرس�د اگر فرآیندها درس�ت طی شده باشد
ایجاد چنین امکاناتی نمیتواند محل ایراد یا اشکال
باشد

>اکثریت جامعه در فقر مطلق

س�عید معدنی :مردم به فقر و فاصله
طبقاتی به ش�دت حس�اس هس�تند
و ای�ن فعالیته�ا نوع�ی نارضایتی در
جامع�ه ایج�اد میکن�د .یعن�ی وجود
باش�گاههای این چنینی نارضایت�ی را در بین توده
م�ردم تقویت میکند .در جامع�ه هند مردم به
علت تقدیرگرا ب�ودن در طول تاریخ پذیرفتهاند
که عدهای ثروتمند و عدهای فقیر باش�ند .اما در
جامعه ما اینگونه نیس�ت؛ جامعه ایران بر اساس
باور دینی خود و اندیشههای اخیری که وارد ایران
ش�ده است معتقدند که بایس�تی برابری نسبی
وجود داشته باشد
باشــد ،حاال در یک رستورانی ممکن است غذای چند میلیون تومانی
سرو شود .لذا وقتی اصل رستوران در جامعه پذیرفته شده باشد طبیعی
است که وقتی برای چنین قیمتهایی عرضه و تقاضا وجود دارد باید
آن را پذیرفت زیرا اصل رستوران یک شغل رسمی و مورد تایید است.
همین موضوع درباره باشــگاه ورزشی هم وجود دارد.وقتی اصل ایجاد
باشگاه ورزشی را مقامات پذیرفته باشند حاال اینکه شهریه یک باشگاه
ورزشی چند میلیون تومانی باشد هم مورد پذیرش است».
>نگاهواقعبینانه

وی ادامه داد «:منظور از این مقدمهای که من ذکر کردم این است که
اگر ما شغلی را به رسمیت میشناسیم هزینههای آن را باید به رسمیت

سعید معدنی جامعه شــناس و استاد دانشگاه هم در این خصوص به
آفتاب یزد گفت«:جامعه ما جامعه نرمالی نیست و به همین خاطر ما
با مشکالت زیادی مواجه هستیم .یعنی در حقیقت ما مردمانی داریم
که اکثریت در فقر مطلق قرار دارند و تنها اقلیتی ثروتمند هستند .این
پدیده در جامعه ما نرمال نیســت و شاید در جامعه مانند جامعه هند
این پدیده طبیعی باشد اما در جامعه ایران معنا پیدا نمیکند .زیرا مردم
به فقر و فاصله طبقاتی به شدت حساس هستند و این فعالیتها نوعی
نارضایتی در جامعه ایجاد میکند .یعنی وجود باشگاههای این چنینی
نارضایتــی را در بین توده مــردم تقویت میکند .در جامعه هند مردم
بــه علت تقدیرگرا بودن در طول تاریخ پذیرفتهاند که عدهای ثروتمند
و عدهای فقیر باشــند .اما در جامعه ما اینگونه نیست؛ جامعه ایران بر
اســاس باور دینی خود و اندیشههای اخیری که وارد ایران شده است
معتقدند که بایستی برابری نسبی وجود داشته باشد .به همین خاطر
اکثریت جامعه ایران نمیپذیرد که عدهای ثروتمند باشند و اکثریت در
فقر به سر ببرند .اگر جامعه نرمال بود و همه از یک اقتصاد نسبتا خوبی
برخوردار بودند امکانات این چنینی بســیار خوب بود .نکته دومی که
در ذهن جامعه ما وجود دارد این اســت که اکثر ثروتمندان از طریق
رانت ثروتمند شدهاند نه از طریق تالش شخصی.این موضوع تا حدودی
کارها را با مشــکل مواجه میســازد .یعنی چون در جامعه ما اقتصاد
شفاف نیست اکثریت جامعه بر این باور هستند که ثروتمندان اکثرا با
رانت و راههای غیر قانونی ثروتمند شدهاند به همین خاطر نمیتوانند
بپذیرند کسانی که این گونه باشگاههای الکچری تاسیس میکنند از
طریق زحمات شخصی شان به این ثروت رسیدهاند لذا به این موضوع
بدبین هســتند .حاال اگر شــفافیت صورت بگیرد شــاید تا حدودی
بپذیرند اما ذهنیت غالب جامعه ما این اســت که ثروتمندان به شکل
غیر قانونی به ثروتها رسیده اند .جامعه این نوع فعالیتها را نمیپذیرد
و به همین خاطر جنجال ایجاد میکند .یک ماه شــهریه این باشگاه
انــدازه حقــوق  ۶کارگر اســت و طبیعی اســت که جامعــه واکنش
نشان دهد».

از سوی دادستان تهران صادر شد:

استاندار تهران:

دستور مقابله با تعرض به اراضی و منابع طبیعی ظرف دو ماه آینده

دادســتان تهران به دبیرخانه شــورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران
دستور داد :جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از تعرض
به اراضی دولتی و منابع طبیعی ،ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص
و مسائل آن با حریم شهرهای مجاور و همچنین بافت و محدوده روستاهای
اســتان تهران مرتفع گردد.به گزارش ایســنا به نقل از دادســرای عمومی و
انقالب تهران ،دادســتان تهران و دبیر شــورا ی حفظ حقوق بیت المال در
امور اراضی و منابع طبیعی استان تهران ،در نخستین جلسه دبیرخانه شورا
در ســال جاری با اشــاره به تأکید ریاســت قوه قضائیه مبنی بر اینکه طرح
حدنگار(کاداســتر) در موردکلیه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی
شود؛ از دستگاههای متولی اراضی در استان خواست نقشههای اراضی را در

نوبت اول

شرکت آب وفاضالب استان یزد

اختیار اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران قرار دهند تا اقدامات الزم
نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام گیرد.صالحی با
بیان اینکه «اجرای طرح کاداســتر در استان تهران نسبت به سایر استانها
پیشرفت زیادی نداشته اســت»؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در
اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد
اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.دادستان تهران
همچنین با ورود به بحث تداخل حریمها و مشخص نبودن حریمهای شهری
و روســتایی در استان و بویژه کالن شهر تهران تصریح کرد :مشکل تداخل
حریمها در استان تهران نسبت به سایر استانها حادتر است و همین مسئله
موجب سوء استفاده زمین خواران میشود.

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای

شـرکت آب وفاضالب اسـتان یزد در نظر دارد کاالهای مشروحه ذیل که از محل اعتبارات عمراني تامین اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي یک
مرحله اي توام با ارزیابي خریداری نماید لذا کلیه تولید کنندگان یا تامین کنندگان مي توانند جهت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت از طریق
درگاه سامانه تدارک الکترونیکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام فرمایند.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سـامانه تدارک الکترونیکي دولت (سـتاد) انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم
عضویت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .اطالعات تماس دفاتر
ثبت نام در سایت سامانه ستاد(  ) www.setadiran.irموجود و شماره تماس مرکز پشتیباني و راهبري سامانه  021-41۹34مي باشد.
ردیف

کد مناقصه در سامانه ستاد

موضوع

مدت اجرا

تضمین شرکت
در مناقصه(ریال)

۱

2001005078000008

خرید انواع لوله و اتصاالت فوالدی

 1ماه

334.380.000

۲

200100507800000۹

خرید لوله چدن سایز 150کالسC40

 1ماه

423.480.000

۳

2001005078000010

خرید انواع تابلو برق (تجدید)1

 2ماه

1.156.500.000

۴

2001005078000011

خرید قطعات و لوازم تابلو برق (تجدید)1

 1ماه

520.000.000

۵

2001005078000012

خرید انواع لوله پلی اتیلن (تجدید)1

 1ماه

488.400.000

۶

2001005078000013

خرید انواع الکترو پمپ شناور

 1ماه

884.450.000

۷

2001005078000014

خرید انواع کابل افشان

 1ماه

1.400.370.000

۸

2001005078000015

خرید  5دستگاه کانکس

 1ماه

405.000.000

۹

2001005078000016

خرید انواع کنتور آب و متعلقات (تجدید)1

 1ماه

718.300.000

برنامه زمانبندي :
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت  14:00مورخ 1401 / 01 / 31
مهلت دریافت اسناد :از زمان انتشار تا ساعت  14:00مورخ 1401 / 02 / 05
اخرین مهلت ارایه پیشنهاد  :ساعت  14:00مورخ 1401 / 02 / 1۹
پاکت هاي ارزیابي کیفي در جلسه کمیته فني و بازرگاني مربوطه بازگشایي و پس از تعیین امتیاز مناقصه گران پاکت مناقصه گراني که حد نصاب الزم
را کسـب نموده اند توسـط کمیسـیون مناقصه اي که در ساعت  10صبح مورخ  1401 / 02 / 20در محل اتاق جلسات کارفرما  ،واقع در ساختمان ستاد
تشکیل مي گردد  ،بازگشایي خواهد شد.
شرکت آب و فاضالب استان یزد
جهت دریافت اطالعات بیشتر شماره تلفن 31643155و  035-31643124اعالم مي گردد.

سهامیخاص

توسعه حمل و نقل عمومی
پایتختنگاه
حاکمیتیمیطلبد

اســتاندار تهران با بیان اینکه توسعه حمل
و نقــل عمومــی در پایتخت یــک ضرورت
اســت ،گفت :تحقق اهــداف در این زمینه
نــگاه حاکمیتــی میطلبد و از تــوان یک
نهاد خــارج است.محســن منصــوری روز
چهارشــنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت:
موضــوع ترافیــک ،آلودگی هوا و توســعه
حمــل و نقل عمومی مورد تاکید شــخص
رئیس جمهوری اســت و در این زمینه باید
همه دســتگاههای ملی و حاکمیتی کمک
کنند.
وی افــزود :اینکه شــهرداری تهران متولی
اصلــی پایتخت اســت ،شــکی نیســت اما
در کالنشــهر تهــران بــا جمعیــت حدود
 ۱۰میلیــون نفر بایــد همه دســتگاههای
متولی از جمله دولت ،مجلس کمک کنند.
اســتاندار تهــران با بیــان اینکه با توســعه
حمــل و نقــل عمومی بخشــی از مشــکل
آلودگی هوا و ترافیک تهران رفع میشــود،
افــزود :در ســالهای اخیــر اقدامات جدی
روی نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی
در پایتخــت انجــام نشــده کــه بایــد این
اقدامات امسال اجرایی و عملیاتی شود.وی
خاطرنشــان کرد :در موضوعات و مشکالت
شــهر تهران جلســات مختلفــی در هیئت
دولت شکل گرفته که امیدواریم با همکاری
دولــت ،مجلــس و همچنین شــهرداری و
اعضای شــورای شــهر تهران در برنامههای
مختلف شــاهد توسعه حمل و نقل عمومی
در تهران باشیم.اســتاندار تهران با اشاره به
تعیین شــعار ســال ،تولید دانــش بنیان و
اشتغال آفرین گفت :میتوان امسال اقداماتی
در زمینــه برقی کردن حمل و نقل عمومی
از جملــه اتوبــوس و موتورســیکلت انجام
شود.
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کشف گونه جدیدتری از سویه اومیکرون در آمریکا

طبق گفته مقامات بهداشتی آمریکا نوع " "2.12.1.BAکه از زیرشاخههای سویه اومیکرون است در
حال افزایش بوده و یکپنجم موارد جدید ابتال در این کشور را شامل میشود.به گزارش تسنیم؛
"مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها" ( )CDCدر آمریکا روز سهشنبه گزارش داد که یکی دیگر
از گونههای جدید فرعی سـویه اومیکـرون در ایاالت متحده در حال افزایش است".انبیسـی"
در ایـن باره نوشـت این نوع فرعی که " "2.12.1.BAنام دارد ،شـاخهای از نسـخه  2.BAاسـت.
""2.12.1.BAاکنونتقریب ًا 1مورداز 5موردابتالیجدیددرسراسرکشورآمریکاراتشکیلمیدهد.

کرونا خبر
=مبتالیانجدید 1607:نفر
=قربانیانجدید 1۹:نفر

حوادث

قتلفجیعمادرودختری
درلویزانبهدستپدرخانواده

=کل مبتالیان 72123۹5:نفر
=کل قربانیان 1408۹6:نفر
=بهبودیافتگان6۹54۹41:نفر
=بیماران بدحال 1225:نفر
=واکسن تزریق شده دز اول64233661 :
=واکسن تزریق شده دز دوم57416۹62 :
=واکسن تزریق شده دز سوم26844730:
=مجموعواکسنتزریقشده1484۹5353:
خبر

دمای «بیش از حد نرمال»
در کشور

رئیــس مرکز ملــی اقلیــم و مدیریت بحران
خشکسالی با اشــاره به اینکه امسال دومین
ســال خشکســالی اســت،اظهار کــرد :در
هفتههای اول اردیبهشــت ممکن اســت که
میزان بارندگیها مناســب باشد ولی کمبود
آب را جبــران نمیکند.احد وظیفه در گفتگو
با ایسنا ،درباره وضعیت بارندگی در فروردین
مــاه اظهار کرد :میزان بارندگیها نســبت به
ســال گذشــته کمی بهتر شــده ولی نسبت
بــه بلند مدت حــدود ۳۰درصــد بارندگیها
کاهش یافته است بنابراین به طور کلی میزان
بارندگیها درکشور وضعیت خشکسالی شدید
در غالب نقاط کشــور را نشان میدهد و اصال
بارندگیها رضایتبخش نیست و بسیار کمتر
از حد نرمال اســت .به گفته وظیفه به دلیل
اینکه سال گذشته هم بسیار سال کم بارش و
استثنایی بود و امسال هم شاهد دومین سال
خشکسالی هستیم،اثرات این وضعیت شدیدتر
میشــود.رئیس مرکز ملی اقلیــم و مدیریت
بحران خشکســالی ادامــه داد :بارندگیها در
استانهای ایالم ،کرمانشاه ،لرستان و همدان
بســیار کاهش یافته است و حدود  ۳۵درصد
تا  ۶۵درصد بارندگیهــا زیر حد نرمال بوده
اســت.در اســتانهای تهران ،قزوین ،البرز و
دامنههــای جنوبی رشــته کوه البرز شــامل
سمنان و خراســانهای شمالی و رضوی هم
بارشهــا به شــدت کاهش داشــته و در این
مناطق هم  ۳۵تا ۴۵درصد بارندگیها کمتر
از حد نرمال بوده اســت وآب پشــت سدها و
رودخانهها بسیار زیر حد نرمال هستند.انتظار
میرود هفته جاری بارندگی زیادی نداشــته
باشیم ولی در چند روز گذشته بارندگی نسبتا
خوبی را در شمال شرقی کشورمان داشتیم و
هفته بعد از دوشــنبه ( ۵اردیبهشت) تا اواخر
هفتــه بهخصوص در نیمه غربــی دامنههای
البــرز از جملــه اســتانهای چهارمحــال و
بختیاری ،لرســتان ،کرمانشــاه ،کردستان و
حتــی آذربایجان غربی و آذربایجان شــرقی
بارشهای خوبی را تجربــه خواهیم کرد.این
بارشها کمبود آب جبران را نمیکند بنابراین
کم آبــی همچنان تداوم پیــدا خواهد کرد و
بهطور کلی در اردیبهشــت و تا اوایل خرداد
که زمان مناسبی برای بارش است ،بارندگیها
کمتر از حد نرمال خواهد بود بنابراین سال با
تداوم خشکسالی ادامه خواهد یافت.دمای هوا
 ۱.۴درجه بیشــتر از حد نرمال است و انتظار
میرود باقی ســال هم با دمای بیش از نرمال
مواجه باشــیم ،بهخصوص که هفته جاری در
نیمه غربی کشــور و در شــهر تهران با دمای
باالتــر از حد نرمال مواجه هســتیم و از این
هفته هوا گرم خواهد شد.

حج

تعداد نهایی زائران ایرانی
در حج  ۱۴۰۱اعالم شد

رضایی از اعالم رسمی عربستان درباره سهمیه
ایران در حج ســال جــاری خبــر داد و گفت:
امسال  ۳۹هزار و  ۶۳۵نفر به حج تمتع مشرف
میشوند.به گزارش برنا؛ اکبر رضایی معاون امور
حج و عمره ســازمان حج و زیارت با اشــاره به
آخریــن برنامــه ریزیها و اقدامــات حج تمتع
 ۱۴۰۱اظهــار کــرد :براســاس تازهترین اعالم
رســمی وزارت حــج و عمره عربســتان ،تعداد
اختصــاص یافته بــه جمهوری اســالمی ایران
در حج امســال به میزان  ۳۹هــزار و  ۶۳۵نفر
است.وی در خصوص موضوع حج تمتع ۱۴۰۱
تصریــح کرد :تعداد یاد شــده شــامل حجاج و
عوامل اجرایی هســتند که همه ساله به میزان
ســهمیه اولیه تعدادی افزایش مییافت که در
ســال جاری نیز این درخواســت انجام خواهد
شــد و علیرغم ضیــق وقت برنامهریــزی برای
اعزام میزان تخصیص یافته باســرعت و به طور
جد انجام میشــود.رضایی همچنین به شرایط
اعالمــی وزارت حــج و عمره عربســتان مبنی
بر پذیــرش زائران در حج تمتع امســال گفت:
شــرط پذیرش زائران زیر ۶۵سال ،تزریق کامل
واکسیناســیون و داشــتن تســت منفی کرونا
 ۷۲ساعت قبل از اعزام از جمله موارد مهم بوده
که بر همین اساس برنامهریزی خواهیم کرد و از
میان متقاضیانی که در سال  ۹۹ثبتنام خود را
انجام دادهاند ،بنابر اولویت آنان تا سقف سهمیه
اقدام میکنیم.

بامــداد  ۳۰فروردین از طریق مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰خبر مرگ مشکوک مادر و دختری
در یکــی از شــهرکهای مســکونی لویــزان به
کالنتری  ۱۶۴قائم اعالم شد که بهسرعت تیمی از
مأموران کالنتری در محل حاضر و با پیکر بیجان
زنی ۴۷ساله و دختری ۱۵ساله مواجه شدند.قاتل
که در صحنه جنایت حضور داشت و با توجه به
خودزنیهای صورتگرفته حال مساعدی نداشت،
اعالم کرد که همسر و دخترش را به قتل رسانده
است ،بررسیهای اولیه نشان داد که قاتل پس از
قتل همسر و دختر خود ،با خواهرش تماس گرفته
و موضوع را اطالع داده بود سپس خواهر مقتول
در محل حاضر شــده و وی نیز اورژانس و پلیس
را خبردار کرده بود.بررســیهای اولیه نشان داد
که متهم قتل این پرونده که  ۵۷سال سن دارد،
ظاهرا ً دارای مشــکالت روحی و روانی و داراییک
فرزند پســر حدودا ً ۶ســاله نیز است اما وی را به
قتل نرسانده است.قاتل پس از وقوع این قتلها با
ســنگ فرز خود را زخمی کرده است و در تالش
بوده است دســت و پای خود را نیز با سنگ فرز
ببرد اما موفق نشده بود.تحقیقات اولیه نشان داد
که ظاهرا ً با توجه به وجود نخ شیرینی در صحنه
جرم و آثار خفگی روی جســد مقتوالن احتماالً
آنها توسط قاتل خفه شدهاند ،همچنین احتماالً
حدود  ۴۸ساعت از وقوع این قتلها میگذرد ،در
نهایت اجساد مقتوالن برای بررسی بیشتر درباره
نحوه وقوع قتل به پزشــکی قانونی منتقل شد و
تحقیقات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد.

حبهقندجانکودک
هفتسالهراگرفت

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از خفگی و
مرگ کودک هفت ساله هادیشهری با یک حبه
قند خبر داد.به گزارش مشــرق ،وحید شادی نیا
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت :حوالی
ســاعت  ۲۰و  ۳۰دقیقه شب ،گزارش یک مورد
خفگی با قند بــه مرکز اورژانس اســتان اطالع
داده شد.بالفاصله پس از دریافت گزارش ،عوامل
اورژانس از ســه راهی هادیشهر در حال اعزام به
محل حادثه بودند که بیمار با وســیله شخصی
خانواده تحویل عوامل اورژانس میشــود.هنگام
تحویــل این کودک به کادر اورژانس متاســفانه
فاقد عالئم حیاتی بود و بالفاصله عوامل اورژانس،
عملیات احیای قلبی ریوی وی را آغاز کردند .بیمار
تحت عملیات احیای قلبی و ریوی به بیمارستان
ساجدی تحویل داده شد ،اما با وجود تالشهای
کادر درمانی بیمارســتان ،فوت این کودک تایید
شد.

سقوطمرگباریکشهروند
بهچاهکآسانسور
درخیابانخردمندجنوبی

سقوط مرگبار یک شهروند به چاهک آسانسور،
آتشنشانان را به محل حادثه کشاند.ساعت۱۵:۱۵
در پی تماس شهروندان با سامانه  ۱۲۵آتشنشانی
و اعالم یک مورد حادثه ســقوط فرد به چاهک
آسانســور در یک ساختمان در خیابان خردمند
جنوبی ،ســتاد فرماندهی ســازمان آتشنشانی
تهران بیدرنگ آتشنشــانان ایســتگاه  ۱۸را به
همــراه گروه امداد و نجــات  ۱۴به محل حادثه
اعزام کرد.محمود شکیبافر؛ افسر آماده منطقه پنج
عملیات آتشنشانی تهران ،درباره این حادثه گفت:
محل حادثه یک ساختمان پنج طبقه تجاری بود
که به گفته شاهدان ،شخصی در هنگام استفاده از
آسانسور دچار سانحه شده و از طبقه اول به طبقه
منفی یک سقوط کرده بود.وی افزود :با توجه به
حساسیت حادثه ،آتشنشانان با استفاده از ابزار
مخصوص نجات ،به سرعت خود را به این شخص
رســانده و وی را بــا رعایت موارد ایمنی به محل
امن انتقال دادند.افسر آماده منطقه پنج عملیات
آتشنشانی تهران بیان کرد :آتشنشانان این فرد
را که به شــدت آســیبدیده بود ،تحویل عوامل
اورژانس دادند که پس از معاینه ،متأسفانه فوت
وی توسط تیم اورژانس تأیید شد.بنابر اعالم پایگاه
خبری۱۲۵؛ آتشنشانان پس از ایمنسازی محل،
به مأموریت خود خاتمه دادند.

کشفیکجسددرآبادان
راز ۳قتل را برمال کرد

دادستان شهرســتان آبادان گفت :با کشف یک
فقــره قتــل در این شهرســتان از راز ســه قتل
دیگر در سالهای گذشته نیز گرهگشایی شد.به
گــزارش مهر ،حمید مرانی پور در این باره اظهار
کرد :جسد پسر نوجوان  ۱۴ساله در منزل با آثار
ضرب و شــتم و کبودی بر بدن کشــف شــد به
همین دلیل موضوع به دادسرای این شهرستان
گزارش شده است.وی ادامه داد :تحقیقات پلیس
و بازپرس پرونده نشان از دست داشتن پدر مقتول
در این جنایت داشت که با احضار وی به دادسرا،
متهم به ارتکاب قتل فرزند پسر خود و نیز قتل دو
دختر و همسر خود در سالهای  ۱۳۸۸و ۱۳۹۹
اقرار کرد.مرانی پور گفت :متهم با قرار بازداشــت
به زندان آبادان معرفی شــد و باتوجه به این که
قتلهای گذشته در استان دیگری اتفاق افتاده،
پرونده برای تکمیل تحقیقات و بررســی صحت
گفتههای متهم در دست تحقیقات است.

پنجشنبه اولاردیبهشت 1401شماره6280
بانک

استعالم چک با یک پیامک

متقاضیــان برای دریافــت راهنمای خدمات
مربــوط به چک ،کافی اســت یک پیامک به
سرشــماره  ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ارسال کنند تا از
خدماتی مانند ثبت ،تایید ،انتقال ،انواع استعالم
(وضعیت چک و صادرکننده) و معرفی شماره
تلفــن برای اطالع از ثبت چک به نام خودتان
بهرهمند شوند .به گزارش ایسنا ،اگر میخواهید
بدانید چکی به نامتان ثبت یا منتقل شده ،کافی
است شماره همراه خود را به ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱
معرفی کنید .برای معرفی شماره همراهتان،
بایــد صادرکننده یــا ذینفع چک باشــید.
درصورتی که صادرکننده چک هستید ،متن
پیام * *۱*۲*۱شناســه یا کدملی*شناسه
صیادی و درصورتی که ذینفع چک هستید،
* *۱*۲*۲شناسه یا کد ملی*شناسه صیادی
را به شماره  ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱بفرستید.
ثبتنام برای دریافت پیامک اطالعرسانی برای
کسانی که یک بار فرآیند استعالم چک را انجام
دهند ،انجام میشود و فقط کافی است یک بار
شــماره خود را معرفی کنید .از این پس ،هر
چکی که به نام شما ثبت یا منتقل شود ،برای
شما پیامک میآید که چک با این شناسه به
نام شــما ثبت شده ،آنگاه میتوانید با مراجعه
به کانالهای دسترسی به سامانه صیاد ،مثل
همراهبانک و اینترنتبانک ،اپهای پرداخت،
خودپردازهــای بانکها یــا از طریق پیامک،
نسبت به تایید آن اقدام کنید.
اگر متن پیامی که باید بفرســتید را فراموش
کردید ،کافی است سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱
را به خاطر داشــته باشید و یک پیامک خالی
به این سرشماره ارســال کنید و در پاسخ به
پیامک ،شــما را راهنمایی میکند که چطور
خدمات را دریافت کنید.

ضرورت استیضاح
وزیر آموزش و پرورش
ادامه از صفحه اول:
اگر به یاد داشــته باشیم ،در تکمیل و ترمیم
کابینه ،آخرین وزیر انتخاب شــده از ســوی
مجلــس ،وزیر آموزش و پرورش بود .یعنی ما
در مقاطعی این وزارتخانه را با سرپرست اداره
مینمودیم و این امر خواســته یا ناخواســته
آسیب جدی را وارد میسازد که تقریبا تعلیم و
تربیت پویایی الزم را در آن مقطع نداشته است.
اما پس از معرفی دو وزیر و حساســیتی که از
ســوی نمایندگان محترم مجلس مطرح بود،
برای سومین بار مجلس ناچار شد آقای نوری
را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کند.
ولی متاســفانه ایشان در دورهای کوتاه از آغاز
فعالیت ،عملکرد پرنقصی از خود نشــان داده
است و در مدت بسیار کوتاه خدمت ،تیتر اخبار
منفی در فضای مجازی بوده است ،زیرا واقعا به
جای دفاع از حقوق معلمین و قرار گرفتن در
کنار آنان ،متأسفانه در مقابل معلمان ایستاده و
نه تنها در دفاع از حقوق گامی موثر برنمیدارد
بلکــه اقدامات ضایع کنندهای را نســبت به
حقوق معلمان انجام داده اســت .نمونه آن در
قانون رتبهبندی معلمان است که پس از تالش
فراوان و مطالبات صنفی ،جداول پر از اشکالی
در آیین نامه اجرایی قانون رتبهبندی تدوین
شــده که اگر خود وزیر را بخواهیم رتبهبندی
کنیم ،جایگاه مورد قبولی کســب نمیکند.
چه بسا کمتر معلمی میتواند رتبه  ۴یا  ۵را
اخذ کند .البته این آیین نامه اجرایی به شدت
مورد اعتراض و خشــم معلمان قرار گرفته و
کار به آنجا کشیده که معلمان از چنین قانون
رتبهبندی با این آیین نامه منصرف گشتهاند و
به شــدت اصرار بر تجدیدنظر در جداول این
آیین نامه دارند .مواضع بسیار نامناسب در دفاع
از حقوق از یکسو و مصاحبههای پر از تناقض
در بخشهای مختلف مسائل آموزش و پرورش
از سوی دیگر ،از موارد مورد اعتراض معلمان
اســت .به خاطر داشته باشیم که مدیریت در
نظامهای آموزشی مستلزم تخصص و تبحر در
ســطح باالیی است .یعنی فرد باید از تجربه و
پختگی فوقالعادهای برخوردار باشد و با تسلط،
خطا و اشکال احتمالی شکل گرفته در سطح
وزارتخانه را ریشــهیابی کرده و بداند در کجا
چه اتفاقی افتاده است که مشکلی اینگونه بروز
مییابد .این امر نیازمند شناخت عمیق و دقیق
از همه ســطوح نظام آموزش و پرورش است.
از سوی دیگر انتصابات نامناسب و به خدمت
گرفتن عناصر ضعیف در بخشهای حساس
از دیگر اشــکاالت و موضوعات مورد اعتراض
معلمان شریف است .البته اصلی در مدیریت
داریم که مدیران قوی عناصر قوی را به خدمت
میگیرند و مدیران ضعیف ،عناصر ضعیف را.
آموزش و پرورش کانون قدرتمندترین مدیرانی
است که امروزه در سایر ادارات بهترین خدمات
را از خود نشــان میدهند .عدم اجرای دقیق
اساســنامه تازه تدوین شده صندوق ذخیره و
خطاهای آشکار در اجرای آن از دیگر اشکاالتی
است که متاسفانه در این مسئله چندین مورد
اتفاق افتاده است .کمک به دولتی کردن این
صندوق موضوع مورد خشــم معلمان نسبت
به عملکرد وزیر محترم اســت .عدم شفافیت
نســبت به همکاران فرهنگی موضوع دیگری
اســت که مورد اعتراض شــدید بدنه نیروی
انسانی نظام آموزشی کشور قرار گرفته است.
ضعــف مدیریتــی و ناتوانی آشــکار در اداره
وزارتخانه و تناقضات فراوانی که در این مدت
کوتاه در بخشهای گوناگون مشــاهده شده،
موضوعاتی اســت که معلمان نظام از مجلس
میخواهند تا نسبت به جلوگیری و ممانعت از
ادامه این خطاها اقدام نماید.
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اقتصادی

همه چیز درباره افزایش  25درصدی هزینه حملونقل عمومی

نرخ کرایه تاکسیهای تهران از اول اردیبهشت چگونه محاسبه میشود؟
رقم ورودی بابت سوار شدن به تاکسی درونشهری در تهران امسال از دو هزار و  100تومان به دو هزار و  625تومان میرسد .با فرمول جدید ارائه شده از سوی شورای شهر پایتخت
این عدد در شرایط خاص نزدیک سه هزار تومان خواهد بود

آفتاب یزد  -گروه اقتصادی :نرخ کرایه تاکسی در سال  ۱۴۰۱از اول اردیبهشت افزایش
پیدا میکند .قرار است مانند بلیط مترو و اتوبوس حداقل  ۲۵درصد به نرخهای سال قبل
اضافه شود ،اما شیوه جدید محاسبه که به نرخ شناور شهرت پیدا کرده ممکن است کرایه
تاکسی را تا سقف  ۳۵درصد باال ببرد .دریافت سقف  ۳۵درصدی به دو شرط اصلی ارتباط
دارد .اول ســاعت سوار شــدن به تاکسی و دوم وضعیت ترافیک .شورای شهر تهران اجازه
دریافت ســقف کرایه  ۳۵درصدی از سوی تاکسیرانها را راضی کردن رانندهها و کاهش
اختالف نرخ کرایه تاکســیهای شهری و اینترنتی عنوان کرده است .با این حال رانندهها
موظف هستند در برچسبهای جدید  QRکد مخصوص نرخها را اضافه کنند و مسافران
هم میتوانند با اسکن کردن این کد از سقف نرخ کرایه باخبر شوند.نرخ کرایه تاکسی از اول
اردیبهشــت  ۱۴۰۱دستکم  ۲۵درصد افزایش پیدا کرد .رقم  ۲۵درصد کف افزایش نرخ
کرایه تاکسی درون شهری در پایتخت است و این عدد با درنظر گرفتن شرایط خاص به ۳۵
درصد میرسد .نرخ ورودی برای کرایه تاکسی در تهران که پارسال دو هزار و  ۱۰۰بود ،از
اول اردیبهشــت حداقل دو هزار و  ۶۲۵تومان است و سقف این رقم دو هزار و  ۸۳۵تومان
خواهد بود .تا  ۷۵۰متر نرخ کرایه تاکسی تفاوتی نخواهد داشت ،اما نرخ کرایه تاکسی در
سال  ۱۴۰۰تا کیلومتر هفتم بهازای هر کیلومتر  ۶۴۰تومان به رقم ورودی اضافه میکرد.
حاال سقف افزایش این عدد  ۲۲۵تومان است و اگر موقع سفر ترافیکی نباشد و در روز سوار
تاکسی شوید ۱۶۰ ،تومان بهازای هر کیلومتر به رقم ورودی اضافه میکند .پارسال رانندههای
تاکسی درونشهری بعد کیلومتر هفتم ،بهازای هر کیلومتر تقریبا  ۵۰۰تومان میگرفتند و
امسال این عدد حداقل  ۱۲۵تومان و حداکثر  ۱۸۰تومان به نرخ ورودی اضافه میکند.
> کرایه تاکسی تلفنی در سال 1۴01

کرایه تاکسی تلفنی در سال  ۱۴۰۱مثل تاکسی درونشهری بین  ۲۵تا  ۳۵درصد افزایش

بهبعد ،بهازای هرکیلومتر دو هزار و  ۵۰۰تومان به رقم ورودی آژانسها اضافه میشد .حاال
دو هزار و  ۵۰۰تومان دستکم سه هزار و  ۱۲۵تومان و حداکثر سه هزار و  ۳۷۵تومان
خواهد بود .احتماال درجریان هستید که توقف کامل تاکسیهای تلفنی هزینه جداگانهای
برای مســافر خواهد داشت .این رقم پارســال بابت هر دقیقه  ۵۰۰تومان بود و امسال
میتواند بین  ۶۲۵تا  ۶۷۵تومان برایتان خرج بتراشد.
> کرایه تاکسی ویژه در سال 1۴01

پیدا کرده است .پارســال رقم ورودی کرایه تاکسی تلفنی در تهران  ۱۰هزار تومان بود
درحالی که این هزینه در سال  ۱۴۰۱حداقل به  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان و حداکثر به ۱۳
هزار و  ۵۰۰تومان میرسد .فرمول محاسبه کرایه تاکسی تلفنی شامل سه مرحله دیگر
میشود .اول اینکه پارسال آژانسها تا کیلومتر دوم بهازای هر کیلومتر هفت هزار و ۵۰۰
تومان میگرفتند .حاال به رقم هفت هزار و  ۵۰۰تومان ،روزها و در شرایط ترافیک سبک
هزار و  ۸۷۵تومان اضافه میشود و به  ۹هزار و  ۳۷۵تومان میرسد .ممکن است سقف
افزایش این مرحله شــبها یا در پیک ترافیک دو هزار و  ۶۲۵تومان باشد و تا  ۱۰هزار
و  ۱۲۵تومان ارتقا پیدا کند .نکته دوم جایی اســت که در ســال  ۱۴۰۰از کیلومتر دوم

کرایه تاکسی ویژه که همان تاکسی فرودگاه هستند ،شامل پنج پارامتر میشود و امسال
هر کدام از آنها بین  ۲۵تا  ۳۵درصد نســبت به پارســال افزایش خواهند داشت .رقم
ورودی برای ســوار شدن بهاین تاکسیها پارســال  ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان بود .امسال با
رشد  ۲۵درصدی حداقل  ۱۸هزار و  ۱۲۵تومان باید بپردازید و با درنظر گرفتن افزایش
 ۳۵درصدی  ۱۹هزار و  ۵۷۵تومان .رانندههای تاکسی فرودگاه پارسال تا کیلومتر دهم
بعد سوار شدن برای هرکیلومتر چهار هزار و  ۳۰۰تومان دریافت میکردند درحالی که
این رقم امسال دستکم پنج هزار و  ۳۷۵تومان و نهایتا پنج هزار و  ۸۰۵تومان خواهد
بود .امسال بابت کرایه تاکسیهای ویژه از کیلومتر  ۱۰تا  ۵۰بهازای هر کیلومتر حداقل
دو هزار  ۵۰۰تومان و سقف دو هزار و  ۷۰۰تومان از مسافران گرفته میشود درحالی که
پارسال برای همین آیتم دو هزار تومان از سوی رانندههای تاکسی ویژه دریافت میشد.
از کیلومتر  ۵۰بهبعد نیز که پارسال نرخ کرایه تاکسیهای ویژه هزار و  ۲۰۰تومان بود،
امسال دستکم هزار و  ۵۰۰تومان و نهایتا هزار و  ۶۲۰تومان دیگر به هزینههای قبلی
اضافه میکند .توقف تاکسیهای ویژه امسال در کمترین حالت  ۶۲۵تومان برای مسافران
هزینه دارد ممکن است در پیک ترافیک یا شبها به  ۶۷۵تومان افزایش پیدا کند .این
عدد سال گذشته  ۵۰۰تومان بود.

دبیر انجمن حبوبات عنوان کرد

چرا حبوبات مشمول  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده میشود؟

دبیر انجمن حبوبات گفــت :قرار بود اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده در مورد
اقالم خوراکی و کاالهای سفره مردم منتفی شود ولی این معافیت تاکنون شامل حال
حبوبات نشده است.
ســید عبدی افتخاری در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه شــورای عالی اقتصاد در
اسفندماه با حضور سران قوا تشکیل شد ،اظهار کرد :در این شورا مصوب شد که اجرای
قانون مالیات برارزش افزوده در مورد اقالم خوراکی و کاالهای سفره مردم منتفی شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی هم در مصاحبههای خود اعالم کرد که این مالیات بر ارزش
افزوده از مواد خوراکی برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد :نهایتا بخشنامهای عملیاتی شد که برای همه کاالهای اساسی مالیات بر
ارزش افزوده یک درصد باشد ولی برای حبوبات همان  ۹درصد ماند.
دبیر انجمن حبوبات اضافه کرد :اجرای این بخشنامه از تیرماه است و چنانچه معافیت
مالیاتی شامل حال حبوبات نشود قیمت حبوبات باال میرود و قشر آسیب پذیر جامعه

قیمتهای باالی غذا عامل فقر  ۱۰میلیون نفر!

جنــت یلن ،وزیر خزانــهداری ایاالتمتحده آمریکا در یک
هیئت بلندپایه گفت :جنگ روسیه در اوکراین با شوکهای
قیمت و عرضه که بر فشارهای تورمی جهانی افزوده است،
وضعیت ناامنی غذایی شــدید که جهان با آن مواجه است
را بدتر کرده است.
به گزارش ایسنا ،یلن با استناد به تخمینهای اولیه که نشان
میدهد قیمتهای باالتر غذا به تنهایی میتواند حداقل ۱۰
میلیون نفر را در سراســر جهان به فقر بکشاند ،گفت :بیش
از  ۸۰۰میلیون نفر یا  ۱۰درصد از جمعیت جهان حتی قبل
از جنگ ،از ناامنی غذایی مزمن رنج میبردند.
یلن افزود که کشــورها باید از محدودیتهای صادراتی که
میتواند قیمتها را بیشــتر کنــد اجتناب کنند و در عین
حــال برای حمایت از جمعیت آســیبپذیر و کشــاورزان
اقدام کنند .کریســتین لیندنر ،وزیر دارایی آلمان نیز بر آن

واردات کاالی اساسی منحصر به دولت شد

اتحادیــه واردکننــدگان نهادههای دام و
طیور ایران با ارســال نامــهای به معاون
اول رئیــس جمهور نوشــت :بر اســاس
برنامهریزیهــای به عمل آمده در وزارت
جهاد کشاورزی ،بخش خصوصی به طور
کامــل از فرآیند واردات کاالی اساســی
شــامل روغن ،دانه روغنــی ،ذرت ،جو و
کنجاله سویا حذف شد .به گزارش تسنیم ،متن این نامه این
اتحادیه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سالم و احترام.
پیرو مکاتبات قبلی به اســتحضار میرســاند که بر اساس
برنامه ریزیهای به عمل آمده در وزارت جهاد کشــاورزی،

تاکیــد کرد.بــه نقــل از رویتــرز ،یلن گفت کــه تقویت
انعطافپذیــری بلندمــدت حیاتی اســت و از موسســات
مالی بینالمللی خواســت تا به کاهش کمبود جهانی کود
و اختــالالت زنجیره تامیــن مواد غذایــی و منابع حیاتی
کمــک کنند .آنهــا میتوانند ســرمایهگذاری در ظرفیت
کشــاورزی و انعطافپذیــری برای تقویــت تولید داخلی
موادغذایــی را افزایش دهنــد .وزارت خزانهداری گفت که
تامیــن منابع مالــی اضافی ،از جملــه از بخش خصوصی،
بسیار مهم است.
کریســتالینا جورجیوا ،رئیس صنــدوق بینالمللی پول هم
عنوان کرد که بحران امنیتغذایی فشــار بیشتری را بر ۶۰
درصد کشــورهای کمدرآمد در تنگنای بدهی یا نزدیک به
آن وارد میکند .او گفت :گرسنگی بزرگترین مشکل قابل
حل جهان است و موضوع مهم ،زمان اقدام قاطع است.

بیمهری صدا و سیما
نسبت به فرهنگیان
ادامه از صفحه اول:
آقای جبلی! صادقانه بگویید تاکنون خطای پرسنل کدام دستگاه ،نهاد یا سازمان در
مواجهه با مردم یا ارباب رجوع از صدا و سیما پخش شده است که خطای یک معلم
قیچی به دســت -که خود فرهنگیان هم این عمل را تقبیح میکنند -را رسانهای
کردهاید و کشوری را به شناسایی و تماشای یک خطا فرا خواندهاید؟
آقای جبلی :لطفا نظارت بیشــتری بر اتاق فکرهای صدا و ســیما داشــته باشید.
مراقب باشــید تــا در آینده خدای ناکرده ،عدهای آلوده ذهــن و آلوده زبان ،باعث
حرمتشکنی فرهنگیان نشوند و با آتش نابخردی ،خرمن صبر و سکوت فرهنگیان،
این مظلومان انکارشدۀ ســالیان را به آتش نکشند؛ چرا که صبوری فرهنگیان هم
حدی دارد.
در پایــان با دیدن هجمههــای بیرحمانهای که به فرهنگیان ایــن کهن بوم وبر
میشود؛ به یاد این بیت نغز صائب تبریزی افتادم که میگوید:
محتسب از عاجزی دست سبوی کوزه بست
بشکند دستی که دست مردم افتاده بست

عدالت زیر گیوتین
مافیای سرمایه داری
ادامه از صفحه اول:
منتقدیــن افزایش دســتمزدها در حالی بر تبعات تورمــی آن تاکید میکنند که
اشارهای بر کاهش محسوس تقاضا در بازار به واسطه پایین نگه داشتن دستمزدها
ندارند .بیشــک نابودی تقاضا در بازار برای بخش تولید بسیار مهلکتر از افزایش
دســتمزدها خواهد بود .مطمئن باشــید اگر تقویت تقاضا در بازار اهمیت نداشت
شــاید هیچ وقت قانون برده داری در غرب لیبرال منسوخ نمیشد ،ایاالت جنوب
بر شــمال پیروز میشــدند و اقتصاد آمریکا بر مبنای نیــروی کار رایگان بردگان
شــکل میگرفت .ولــی دو اصل ایجاد تقاضا در بازار بــا توزیع ثروت و لزوم حفظ
ثبات و امنیت جامعه با گســترش عدالت اجتماعی موجــب زایش حقوق کار در
عصرجدید شد.
جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمیتوان بر گسترش فقر در طبقه
کارگر و فرودســت و انباشــت همزمان ثروت در طبقه نو کیسهگان چشم پوشید.
ادامه این روند به زودی میتواند ثبات و امنیت جامعه را در هم ریزد.
البته دســتمزدها در ایران تحت فشار طبقه نو سرمایه دار چنان تحلیل رفته است
که شاید بهتر و مفیدتر باشد به جای درخواست از کارفرمایان جهت رعایت حقوق
کار ،بخواهیــم قانون برده داری در بازار کارمان رعایــت گردد و کارفرمایان خود
را مکلف به تامین خوراک ،پوشــاک و مســکن کارگران بدانند ،سه نیازی که در
سیاهترین دورههای برده داری تاریخ بشر تامین آن بر برده دار فرض بود!
بنابر آنچه گذشت اقدام دولت در افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم ،ضمن تامین
حداقلهای حقوق طبقه کارگر ،اقدامی برای حفظ ثبات و امنیت بازار و تولید نیز
محسوب میشود و قابل دفاع است.

که حبوبات قوت غالب آنها شده و دسترسی به محصوالت پروتئینی به دلیل قیمتهای
باال ندارند ،آسیب خواهند دید.
وی تصریح کرد :مکاتبات بســیاری با معاون رئیس جمهوری و وزارت جهاد داشتیم
ولی هنوز پاسخی دریافت نکردهایم .امیدواریم در این مسیر تجدید نظر صورت گیرد و
حبوبات شامل معافیت مالیاتی شود .با نگاه حمایتی دولت به اقشار آسیب پذیر انتظار
تجدید نظر و اعالم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده کاالی حبوبات را داریم.

آدمها و عروسکها
ادامه از صفحه اول:
تــا آنجا که حضور یا عدم حضور برخی از این عروســکها تــا خطر توقف بعضی از
برنامهها پیش رفتند از جمله میتوان به شــخصیت «جناب خان» که با تالش آقای
جوان جای خود را در میان مردم باز کرده اشاره کرد .بعضی از این عروسکها تا قرار
گرفتن در مکان سرقفلی برنامه نیز پیش رفتند .به هر حال برخی از این شخصیتهای
نمایشی به تضمین ادامه کار بدل شده و در اینگونه موقعیتها مطالبات یا حرفهای
ناخوشــایند موجب بروز اتفاقات آزاردهنده میگــردد .اگر مهارت و هنرهای مجری
یک برنامه موجب ســکه شــدن کار آن گردیده نباید آن را به حساب یک عروسک
گذاشــت .مثال در کاله قرمزی که هرســال فرزندان ما و حتی خیلی از بزرگترها در
انتظار حضور وی و تیم او هســتند امســال با غیبت این عروسک و دوستانش گروه
جدیدی به صحنه آمدند که علیرغم نو و ناآشنا بودن جای خود را در نزد مخاطبان
باز کردند .جسته و گریخته شنیده شد که بچهها کمی ناراحت شدند .دست اندرکاران
که دارای روابط عاطفی با کودکان هســتند و عالقمند به سرگرمی آنها حتما مطلع
هستند که جابجایی شخصیتها و یا حذف شخصیتهای نوستالژیک به طور ناگهانی؛
موجب ایجاد دلخوریها و حتی گریز آنها از رسانه و سرگرمیهای سالم و گرایششان
مفقودی

اینجانــب محمدرضــا کمری مالک ســواری پژو پــارس رنگ ســفید -روغنی مــدل  ۱۳۸۸به شــماره پالک ۶۶۴
س  - ۲۳ایران  ۱۹به شــماره موتور  ۱۲۴۸۸۲۵۸۲۴۰شــماره شاسی NAAN۲۱CA۵AE۴۱۸۷۷۶به علت فقدان
اسناد فروش (برگ کمپانی  -برگ سبز) تقاضا رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی
نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر-
ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی

اینجانب عبدالرضا حیدری مالک ســواری ســمند  EF۷رنگ ســفید مدل  ۱۳۹۶به شــماره پالک  ۱۷۲ص - ۲۸
ایران  ۱۹به شماره موتور  ۱۴۷H۰۳۳۰۸۶۵شماره شاسی  NAACJ۱JE۸HF۲۳۲۹۲۴به علت فقدان اسناد فروش
(برگ کمپانی -برگ سبز -کارت) تقاضا رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت
به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر-
ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی

برگ سبز و برگ کمپانی سواری پراید جی تی ایکس آی رنگ نقره ای -متالیک مدل  ۱۳۸۹به شماره پالک  ۷۶۴م
 - ۳۲ایران  ۲۹به شماره موتور  ۳۶۶۶۲۹۹و شماره شاسی  s۱۴۱۲۲۸۹۵۹۱۹۵۹به نام مسلم کرجی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

اینجانب فرشته بهرامی مالک سواری هاچ بک پژو ۲۰۶TU۳رنگ سفید -روغنی مدل  ۱۳۹۶به شماره پالک  ۲۴۴ط ۸۹
 ایران  ۱۹به شــماره موتور  ۱۶۵A۰۰۸۴۳۹۷شماره شاســیNAAP۰۳EE۷HJ۰۵۴۰۶۰به علت فقدان اسنادفروش (برگ کمپانی) تقاضا رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به خودروی
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر -ساختمان
سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی

کارت و پالک و ســند کامیون بنزباری  ۸تن مدل  ۵۹رنگ ســبز روشن به شماره شهربانی  ۱۱۳۶۳خرم آباد  ۹۲به
شماره شاسی  ۳۹۱۶و موتور  ۱۰۰۴۹۹۹۲به نام کریم عباس حویزادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

بخش خصوصی بــه طور کامل از فرآیند
واردات کاالی اساسی شامل روغن  -دانه
روغنی  -ذرت  -جو و کنجاله سویا حذف
گردید و از این پس واردات این کاالها به
طور کامل توسط دو شرکت دولتی انجام
خواهد پذیرفت و بدیــن ترتیب کارنامه
واردات  ۳۰ساله بخش خصوصی در این

دولت بسته شد.
از حضرتعالی تقاضا داریم تا دســتور فرمایید مطالبات ارزی
چند ماه گذشته بخش خصوصی را به سرعت پرداخت نمایند
و الزام فــرا قانونی بخش خصوصی به تحویل تتمه کاالهای
خود به شرکتهای دولتی و پرداخت ارزهای غیر قابل وصول
را که موجب عدم اعتماد فروشــندگان خارجی میشــود را
متوقف نمایند.

به طرف تفریحات ناسالم و نادرست خواهد گردید .الزم است که هنرمندان زحمتکش
ما در اینگونه موارد آینده و تربیت فرزندان این جامعه را به اختالفات سلیقه و مشکالت
مادی گره نزنند.

چرا داستان سیسمونی
اینقدر وحشتناک است؟
ادامه از صفحه اول:
امــروزه میتوان از کلمه «وحشــتناک» برای توصیف هر چیزی اســتفاده کرد ،از
اختالسها و گم و گور شــدن میلیاردها تومان و زندگی اشرافی برخی مسئوالن و
آقازادههایی که با رفتار و کردارشان مردم را عصبانی میکنند ،در صورتی که مردم
در شــرایط اســفناکی قرار دارند .بنابراین ،دقیقاً کامال مشخص است که چرا خرید
سیسمونی از استانبول اینقدر وحشتناک است؟ افزایش قیمتها چالشی برای رئیس
مجلس نیســت؟ آیا قالیباف متقاعد شده اســت مردم از ایشان ناراحت و عصبانی
هســتند؟ قالیباف به عنوان رئیس مجلس باید بــه این امر مهم توجه کند ،زندگی
اشــرافی و حرف و حدیثهایی که در ارتباط با عملکرد وی وجود دارد ،ایشــان را
روبروی ملت قرار داده است.

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

آفتـاب یزد – گروه فرهنگی :امروز اول اردیبهشت ،روز بزرگداشت سعدی
نامگذاری شده است .نام او مصلح الدین ابومحمد عبداهلل بن مشرف بود؛ مردی
که ما او را با نام شیخ اجل سعدی شیراز میشناسیم .در این گزارش بنا داریم
به شــیوه دیگری به این استاد ســخن پرداخته و درباره او قلمفرسایی کنیم.
راستش دیدیم هر چه سال گذشت و اول اردیبهشت فرا رسید ،روز بزرگداشت
ســعدی شیرازی شد و از این رهگذر متنهایی درباره این بزرگ ادبیات ایران
زمین به رشــته تحریر درآمد ،اما چند روز نگذشته همه چیز به باد فراموشی
ســپرده شــد و همه فراموش کردند که سعدی شیرین سخن چه کسی بوده
و برای ادبیات ســرزمین ما چه اقداماتی انجام داده اســت .تنها چیزی که یاد
همه ماند این بود که مزار این شــاعر شــیرین سخن در شهر شیراز در استان
فارس است و همانند هم شهری خوش ذوق و قریحه خود حضرت حافظ در
قرن هفتم میزیســته است و دو کتاب مشهور «بوستان» و «گلستان» از آثار
بر جا مانده از این بزرگمرد عرصه ادبیات که از وی به عنوان استاد سخن یاد
میکنند ،است .ا ّما جدا از مسائلی که بیان شد چه کسی چیز بیشتری از شیخ
مصلح الدین میداند؟ چند نفر از ما ایرانیان میتواند فقط یک بیت از سعدی
شیرازی را از حفظ بخواند؟ متاسفانه ما تا آن اندازه از سعدی مطلب نمیدانیم
که اگر یک نفر بیتی از این شاعر را برایمان بخواند و بگوید شاعرش کیست؟
میگوییم نمیدانم .این درحالی است که کتاب «بوستان» این شاعر به انتخاب
نشــریه گاردین جزو  ۱۰۰کتاب برتر تمام تاریخ بشریت شناخته شده است.
افتخاری که همه آن مختص ما ایرانیان اســت؛ اما تنها درصد کمی ،به اندازه
انگشتان یک دست شاید ،به آن وقوف داشته باشند .این شاعر برجسته و ممتاز
ایرانــی که از اعتباری جهانی برخوردار بوده و قرنهای متمادی اســت که این
اعتبار و افتخار را برای ما به ارمغان آورده ،آنقدر در سرزمین مادریاش غریب
است که تاریخ دقیق مرگ او نیز مشخص نیست و منابع گوناگون تاریخهای
متفاوتــی را درباره زمان درگذشــت ایــن بزرگمرد عرصه زبــان و ادب بیان
کرده اند .برخی از این منابع ،زمان درگذشت سعدی را یکی از سالهای ۶۹۰
تا  ۶۹۵هجری قمری ذکر کردهاند .با این حال اما طبق شواهد تاریخی مورد
اعتمادترین روایت که اســتاد سعید نفیسی طرح میکند ،وی در  ۲۷ذیحجه
ســال  ۶۹۰هجری درگذشــته و در همان خانقاهی که اقامت گزیده بود ،به
خاک سپرده شدهاست .شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد که لقب
ســعدی برای اولین بار از کجا آمده و چه کسی آن را برای شیخ مصلح الدین
برگزیده است .اگر به اسناد و مدارک تاریخی رجوع کنید ،در مییابید که این
شاعر بلندآوازه خودش این لقب یا به عبارت بهتر این تخلص را از نام سعدبن
ابی بکر بن ســعد زنگی ولیعهد مظفرالدین ابوبکر گرفت .این شــاعر شیرین
ســخن که از او به عنوان استاد سخن ،پادشاه سخن ،شیخ اجل و خداوندگار
سخن یاد میشود تاثیر غیرقابل انکار و بیمانندی روی زبان و ادبیات فارسی
گذاشته است .تاثیری که از گذشته تا امروز همچنان همراه زبان فارسی بوده
وهرگز از آن جدا نشــده اســت ،به صورتی که کارشناسان میگویند شباهت
قابل توجهی میان زبان فارســی دورانی که ســعدی در آن میزیسته و به آن
تکلم میکرده با زبان فارسی که امروز ما به وسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار
میکنیم ،وجود دارد .درباره آثار سعدی همانطور که اشاره شد مشهورترین آنها
«بوســتان» و «گلستان» هستند .او «بوستان» را در سال  ۶۵۵هجری قمری
در ده باب به نظم درآورد .این تاریخ در یکی از اشعار سعدی نیز نمایان است
آنجا که وی در بیتی میگوید:
ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج
که پُر ُدر شد این نامبردار گنج
درباره «بوســتان» باید گفت پندها و آرزوهای ســعدی در این کتاب بیش از
دیگر آثار او جلوه گر اســت .به عبارت دیگر ســعدی مدینــه فاضلهای را که
به دنبال آن بود ،در این کتاب تصویر کرده است .در «بوستان» انصاف و حق
پذیری ،عدل ،گذشت و فداکاری ،احسان و تواضع ،همدلی و همدردی و عشق
به خدا فضیلتهایی گرانقدر و ســتودنی هستند .بنابراین در آنجا حق گویی
و حق شــنوی مقامی واال دارد .صدای بشردوســتانه سعدی در آنجا به گوش
میرســد .به سخن دیگر «بوســتان» سعدی انسان را تصفیه میکند؛ چرا که

پایانضبط«بینشان»

فیلمبرداری سریال «بینشان» به کارگردانی راما قویدل و نویسندگی مشترک
آزیتــا ایرایی و مهدی حمزه به پایان رســید .مرتضــی رزاقکریمی تهیهکننده
ســریال «بینشــان» با اعالم این خبر بیان کرد :فیلمبرداری پروژه «بینشان»
همزمان با نیمه شعبان در شهر کربال تمام شد .پرویز فالحیپور و اکبر رحمتی
دو بازیگری بودند که در کربال جلوی دوربین فرشاد گلسفیدی قرار گرفتند .به
گزارش صبا« ،بینشــان» که برای پخش از شبکه سه سیما ساخته شده است
این روزها مراحل پستولید و تدوین و اصالح رنگ و نور را پشت سر میگذارد.
مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زویا نوروزی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه
 ۳۸۸۰صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته طراحی صنعتی صادره از واحد
دانشــگاهی تهران مرکز با شــماره  ۱۸۸۵۱۰۱۰۲۷۸۷مورخ ۸۶/۰۵/۱۰مفقود
گردیده اســت .از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی به نشانی :تهران-سوهانک -بلوار ارتش_ میدان قائم(عج)-
خیابان خندان _ خیابان سلماس ارسال نماید.
مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زویا نوروزی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه
 ۳۸۸۰صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی صادره
از واحد دانشگاهی تهران مرکز با شــماره  ۱۹۸۹۱۰۱۰۷۱۵۱مورخ۹۰/۱۱/۲۷
مفقود گردیده اســت .از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد
اســالمی واحد تهران مرکزی به نشانی :تهران-ســوهانک -بلوار ارتش_ میدان
قائم(عج)  -خیابان خندان _ خیابان سلماس ارسال نماید.
مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زویا نوروزی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه
 ۳۸۸۰صادره از تهران در مقطع کارشناســی رشــته فیزیک کاربردی ( حالت
جامد) صادره از واحد دانشــگاهی تهــران مرکز با شــماره ۸۲۱۰۱۰۱۵۲۷۴۶
مــورخ  ۸۳/۱۱/۰۶مفقود گردیده اســت .از یابنده تقاضــا میگردد اصل مدرک
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی :تهران-سوهانک -بلوار
ارتش_ میدان قائم(عج) -خیابان خندان _ خیابان سلماس ارسال نماید.
مفقودی

ســند کمپانی و شناسنامه مالکیت اتومبیل پراید مدل  ۱۳۸۴رنگ قرمز روشن
متالیک شــماره انتظامی ۵۶ایران  ۲۸۹ق  ۵۳شماره موتور۰۱۱۶۲۰۸۸شماره
شاســی  S۱۴۴۲۲۸۴۱۷۶۷۸۴بنام مژگان کار دوســت پوستین سرائی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند کمپانی  -شناسنامه مالکیت و کارت اتومبیل پراید مدل ۱۳۷۸سبز یشمی
متالیک شماره انتظامی  ۶۸ایران  ۶۳۹ی  ۶۱شماره موتور۰۰۱۱۸۷۸۳شماره
شاســی  S۱۴۱۲۲۷۸۵۹۷۴۳۰بنام علیرضا افتخاری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
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به مناسبت اول اردیبهشت ،روز بزرگداشت استاد سخن در زبان و ادب فارسی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

در جای جای این کتاب عواطف انســانی و همدلی و پیوســتگی افراد بشر به
بهترین شکل خود نمود و بروز کرده است .شاید برایتان جالب باشد که بدانید
نام دیگر «بوســتان»« ،سعدی نامه» است .کتابی که میتوان آن را نخستین
اثر مســتقل سعدی دانست .این شاعر بیبدیل زبان و ادب فارسی «بوستان»
را در قالبی از حکایات و گفت و شــنودها ساخته و پرداخته است؛ اثری که تا
زمانی که انسان و انسانیت زنده است ،حرفهای بسیاری برای گفتن و درسهای
بینظیری برای آموختن دارد.
یک ســال پس از پایان نگارش «بوســتان» ،یعنی ســال  ۶۵۶هجری قمری
سعدی شاهکار دیگری به نام «گلستان» را در هشت باب به زبان نثر به تصویر
کشید .چنان که او این موضوع را هم در یکی از ابیاتش بیان کرده است .آنجا
که میگوید:
در آن مدت که ما را وقت خوش بود
ز هجرت ششصد و پنجاه وشش بود
سعدی در «گلستان» با قدرت خارقالعاده خود کلمات را زیبا میگزیند ،زیباتر
در کنار هم مینشــاند و از این همنشــینی کلمات ،موسیقی کالمی روحنواز
میآفریند که اهل فن آن را نثر «مسجع» یا «آهنگین» مینامند« .گلستان»
زیباترین و تاثیرگذارترین کتاب نثر فارسی است ،چنانکه داستانهای کوتاه
و پندهای اخالقی آن در آموزش نسلهای متعدد نقش بسزایی داشته است.
واژهها در «گلســتان» از نوعی موســیقی جاندار و همچنین نوعی هم آوندی
و هماهنگی برخوردارند .با توجــه به حرکات ریتمیک واژهها درمی یابیم که
ســعدی با هنرمنــدی و دانش فراوان و آینده نگری واژهها را برگزیده اســت.
«گلســتان» به سبب نثر مســجع و آهنگین خود ،زیباترین کتاب نثر فارسی
است .سعدی در هنگام نوشتن آثار خویش به استقبال روایاتی از پیامبر میرود
و از آن توشهها برمی گیرد .به عنوان نمونه برای ارائه پیام صلح و بشردوستی،
فرمایش ارزنده پیامبر را این گونه به شعر درمی آورد:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
ادب و محبت سعدی نه تنها نسبت به نبی مکرم اسالم (صلی اهلل علیه و آله)
که این احترام و ارادت نسبت به خاندان طاهرین پیامبر نیز به چشم میخورد:
خدایا به حق بنی فاطمه
که بر قول ایمان کنم خاتمه
اگر دعوتم رد کنی یا قبول
من و دست و دامان آل رسول
بیراهه نرفتیم اگر مدعی شــویم شعر فارسی در طول زمان دو ویژگی داشته
کــه هر دو ویژگی ،آن را رو به تکامل بیشــتر برده انــد .یکی از آن دو ویژگی
شــاخه عارفانه است و دیگری شاخه عاشقانه .این شعر ،با چنین ویژگیهایی،
در قرن هفتم و در شیراز به سعدی میرسد و او آن را به اوج میرساند .از این
رو شاید ،بتوان تاریخ ادبیات فارسی را به دوره پیش از سعدی و پس از سعدی
تقسیمبندی کرد .تنها ستارهای هم که پس از او توانست بدرخشد ،حافظ بود
که البته در اشعارش نیز تکیه بر داشتههای سعدی داشت .یکی از ویژگیهای
منحصر به فرد ســعدی ،توصیفی اســت که او برای شفافســازی زبان بهکار
میگیرد .اینکه کالم سعدی در بسیاری جاها سهل و آسان میشود ،آنچنان
که نیازمند تاویل (بازگرداندن معنی) نیست ،بهخاطر همین شفافسازی است.
شاید مشهورترین اثر نوشتاری سعدی همانی باشد که همه ما هر ازگاهی آن
را یــا برای خود زمزمه میکنیم و یا برای دیگران .همان متن دل انگیزی که

جوادخواجوی:درتلویزیونکارنمیکنم

جواد خواجوی بازیگر تئاتر و تلویزیون گفت :به تازگی بازی در یک سریال
شــبکه نمایش خانگی را به پایان رســاندهام که در ســال جدید پخش
خواهد شد .درباره این سریال اطالعات چندانی نمیتوانم ارائه دهم اما تنها
در همین حد میتوانم بگویم که ســریال متفاوت است که با همه آثاری
که تا امروز در شبکه نمایش خانگی پخش شــده تفاوت دارد .خواجوی
خاطرنشان کرد :امیدوارم درسال جدید راهی باز شود برای جوانان و افراد
جدید تا شاهد معرفی بیشتر نامها و چهرههای شناختهنشده باشیم و در
عین حال قدر بزرگترهایمان را هم بدانیم .سالی که گذشت سریال «نوروز
رنگی» را در این ایام داشــتم که در آن اســتعدادهای جوان و با انگیزهای
معرفی شدند اما باز توجهی به این استعدادها نشد و با وجود اینکه «نوروز
رنگی» با اســتقبال خوبی مواجه شد تلویزیون از این ب َِرند خوب استفاده
نکرد و آن را کنار گذاشــت .امروز هنر نمایش ما به چهرههای جدید نیاز
دارد و این نیاز را در ایفای نقش جوانان  ۲۰ساله توسط بازیگران  ۴۰ساله
به وضوح میتوان دید .به گزارش برنا ،وی افزود :تا جایی که میدانم هیچ
خبری از ساخت فصل دوم این سریال نیست .موفقیتی که سریال «نوروز
رنگی» کسب کرده به راحتی به دست نیامده که به همین راحتی بخواهیم
آن را کنار بگذاریم .این سریال با کمترین هزینه توانست بهترین بازخورد را
داشته باشد و در بازخوردهایی که به شخصه داشتم متوجه شدم که مردم
این سریال را پسندیدهاند .به همین دلیل در انتخابهایم برای نقشهای
بعدی بســیار دقت میکنم و از آنجا که با «نوروز رنگی» دیده شــدم در
تلویزیون کار نمیکنم مگر اینکه فصل دوم این سریال ساخته شود و در
فصل دوم آن بازی کنم.

«بحربیکران»منتشرشد

آلبوم «بحر بیکران» با هنرمندی و سرپرستی عطاءاهلل ایمانی نوازنده سه تار،
احمد مستنبط نوازنده تنبک و حسین رضایینیا نوازنده دف و دایره در ژانر
موسیقی ایرانی به تازگی منتشر شده است« .پیش درآمد اصفهان (یوسف
فروتن)»« ،آواز اصفهان»« ،چهار مضراب اصفهان – ابوالحسن صبا»« ،بداهه
در عشــاق – ورود به ابو عطا»« ،ضربی ابوعطا – ابوالحســن صبا»« ،آواز
ابوعطا»« ،چهار مضراب ابوعطا – ابوالحسن صبا»« ،فرود به اصفهان»« ،رنگ
اصفهان -درویش خان» و «خیال تو -عطاءاهلل ایمانی» قطعاتی هســتند
که در این آلبوم گنجانده شدهاند .به گزارش مهر ،عطاءاهلل ایمانی از جمله
هنرمندانی است که از سال  ۱۳۸۲مقدمات موسیقی و نوازندگی سه تار را
نزد هنرمندانی چون صادق جدیری آغاز و پس از آن از محضر هنرمندان به
نام دیگری از جمله جالل ذوالفنون ،عطاءاهلل جنگوک ،داریوش پیرنیاکان،
داریوش طالیی ،ارشد طهاسبی و مسعود شعاری استفاده کرد.

«یدو» به زوریخ میرود

آفتـاب یزد :فیلم بلند سینمایی «یدو» آخرین ساخته مهدی جعفری
به بخش مسابقه فیلمهای بلند هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای
ایرانی در زوریخ راه یافت« .یدو» آخرین ســاخته بلند ســینمایی کانون
است که در سال  ۱۳۹۹بهعنوان بهترین فیلم سیونهمین جشنواره فیلم
فجر شناخته شد و پس از آن در مهر سال  ۱۴۰۰نیز با دریافت  ۴جایزه
از جملــه بهترین کارگردانی از ســیوچهارمین جشــنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان به موفقیتهای خود ادامه داد .داستان فیلم
سینمایی یدو مربوط به ماههای نخست جنگ تحمیلی است ،زمانی که
بسیاری از خانوادههایی که در شهرهای مرزی زندگی میکردند ناچار به
مهاجرت شدند اما مادر یدو تصمیم دیگری میگیرد .او معتقد به ماندن
و مبارزه کردن اســت و هربار بهانهای جدید برای این تصمیم خود دارد.
هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای ایرانی در زوریخ سوییس از
 ۵تا  ۱۱خرداد  ۲۶( ۱۴۰۱میتا  ۱ژوئن ســال  )۲۰۲۲در شــهر زوریخ
سوییس برگزار میشود.

ممکن اســت اکثریت قریب به اتفاقمان حتی ندانیم که آن را شــیخ اجل به
رشــته تحریر درآورده است .همان که او در مقدمه «گلستان» چنین آغازش
میکند:
م ّنت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قرب است و به شکر اندرش مزید
مفرح ذات.
نعمت .هر نفســی که فرو میرود ّ
ممد حیاتست و چون بر میآید ّ
پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب
از دست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید
بنده همان به که ز تقصیر خویش
عذر به درگاه خدای آورد
ورنه سزاوار خداوندیش
کس نتواند که به جای آورد
باران رحمت بیحســابش همه را رســیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا
کشــیده پرده ناموس بندگان به گناه فاحش نــدرد و وظیفه روزی به خطای
منکر نبرد
ای کریمی که از خزانه غیب
گبر و ترسا وظیفه خور داری
دوستان را کجا کنی محروم
تو که با دشمن این نظر داری
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگســترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا
ّ
بنات و نبات در مهد زمین بپرورد .درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق
در بر گرفته و اطفال شــاخ را به قدوم موســم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده،
عصاره (تاکی) به قدرت او شــهد فایق شــده و تخم خرمایی به تربیتش نخل
باسق گشته
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
آری و به غفلت نخوری
تا تو نانی به کف ّ
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری …
نظر اندیشمندان جهان درباره سعدی

 امرســون ،شاعر ،نویســنده و اندیشــمند آمریکایی درباره سعدی میگوید:«ســعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم ســخن میگوید و گفتههای او مانند
هومر ،شکســپیر ،سروانتس و مونتنی ،همیشــه تازگی دارد ».امرسون ،کتاب
گلستان را یکی از اناجیل و کتب مقدس دیانتی جهان میداند و معتقد است
که دستورهای اخالقی آن ،قوانین عمومی و بینالمللی است.
 سیف فرغانی ،شاعر ،دانشمند و عارف مشهور ،بسیاری از سرودههای سعدیرا پاســخ گفته و در چندین قصیده ،ســعدی را فروتنانه ستوده است .او ،این
ســتایش نامههای خود را از صدها کیلومتر آن طرف تر ،از «آق ســرا» برای
ســعدی به شــیراز میفرستاده اســت .چند بیت از یکی از آن قصیدهها را باز
مینگریم تا درجه ارادت سیف را به سعدی ببینیم:
نمی دانم که چون باشد به معدن زر فرستادن
به دریا قطره آوردن ،به کان ،گوهر فرستادن
شبی بیفکر ،این قطعه ،بگفتم در ثنای تو
ولیکن روزها کردم تأمل در فرستادن
مرا از غایت ِ شوقت ،نیامد در دل این معنی
که آب پارگین نتوان سوی کوثر فرستادن
حدیث شعر من گفتن به پیش طبع چون آبت
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چه کسی چیز بیشتری از شیخ مصلح الدین میداند؟
چند نفر از ما ایرانیان میتواند فقط یک بیت از سعدی
شیرازی را از حفظ بخواند؟ متاسفانه ما تا آن اندازه از
سعدی مطلب نمیدانیم که اگر یک نفر بیتی از این
شاعر را برایمان بخواند و بگوید شاعرش کیست؟
میگوییم نمیدانم .این درحالی است که کتاب
«بوستان» این شاعر به انتخاب نشریه گاردین جزو
 100کتاب برتر تمام تاریخ بشریت شناخته شده است.
افتخاری که همه آن مختص ما ایرانیان است؛ اما تنها
درصد کمی ،به اندازه انگشتان یک دست شاید ،به آن
وقوف داشته باشند
به آتشگاه زرتشت است ،خاکستر فرستادن
ضمیرت جام ِ جمشید است و در وی نوش جان پرور
بَر ِ او جرعهای نتوان از این ساغر فرستادن
سوی فردوس ،باغی را نزیبد میوه آوردن
سوی طاووس ،زاغی را نشاید پَر فرستادن
تو لشکرگیر ِ آفاقی و شعر ِ تو ،تو را لشکر
چنین لشکر تو را زیبد به هر کشور فرستادن
....
چو چیزی نیست در دستم که حضرت را سزا باشد
ز بهر ِ خدمت ِ پایت ،بخواهم سر فرستادن
سعادت میکند سعیی ،که با شیرازم اندازد
ولیکن خاک را نتوان ،به گردون بر فرستادن
 همام تبریزی ،یکی دیگر از شــاعران معاصر ســعدی اســت که به او ارادتمیورزیده و به شیوههای مختلف از آثار سعدی تأثیر پذیرفته و پیروی کرده
است.
 کنتس دونوآی ،یکی از شــاعران نامدار فرانسه اســت .او را «شاهزاده خانمدنیای شعر» لقب دادهاند و کتابهای شعر او ،چندین بار جایزه آکادمی فرانسه
را گرفته اســت .کنتس دونوآی ،آنقدر شیفته ســخنوران بزرگ ایران بود که
غرفه شخصی مجلل خود را در کنار دریاچه «لمان» سوئیس به سبک آرامگاه
حافظ ساخت و بعد هم وصیت کرد که او را پس از مرگ در همان جا به خاک
بسپارند .او مقدمهای گسترده بر ترجمه معروف گلستان از «فرانتس توسن»
نوشته است که در عالم ادب فارسی دارای ارزشی ویژه است و از آن به عنوان
یک شاهکار نویسندگی یاد میشود.
 گــی یو دوســه ،یکی دیگر از شــاعران ،نمایشــنامه نویســان و داســتانپردازان نامدار معاصر فرانســه اســت که با دلبســتگی به آثار سعدی ،از آنها
بســیار الهام گرفته است .او از ســال  ۱۹۰۳تا  ۱۹۶۱به مدت پنجاه و هشت
ســال به انتشــار داســتانهایی پرداخته که آنها را کم و بیش از سعدی گرفته
اســت و یکی از مجموعه داســتانهای خود را «در گلستان سعدی» نام نهاده
است.
 گوته آلمانی نیز از شــاعران غربی است که به ســخن سرایان بزرگ ایرانیارادت ورزیده و از آن جمله بارها از آثار ســعدی بهره جســته است .به عنوان
نمونه ،دیوان «شــرقی ـ غربی» خود را با این دو بیت پایانی گلســتان سعدی
زینت داده است:
ما نصیحت به جای خود کردیم
روزگاری در این به سر بردیم
گر نیاید به گوش رغبت کس
بر رسوالن پیام باشد و بس
ارنســت رنان ،باربیه دومنار ،هانری ماسه ،مارسلین دبرد والمور ،لویی آراگون
و ...از دیگر نویســندگان ،منتقدان و شــاعران فرانسوی هستند که سعدی را
فروتنانه ستوده اند.
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یافته

نکته

جلبک دریایی قرمز راهی
برای درمان بیماری کبد چرب

در حالی که در حــال حاضر هیچ درمانی برای
کبــد چــرب در دســترس نیســت ،تحقیقات
جدید محققان روی موشها نشــان میدهد که
یــک مکمل چنــد معدنی ممکن اســت بتواند
مسیرهایی را که بیشترین اثرات مخرب را ایجاد
میکننــد ،مختل کند .به گزارش مهر ،محققان
در این مطالعه ،به بررسی استفاده از مکمل چند
معدنی موسوم به «آکوامین» برای درمان بیماری
کبدچرب پرداخته اند .این مکمل از جلبکهای
قرمز دریایی مشتق شــده و سرشار از کلسیم،
منیزیم ۷۲ ،ماده معدنی دیگر و عناصر کمیاب
است .دکتر «محمد ندیم اسلم» ،سرپرست تیم
تحقیق در این بــاره میگوید« :اگر این یافتهها
در مــورد کاهــش پیامدهای کبدی ناشــی از
رژیم غذایــی پرچرب با اســتفاده از ترکیبی از
مواد معدنی همانند محصول مشــتق شــده از
جلبک قرمز ،در انسان موفقیت آمیز باشد ،آنگاه
میتواند تأثیر زیادی بر سالمت انسانها داشته
باشــد ».محققان آزمایشهای  ۱۵ماههای را بر
روی موشهایــی انجام دادند کــه از رژیمهای
غذایی پرچرب تغذیه شــده بودنــد و به برخی
از آنها آکوامین داده شــد تا تأثیر آن بر سرطان
روده بزرگ ارزیابی شود .محققان مشاهده کردند
در حالی که تمرکز روی پولیپهای روده بزرگ
(تومورهــا) بود ،اما اکثــر موشهای نر که رژیم
غذایی پرچرب داشتند ،دچار تومورهای کبدی
بزرگ نیز شده بودند اما موشهای دریافتکننده
آکوامین ،تومور در کبد نداشتند .یکی از اثراتی
که آکوامین در این مطالعه نشــان داده اســت،
کاهــش قابل توجه رســوب کالژن اســت که
معموالً نشاندهنده فیبروز است .کاهش فیبروز
باعث آســیب کمتر بافتی و کاهش پیشرفت به
سمت اثرات مرحله نهایی آسیب کبدی میشود.
محققان اذعان دارند کــه باید دید آیا آکوامین
همین تأثیر را روی کبد انسان دارد یا خیر.
یافته

بین اگزما و اضطراب
رابطه نزدیکی وجود دارد

بررسی شــواهد نشــان میدهد اگزما با افزایش
 ۶۳درصدی خطر افســردگی یا اضطراب مرتبط
اســت .به گزارش مهر ،بررســی بهترین شواهد
موجود نشــان میدهــد که اگزما بــا  ۶۳درصد
افزایش احتمال ابتالء به افســردگی یا اضطراب
مرتبــط اســت .هنگامی کــه محققــان این دو
وضعیت ســالمت روان را به طور جداگانه تجزیه
و تحلیــل کردند ،دریافتند که اگزما با  ۶۴درصد
افزایش خطر افسردگی و  ۶۸درصد افزایش خطر
اضطراب مرتبط اســت .محققان در این مطالعه،
دادههــای  ۲۰مطالعه را جمــعآوری کردند و بر
این باورند که خارش ،اختالل در خواب و انزوای
اجتماعی ممکن است خطر افسردگی یا اضطراب
را در ایــن بیماران افزایش دهــد .دکتر «ویویان
شیء» ،متخصص پوست از دانشگاه علوم پزشکی
آرکانــزاس ،گفت« :پرداختن به مؤلفه ســالمت
روان اگزما بسیار مهم است زیرا استرس میتواند
باعث تشــدید یا بدتر شدن عالئم موجود شود».
نویســندگان این تجزیه و تحلیــل جدید تاکید
میکنند که مکانیسمهای فیزیولوژیکی که اگزما
و سالمت روان را به هم مرتبط میکند نامشخص
است .اما آنها معتقدند دالیل فیزیولوژیکیمشترک
مانند فشار اکسایشی و التهاب در این مشکالت
نقش دارند .اســترس و اضطراب میتوانند تولید
مولکولهای التهابی مانند هیستامینها را افزایش
دهند کــه به نوبه خود باعث خارش میشــوند.
ســپس خاراندن ممکن اســت به پوست آسیب
رســانده و التهاب را تشدید کند .مطالعه دیگری
نشــان داد که داروی ضد افسردگی فلوکستین
(پــروزاک) عالئم درماتیت آتوپیک را در موشها
کاهش میدهد و همزمان عالئم مشابه اضطراب
را تسکین میدهد .به نظر میرسد فلوکستین هم
استرس روانی و هم پاسخهای التهابی را سرکوب
میکند .آزمایشهای بالینی در انسان نشان داد
که دارویــی به نام دوپیلوماب کــه مولکولهای
سیگنالدهنده ایمنی را مهار میکند ،نه تنها اگزما
را بهبود میبخشد ،بلکه اضطراب یا افسردگی را
نیز کاهش میدهد.

زندگی

آفتاب یزد بررسی کرد

اهمیت انجام تست پاپ اسمیر برای خانمها

تاثیر واکسیناسیون برکاهش
ابتالی کودکان به کوویدِ شدید

نتایــج یک مطالعه جدید محققان نشــان داد
کــه در طول دوره شــیوع ســویه اُمیکرون،
واکسیناسیون با ســری اولیه واکسن فایزر،
خطــر بســتری شــدن ناشــی از بیمــاری
کوویــد ۱۹-را در کودکان پنج تا  ۱۱ســاله
تا دو-سه برابر کاهش داده است .به گزارش
ایســنا ،در میان نوجوانان  ۱۲تا  ۱۸ساله که
با ســری اولیه واکسن فایزر واکسینه شدند،
مصونیت در برابر بستری شدن ناشی از ابتال
به کووید ۱۹-در طول دوره شــیوع اُمیکرون
کمتر از دوره دلتا بود .در بین بزرگساالن نیز
به این شکل بوده است.نتایج این مطالعه تایید
میکند که واکسیناســیون کووید ۱۹-برای
کودکان و نوجوانان واجد شــرایط همچنان
در برابــر شــدیدترین عــوارض و پیامدهای
مرتبط بــا عفونت کووید ۱۹-و صرف نظر از
نوع سویه ،اثربخش است .پیشبینی اینکه آیا
این واکسن در برابر زیرسویه فعلی اُمیکرون
نیز موثر خواهد بود یا خیر ،دشــوار است اما
به احتمال زیاد ســطح مصونیت ایجاد شده
مشابه خواهد بود .به گفته متخصصان نتایج
این بررسی اهمیت واکسیناسیون کووید۱۹-
از جملــه دریافــت ُدز یــادآور برای ســنین
 ۱۲سال و باالتر را تقویت میکند.
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آفتاب یـزد – نجمه حمزه نیا :ســرطان دهانهرحم از معدود
ســرطانهای قابلپیشــگیری اســت کــه در آن ،ســلولهای
پیشسرطانی را قبلاز تبدیلشدن به سلولهای سرطانی میتوان
تشــخیصداد و غربالگری دهانهرحم بخش مهمی از بهداشــت
عمومی است که از بروز سرطان دهانهرحم جلوگیریمیکند .به
منظور انجام غربالگری دهانهرحم ،از سلولهای موجود روی سطح
دهانه رحم نمونهبرداری میشود .دو روش عمده برای غربالگری
ســرطان دهانهرحم وجود دارد که یکی از آنها انجام تســت پاپ
اسمیر است .ویژگی بســیار مهم تست پاپ اسمیر این است که
در حدود  ۸۰درصد در کاهش سرطان دهانه رحم موثر است اما
متاسفانه خیلی از خانمها با شنیدن نام این تست ،تصور میکنند
بایــد مراحل پیچیدهای را انجام دهنــد و دربارهانجام آن اطالعی
ندارند و یا به انجام آن توجه جدی نمیکنند لذا با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتراعظم الســادات موســوی،
متخصــص زنان و زایمان و فوق تخصــص انکولوژی زنان و دکتر
فاطمه نعمت اللهی ،متخصص زنان و زایمان و نازایی و دکتر افسانه
شه بخش ،متخصص زنان و زایمان و دکترمنیژه جوانمرد خوشدل،
جراح و متخصص زنان و زایمان گفتگو کرده است.
دکتر موســوی در این باره میگوید :تست پاپ اسمیر ،تستی
اســت جهت تشخیص سرطان رحم در خانم ها .در این تست،
نمونهای از سلولهای دهانه رحم (سرویکس) گرفته میشود،
تا در صورت تشخیص سرطانی بودن سلول ها ،اقدامات درمانی
به موقع آغاز شود.
وی بیان کرد :تست پاپ اسمیر ،هر گونه تغییر در سلولهای دهانه
رحم را نیز نشان میدهد و به همین خاطر ،احتمال بروز سرطان
در آینده نیز مشخص خواهد شد .خانمهای باردار نیز میتوانند این
تست را انجام دهند و هیچ گونه ضرری برای جنین ندارد.
این متخصص زنان و زایمان اظهار کرد :تســت پاپ اســمیر در
افرادی که جهت درمان سرطان رحم ،جراحی هیسترکتومی (در
آوردن رحم) داشته اند ،انجام نمیشود .به دنبال هیسترکتومی به
علل بیماری خوش خیم و ســابقه پاپ اسمیر نرمال ،ضرورت به
تکرار پاپ نخواهد بود.
وی تصریــح کرد :در صورت تشــخیص ســرطان و یا مشــاهده
سلولهای پیش سرطانی در تست ابتال به عفونت  ،HIVداشتن
سیســتم ایمنی ضعیف به دلیل شــیمی درمانــی ،بیماریهای
مزمن و یا استفاده از داروهای کورتونی و تعداد تکرار انجام تست
پاپ اسمیر بیشتر خواهد بود.
دکتر موســوی مطرح کرد :شرایط انجام تست پاپ اسمیر بدین
صورت اســت که این تست نباید در سیکل قاعدگی انجام شود.
پیش از انجام تست ،برقراری رابطه جنسی و یا استفاده از داروهای
واژنی ممنوع میباشد .جهت انجام تست ،دستگاهی به نام اسپکولوم
داخل واژن میشــود ،تا با باز ماندن دیواره واژن ،امکان دسترسی
راحــت به دهانه رحم فراهم و نمونه نیز گرفته شــود .وی عنوان
کرد :بعد از انجام تست پاپ اسمیر ،فرد هیچ گونه محدودیتی از
نظــر انجام کارهای عادی و روزانه خــود ندارد .تنها احتمال دارد
مقدار جزئی خونریزی از ناحیه واژن مشاهده شود .این متخصص
زنان و زایمان ابراز کرد :تفسیر نتایج تست پاپ اسمیر به دو حالت
طبیعی و غیر طبیعی گزارش میشود .نتایج طبیعی (منفی) ،به
این معنا که هیچ گونه تغییر و یا اختاللی در ســلولها مشاهده
نشــود .در چنین حالتی ،نیازی به انجام این تســت در سه سال
بعدی نمیباشــد .وی ادامه داد :نتایج غیر طبیعی (مثبت) تست
پاپ اسمیر به معنای ابتال به سرطان نیست بلکه به معنای دیده
شدن تغییرات غیر طبیعی در سلولهای دهانه رحم میباشد که
به عنوان سلولهای پیش سرطانی نیز در نظر گرفته میشود لذا
با توجه به نتیجه تســت ،زمان انجام مجدد این تســت در آینده
از سوی متخصص انکولوژی تعیین میشود.دکتر موسوی اذعان
داشــت :یکی از دالیل انجام تســت پاپ اسمیر ،بررسی تغییرات
ســلولی در دهانه رحم میباشد که توسط ویروس  HPVایجاد
میشــوند .با تشخیص به موقع این ویروس در رحم ،درمان اولیه
پیش از پخش شدن عفونت آغاز خواهد شد.
این متخصص زنان و زایمان گفت :این تست کمکی به تشخیص
سایر بیماریهای مقاربتی نمیکند ،بلکه در شناسایی و تشخیص
سلولهای پیش سرطانی بسیار موثر میباشد.
> تست پاپ اسمیر معموال درد ندارد

در ادامه نیز دکتر نعمت اللهی در اینباره خاطرنشــان کرد :تست
پاپ اسمیر به عنوان یکی از تستهای غربالگری بیماریهای دهانه
رحم انجام میشود .ویژگی بسیار مهم این تست این است که در
حدود  ۸۰درصد در کاهش سرطان دهانه رحم موثر است.
وی مطرح کرد :تســت پاپ اسمیر بسیار راحت انجام میشود و
معموال درد ندارد .این تست اغلب در همان معاینه معمولی انجام
میشود ،به این صورت که متخصص زنان ،با استفاده از یک برس
نرم پالستیکی ،سلولهای دهانه رحم را بر میدارد و درون ظرفی
میریزد که حاوی مایع نگهدارنده است .در مرحله بعد ،این ظرف
به آزمایشگاه فرستاده شده و از سلولهای داخل آن نمونهبرداری
صورت میگیرد .سپس این نمونهها در زیر میکروسکوپ بررسی
میشوند که معموال این َر َوند یک هفته طول میکشد.
ایــن متخصص زنان و زایمان و نازایــی ادامه داد :در این نمونهها
هرگونه تغییر ســلولی بررسی میشود بهطوری که در بسیاری از
موارد میتوان با استفاده از نتایج این بررسیها ،تغییرات پیشزمینه
سرطان دهانه رحم را در مرحلهای که به راحتی قابل درمان است،
تشخیص داد.
وی توضیح داد :اولین تســت پاپاسمیر معموالً بهتر است پس
از ازدواج انجام شــود و هر سال تکرار شود پس از  ۳۰سالگی هر

از ســوی بســیاری از زنان مورد
سه ســال یکبار انجام میشود.
اســتقبال قرار گرفته است و آمار
پــس از  ۶۵تــا  ۷۰ســالگی در
قابل توجهی از پزشکان در زمینه
صورتی که پزشک تشخیص دهد،
تشخیصهای درمانی بیماریهای
این غربالگری متوقف میشــود.
زنانه از این روش آزمایشی کمک
خانمهایی که باالتر از  ۳۰ســال
میگیرند.
سن دارند ،بهتر است همراه تست
وی ادامــه داد :طــی ایــن روش،
پاپ اسمیر از نظر ( HPVویروس
آزمایــش بخشــی از ترشــحات
پاپیلوم انسانی) هم بررسی شوند.
داخل رحم و دهانه رحم برداشته
تســت  HPVبــر روی همــان
میشود و در محفظهای شیشهای
نمونهی پاپ اسمیر انجام میشود
به آزمایشــگاه فرســتاده شده تا
و دقت تست را افزایش میدهد.
تحت بررسیهای دقیق قرار گیرد.
دکتــر نعمت اللهی دربــاره زمان
این آزمایشات کمک میکند که
طالیی انجام تســت پاپ اسمیر
=دکتر موسوی :تست پاپ اسمیر ،هر گونه
تمام بافتهــای غیر عــادی در
گفت :بهتر است تست پاپاسمیر
تغییر در سلولهای دهانه رحم را نیز نشان
داخل رحم و دهانه رحم تشخیص
در مرحلــه بعــد از قاعدگی و در
داده شود و در صورت بروز مشکل
زمانی که خانمهــا دچار عفونت
میدهدوبههمینخاطراحتمالبروزسرطان
روند درمان آغاز شود.
نباشــند ،انجام شــود .همچنین
در آینده نیز مشخص خواهد شد .خانمهای
این متخصص زنــان و زایمان در
برای اینکه نتیجه تست دقیقتر
باردار نیز میتوانند این تست را انجام دهند
پاسخ به این پرســش که " روند
باشد ،خانمها نباید قبل از انجام
و هیچ گونه ضرری برای جنین ندارد
تســت پاپ اسمیر چگونه است"
آن ،از کرمهــای واژینال و دوش
عنوان کرد :در این تست زنان ابتدا
بتادین استفاده کنند.خانمهایی
=دکتر نعمت اللهی :اولین تست پاپاسمیر
روی تخت مطــب میخوابند به
که میخواهند برای بارداری اقدام
معمو ً
ال بهتر است پس از ازدواج انجام شود و
طوری که پزشک به ناحیه واژینال
کنند باید تست پاپاسمیر را قبل
هر سال تکرار شود پس از  30سالگی هر سه
و رحمی آنان دسترســی داشته
از بارداری انجام دهند.
سال یکبار انجام میشود .پس از  ٦5تا ٧0
باشــد .سپس پزشکان با استفاده
این متخصص زنــان و زایمان و
سالگی در صورتی که پزشک تشخیص دهد،
از کاتــری مخصــوص میتوانند
نازایی متذکر شــد :خانمها قلب
ترشحاتی را از دهانه رحم برداشت
تپنده خانواده هستند و هرچه به
اینغربالگریمتوقفمیشود
کــرده و بــه داخــل محفظهای
وجود خود و سالمتیشان اهمیت
منتقل کنند.این ترشــحات طی
پرورش
بدهند ،خانواده سالمتری
=دکتر شه بخش :واقعیت این است که
انجام آزمایشات دقیق در بهترین
میدهند و فرزندانشــان هم یاد
تست پاپ اسمیر ابتدا دردی به همراه
آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته
میگیرنــد برای ســالمتی خود
انجام
ندارد .طول مدت زمانی که این تست
تا کامال مــوارد غیر عادی در این
ارزش قائل شوند.
میشود کمتر از ده دقیقه است و به راحتی
ترشحات شناسایی شود.
وی تشــریح کرد :بــه طور کلی
میتوانید بعد از انجام تست به منزل مراجعه
وی بیان کــرد :متخصص زنان و
آزمایــش پاپ اســمیر ،آزمایش
کنید
زایمان توصیــه میکند که برای
نمونه بافتی اســت کــه از دهانه
انجام این تست تمامی نکاتی که
رحم خانمها برداشــته میشود.
پزشکتان گوشزد میکند را رعایت
سرطان
این آزمایش برای بررسی
=دکتر جوانمرد خوشدل :نتیجه آزمایش
کنید تا روند تســت با موفقیت و
اگر
شــود.
دهانــه رحم انجام می
منفی یا طبیعی تست پاپ اسمیر به معنی
دقت انجام شود .مهمترین نکتهای
ســرطان در مراحل اولیه باشد و
سالم بودن دهانه رحم است .تمام سلولها
که پزشکان گوشزد میکنند این
توسط این تست تشخیص داده
دارای اندازه و شکل طبیعی هستند .یک
اســت که این تست باید خارج از
شــود ،کمک بزرگی برای درمان
نتیجه آزمایش مثبت یا غیر طبیعی به این
دوران عادت ماهیانه باشد .زیرا که
خواهد کرد.
معنی است که چیزی غیر عادی در نمونه
خون و سایر ترشحات مربوط به
دکتر نعمت اللهی بیان کرد :علل
وجود دارد و در تست ،سلولهای غیر عادی
دوران عــادت ماهیانه مانع از این
غیر طبیعی شدن نتیجه آزمایش
با اندازه و شکل متفاوت مشاهده شده است
میشــود که ترشــحات اصلی به
پاپ اسمیر شامل وجود ویروس
درستی برداشت شود .در نتیجه
پاپیلومــای انســانی ،عفونــت و
آزمایش بیهوده خواهد بود.
سرطانی شدن سلولهای دهانه
دکتر شه بخش متذکر شد :واقعیت این است که انجام تست پاپ
رحم این متخصص زنان و زایمان و نازایی اظهار کرد :خوشبختانه
اســمیر تا حد زیادی به روند تشــخیص تمامی مشکالتی که در
خانمهایی که به طور مرتب و ســالیانه تست پاپ اسمیر را انجام
ناحیه واژینال و رحم و نیز تخمدانها ایجاد میشود میتواند کمک
میدهند و سلولهای سرطانی در تست آنها تشخیص داده شود،
کند به طور مثال سرطان رحم ،سرطان دهانه رحم ،از مهمترین
بیماریشان قابل کنترل میباشد و اگر در مراحل اولیه قرار داشته
نتایجی اســت که متخصصین با تســت پاپ اسمیر میتوانند به
باشند ،اقدامات پیشگیری از سرطان برایشان انجام میگیرد .وی
تشخیص آنها بپردازند و از سوی دیگر نیز تشخیص ویروس پاپیلوم
گفت :خوشبختانه در ســالهای اخیر ،نتایج امیدوارکنندهای در
انسانی یا زگیل تناسلی نیز با این روش تشخیصی قابل انجام است.
زمینه ســرطان رحم به دســت آمده است و انجام به موقع تست
این متخصص زنان و زایمان عنوان کرد :واقعیت این است که تست
پاپ اســمیر ،کمک بزرگی به شناسایی و درمان افراد در معرض
پاپ اســمیر ابتدا دردی به همراه ندارد .طول مدت زمانی که این
خطر خواهد کرد .دکتر نعمت اللهی مطرح کرد :در برخی موارد
تست انجام میشود کمتر از ده دقیقه است و به راحتی میتوانید
نیز نتیجه غیر طبیعی بودن تســت پاپ اسمیر حاصل آزمایش
بعد از انجام تست به منزل مراجعه کنید.
اشــتباه میباشد .همیشه نتیجه آزمایش پاپ اسمیر صد در صد
وی ابراز کرد :توصیه پزشــکان بر این اســت که اولین تست پاپ
صحیح نمیباشد و پاسخ منفی کاذب و مثبت کاذب وجود دارد .به
اسمیر پس از ازدواج صورت گیرد و هر سال این تست تکرار شود.
عبارت دیگر افرادی وجود دارند که با وجود غیرطبیعی بودن تست
پس از  ۳۰ســالگی نیز هر  ۳سال یکبار تست پاپ اسمیر انجام
پاپ اسمیر آنها ،مشکلی در ناحیه رحم آنها وجود ندارد.
شود .پس از  ۶۵سالگی در صورت تشخیص پزشک متخصص این
این متخصص زنان و زایمان و نازایی افزود :در طی سالهای اخیر،
تست متوقف میشود.
پیشرفتهای زیادی در این زمینه صورت گرفته و دقت این تست
دکتر شــه بخش توصیه کرد :برای انجام تســت پاپ اســمیر به
باال رفته است ولی اگر نتیجه تست پاپ اسمیر خانمی غیرطبیعی
پزشــکانی مراجعه کنید که میتوانند با تکیه بر تجربه و مهارتی
شود ،پزشک زنان از او میخواهد که دوباره این تست را تکرار کند
که دارند روند تشــخیص موفقی را برای شما انجام دهند.در واقع
تا پاسخ کاذب منفی را رد کند .پس از تایید غیر طبیعی بودن پاپ
زمانی که تشخیصهای درستی انجام نشود نمیتوان روش درمان
اسمیر فرد ،اقدامات درمانی بر اساس شرایط بیمار و مرحله بیماری
موفقی را انتظار داشت.خوشــبختانه در کشور ما آمار پزشکان و
انجام میگیرد .وی ابراز داشت :زنانی که به هر دلیلی رحم خود را
متخصصینی که در این زمینه فعالیتهای گسترده و موفقی دارند
برداشته اند ،نیازی به انجام آزمایش پاپ اسمیر ندارند ،مگر اینکه
کم نیست و میتوان بدون دغدغه و نگرانی به یکی از آنان مراجعه
برداشتن رحم آنها به علت سرطان شدن این ناحیه باشد.
کرده و روند تشخیص و درمان را پشت سرگذاشت.
دکتر نعمت اللهی در پاســخ به این پرســش کــه "آزمایش پاپ
اسمیر چگونه انجام میشود" بیان کرد :متخصص زنان با استفاده
> پاپ اسمیر یکی از تستهای روتین غربالگری است
از ابزاری به نام اسپکلوم ،دهانه واژن را باز میکند و توسط کاردک
در ادامــه نیز دکتر جوانمرد خوشــدل در اینبــاره اظهار کرد :با
مخصوص ،نمونهای از سلولهای دهانه رحم را جمعآوری میکند.
انجام تســت پاپ اسمیر میتوان وجود ویروس HPVیا ویروس
نمونه جمعآوری شده از دهانه رحم را بر روی الم شیشهای کوچک
پاپیلومای انسانی که باعث سرطان دهانه رحم میشود را تشخیص
قرار میدهند و آن را به آزمایشگاه میفرستد .این متخصص زنان
داد .وی بیان کرد :سرطان دهانه رحم چهارمین علت شایع مرگ
و زایمان و نازایی عنوان کرد :اگر نتیجه غیرطبیعی پاپ اســمیر
ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان است .انجام منظم
به همراه عالیمی مانند ترشحات غیرطبیعی واژن ،خونریزیهای
آزمایشات پاپ اسمیر بهترین روش برای تشخیص سرطان دهانه
غیر طبیعی و بین دوره قاعدگی باشــد ،شک پزشک به سرطان
رحم محسوب میشود.
دهانه رحم بیشتر میشود.
این جراح و متخصص زنان و زایمان مطرح کرد :پاپ اسمیر یکی
> اولین تست پاپ اسمیر پس از ازدواج صورت میگیرد
از تســتهای روتین غربالگری است و از آنجایی که سرطان دهانه
در ادامه نیز دکتر شــه بخش در اینباره ابراز داشــت :تست پاپ
رحم از معدود سرطانهایی است که علت اصلی آن کشف شده،
اســمیر از جمله روشهای آزمایشی است که در چند سال اخیر
انجام پاپ اسمیر میتواند مانع ابتالی شما به این سرطان کشنده

شود .وی توضیح داد :در تست پاپ اسمیر پزشک با نمونهبرداری
از دهانه رحم شما و ارسال نتیجه آن به آزمایشگاه ،میزان تغییرات
سلولی ناخواسته در بافت دهانه رحم شما را متوجه میشود .تست
پاپ اســمیر ،ارزان و در دســترس اســت و به همین دلیل انجام
دورهای آن بسیار توصیه میشود.
دکتر جوانمرد خوشدل متذکر شد :با درمان زود هنگام تغییرات
پیش ســرطانی (دیسپالزی دهانه رحم) که در تست پاپ اسمیر
مشاهده شده اند ،میتوان سرطان دهانه رحم را قبل از آنکه شروع
شود ،متوقف کرد .معموال فرد بیمار از وجود سرطان در بدن خود
بیاطالع است زیرا سرطان دهانه رحم در اکثر موارد بدون عالمت
است.
این جراح و متخصص زنان و زایمان میگوید :میزان ابتال به سرطان
دهانه رحم و مرگ و میر ناشــی از آن در سالهای اخیر به دلیل
پیشگیری ،غربالگری و تشخیص زودهنگام آن توسط آزمایش پاپ
اســمیر به طور زیادی کاهش پیدا کرده است .در صورتیکه نتایج
پاپ اســمیر غیر طبیعی باشد ،نشاندهنده مراحل اولیه بیماری
است که باید توسط پزشک به طور دقیقتر بررسی شوند.
وی عنوان کرد :مهمترین عواملی که باعث ایجاد ســرطان دهانه
رحم شــده و خطر ابتال به این ســرطان را باال میبرند ،عبارتند
ازشرکای جنسی متعدد ،شــروع رابطه جنسی در سنین پایین،
سیســتم ایمنی ضعیف،سابقه ابتال به سرطان دستگاه تناسلی و
سیگارکشیدن.
دکتر جوانمرد خوشدل ابراز کرد :محدودیت سن باال برای غربالگری
سرطان دهانه رحم وجود ندارد .از آنجایی بیشتر سرطانها در زنان
باالی  ۵۰سال تشخیص داده میشوند ،لذا انجام منظم تست پاپ
اسمیر باید حتی پس از یائسگی نیز حائز اهمیت است.
این جراح و متخصص زنــان و زایمان بیان کرد :در صورت انجام
جراحی برداشتن رحم (هیسترکتومی) ،باز هم باید آزمایشهای
ســالیانه غربالگری برای بررسی تغییرات پیش سرطانی مشاهده
شــده در تست پاپ اسمیر یا سایر ســرطانهای دستگاه تناسلی
تحتانی انجام شود.
وی در پاســخ به این پرسش که " چه زمانی برای پاپ اسمیر به
پزشک مراجعه کنیم" ،گفت :سلولهای پیش سرطانی و سرطانی
دهانــه رحم معموال بدون عالمت هســتند .بنابراین انجام منظم
تست پاپ اسمیر بسیار مهم است.
دکتر جوانمرد خوشــدل توضیح داد :با اینکه باید پاپ اســمیر را
دورهای انجام داد اما اگر عالئمی مانند ترشحات غیر معمول واژن،
لکههای خون و یا خونریزی سبک در دوران غیر از قاعدگی نرمال
و درد یا خونریزی واژن هنگام یا بعد از رابطه جنسی را دارید حتما
برای پاپ اســمیر و بررسیهای بیشتر به متخصص زنان مراجعه
کنید اما باید بدانید که این نشــانهها همیشه نشاندهنده وجود
سرطان نیستند .برخی بیماریها نیز ممکن است این عالئم را ایجاد
کنند ،اما انجام معاینه برای تعیین علت ضروری است.
این جراح و متخصص زنان و زایمان عنوان کرد :برای انجام تست
پاپ اســمیر باید چند روز از پایان قاعدگی شــما گذشته باشد.
همچنین توصیه میشــود دو روز قبل از تســت پاپ اســمیر ،از
مواردی مانند ارتباط جنســی ،دوش واژینال ،داروهای واژینال و
مصرف داروهای ضد بارداری واژینالی اجتناب کنید زیرا میتوانند
تفسیر تست را دشوارتر کنند .وی تصریح کرد :تست پاپ اسمیر
معموال بخشی از معاینه لگن است و خیلی وقتها همراه با معاینه
پستان توسط پزشک انجام میشود .انجام تست پاپ اسمیر تنها دو
دقیقه طول میکشد .فرد در ابتدا بر روی تخت معاینه دراز کشیده
و زانوهای خود را خم کرده و پاهای خود را در رکاب قرار میدهد.
دکتر جوانمرد خوشدل افزود :متخصص زنان با استفاده از یک ابزار
فلزی یا پالستیکی کوچک به نام اسپکولوم ،واژن را باز میکند به
طوری که دیوارههای واژن و دهانه رحم به وضوح دیده شــوند و
نمونهای از سلولهای دهانه رحم و مخاط دهانه رحم با استفاده از
برس سرویکس که یک ابزار جارو مانند کوچک است جدا میشود.
این جراح و متخصص زنان و زایمان گفت :در گذشــته ،نمونهای
از ســلولها را به طور یکنواخت روی یک اســالید شیشهای قرار
میدادند و سپس نمونه برای بررسی دقیقتر به آزمایشگاه ارسال
میشد .اما در حال حاضر ،تقریبا همه پزشکان از یک نوع جدید
پاپ اسمیر به نام تست تین پرپ استفاده میکنند که در آن ،نمونه
در یک بطری شیشهای حاوی مایع نگهدارنده قرار داده میشود.
این بطری جهت بررسیهای دقیقتر به آزمایشگاه ارسال میشود.
وی اظهار کرد :ممکن اســت در طی آزمایش تســت پاپ اسمیر
کمی احســاس ناراحتی کنید .اکثر زنان ،اصال چیزی را احساس
نمیکنند یا احســاس فشار و ســوزش کمی دارند .حفظ آرامش
کمک خواهد کرد تا هر گونه ناراحتی برطرف شود .باید به آرامی
نفس بکشید و عضالت معده و پاهای خود را شل کنید.
دکتر جوانمرد خوشــدل متذکر شــد :مراحل تست پاپ اسمیر
پیچیده یا دردناک نیســت و هیچ عارضهای ندارد و تنها ممکن
است بعد از انجام پاپ اسمیر ،تا چند ساعت درد و سوزش داشته
باشــید .احتمال لکه بینی بعد از پاپ اســمیر هم وجود دارد ،به
همین دلیل توصیه میشود همراه خود نوار بهداشتی داشته باشید.
این متخصص بیان کرد :نتیجه آزمایش منفی یا طبیعی تست پاپ
اسمیر به معنی سالم بودن دهانه رحم است .تمام سلولها دارای
اندازه و شــکل طبیعی هستند .یک نتیجه آزمایش مثبت یا غیر
طبیعی به این معنی اســت که چیزی غیر عادی در نمونه وجود
دارد و در تســت ،ســلولهای غیر عادی با اندازه و شکل متفاوت
مشــاهده شده است .وی در پایان گفت :نتیجه غیرطبیعی تست
پاپ اسمیر همیشه نشاندهنده سرطان دهانه رحم نیست .گاهی
اوقات ،سلولها غیر طبیعی به نظر میرسند اما سرطانی نیستند.
باید برای پیگیریهای بعدی به پزشک مراجعه کنید.

یادداشت

رضایت چگونه ایجاد میشود؟
فاطمه رسولی
روانشناس

رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج
با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خوشحالی میکنند
وایــن احســاس رضایتمندانه فضای مناســبی را بــرای تبادل
احساســات و عواطف مثبت زوجین به وجــود میآورد .عوامل
متعددی بر رضایتمندی زناشویی تاثیر گذارند ،که به سه دسته
عوامل فردی ،عوامل محیطی و عوامل ارتباطی تقسیم میشوند
که در اینجا برای هر دسته مهمترین عوامل ذکر میگردد؛
=عوامل فردی
 -۱عوامل شخصیتی:دو مورد خاص وجود دارد که در تحقیقات
مشخصشده اســت تأثیر زیادی بر مشکالت ارتباطی و طالق
دارد و بهنوعی این مشــکالت را پیشبینی میکند یکی ناتوانی
در تنظیــم عواطف و دیگری هنگامیکه دلبســتگی همراه با
ناامنی است.

 -۲سالمت جسمانی :کارکرد زناشویی با سالمت جسمانی که
از جانب زوجین گزارش میشود مرتبط است نیازها و مشکالت
مربوط بهسالمت جسمانی ممکن است زمان ،انرژی و توجهی
را که باید در روابط زناشــویی متمرکز شــود به خود اختصاص
داده و بر کیفیت هیجانی موردنیاز در روابط تأثیرگذارند.
 -۳عوامل شناختی :پیشداوری و تفسیرهای غلط و غیرمنطقی
از رفتار همســر ،یکی از عوامل شــناختی اســت که میتواند
موجب بروز مشکالتی در روابط زناشویی گردد .مهمترین علت
مشــکالت زناشویی سوء تفاهم است و زمانی ایجاد میشود که
زن و شــوهر تصویر مخدوش شدهای از همسر در ذهن داشته
باشد.
 -۴ســن ازدواج :صرفنظر از طــول مدت ازدواج افرادی که در
ســنین کمتر از  ۲۰ســال ازدواج میکنند کمترین پایداری را
در ازدواج دارنــد همچنین عملکــرد ضعیف در ایفای نقش در
ازدواجهای زودهنگام بیشــتر دیده میشود و این امر با سطوح
پاییــن رضایت زناشــویی مرتبط اســت و احتمــال میرود در
گسیختگی رابطه سهیم باشد.

 -۵سالمت روان :رضایت زناشویی و سالمت روان باهم ارتباط
نزدیکی دارند و فشــارهای زناشویی با آسیبهای روانی بهویژه
افســردگی و اختالالت اضطرابی در ارتباط است بهعنوانمثال
تحقیقات نشان داده است که میزان باالی افسردگی و اضطرابی
در یکی از همسران ،رضایت زناشویی زوجین را کاهش میدهد
بیشــترین مشکالت زناشــویی و طالق در میان افراد مبتال به
اختالل روانی شــدید افســردگی ،ســوء مصرف مواد و بعضی
اختالالت اضطرابی گزارششده است.
=عوامل محیطی
 -۱حمایت اجتماعی :رضایت زناشویی میتواند تابعی از حمایت
اجتماعی و شبکه اجتماعی باشد زمانی که زوجین از جانب دوستان
و آشــنایان مورد حمایت قرار میگیرند نارضایتی زناشویی آنها
کاهش مییابد.
 -۲عوامــل فرهنگــی اجتماعــی :عوامل فرهنگــی اجتماعی،
آدابورســوم و حتی لباس پوشــیدن و خــوردن هم میتواند
زمینههای همدلی بیشتری را برای زوجین پدید آورد.
-۳شــغل و درآمد :درآمد کم و ناامنی شــغلی با رضایتمندی

زناشــویی پایین همراه اســت هنگامیکه زوجیــن بهطور دائم
درباره پول نگرانی داشته باشند رضایت زناشویی پایین خواهد
بود.
=عوامل ارتباطی
 -۱حــل تعــارض :توانایــی کنتــرل بــر تعــارض یکــی از
وظایف مهــم همســران در ارتباط زناشــویی اســت بنابراین
شــیوههای حل تعارض بــا تغییر در رضایت زناشــویی همراه
میباشد.
 -۲تعهــد :هــر اندازه قیــود و تعهدات ازدواج محکمتر باشــد
بحرانهــای زناشــویی کمتر و ســطح اخالقیات باالتر اســت
همچنین هرقدر مشــکالت دوره زندگی قبــل از ازدواج کمتر
باشد زندگی زناشویی از نظم و ترتیب و رضایت بیشتر طرفین
برخــوردار خواهد بود .به طور کلی میتوان گفت که در صورت
وجــود رضایت زناشــویی ،زوجین با قبول مســئولیتها نقش
خــود را به خوبی ایفــا میکنند و هر دو طرف برای رســیدن
به رویاها و اهداف زندگی خود با یکدیگر مشــارکت بیشــتری
خواهند داشت.

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

سیاسی

پارادوکس ،سیاستمداری یا تزلزل؟!

اظهارات ضد و نقیض اردوغان
تیغ تیز منتقدان ،رقبا و مخالفان!
زیر ِ

یک بار میگوید« :ترکیه همیشه کنار فلسطین میماند ».یک بار هم میگوید« :اسرائیل و ترکیه میتوانند و باید در زمینههای مختلف با یکدیگر همکاری کنند».
پارادوکسیال آشکاری است که در اظهار نظرات رجب طیب اردوغان خودنمایی میکند!
این تنها بخشی از
ِ

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :آن طور که محافل خبری گزارش
داده اند؛ همزمان با افزایش تنشها در مسجد االقصی ،نهاد ارتباطات
ریاســت جمهوری ترکیه ،در ســکوت خبری ،میزبان یک گروه از
روزنامه نگاران اسرائیلی بوده اســت .این گروه از برخی مکانها در
ادرنه و استانبول و همچنین با برخی شخصیتهای مهم دیدار داشته
اســت .تی آر تی ،آژانس خبری آنادولو ،دفتر سرمایهگذاری ریاست
جمهوری ،آلپ ارسالن بایراقدار معاون وزیر انرژی ،چاوش اوغلو وزیر
امور خارجه در برنامه دیدارهای این گروه بوده اند.
جان آتاکلی از نویســندگان سرشناس جناح مخالفان دولت مدعی
شد ،سکوت معنادار اردوغان و دولت ترکیه در حوادث اخیر مسجد
قدس و بهبود روابط با اسرائیل را در نتیجه دستوری که از واشنگتن
آمده است ،دانست .او ســکوت موجود در آنکارا را امری غیرعجیب
دانست چرا که این سکوت و حتی بهبود روابط با حوزه خلیجفارس
همگی به دلیل دســتوری اســت که از واشــنگتن به کاخ ریاست
جمهوری آمده است.
در همیــن حال «قیلیچدار اوغلو» در واکنــش به اظهارات اردوغان
کــه گفته بود روابطمان با اســرائیل و آرمان قدس دو چیز متفاوت
هســتند با یادآوری رفتارهای متناقض او در پروندههای خاشقچی،
برانسون ،کشتی ماوی مرمره و پناهندگان سوری او را متهم به رفتار
غیراخالقی کرد.
اردوغان در حالی که تا چند روز پیش در مقابل جریان مخالفان که
معتقد به لزوم بازگرداندن ســوریها به ســوریه بود قرار داشت روز
گذشــته از تالش برای بازگرداندن سوریها به کشور خودشان خبر
داد .تحلیلگــران معتقدند اردوغان با ایــن اظهارات در پی دو هدف
است:
 کنترل افکار عمومی داخلی ،چرا که تمام نظرســنجیها نشان ازمخالفت شــدید مردم ترکیه با اقامت طوالنی مدت سوریها در این
کشور دارند
 ایجاد زمینه الزم برای ارتباط مســتقیم با دولت دمشــق به بهانهتسهیل روند اعاده پناهندگان.
> شریک روسیه ،رفیق اوکراین!

«یورونیوز» در بررسی سیاست ترکیه درباره جنگ مسکو و کییف
میگوید« :نزدیک به دو ماه پس از آغاز مناقشه ،به نظر میرسد که
روابط ترکیه و اوکراین هرگز تا این حد مستحکم نبوده است؛ آنهم
در حالی که سیاست ایجاد توازن میان متخاصمین ،همچنان با دقت
از سوی دولت رجب طیب اردوغان دنبال میشود».
ترکیه با وجود آنکه از سال  ۱۹۵۲میالدی عضو ناتو است ،همواره
تالش داشــته تا بــه گونهای عمل کند کــه از دامنه نفوذ غرب که
تا هماهنگسازی عملکرد کشــورها پیش میرود ،دور باشد .مارک
پیرینی ،سفیر پیشــین اتحادیه اروپا در ترکیه میگوید« :آنکارا که
معتقد اســت در جهان پس از جنگ سرد دیگر تنها عضویت در ناتو
کافی نیست ،همواره ســعی داشته تا در کنار داشتن جای پایی در
اردوگاه غرب ،روابط خوب خود را با روســیه ،چین و سایر کشورها
حفظ کند ».به همین دلیل نیز برای نزدیک شدن به مسکو ،تردیدی
به خود راه نداد؛ تا جایی که برای اثبات استقالل خود در برابر غرب و
حتی با وجود نارضایتی آمریکا ،در سال  ۲۰۱۷میالدی موشکهای
دفاع ضدهوایی روســیه موسوم به اس ۴۰۰-را که کام ً
ال ناسازگار با
سیســتمهای دفاعی ناتو بودند ،خریداری کرد .در جریان مناقشات
ســوریه و لیبی نیز مسکو و آنکارا با وجود تضاد منافعی که داشتند،
هرگز اجازه ندادند که این اختالفات بر روابط اقتصادی گســترده دو
کشور ســایه بیفکند .بهویژه آنکه ترکیه که بشدت به گندم روسیه
وابســته اســت و  ۴۴درصد گاز خود را نیز از روسیه وارد میکند و
با مســکو قراردادی برای ساخت نخستین نیروگاه هستهای خود در
جنوب کشور منعقد کرده است .روسها همچنین از بزرگترین گروه
گردشگران ترکیه محسوب میشوند و در سال  ۲۰۲۱میالدی رتبه
نخست را در میان همه خارجیهایی داشتند که ترکیه را به عنوان
مقصد گردشگری خود انتخاب کرده بودند.
در کنار این مســئله ترکیه در ســالهای اخیر روابط نزدیکی نیز با
اوکراین داشــته است؛ به طوری که رجب طیب اردوغان و ولودیمیر
زلنسکی از ســال  ۲۰۱۹میالدی دستکم  ۵بار یکدیگر را مالقات
کردهاند .روابط نزدیک سیاسی دو کشور به سرعت به یک مشارکت
نظامی تبدیل شــد و به این ترتیب ترکیه از ســال  ۲۰۱۹میالدی
فروش پهپادهای جنگی بایراکتار به اوکراین را آغاز کرد و سپس به
کییف اجازه داد که این پهپادها را در خاک خود تولید کند.
همین مشارکت نظامی ،اکنون بار دیگر به کمک اوکراین آمده و به
ارتش این کشور برای مقابله با پیشروی تانکهای روسی کمک قابل
توجهی کرده اســت .استفاده از این پهپادهای  ۱۲متری که قادر به
حمل  ۴موشک هستند ،از همان سال  ۲۰۱۹میالدی نیز در مناطق

تحت کنترل جدایی طلبان در منطقه دونباس آغاز شد .برای ترکیه،
حفــظ روابط خوب با اوکراین راهی برای تقویت روابطش با اتحادیه
اروپا و با ناتو نیز بود.
> تناقضهایی تاریخی!

در یادداشت «قیلیچدار اوغلو» به برخی رفتارهای متناقض اردوغان
اشاره شده است:
 پرونده خاشقچی، پرونده کشیش برانسون، پرونده کشتی ماوی مرمره پرونده پناهندگان سوریمخالفان اردوغان از آن به عنوان تناقض یاد
موضوعی که منتقدان و
ِ
نمیکنند بلکه آن را بخشی از رفتارهای غیر اخالقی او میدانند.
> پرونده کشتی ماوی مرمره

حادثه حمله ســربازان اســرائیل به کشــتی مــاوی مرمره حامل
کمکهای بشردوســتانه به مردم تحت محاصره غــزه در آبهای
بینالمللی در تاریــخ  ۳۱مه  ۲۰۱۰رخ داد .در این حمله  ۱۰تن از
شــهروندان ترکیه کشته شدند .ترکیه پس از این حادثه سفیر خود
در تل آویو را فراخواند و از اســرائیل خواستار عذرخواهی و پرداخت
غرامت به خانوادههای قربانیان این حادثه و برداشــتن محاصره غزه
شد ،اما به دلیلعدم موافقت اسرائیل ،روابط خود را با این کشور در
پایینترین سطح سیاســی قرار داد و تمام قراردادهای نظامی را به
حالت تعلیق درآورد.
سه ســال بعد؛ بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل در تاریخ ۲۲
مارس ســال  ۲۰۱۳با رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه
تلفنــی تماس گرفت و برای قربانیان مــاوی مرمره و مجروحان آن
حادثــه از ملت ترکیه عذرخواهی کرد .رجب طیب اردوغان نیز این
عذرخواهــی را پذیرفت .بنعلی یلدرم ،نخســت وزیر وقت ترکیه در
تاریخ  ۲۶ژوئن همان سال از امضای «توافق نامه عادیسازی روابط
میان ترکیه واسرائیل» در شهر رم پایتخت ایتالیا خبر داد .وی گفت:
«تمام شروط ترکیه پذیرفته شده است .پس از تصویب این توافقنامه
از طرف کابینه دو کشــور ،ســفیران متقابل تعیین خواهند شد .به
بازماندگان قربانیان حمله به کشتی ماوی مرمره نیز  ۲۰میلیون دالر
غرامت پرداخت خواهد شد» .این غرامت باالخره شش سال پس از
آن حادثه به بازماندگان آن رخداد تلخ پرداخت شد.
خالل این پرونده ،موضعگیریهــای ابتدایی و ثانویهی اردوغان
در
ِ
به قدری متناقض بود که اکثر منتقدان ،وی را به سازشکاری متهم
کردند؛ موضوعی که اردوغان هرگز آن را نپذیرفت!
> پرونده خاشقچی ،چرخشی ناگهانی و عجیب

جمال خاشقچی روزنامهنگار منتقد عربستان سعودی و ستوننویس
روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست ،دوم اکتبر ( ۲۰۱۸دهم مهر ماه
 )۱۳۹۷داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به طرزی
وحشیانه به قتل رسید و هیچ وقت اثری از جنازه او دیده نشد .طبق
گزارشها جسد او توسط تیم ترور اعزامی از عربستان سعودی مثله
شد .به دنبال رسانهای شدن خبر ناپدید شدن خاشقچی بعد از رجوع
او به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ،مقامهای ریاض ابتدا
مدعی شــدند که این روزنامهنگار بعد از انجام کار خود کنسولگری
را ترک کرد اما بعدا مشــخص شد که سعودیها با استفاده از بدل،
ســعی داشتند مدعی خروج خاشقچی شوند .سعودیها در نهایت و
به دنبال انتشــار اطالعات در رسانههای ترکیهای و آمریکایی درباره
کشته شــدن خاشقچی در داخل کنســولگری ،پذیرفتند که او در
داخل کنسولگری کشته شد اما این کار بدون اطالع مقامهای ارشد
عربســتان سعودی و توسط یک تیم «خودسر» انجام شد .مقامهای
سعودی البته هیچ اشــارهای به سرنوشت جسد خاشقچی نکردند.
اردوغان آن زمان گفته بود که جرم در استانبول انجام شده و دادگاه

این شــهر باید محاکمه متهمان را انجام دهد و عربســتان سعودی
متهمــان را به دادگاه تحویل دهــد .وی همچنین گفته بود ،ترکیه
چنین کاری (تحویل پرونده به عربستان سعودی) را انجام نمیدهد
چرا که ما احمق نیستیم.
فجیع روزنامه نگار ســعودی کــه روابط تیرهای با
قتل
در فقــرهی ِ
ِ
بنسلمان داشت؛ چرخش اردوغان به قدری عجیب بود که برخی از
منتقدان ،وی را به معامله بر سر این پرونده متهم کردند.
از جمله «کمال قیلیچدار اوغلو» رهبر حزب «جمهوریخواه خلق»
ترکیه که اصلیترین حزب اپوزیســیون این کشــور است ،از رجب
طیب اردوغــان رئیسجمهور ترکیه به دلیل انتقال پرونده محاکمه
عامالن قتل جمال خاشقچی به شدت انتقاد کرد .بنا بر آن چه وبگاه
«ترکیش می ُنت» مینویســد ،این سیاستمدار با سابقه ترکیهای در
اظهارات خود به ســخنان ســال  ۲۰۱۸رجب طیب اردوغان درباره
ناممکن بودن انتقال پرونده محاکمه عامالن قتل جمال خاشــقچی
اشاره کرد.
هجدهم فروردین ماه ســال جاری به دنبال انتشار گزارشها درباره
تحرکات دولت ترکیه برای بهبود روابط خود با عربســتان سعودی،
دادگاهی در استانبول حکم توقف محاکمه غیابی قاتالن خاشقچی
و واگذاری پرونده به دادگاههای عربســتان ســعودی را صادر کرد
موضوعی که به نظر میرسد بدون انجام توافقاتی در حوزهی اقتصاد
عم ً
ال انجام شدنی نبود!
> پرونده کشیش برانسون؛ ترامپ برنده شد!

اندرو برانسون کشیش آمریکایی مستقر در ترکیه که در اکتبر ۲۰۱۶
بعــد از کودتای نافرجام  ۲۰۱۶ترکیــه علیه رجب طیب اردوغان و
همزمان با پاکسازی  ۲۰۱۶-۲۰۱۷در ترکیه و دستگیری دهها هزار
نفر از نظامیان ،کارمندان و  ...دستگیر شداو یک کشیش مسیحیت
انجیلی در یک کلیســای پروتستانتیسم کوچک در ازمیر بود .در ۲
سپتامبر  ۲۰۱۷اردوغان پیشنهاد داد که برانسون را با فتحاهلل گولن
که در کودتا دست داشــته و در تبعید در آمریکا میباشد ،معاوضه
کنند ولی معاون رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا ،مایک پنس ،در
 ۲۶ژوئیه  ۲۰۱۸از ترکیه خواست که برانسون را بدون قید و شرطی
آزاد کنند ،در غیر اینصورت با تحریمهایی روبرو میشوند .در  ۱اوت
 ۲۰۱۸وزارت خزانــهداری ایاالت متحده آمریــکا دو نفر از مقامات
باالی ترکیه را که در دستگیری برانسون دست داشتند ،تحریم کرد.
در  ۱۲اکتبر  ۲۰۱۸دادگاهی در شــهر ازمیر در حکمی جدید ،این
کشیش آمریکایی را به تحمل سه سال زندان محکوم کرد اما یادآور
شد که با توجه به دو سال حبس و سپس بازداشت خانگی او« ،مدت
مجازات وی طی شــده» و دادگاه به پایان بازداشــت خانگی و لغو
ممنوعیت خروج او از ترکیه فرمان میدهد.
اردوغان که روزگاری گفته بود« :کشیش برانسون دارای روابط سیاه
با گروههای تروریســتی اســت» و آمریکا را به اقدامات دشمنانه در
میدان اقتصادی محکوم کرده بود در نهایت با آزادی این کشــیش
آمریکایی موافقت کرد .اردوغان حتی در پاسخ به پیام تشکر ترامپ
یادآور شد« :دخالتی در آزاد شدن «اندرو برانسون» نداشتم» .
> پارادوکس ،سیاستمداری یا تزلزل؟!

ترکیه که همزمان با غرب و شرق ،نر ِد رفاقت میبازد با حضور رجب
طیب اردوغان از تمامی ظرفیتهــای منطقهای و بینالمللی برای
عالم پر از
پیشــبر ِد اهدافِ خود بهره جسته است در این میان و در ِ
تناقض سیاست و سیاستمداران؛ اردوغان به نوعی انگشت نما و زبانزد
ِ
است که مواضع امروز و دیروز که نه ،مواضع صبح و شا ِم او به قدری
متناقض است که گاه نزدیکترین رفقای او را گیج میکند.
عضویــت در ناتو ،تالش چندینســاله و ناموفق برای پیوســتن به
اتحادیهی اروپایی ،نزدیکی به مســکو و هم پیمانی با چین در کنار
حضور همه جانبه در برخی کشــورها از جمله لیبی و افغانســتان
رهبران ترکیه
حکایت از آن دارد که پیشــینهی پادشاهی همچنان
ِ
و روسیه را وسوســه میکند تا نیم نگاهی به گذشته داشته باشند؛
اردوغان و نئوعثمانیسم و پوتین و نئوتزاریسم از جمله عبارتهایی
است که همواره در عالم خبر و تحلیل دست به دست میشود.
در کنــا ِر این مســائل ،اردوغــان همواره با تنــش آفرینی و تالش
برای امتیازگیری نیز شــهره شده اســت به گونهای که در یکی از
این تنشآفرینیها با سرنگونی جنگندهی روسی تا پای فروپاشی و
سقوط پیش رفت که به طرزی معجزه گونه نجات پیدا کرد.
این روزها و در رســانههای ترکیه ،تحلیلهایی از این دســت نشان
میدهد احزاب رقیب و چهرههای منتقد در تالش هستند تا به حضو ِر
اردوغان در عرصهی سیاسی ترکیه پایان دهند؛ موضوعی که اردوغان
میتواند در ثانیههای باقیمانده از وقتهای تلف شده با شبه بحرانهایی
از آن بهترین و عجیبترین بهره برداریها را داشته باشد!

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری
باشید .شــما که میخواهید سلیمانی باشید،
معاون امور زنان رئیس جمهور خطاب به دختران  ۹ساله:
در آییــن روزه اولیهــای دختران مدرســه
پرورشدهنده ســلیمانی هم خواهید بود .وی
ایــران اظهار کــرد :از اکنون بــرای زندگی
خطاب به دختران دانشآموز روزه اولی گفت:
و خانــوادهای کــه میخواهیــد تشــکیل
امروز آمدهام برای شما دعا کنم تا روحهای پاک
دهیــد ،برنامه ریزی داشــته باشــید تا پرورشدهنده شــهید
و دلهای صاف شما کمک کند که این کشور و مملکت به سرانجام
میهمانی خدا دعوت شدهاید و خداوند شما را شایسته دانسته تا به
سلیمانیها باشید.
و آیندهای درخشــان نزدیک شود .از خدا میخواهم حاال که ما را
محضرش بروید و تکلیفهایی را به دلیل شایستگیتان برای شما
به گزارش عصر ایران به نقل از مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی
بــه درگاه خود دعوت کرده به ما توفیق دهد تا از الگوهای زیبایی
قرار داده است.
وزارت آموزش و پرورش ،انســیه خزعلــی در آیین روزه اولیهای
همچون دختر پیامبر به خوبی پیروی کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری افزود :شما دختران،
دختران مدرسه ایران واقع در منطقه ۵شهر تهران که هنگام اذان
وی در پایان از مســئوالن آموزش و پــرورش که برنامه مذکور را
باید برای خود آینــدهای زیبا را رقم بزنید و از اکنون برای زندگی
مغرب برگزار شد ،خطاب به روزه اولیها اظهار کرد :شما به بارگاه و
تدارک دیدند تشکر و قدردانی کرد.
برنامه ریزی داشــته باشــید تا پرورشدهنده شهید سلیمانیها

از حاال برای تشکیل خانواده برنامهریزی کنید

یادداشت

صداوسیماسرمایههایشرا
دوست ندارد

مصطفیداننده

گویا عمر حضور سروش صحت در برنامه محترم «کتاب باز» به پایان
رسیده است و او به جرم روشنفکر بودن دیگر حق اجرای این برنامه
را ندارد .شــنیدن این خبر درگوشی از اهالی رسانه البته زیاد عجیب
نیست؛ این رسم صداوسیماست که در خروج را به آدمهای محبوب
و مقبول نشان دهد.
صداوسیمای ایران شاید عجیبترین سازمان در جهان است .سازمانی
که به دنبال رقابت با رقبایی است که سعی میکنند ،هرچه او نمیتواند
نشــان دهد را نشان میدهند .تلویزیون ایران اما ستارههایی دارد که

مردم حاضر هستند برای دیدن آنها در سینما و سایتهای ارائه فیلم
 VODپول پرداخت کنند اما به هزار دلیل از آنها استفاده نمیکند.
البته به نظر میرســد  ۹۹۹دلیل آن برای مردم قابل قبول نیست و
بیشتر حاصل مدیریت سلیقهای است.
یادمان نرفته اســت که عادل فردوسیپور ،مجری نامحبوب مدیران
تلویزیون با ارائه برنامهای در فضای مجازی ،میلیونها بیننده داشت
یا رضا عطاران که مردم در عید و ماه رمضان پای ثابت ســریالهای
او بودند ،پول ســازترین بازیگر ســینمای ایران اســت .فیلمهای او
جزءپرفروشترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران است.
مخالفان جمهوری اســالمی هم دوشــنبه شــبها پای صداوسیما
مینشستند و «نود» را میدیدند اما حضور یک مدیر جوان با منطقی
خاص باعث شــد که نود به تاریخ بپیوندد و برنامه بیمخاطبی مثل
«فوتبال برتر» جانشین آن شود که برخالف نود هیچگاه نظر مثبت
مردم را به خود جلب نکرد.

در تمام دنیا ،شبکههای تلویزیونی سعی میکنند سرمایههای خود
را نگه دارند و اجازه ندهند آنها به رقبایش به پیوندند اما صداوسیما
به راحتی چشم خود را به روی کسانی که برای آنها زحمت کشیده
است تا نامدار شــوند ،میبندد و هیچ تالشی برای نگه داشتن آنها
نمیکند .یکی مثل عادل ســعی میکند با این شرایط کنار بیاید و
منتظر بنشیند تا شاید دوباره مردم او را در قاب نود ببینند و دیگری
مثل مزدک میرزایی ،شرایط را تحمل نمیکند و چمدانها را میبندد
و راهی لندن میشود.
کدام برنامه را با محوریت کتاب ســراغ داشــتید کــه مردم پای آن
بنشینند و به حرفهای مهمانها گوش کنند .چقدر افراد بعد از دیدن
این برنامه به کتاب عالقهمند شدند .برنامه صداوسیما فعال قدرت دادن
به افرادی خاص است .حضور مجریهایی که نزدیکی زیادی به یک
تفکر سیاسی که در سپهر سیاست ایران به تندروی معروف هستند
بهخوبی حکایت از این معنا دارد/ .عصرایران
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نشست سازمان ملل درباره محدودیت «حق وتو»

نزدیک بــه  ۴۰کشــور قصد طــرح پیشنویس
قطعنامهای را در مجمع عمومی سازمان ملل دارند
که هدفش پاسخگو کردن پنج کشور دارای حق وتو
در شورای امنیت این سازمان ،به هنگام به کارگیری
این امتیاز اســت .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
وی .او .ای ،این قطعنامه در صورت تصویب مجمع
عمومی ســازمان ملل را ملزم خواهد کرد به اینکه
هنگامی که یکی از پنج عضو دائم شــورای امنیت
یعنی انگلیس ،چین ،فرانسه ،روسیه یا آمریکا ،از حق
وتوی خودشان برای جلوگیری از تصویب قطعنامهای
در شورا اســتفاده کنند ،نشســتی را برگزار کند.
لیختنشتاین که پیش برنده این طرح است ،در توئیتر
اعالم کرد که قرار اســت هفته آینده پشتیبانهای
این طرح رسما متن پیشنویس را به امید تصویب
زودهنگامش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح
کنند .دولت لیختنشتاین تصریح کرد :این قطعنامه
یک گام معنادار در راستای قدرتمند کردن مجمع
عمومی و تقویت چندجانبهگرایی است .در بیانیه این
کشور آمده است :پشتیبانهای این طرح رسما هفته
آینده پیشنویس قطعنامه را به کشورهای عضو ارائه

خواهند کرد و این گام بعدی در این پروسه است .ما
همه کشورها را تشویق میکنیم به این که از تصویب
زودهنگام این قطعنامه حمایت و پشتیبانی و آن را
دنبال کنند .آمریکا اعالم کرد از اقدام لیختنشتاین در
پیشبرد قطعنامه مذکور حمایت کرده و خودش از
پشتیبانهای آن است .لیندا توماس گرینفیلد ،سفیر
آمریکا در سازمان ملل در بیانیهای گفت ،زمانهایی
هســت که یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت به
این تصمیم میرسد که یک قطعنامه خاص منجر
به پیشبرد صلح و امنیت بینالمللی نخواهد شد و
برای آن از وتو استفاده خواهد کرد اما آنها باید آماده
توضیح دادن درباره تصمیمشان باشند .لیندا توماس
گرینفیلد ،سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل متحد،
در بیانیهای گفت :آمریکا از الگوی شــرمآور روسیه
در سوءاســتفاده از امتیاز حق وتو ،در طی دو دهه
گذشــته ،نگران است .به گفته سفیر ایاالت متحده
درسازمانملل،اگرقطعنامهپیشنهادیلیختنشتاین
تصویب شــود ،گامی بلند در راستای پاسخگویی،
شفافیت و مســئولیتپذیری اعضای دائم شورای
امنیت برداشته میشود.

انگلیس

هشدار ژنرال انگلیسی نسبت به آماده نبودن ناتو برای جنگ با روسیه

یک ژنرال انگلیسی هشدار داد که ناتو برای جنگ
با روســیه آماده نیست .به گزارش ایسنا ،به نقل از
روزنامه ایندیپندنت ،کشــورهای عضو ائتالف ناتو
از زمان شروع حمله روســیه به اوکراین با اعطای
کمکهای تسلیحاتی و مالی از اوکراین حمایت کرده
اما مراقب بودهاند از دســت زدن به هرگونه اقدامی
که آنها را بــه این جنگ وارد کند اجتناب کنند.
ژنرال ریچارد بارونز ،رئیس سابق فرماندهی نیروهای
مشترک ارتش انگلیس بین ســالهای  ۲۰۱۳تا
 ،۲۰۱۶در ضمن شــرکت در جلسه استماعی نزد
کمیته دفاعی پارلمان انگلیس با این سوال مواجه
شــد که در چه مقطعی ناتو هیــچ گزینهای جز
جنگیدن با روسیه نخواهد داشت .او جواب داد :اگر
نیروهای روسیه بتوانند شانس خود را تغییر دهند و
بخشهای بزرگتری از اوکراین را نسبت به اهداف
در نظر گرفته شده برای حمله جدیدشان در سمت
شرق این کشور تهدید کنند ،ناتو «در وضعیتی که
باید تصمیم بگیرد قرار خواهد گرفت» .او ادامه داد:
گرفتن این تصمیم آسانتر خواهد بود اگر که ما اص ً
ال
تدارکاتی از قبل با هدف بررســی اقدام در چنین
شــرایطی با ســرعت الزم دیده باشیم و ما چنین
کاری را انجــام ندادهایم .او بیان کرد :مورد دوم این
است که اتفاقی در اوکراین رخ دهد که باعث شود
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جنگ را در
جهت اهداف خود به سایر بخشهای ناتو گسترش
دهد .پس از آن مسئله بسیار سادهتر است ،زیرا ما
در آن صــورت با نقض بند  ۵پیمان دفاعی متقابل
ناتو روبرو خواهیم شد .او ادامه داد :نگرانی کلی من

در پاسخ به این سوال این است :دلیل اصلی ما برای
جلوگیری از جنگ بین روسیه و ناتو این است که ناتو
برای آن آماده نیست و ما باید از این بابت شرمنده
باشیم .او خاطرنشان کرد :در نشست ائتالف ناتو در
ماه ژوئن اولویت باید «اعمال یک شــروع مجدد در
توازن قدرت با روســیه» از جنبه توانمندی نظامی
باشد تا اینکه مسکو «دیگر فکر نکند میتواند شرایط
مناظره با ناتو را تعیین کند» .او تاکید کرد ،همانطور
که تجمیع قوا مســئلهای مهم است در عینحال
حیاتی است که این نیروها و تجهیزات نظامی آنها
در حوزههای درست ناتو استقرار یابند .توبیاس الوود،
رئیس کمیته دفاعی ،از این ژنرال پرســید که آیا
انگلیس سیستمهای دفاعی الزم را برای محافظت
از خود در صورت حمالت روسیه دارد یا خیر؟ ژنرال
بارونز پاسخ داد« :ما مطلقاً آنها را در اختیار نداریم».
او همچنین گفت :فکر نمیکنم بســیاری از مردم
انگلیس به عواقب رسیدن موشکهای کروز روسیه
به لندن فکر کرده باشند...این موشکها وجود دارند
و ما به ســادگی ابزاری برای مقابله با آنها بجز در
مواردی که تعدادشــان کم باشد در اختیار نداریم.
او خاطرنشان کرد :اگر انگلیس ملزم به دفاع از یک
کشور دیگر عضو ناتو در برابر روسیه شود  -به عنوان
مثال استونی  -نیروهایش در عرض حدود یک هفته
توســط نیروی هوایی روســیه نابود خواهد شد .او
تاکید کرد که دولت لندن باید افزایش بودجه نظامی
را به میزان سه درصد برای پنج سال آینده با هدف
رقمزدن یک «احیای مجدد» در نیروهای مســلح
انگلیس در نظر بگیرد.

آلمان

شولتس :پوتین مسئول وقوع جنایات جنگی در اوکراین است

صدراعظم آلمان گفت که کشــورش به ارسال
ســالح به اوکراین ادامه میدهد اما با این تفاوت
که چــون ظرفیت ارســال ســالح از انبارهای
تسلیحاتی ارتش آلمان به حد نصاب رسیده ،او
با صنایع تسلیحاتی و سایر کشورها برای انجام
این کار همکاری دارد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگزاری رویترز« ،اوالف شولتس» صدراعظم
آلمان در داخل کشــور و خارج بــا انتقادهایی
روبروست و منتقدان میگویند که او فاقد حس
رهبری درباره مسئله اوکراین است .حتی احزاب
دولت ائتالفی شولتس هماکنون به صورت واضح
او را به تردید درباره تعهداتش به اوکراین درباره
ارسالتسلیحاتسنگینمتهممیکنند.ویپساز
شــرکت در یک مکالمه با متحدان غربی شامل
جو بایــدن ،رئیس جمهوری آمریکا گفت ،آنها
در مسئله ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین که
«تضمینی در دفاع این کشــور در مقابل روسیه
اســت» ،همــکاری میکنند .وی در پاســخ به
این که آیا آلمان تانکهــای لئوپارد به اوکراین
میفرستد ،گفت :متحدان غربی و نه فقط برلین
بر روی ارسال تسلیحات به اوکراین توافق کردند.
درضمن برلین در حال رایزنی بین ســازندگان
تجهیزات نظامی آلمان است و اوکراین تسلیحات

آلمانی را مانند تسلیحات ضد تانک و دفاع هوایی
دریافت میکند .مــا پول الزم را برای خرید این
تجهیزات تامین میکنیم .شــولتس همچنین
گفت که دولتش برای صنایع تسلیحاتســازی
پــول تامین میکنــد اما این را هــم گفت که
نیروهای مسلح آلمان در میانه این انتقادها چیزی
برای ارائه ندارنــد .وی افزود :برلین با کییف بر
ســر آنچه اوکراین نیاز دارد ،همکاری میکند و
بــه تامین مالی مورد نیاز میپردازد .ما از صنایع
تسلیحاتسازی آلمان خواستهایم تا به ما بگویند
کدام اقالم را میتوانند در آیندهای نزدیک تامین
کنند .اوالف شــولتس به تسلیحات ضد تانک،
تجهیزات ضد هوایی ،مهمات و هر آنچه که مورد
نیاز یک توپخانه است و همچنین تسلیحات دیگر
اشاره کرد و افزود :آلمان میتواند قطعات یدکی
را برای تسلیحات جدی که سایر متحدان ناتو به
اوکراین میفرستند ،تامین کند .براساس گزارش
یورو نیوز ،اوالف شــولتس همچنین در ادامه با
اشــاره به اینکه حمله روسیه به اوکراین «نقض
آشــکار قوانین بینالمللی» اســت در گفتوگو
با خبرنگاران گفت« :کشــتن هزاران غیرنظامی
جنایت جنگی اســت و رئیس جمهوری روسیه
مسئولیت آن را بر عهده دارد».

عراق
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق:

پ.ک.ک اقلیم کردستان را ترک کند

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه
حزب کارگران کردســتان به قانون اساسی اقلیم
اربیل احترام نمیگذارد و موجب تخلیه ۸۰۰روستا
شده ،بار دیگر از حزب کارگران کردستان خواست
از این اقلیم خارج شــود.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری شفق نیوز ،مسرور بارزانی ،نخست
وزیر اقلیم کردســتان عراق در موسســه چاتام
هاوس در انگلیــس ،روابط اربیل و آنکارا را عادی
توصیف کرده و بار دیگر از حزب کارگران کردستان
(پ.ک.ک) خواست از این اقلیم خارج شود.بارزانی
اظهار کــرد :ما از ابتدای دهه نود قرن گذشــته
موسســههای رســمی از دولت و پارلمان داریم،
بعدها حزب کارگران به منطقه ما آمد اما به قانون
اساســی اقلیم ما احترام نمیگذارد .نخستوزیر

اقلیم کردستان عراق در ادامه گفت :آنها به جای
اینکه در مناطق خود بجنگند ،به منطقه ما آمدند،
ما تمام تالش خود را برای حل این مسئله کردیم
اما تداوم حمالت حــزب کارگران و ترکیه ،تاثیر
خود را بر ما گذاشــت.او افزود ۸۰۰ :روستا وجود
دارند که ســاکنان آنها به دلیل درگیری جاری
میان پ.ک.ک و ترکیه نمیتوانند به آنجا بازگردند.
بارزانی تاکید کرد :بهترین گزینه این اســت که
پ.ک.ک منطقه ما را ترک کرده و فعالیتهایش را
در مناطق خودش انجام دهد و مشکالتش را آنجا
دور از ما حل کند.این مسئول اقلیم کردستان در
پایان گفت :ما این را باور نداریم که خشونت به حل
مشکالت ختم میشود بلکه باورمان این است که
گفتگو تنها راهحل برای آن است.

درباره «سیسمونی گیت»

یعنی به دلیل اینکه قالیباف چهرهای شناخته شده
است به مدد شبکههای اجتماعی رفتار دوگانه
وی مشخص و مبرهن شده و حال باید در نظر
گرفت در الیههای دیگری از این جریان چه خبر
است و چقدر شعارها با رفتارها متفاوت است.
بیچاره مردم که شــنونده مســتمر شعارهای
پرطمطراق این جماعت هستند.همان شعارهایی
که دعوت به صبر و مقاومت میکند.خدایا خود
شاهد باش.

ادامه از صفحه اول:
اگر به این موضوع دقت شود به سادگی میتوان
به این نتیجه رسید وقتی فردی در حد و اندازه
قالیباف توان کنترل خانــواده خود را ندارد و
از آن بدتر فرزندان و همســر وی اعتقادی به
شعارهای تریبونی او ندارند باید دید در مورد
ســایر اصولگرایان چه شرایطی حاکم است.

خبرچین

خودروی خارجی ارابه زندگی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

جناب مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص
مصلحت فرمودند :خودروهایی که وارد میشوند
در کالس عمومی نیســت بلکه خودروهای با
کالس باال اســت .واردات خودرو نوعی مانور
تجمل را در جامعه ما دامن میزند» .
خبرچین خدمتشان عرض میکند:
اما مانور تجمل قبال اجرا شــده قبال دامن زده
شــده ،در حال حاضر همه چیز تجملی شده،
اگر کســی را با یک شــانه تخم مــرغ هم در
خیابان میبینیم حــس میکنیم طرف مانور
تجمــل انجام میدهد .در ایــن دیار دیگر چه
تجملی نیست؟ فرزند یکی از همکاران ما رفته
باشگاه بدنسازی ثبت نام کند شهریهای که از
او طلب کردند آنقدر باال بوده که بچهاش گفته:
من آقازاده نیستم بابام عضو مافیا هم نیست؟
یعنی امروزه کالس بدنسازی هم مانورتجمل
است؟
شما رخصت دهید با واردات خودرو این مانور
تجمــل هم اجرا شــود چه میشــود؟ آب که
از سر گذشــت چه یک وجب چه نیم وجب!
آنقدر ساز ناکوک نزنید  fatfکه نمیخواهید
تصویب کنید آنقدر میپیچانید؟
چرا مردم ما را دســت کم میگیرید؟ چرا این
خودروها در کالس عمومی نیست چرا کالس
عمومــی مردم را پاییــن میآورید؟ این مردم
همانطور که در انتخاب سرنوشت خود مختارند
باید در انتخاب خودرو هم مختار باشند .و صد
البته باید توانا هم باشــند در خرید خودرو از
هر نوع آن چه خارجی یا ارابه زندگی چه ارابه
مرگ؟
اصال ما واداده و بیگانه پرستیم فرنگ دوستیم.
میخواهیم خودروی لوکس فرنگی سوار شویم،
پولشو نداریم وگرنه میلش را داریم .شما اساسا
چرا با سلیقه مردم مشکل دارید زاویه دارید؟
ثروت درست تقسیم شود حق هر ایرانی یک
خودروی لوکس است.
آیا میدانید این فرنگیهای پدرســوخته آنقدر
محصوالتشان «های کالس» و با کیفیت است
که آدم در ماشــین خارجی احســاس رفاه و
آسایش میکند؟ اینها چه ابوالبشری هستند
که چنین خودروهایی میسازند که من و شما
باید ســر وارد کردن یا نکردن آن دعوا کنیم
نه ببخشــید بحث و مذاکره کنیم؟ ولی فعال
که خرید خــودروی داخلی هم به قصر امل و
آرزوهای برباد رفته پیوســت .ما فقط مقداری
پز ناشتا دادیم که از ســر ناشتایی و صبحانه
نخوردن بود شــما جدی نگیرید .ما را چه به
مانور تجمل و ایــن فیس و افاده ها؟ ما حتی
دریغ از توان خرید یک شانه تخم مرغ!
کلید واژه :خودروی خارجی ارابه زندگی
دیالوگ

امیرعلــی :ما فردا میایم خواســتگاری ،دیگه
نمیخوام خواهرم باشی میخوام نفسم باشی.
نفس :دوستت دارم برادرررر
دل شکسته  -علی رویین تن!

داغترین سنگ روی زمین!

یک ســنگ شیشــهای که چند سال پیش
کشف شــده بود ،اکنون با تایید دانشمندان
به عنوان داغترین ســنگی که تا به حال در
پوسته زمین کشــف شده ،شناخته میشود.
دمای این سنگ واقعاً به گونهای شگفتانگیز
بســیار باالســت و همین امر سبب شگفتی
بسیاری از کارشناسان شده است .به گزارش
فرارو ،این سنگ که یک تکه شیشه سیاه به
اندازه یک مشت است ،در سال  ۲۰۱۱کشف
شــد و اولین بار در ســال  ۲۰۱۷گزارشــی
درباره آن منتشــر شد .زمانی که دانشمندان
نوشــتند که در دمای ۴۲۹۸درجه فارنهایت
( ۲۳۷۰درجه ســانتیگراد) یعنــی گرمتر از
بیشتر گوشــته زمین ،تشــکیل شده است،
تعجب بســیاری برانگیخته شــد .اما اکنون،
تجزیــه و تحلیل جدید مواد معدنی از همان
ســایت نشان میدهد که این گرمای سوزان،
یک رکورد واقعی بوده اســت .به گزارش این
دانشمندان این ســنگها حدود  ۳۶میلیون
ســال پیش در اثر برخورد شهابســنگ در
البرادور امروزی کانادا ،ذوب و در نهایت شکل
داده شــدند .این برخورد دهانه Mistastin
به عرض  ۱۷مایل ( ۲۸کیلومتر) را تشــکیل
داد .در همین مکان بود که مایکل زانتی که
در آن زمان دانشــجوی دکترا در دانشــگاه
واشنگتن ســنت لوئیس ،صخره شیشهای را
در طی یــک مطالعه با بودجه آژانس فضایی
کانادا در مورد چگونگی هماهنگی فضانوردان
و مریــخ نوردها ،پیدا کــرد .در واقع گودال
 Mistastinبســیار شبیه دهانه ماه است و
اغلب به عنوان پایه بــرای چنین تحقیقاتی
استفاده میشود.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

خیال شکری دل خوش بود
طوطیی را به
ِ
نقش ا َ َمل ،باطل کرد
نا َگ َهش
ِ
ســیل فنا ِ
حافظ خطاب به کسانی که آرزوی خرید خودرو داشتند و یک مرتبه
قیمتها نجومی باال رفت میگوید :طوطی بودید که به خیال شــکر
دلخوش بودید اما شکر را سیل برد!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پالک 10طبقه اول واحد یک
امور آگهیها0۹12 81۹ 7782 :
تلفن 883213۹7- 8 :نمابر883213۹۹ :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :موسسه نشرگستر امروز نوین -تلفن61۹33000 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246۹1۹ :

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

امام علی (ع) :آفت هیبت و شکوه انسان ،مزاح وشوخی است.
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جزییات سفر همسر ،دختر و داماد رئیس مجلس به ترکیه برای خرید که توسط کاربران شبکههای اجتماعی لو رفت

آقایقالیباف!لطفااستعفا
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دست و پای هوشمند
برایفلسطینیهایقطععضوشده

در تاریخ خواهند نوشت وقتی مردم ایران به زور شکمشان را سیر میکردند ،همسر و فرزند رئیس مجلس همین کشور
برای خرید سیسمونی به ترکیه رفتند

آفتاب یزد -گروه شــبکه :همه ماجرا از
انتشــار چند عکس در فضــای مجازی
شروع شــد .تصاویری که یک خانواده را
در فرودگاه امام خمینی (ره) نشان میداد
که بعد از بازگشت از اســتانبول به علت
حجم باالی بار به مشــکل برخوردهاند که
رفتار عوامل هواپیمایی نشان میدهد این
خانواده جزء خانواده مســئوالن هستند و
این مســئول کسی نیست جزء محمد باقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی! در
واقع آنها همسر ،دختر و داماد محمد باقر
قالیباف بودند که برای خرید سیســمونی
به ترکیه ســفر کرده بودند .موضوعی که
الیاس قالیباف پسر قالیباف با انتشار پستی
در اینســتاگرام مهر تائید بر آن میزند .او
نوشــت« :خواهرم و همسرش کاری انجام
دادند که حتما غلط است .این سفر آن هم
در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباه
اســت .آنها برای خرید سیسمونی نرفته
بودند و ناراستیها و بزرگ نماییهایی در
متنهای منتشر شده وجود دارد ،اما به هر
صورت انجام این سفر خطایی نابخشودنی
است ،چرا که باعث میشود همه تهمتهایی
که در گذشته به پدرم و خود آنها زده شده
اســت را صحیح جلوه دهد .آنچه این خطا
را نابخشــودنیتر میکند آن است که به
امید و اعتماد مــردم ضربه میزند و زبان
ضدانقالب و بدخواهان را دراز میکند .این
رفتار حتما مخالف نظر و مشی و مرام پدرم
است .آنان که میخواهند خطای فرزند را به
پای پدر بنویسند ،بدانند که این کار از قبل
مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود ،ولی
متاسفانه نادیده گرفته شد .بنده به سهم
خودم از همه مــردم عذرخواهی میکنم و
آنها هم حتما باید عذرخواهی نمایند»...
> یادآوری مناظره معروف

اما این تصاویر ،فضای مجازی را تحت سیطره
خود درآورد و یاد و خاطره اظهارات قالیباف
در ســال  ۹6در مناظره با حسن روحانی
را در یادها زنده کــرد .آنجا که گفته بود:
«قاچاق کاال و ارز امروز بیشــترین مشکل
را برای ما ایجاد کرده است؛ ما دست تجار
را میبوسیم ،ولی شما ببینید وزیر آموزش
و پرورش ما مــیرود از ایتالیا لباس بچه
میآورد؛ مردم ،شــما فکر کردهاید اقتصاد
ما درست میشــود؟ هرگز! درد اینجاست
که ما میگوییم به نقل از آقای جهانگیری
دختر وزیر بیکار و مظلوم اســت و میرود
این کار را انجام میدهد؛ بقیه مردم بیچاره

در ایــن گزارش به غذاهایی کــه موفق به ثبت
رکورد در کتاب گینس شــدهاند ،اشــاره شده
اســت .احتماال بارها وقتی گرسنه بودید دلتان
هوس یک پیتــزای بزرگ چند متــری یا یک
هبرگر غولپیکر کرده اســت .باید اعتراف کنم
غذاهای این فهرســت از تصــورات من دربارهی
یک غــذای غولپیکر هم فراتــر رفته و غیرقابل
باورند! به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این غذاها به
قدری عظیم و عجیب بودهاند که در رکوردهای
رکوردهای گینس هم به ثبت رسیده اند.
> بزرگترین پیتزا

چکار کنند؟ تکلیف آنها چیست؟ آیا آنها
میتوانند اینکار را انجام بدهند؟»
آقای قالیباف! به قول خودتان مردم بیچاره
چکار کنند؟ آیا آنها میتوانند این کاری
که دختر شــما انجام داد را انجام بدهند؟
جالب اینجاســت زمانی که رئیس مجلس
شورای اســالمی چنین اظهاراتی را مطرح
میکرد انقالبی و مردمی بود اما حاال که خود
گرفتار این موضوع شده است پسرش آن را
ضدانقالب و رفتار بدخواهان تعبیر میکند.
> چطور میتوانی علیه ۴درصدیها حرف بزنی

حاال انتقاد است که روانه محمد باقر قالیباف
از سوی کاربران و فعاالن سیاسی میشود.
عباس عبدی ،فعال سیاسی در توئیتر خود
نوشت« :این خبر آنقدر مهم و ویرانگر است
که وی باید از همه مناصب خود اســتعفا
دهد .حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین
او ،نامناســبتر خواهد بود .پس پیشنهاد
استعفا نمیدهم .فقط نمیدانم (قالیباف) از
این پس چگونه در دوربین نگاه کرده و علیه
 4درصدیها حرف میزند چون این خرید
خاص طبقه یک در دههزاریها است».
رحمتاهلل بیگدلی ،فعال سیاسی و مدرس
دانشــگاه ،نیز در صفحــه توییتر خود
خواستار اســتعفای قالیباف شد و نوشت:
«فقط استعفای قالیباف این مساله را پاک
میکند ».کامبیز مهدی زاده ،داماد روحانی
هم نوشــت« :آقای قالیباف با چند درصد
میشود به ترکیه ســفر کرد و سیسمونی
خرید  ۹6درصد یا  4درصد؟»
از سوی دیگر فرزند شهید صیاد شیرازی
به ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه با
زدن هشتگ واکنش نشان داد.

مهدی صیاد شیرازی با زدن هشتگ خطای
نابخشودنی #نوشــت« :با انتشار حواشی
مربوط به سفر تنی چند از اعضای خانواده
قالیباف رئیس مجلس بــه ترکیه و خرید
سیسمونی از آن کشور و در واکنش به این
موضوع ویدیویی انتخاباتی در شبکههای
اجتماعی فراگیر شده است».
> عذرخواهی فرزند به نام پدر نوشته نمیشود

در این میان احدیان مشاور قالیباف به دفاع
از او پرداخته و نوشته است« :عجب جشنی
گرفتند مخالفان دکتر قالیباف .بزرگنمایی
که در تخصص شماست اما مهم نیست که
موضوع کوچک باشد یا بزرگ؛ خطای فرزند
را به پای پدر نمینویسند ».در جواب این
اظهارات حمید رسایی نماینده سابق مجلس
گفته است« :همانطور که خطای آن فرزند
به پای پدر نوشته نمیشود ،عذرخواهی این
فرزند هم به نام پدر نوشته نمیشود».
> واکنش کاربران

اما یکی از کاربران در این باره نوشته است:
«آقای قالیباف همون فردی بودن که توی
مناظرات از واردات لباس بچــه از ایتالیا
شکایت داشتن و ...اصال بخشودنی نیست
که در شرایط ســخت اقتصادی که مردم
روزهای ســختی رو میگذرونن همچین
اتفاقی بیفته هر دلیلی داشــته باشه اصال
قابل توجیه نیست».
دیگری نوشــت« :اگر این اتفاق در کشور
دیگــری میافتاد ،مقــام مربوطه خودش
استعفا میداد .اما در کشــور ما ،به جای
پذیرش خطا و استعفا شــروع به توجیه
میکنند».

غذاهایی که در گینس رکورد زدند
> بزرگترین کیک بستنی

غولپیکر که در ســال  ۲۰۰۳در ایالت کالیفرنیا
پخته شــد ۳۱ ،متر طــول و  ۱۸هزار کیلو وزن
دارد! این کوکی با هدف خیریه ســاخته شد و با
فروش قطعههــای  ۱۰دالری به جمعیت حاضر
در این مکان ،توانست  ۲۰هزار دالر برای خیریه
جمع کند .چه لذتی باالتــر از اینکه با خوردن
کوکی شکالتی در یک کار خیر هم سهیم بشوید!
> بزرگترین سوشی

این کیک بستنی  ۱۰هزار کیلویی ،سال ۲۰۱۱
میالدی در تورنتوی کانادا پخته شد .این کیک
هیجانانگیز توســط یکســری از دانشــجویان
مهندسی شــیمی دانشــگاه تورنتو به تقاضای
استادشان ساخته شــد .میتوانید آزمایشگاهی
باحالتر از این دانشــگاه پیدا کنید! آنها موفق
شدند چنین حجمی از کیک را بدون آب شدن و
یا خراب شدن ظاهر آن تهیه کنند.
> بزرگترین همبرگر

با ایــن همه طرفداری که این غــذای ایتالیایی
در دنیــا دارد ،پخت یک پیتزای  ۲۳۰۰کیلویی
چندان هم عجیب نیست .این پیتزای عظیمالجثه
 ۲۳۰۰کیلو گرم وزن و  ۳۹متر طول دارد .برای
پخــت این پیتزا از  ۸۹کیلو گرم آرد ۴۵۳ ،کیلو
ســس گوجه فرنگی و  ۳۹۰۰کیلــو گرم پنیر
موزارال اســتفاده شده اســت .این پیتزای غول
پیکر درســال  ۲۰۱۲توسط  ۵سرآشپز در شهر
رم ایتالیا پخته شد که فقط برای پخت خمیر آن
 ۴۸ساعت وقت گذاشتند .باالخره ایتالیاییها باید
برتریشان در پخت غذای محبوب کشورشان را
ثابت میکردند!
> بزرگترین کوکی شکالتی

یک خبر بد برای عاشقان کوکی شکالتی ،دیگر
اثــری از این کوکــی نمانده اســت! این کوکی

عاشق سوشی هستید؟ جای شما در این رویداد
بســیار خالی بوده است! اگرهم از دستهی دیگر،
یعنی متنفران سوشــی هســتید ،احتماال این
رویداد میتوانســت بدترین کابوســتان باشد!
بزرگترین سوشــی دنیا با طــول  ۲۴۱۴متر در
ســال  ۲۰۱۱در روسیه ساخته شــد .در تهیه
این سوشــی ۱ ،تن برنج ۵۰۰ ،کیلو خیار و ۱۴
هزار ورق جلبک بکار رفته است ۶۰ .سرآشپز به
مدت  ۱۶ساعت مشغول آماده کردن این رولها
بودهاند تا بزرگترین سوشی دنیا را بسازند.

ایــن همبرگــر  ۹۱۳کیلویی شــامل  ۲۷کیلو
گوشت ۲۲ ،کیلو کاهو و  ۲۲کیلو پیاز است .این
همبرگر درســال  ۲۰۱۲در مینسوتا پخته شد.
پخت نان این همبرگر  ۷ساعت و پخت مواد آن
 ۴ساعت زمان برد .البته باوجود صرف این همهی
مواد و زمان نتیجهی کار چندان هم هوسانگیز
به نظر نمیآید!

کاربــر دیگری گفته اســت« :وای بر ما از
اینهمه تزویر.»...
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«خانم قالیباف از کجا پول سفر رو آوردهاند؟
مگه نباید از همسرشــون بگیرند؟ اگه زور
آقای قالیباف به همسرشون نمیرسه چطور
به خودشــون اجازه میدن به مردم سخت
بگیرند و سخت بگذره؟»
کاربران دیگر نوشــته اند« :مهم این است
چرا آنهــا انقدر دارند که در ترکیه خرید
کنند و در کانادا زایمــان کنند و بقیه را
به قناعت دعوت میکننــد وضع ملت را
نمیبینیــد»« ،من موندم چــرا فردی که
خودش رو نماینــده ۹6درصدیها معرفی
میکرد ،باید اینقدر وضعش خوب باشــه
که خانوادش بــرای خرید بروند ترکیه؟!...
خب اصال از کجا آوردن؟! نفس ترکیه رفتن
مهم نیست .سواالت زیادی مطرح میشه که
نشان از چیزای زیادی هم هست»« ،بهتره
آقای قالیباف رسما عذرخواهی کنه ،استعفا
بده و قول بده که خــودش و تمامی افراد
خانوادش بعد از این شغل دولتی نخواهند
داشــت»« ،متاسفانه سیاســت غلط این
گروه و آن گروه نمیشناسد .تا مسئوالن
که شــعار میدهند مثل مردم مستاجر و
با حقــوق ثابت زندگی نکنند و وضعیت را
درک نکنند ،همینه»« ،آنقدر گرم اســت
بــازار مکافات عمل ...گــر بدقت بنگری
هرروز ،روز محشر است .خداکند اینطور
باشد ولی کدام عاقلی باور میکند»« ،پسر
قالیباف گفته پدرم از ماجرای سیسمونی
خبر نداشــت .رییس مجلس خبر نداره
زنش وســط ماه رمضون برای چی رفته
ترکیه ،شما توقع داری از مشکالت ما خبر
داشته باشه؟»« ،در تاریخ خواهند نوشت
وقتی مردم ایران به زور شکمشون رو سیر
میکردن وقتی چند استان ایران حتی آب
آشامیدنی نداشــت ،رئیس مجلس ایران،
همسر و فرزندش را برای خرید سیسمونی
نوهاش به ترکیه فرســتاده بود»« ،وقتی
کسی در جمهوری اســالمی مسئولیتی
را برعهده میگیرد ،نمیتوانــد خود را از
رفتارهای غلط خانــوادهاش مبرا بداند،
به خصوص زمانی که قبال با اســتفاده از
جایگاه حقوقی خود (شهردار تهران) ،برای
همســرش نیز جایگاه اجتماعی و حقوقی
(مشاور شهردار) درست کرده بوده است،».
«چطوریقالیباف از این ســفر برای خرید
سیسمونی راضی نبوده ولی اجازه خروج از
کشور رو به زنش داده؟!»

> بهترین جشنوارههای غذایی دنیا

هر ســال صدها جشنوارهی غذا در گوش و کنار
دنیا برگزار میشود ،این جشنوارهها از بخشهای
مهم صنعت گردشگری محسوب میشوند ودر
آن انواع خوراکی ها ،از خوراکیهای محلی گرفته
تا انواع غذاهای بین المللی و دسرها سرو میشود
و باعث میشــود تا بخاطر آنها افراد زیادی بار
ســفر خود را ببندند و به سمت آن کشور سفر
کنند .اما آیا همهی ی این جشــنوارهها ارزش
سفر دارند؟
> جشنواره کیک ماه ،چین

در کشور چین هر سال در روز پانزدهم ماه هشتم
چینی جشنوارهای بنام کیک ماه برگزار میشود
که در آن ،انواع غذاها به خصوص نوعی کیک بنام
کیک ماه درســت میشود ،کیکی گرد و شیرین
کــه در واقع برای شــکرگزاری و تشــکر از ماه
درست میشود.

در بخشــی از پروژه جدیدی در نوار غزه ،جایی
که درگیری با اسرائیل صدها فلسطینی را بدون
دســت و پا رها کرده اســت ،دست مصنوعی
«هوشــمند» که آناتومی و حرکت انســان را
تقلید میکند ،به احمد ابوحمده اجازه داد تا با
فرزندانش بازی کند و عزت نفس خود را بازیابد.
به گزارش فرارو ،از ماه مارس ،یک بیمارســتان
با بودجه قطر در غزه ،پروتزهای مایوالکتریک،
دستگاههای موتوری که با باتری کار میکنند
و توســط ســیگنالهای الکتریکی تولید شده
توســط ماهیچهها کنترل میشوند ،ارائه کرده
است .احمد ابوحمده ۳۶ ،ساله ،در سال ۲۰۰۷
با انفجار مهمات دســت راست خود را از دست
داد .او گفــت که اکنون میتواند با دو فرزندش
بازی کند ،بخورد ،بنوشــد و با اندام تازه نصب
شــده خود تعمیرات خانه را انجام دهد .وی در
بیمارستان توانبخشــی و پروتز شیخ حمد بن
خلیفــه آل ثانی به رویترز گفــت :از زمانی که
دستم را گرفتم ،ظاهر بیرونیام بهتر شد؛ مردم
نمیدانند که دســت من قطع شده است .این
نصاب دیش ماهواره گفــت :در خانه میتوانم
غذا بخورم و اگر به بــازار رفتم گونی و موبایل
را در دست بگیرم .این پروژه اولین پروژه در نوع
خود در سرزمینهای فلسطینی است .مقامات
بیمارستان گفتند که تاکنون  ۲۱فرد قطع عضو
در غزه دست و پاهای هوشمند دریافت کردهاند
و  ۴۰نفر دیگر در لیست انتظار قرار دارند .انجمن
خیریه اسالمه که از مجروحان و معلوالن مراقبت
میکنــد ،گفت که  ۵۳۲نفر غزه در درگیری با
اســرائیل دست و پای خود را از دست داده اند.
بیمارستان حمد که در سال  ۲۰۱۹افتتاح شد،
صدها بیمار قطع عضو را درمان کرده اســت .از
ســال  ،۲۰۱۴قطر بیش از یک میلیارد دالر در
پروژههای عمرانی و امدادی در غزه که توســط
گروه حماس اداره میشــود ،هزینه کرده است.
نورالدین صالح ،مدیر کل بیمارستان حمد گفت
کــه از بیماران برای عضــو مصنوعی هزینهای
دریافت نمیشود و هزینه یک پروتز هوشمند را
حدود  ۲۰۰۰۰دالر میداند .ابوحمده گفت که
اکنون که دســت مصنوعی جدید خود را دارد،
میتواند زندگی را با دختر چهارساله و پسر ۱۸
ماهه خــود به طور کامل در آغوش بگیرد .او با
لبخند گفت :حاال میتوانــم آنها را در آغوش
بگیرم ،با آنها بازی کنم ،دستانشان را بگیرم و
در خیابان راه بروم.

ایالن ماسک برای خرید توییتر
تا  ۱۵میلیارد دالر خرج میکند

ایالن ماسک تمایل دارد بین ۱۰تا  ۱۵میلیارد
دالر از پول خود را برای خرید توییتر و خصوصی
کردن آن سرمایهگذاری کند .به گزارش ایسنا،
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه
نوشــت :این میلیاردر کارآفرین که با داشتن
 ۹.۱درصد سهم ،دومین سهامدار بزرگ توییتر
است ،قصد دارد پیشنهاد خریدی را در  ۱۰روز
آینده عرضه کند و از بانک مورگان اســتنلی
برای تهیه ۱۰میلیارد دالر پول استفاده خواهد
کرد .ماسک که مدیرعامل شرکت خودروسازی
برقی تسال اســت ،مایل است در صورت لزوم
در برابر سهام فعلی خود وام بگیرد که در این
صورت میتواند چند میلیارد دالر بیشتر تهیه
کند .این شرکت شبکه اجتماعی هفته گذشته
طرح حقوق کوتاه مدت سهامداران معروف به
«قرص سمی» را برای حمایت از خود در برابر
پیشنهاد خرید ۴۳میلیارد دالری ایالن ماسک
به اجرا گذاشــت .منابع آگاه به رویترز گفتند:
شرکتهای ســرمایهگذاری خصوصی هم برای
مشــارکت در قرارداد خرید توییتر ابراز عالقه
کرده اند .شــرکت فناوری محــور  PEهفته
گذشــته با توییتر برای بررســی امکان خرید
که پیشنهاد خرید ماسک را به چالش خواهد
کشید ،تماس گرفت .شــرکت «آپولو گلوبال
منیجمنت» هــم در حال بررســی راههایی
برای فراهم کردن فاینانس برای هر قراردادی
است و آماده همکاری با ماسک یا هر خریدار
دیگری خواهد بود .بسیاری از سرمایه گذاران،
تحلیلگران و بانکهای ســرمایهگذاری انتظار
دارند هیات مدیره توییتر پیشنهاد ماسک را در
روزهای آینده رد کرده و آن را نامناسب اعالم
کنند .بر اســاس گزارش رویترز ،ارزش سهام
توییتر بعدازظهر روز ســه شــنبه  ۱.۶درصد
سقوط کرد و  ۴۷.۶۹دالر معامله شد که بسیار
پایینتر از قیمت ۵۴.۲۰دالر پیشنهادی ایالن
ماسک است.

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

کارگران باید به طور ویژه حمایت شوند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ،با بیان اینکه کارگران باید در روند
اجرای بندهای سیاستهای کلی تامین اجتماعی به طور ویژه حمایت
شوند ،گفت :مسئوالن باید با اجرای بندهای این سیاستها به منظور
ارتقا وضعیت رفاهی این قشــر که سرمایه مهم کشور هستند ،ورود
کنند که قطعا نتیجه آن ارتقا حوزه تولید و رونق اقتصادی کشــور
خواهد بود.علی بابایی کارنامی در گفتگو با خانه ملت ،در مورد نحوه
ورود مجلس برای تحقق سیاســتهای کلی تامین اجتماعی که از
ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شــده است ،گفت :یکی از

مشــکالتی که امروز پیش روی مردم قرار دارد تامین
رفاه اجتماعی است و تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی
از جمله شــاخصهایی هســتند که مردم دغدغه آنها
را داشــتند بنابراین الزم است ســاختارهای این حوزه
متناســب با انتظارات کنونی جامعــه تغییر پیدا کند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد:
این سیاستها باید سرلوحه اقدامات کمیسیونهای تخصصی مجلس
بخصوص اجتماعی قرار گیرند ،ضمن اینکه فراکسیون کارگری نیز

اجتماعی
به طور جدی تحقق مطالبات جامعه کارگری کشور را
از طریق اجرایی شــدن بندهای این سیاستها توسط
دستگاههای اجرایی پیگیری خواهد کرد.نایب رئیس اول
کمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسالمی،تصریحکرد:
هماکنون دولت باید در قالب ارائه لوایح مرتبط به منظور
رفــع خالءهایی که در حوزه عدالت ،حقوق اجتماعی و رفاهی وجود
دارد به این حوزه ورود پیدا کند همچنین تدوین برنامه هفتم توسعه
نیز باید به گونهای باشد که احکام مورد نیاز این حوزه را تامین کند.

آیا افزایش دستمزد باعث اخراج کارگران میشود

کاهشدستمزد امسالکارگران؟

«افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانههای
دســت راستی به قدری تکرار کردهاند که گاهی خود کارگران هم
باورشــان میشود که اگر دستمزدشــان افزایش پیدا کند به ضرر
آنهاست! کسانی که مخالفتشان را با افزایش دستمز ِد کارگران
به «علم اقتصــاد» ربط میدهند ،معتقدند که افزایش دســتمزد
نه تنها باعث افزایش قیمتها میشــود بلکــه با افزایش هزینهی
کارگاه ،کارفرمایان دست به تعدیل نیرو میزنند و تعداد بسیاری
کارگران خود را اخراج میکنند و در نهایت این به ضرر کارگران
از
ِ
افزایش دســتمزد ،بیشتر از
اخراج کارگران بابت
اســت.نگرانی از
ِ
ِ
نگرانــی کارفرمایان ِ
بابت
نمایندگان کارگران باشــد،
نگرانی
آنکه
ِ
ِ
ِ
رفتن ســود به جیبشــان و بهانهای بــرای مقاومت در برابر
کمتر
ِ
افزایش دستمزد است.
به گزارش ایلنا ،دســتمز ِد کارگران طی ســالها به همین بهانه،
بــدون توجه به نرخ ســبد معیشــت و تــورم تعیین شــده و این
وضعیت رفته رفته معیشــت مزدبگیران را نشــانه گرفته است .به
طوریکه با اســتناد به پژوهشــی که مرکز پژوهشهای مجلس در
مورد جمعیــت فقیر ایران انجام داده ،امروز به جایی رســیدهایم
که ۸۹درصد فقرای ایران کارگران و بازنشســتگان هستند.با این
اوصــاف اصــال دور از ذهن نبود که افزایش۵۷درصدیِ دســتمزد
واقعی ســبد
بــا وجود اینکــه همچنان فاصلهی بســیاری با نرخ
ِ
معیشــت دارد ،مورد اعتراض نماینــدگان کارفرمایی قرار بگیرد.
آنهــا بالفاصله بعد از تعیین دســتمزد  ۱۴۰۱هشــدار دادند که
این افزایش دســتمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد
اخراج
اخراج کارگران امری محتوم اســت.اما آیا نشــانههایی از
و
ِ
ِ
کارگران بعد از افزایش دســتمزد داشــتهایم؟ آیا میتوان ارتباط
مســتقیمی بین افزایش دســتمزد و اخراج کارگــران یافت؟ علی
اصالنــی (عضو هیئت مدیره کانونهای شــوراهای اســالمی کار
سراسر کشور) در پاسخ به این سواالت میگوید :هنوز نمیتوان در
مورد افزایش میزان اخراج کارگران در ســال جدید به طور قاطع
صحبــت کرد.خیلی از کارخانهها فعالیــت خود را از  ۱۵فروردین
ماه شروع کردهاند و تا لیست بیمه فروردین ماه به سازمان تامین

چرا هیچ یک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد
ِ
قیمت مواد اولیه حرف نمیزنند،
این افزایش
اما تا حرف افزایش دستمزد میرسد صدای
اعتراضشان بلند میشود؟ عدهای کارشان این
شده که در شبکههای مجازی دائم تکرار کنند
که افزایش دستمزد به ضرر تولید است ،اما
واقعیت این است که مشکالت کارفرمایان و
تولید را باید در جایی دیگر ُج ست
اجتماعی منتقل نشــود و اردیبهشــت ماه را نگذرانیم ،نمیتوانیم
در ایــن مورد صحبت کنیم .اما چیزی که ما میدانیم این اســت
که خیلی از کارخانهها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود
نیرو هم دارند.اصالنی معتقد است :مناقشه بر سر حداقل دستمز ِد
کارگران بیشــتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا
از دولــت بگیرند بنابراین نمیتــوان بهانههایی مثل تاثیر افزایش
دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.وی افزود :اگرچه ما قبول
داریم که هزینهی بنگاهها افزایش پیدا کرده است ،اما تاثیری که

افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینههای تولید
گذاشــته ،ناچیز اســت .به طور مثال هزینهی حاملهای انرژی از
دی ماه تا فروردین ماه افزایش قابل توجهی داشــته ،اما کدامیک
از کارفرمایان به این افزایش قیمتها اعتراض داشتهاند؟ چرا فقط
نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان میدهند؟اصالنی
ِ
قیمت تولیدات و خدمات اشــاره میکند و
همچنین بــه افزایش
میگوید :کارخانههای بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی
ندارنــد .اتفاقا افزایش دســتمزد به نفع آنهاســت چراکه قدرت
خریــد حقوقبگیران افزایش پیــدا میکند و تقاضــا برای خرید
بــاال مــیرود و این باعث رونق تولید محصــوالت و خدمات آنها
میشــود .به عالوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا
ِ
قیمت محصوالت
میکند و دســتمز ِد کارگران از همیــن افزایش
پرداخت میشــود .نمیتوان انتظار داشــت که هر سال قیمتها
افزایش پیدا کند ،اما دســتمزد کارگران افزایش نداشته باشد.قرار
جیب
نیســت همهی ســو ِد افزایش قیمت تولیدات و خدمات به
ِ
کارفرمایــان برود؛ اصالنــی با این جمله ادامــه میدهد :در مورد
بنگاههــا و کارگاههــای کوچک هــم باید بگویم کــه اگرچه بابت
افزایش دســتمزد ،فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد میشود،
اما در اینجا هم اول باید به افزایش قیمت محصوالت اشاره کنیم و
دوم اینکه برخی از این بنگاهها همین االن هم دستمز ِد واقعی به
کارگران نمیدهند .پس افزایش دســتمزد تاثیر چندانی بر اخراج
کارگــران ندارد.به گفتهی اصالنی؛ در حالی که قبل از عید قیمت
آرد کیلویی۴هــزار و ۸۰۰تومان بوده االن در بازار بدون فاکتور به
۱۱هزار و هشــتصد تومان رســیده و همچنین قیمت شکر بعد از
عید به ۱۹هزاروهشــتصد تومان افزایش یافته اســت.او میگوید:
ِ
قیمت
نمایندگان کارفرمایی در مورد این افزایش
چرا هیچ یک از
ِ
مواد اولیه حرف نمیزنند ،اما تا حرف افزایش دســتمزد میرسد
صدای اعتراضشــان بلند میشود؟ عدهای کارشان این شده که در
شــبکههای مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر
تولید است ،اما واقعیت این است که مشکالت کارفرمایان و تولید
را باید در جایی دیگر ُجست.

معضل ترافیک تهران با شعار حل نمیشود

با گذشت بیش از پنج ماه از تاکیدات مقام معظم رهبری برای حل
علمی معضل ترافیک در تهران ،پیگیریها از پلیس حاکی از آن است
که هنوز از سوی بســیاری از دستگاههای مسئول «اتفاق خاصی»
در این زمینه رخ نداده اســت مسئلهای که میتواند در آیندهای نه
چنــدان دور تهران را به پارکینگ تبدیل کند.به گزارش ایســنا۲۶،
آبان ماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری در دیدار با شماری
از نخبگان جوان و اســتعدادهای برتر علمی از ترافیک تهران انتقاد
کرده و فرمودند« :مســئله ِی ترافیک،یک مشکلی در زندگی است.
شما از یک گوشه تهران حرکت میکنید تا یک قسمت دیگر ،باید
یک ساعت ،یک ساعت و ربع سوار ماشین باشید با این گرفتاریها؛
خب این راه حل دارد؛ باید از طریق علم راه ّ
حل این را پیداکرد».پس
از این فرمایشــات بود که جلسات مختلفی در مورد ترافیک برگزار
شد و در این میان نیز پلیس از اولین دستگاههایی بود که جلسهای
اضطراری در این خصوص تشــکیل داد .جلسهای که ریاست آن بر
عهده سردار رحیمی ،رئیس پلیس تهران بود و روسای دیگر پلیس
تخصصی پایتخت از جمله راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و ...نیز
در آن حضور داشــتند .در این جلسه که در روز  ۲۸آبان ماه برگزار
شد ،استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت برای
تسهیل ترافیک تهران مورد تاکید قرار گرفت .همچنین تاکید شد تا
استفاده و بهرهگیری از ظرفیت سایر سازمانها به خصوص شهرداری
تهران برای کاهش ترافیک تهران در دستور کار باشد.
همراهیوهمافزاییجمعی،شرطحلمسئلهترافیک

در این جلسه همچنین بنا شد تا در کنار اقدامات صورت گرفته در
حوزه روانســازی ترافیک ،علل و عوامل افزایش ترافیک پایتخت و
راههای برون رفت از آن نیز در دســتورکار دفتر تحقیقات کاربردی
پلیس پایتخت بگیرد .سردار رحیمی در این جلسه البته این موضوع
را نیــز مورد تاکید قرار داد که «موضوع ترافیک نیازمند همراهی و
هم افزایی سایر سازمانهاست که در این زمینه وظایف سازمانهای
مختلف مشــخص و به آنها اعالم شده اســت که انتظار داریم همه
مســئوالن و متولیان امر پای کار بیایند تا شــاهد کاهش و حذف
دغدغه مردم در این حوزه باشیم .پلیس با همه توان تالش میکند
وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد ولی شکی نیست که حل
مسئله ترافیک نیازمند همراهی و هم افزایی جمعی است».او درباره
تاکیدات مقام معظم رهبری بر انجام اقدامات علمی برای حل مسئله
ترافیک نیز گفته بود« :کار علمی از سوی دفتر تحقیقات کاربردی
و پژوهشگاه ما برای راههای علمی برون رفت از وضعیت فعلی انجام
شــده و در حال انجام اســت .همچنین مــواردی از کارهایی را که
دســتگاههایمختلف باید بر حسب قانون انجام دهند تدوین کرده و
پس از پایان جلسه اضطراری برایشان فرستادیم».
نیازبهتصمیماتاساسیبرایحلمسئلهترافیکتهران

سردار سید کمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
در همــان ایام بــر انجام اقدامات اصولی بــرای حل معضل ترافیک
تاکیدکرد و گفته بود« :باید برای ترافیک تهران تصمیمات اساسی
گرفته شــود .همچنین باید کارهای اساســی در قانون هوای پاک

ســریعتر انجام شــود و خروج خودروهای فرسوده به طور جدی در
دســتور کار باشد».به فاصله چهار روز از فرمایشات و تاکیدات مقام
معظم رهبری ،سردار حسین اشتری ،فرمانده کل انتظامی کشور از
حل مشکل ترافیک سخن به میان آورد و در رزمایش طرح زمستانه
پلیــس نیز در این باره گفته بود« :مقام معظم رهبری در این دیدار
به موضوع ترافیک اشــاره و تأکید کردند که میتوان این موضوع را
از راههای علمی حل کرد .تقاضای ما از نخبگان کشــور این اســت
کــه به ما کمک کننــد تا ما بتوانیم طرحهای جدید را با اســتفاده
از تکنولوژیهــای روز بــرای کاهش ترافیــک و کاهش تصادفات و
جانباختگان اجرا کنیم .حل مشــکل ترافیک در شهرهای بزرگ و
تهران شدنی است و ان شاءاهلل نیروی انتظامی در ادامه مسیری که
با هوشمندسازی آغاز کرده بتواند با کمک دیگر دستگاههای مسئول
این مهم را انجام دهد».
ترافیکتهرانوردپایفاجعهمدیریتی

پس از این تاکیدات اما ،یا اقدام خاصی از سوی دیگر دستگاهها در
حوزه ترافیک انجام نشــده و یا اقدامات احتمالی موثر واقع نشــد و
وضعیت با همان روال سابق ادامه پیدا کرد ،تا اینکه اینبار با گذشت
بیش از  ۱۰۰روز و در تاریخ ۱۶اسفندماه که روزی بارانی بود ،تهران
بار دیگر در ترافیکی سنگین قفل شد .ترافیکی که شهرداری تهران
را مجبور به برگزاری جلســهای اضطراری برای بررسی موضوع کرد
و البته انتقادات برخی از اعضای شــورای شــهر تهران را نیز در پی
داشــت ،احمد صادقی ،رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند این
شــورا؛ ترافیک تهران در این شــب را یک فاجعه مدیریتی توصیف
کرد و در تذکری گفته بود« :ترافیک روزهای بارانی پایتخت شکل
پیچیدهتــر به خود گرفته و این نگرانی را بــه وجود میآورد که در
زمان وقوع بحرانی مانند زلزله چه اتفاقی در تهران رخ خواهد داد؟
لذا ضــرورت اتخاذ تدابیر الزم برای مقابله بــا روزهای بارانی و نیز
رفع مشــکل ترافیک با اســتفاده از روشهای علمی و فناوریهای
نوین بیش از پیش احساس میشود و امیدواریم مدیریت شهری در
دوره ششــم در این زمینه پیشگام باشد».صادقی در ادامه انتقادات
خــود از این رویه گفته بــود« :در خصوص موضوع ترافیک روزهای
بارانی بارها و بارها بحث شــده و تذکر داده شده ولی متاسفانه تا به
امروز نه تنها حل نشده بلکه پیچیدهتر شده است .متاسفانه ترافیک
روز گذشــته( ۱۶اسفند) یک فاجعه مدیریتی بود که باعث آزردگی
شــهروندان شــد .تذکر من به شــهردار تهران این است که بارش
باران و برف این روزها بایدیک مانور و تمرین دســتگاهها باشد برای
روزهای بحرانی نه اینکه خود تبدیل به بحران شــود ،در این روزها
ضرورت مدیریتیکپارچه شهری و هوشمندسازی اداره شهر به طور
قطع و یقین بیش از پیش احساس میشود .در این ایام صرفا چند
دســتگاه خدمت رسان نظیر معاونت خدمات شهری و پلیس راهور
وارد میشــود؛ در حالی که این کار نیاز به یک کار هماهنگ بزرگ
دســتگاهی دارد ،همانطوری که زمان بحران تشــکیل ستاد بحران
انجام میشود ،همه بایســتی نقش داشته باشند که ما به سالمتی
از بحران بگذریم».این اظهارات را شــاید بتــوان آخرین انتقادات از
وضعیت ترافیک پایتخت دانست و حتی ترافیک سنگین تهران در

کاهش روند شیوع بیماری کرونا در کشور

پیام طبرسی :فعال برای برداشتن ماسک زود است

عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت :فعال برای برداشتن ماسک
زود است بسیاری از کشورهایی که ماسک را برداشتند ،مجدد توصیه
به زدن ماســک میکنندبه گزارش برنا.،پیام طبرســی عضو کمیته
علمی ستاد ملی کرونا درباره سویه  XEدر ایران ،اظهار کرد :در ایران
تاکنون موردی را نداشتیم که به سویه  XEمبتال شده باشد و ممکن
هم در ایران باشــد اما گزارشی فعال نبوده است.وی درباره وضعیت
ویروس کرونا در کشور ،بیان کرد :در تهران وضعیت شیوع بیماری
روبه کاهش اســت و موارد ســرپایی و بستری خوشبختانه افزایش
نداشته بعد از پایان تعطیالت پیشبینی میکردیم که موارد سرپایی
و بســتری افزایش داشته باشد اما مشکلی ایجاد نشد.طبرسی ادامه
داد :در حال حاضر  ۵۴شهر قرمز است که عمدتا شهرهای کوچک
هستند و معیار مناسبی نیستند که بخواهیم بگوییم روند بیماری در

کشــور رو به افزایش است فعال در شهرهای بزرگ بخصوص تهران
روند روبه کاهش است و با معضل خاصی روبه رو نیستیم باید منتظر
باشــیم ببینیم که ســویه جدید میتواند باعث پیک جدید شــوند
یا خیر.عضو کمیته علمی ســتاد ملی کرونــا درباره وضعیت ابتالی
دانشآمــوزان ،گفت :آمار دقیقی هنوز در این باره منتشــر نشــده،
مدارس دایر است و بسیاری از دانشآموزان به مدرسه میرود دیگر
نمیشود مدارس را غیرحضوری کرد و باید دانشآموزان به مدرسه
بروند فعال موجی ایجاد نشــده رصد میکنیم که اگر مشکلی ایجاد
شد مدارس تعطیل شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کرونا
بــه بیماری بومی تبدیل خواهد شــد؟ تصریح کرد :این یک حدس
اســت و به این منظور که وضعیت بیماری از شــکل بحرانی خارج
شده و پیکهایی که داشتیم را دیگر نخواهیم داشت .بیماری کرونا

روزهای پایانی ســال  ۱۴۰۰هم چندان واکنش مسئوالن و مدیران
شهری را به دنبال نداشت.با آغاز سال  ۱۴۰۱اما تصمیم به بازگشایی
مدارس و دانشــگاهها ،بر بار ترافیکی اثر گذاشــت و موجب افزایش
حجم ترافیک معابر پایتخت به ویژه در ســاعات صبحگاهی شد ،به
طوری که ســردار محمدحسین حمیدی ،رئیس پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ از افزایش ۳۰درصدی ترافیک صبحگاهی در
معابــر پایتخت خبر داد و گفته بود« :همانطور که پیشبینی کرده
بودیم ترافیک صبحگاهی در معابر شــهر تهــران حدود  ۳۰درصد
افزایش داشت».با اعالم خبر افزایش حجم ترافیک تهران اما باز هم
خبری از اقدامات علمی برای حل مســئله ترافیک نشد و حتی در
اقدامی عجیب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصمیم به برگزاری
پرترافیکترین و شــلوغترین نمایشگاه سال یعنی نمایشگاه کتاب
در محــل مصلی تهــران گرفت .اقدامی کــه گرچه مخالفت صریح
پلیس راهور را درپی داشت ،اما سرانجام وزنه طرف دیگر سنگینتر
افتاد تا مجتمع نمایشگاهی شــهر آفتاب همچنان متروکه بماند و
خیابانهای منتهی به مصلی تهران در مرکز تهران در ایام برگزاری
این نمایشگاه در ترافیک سنگین غرق شود.در این شرایط و در حالی
که کارشناســان بسیاری از احتمال افزایش حجم ترافیک در روزها
و ماههای آتی سخن به میان آورده اند ،همچنان خبری از راهکاری
علمی بــرای حل این معضل که مورد انتقاد بســیاری از مردم هم
قرار دارد ،نشــده است .هنوز دستگاههای دیگری که پلیس بارها و
بارها به مســئول بودن آنها برای حل معضل ترافیک اشاره کرده یا
پــای کار نیامده و یا اثری از آنان دســت کم در میان افکار عمومی
دیده نشده است .حتی در جلسه شورای عالی ترافیک هم که پس
از هشت ســال در تاریخ ۲۳اسفند به ریاست رئیس جمهور برگزار
شــد ،براساس اخبار منتشره موضوع ترافیک مورد اشاره جدی قرار
نگرفت و موضوعاتی نظیر تصادفات رانندگی ،رعایت نکات ایمنی در
مسافرتها ،ایمنی و اســتاندارد خودروها ،آموزش به شهروندان و...
محور مباحث جلسه اول شورای عالی ترافیک بود.

گالیهپلیس:اتفاقخاصینیفتادهاست!

حاال با گذشــت بیش از پنج ماه از فرمایشــات رهبر معظم انقالب،
ایســنا آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاههای
مختلــف برای حل معضل ترافیک در تهران را از ســردار حســین
رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ پیگیری کرده است .او دراین
باره به ایســنا گفت« :انشااهلل که دستگاههای دیگر هم اقداماتی را
انجام داده و در واقع به وظایف خود عمل کنند .تا به این لحظه و تا
جایی که پلیس اطالع دارد ،اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده
اســت ».فرمانده انتظامی تهران بزرگ گالیه خود از کم کاری دیگر
دســتگاهها در ایــن حوزه را اینطور بیان کرد« :من به تمام دســت
اندرکاران در بخشهای مختلف عرض میکنم که با تبلیغات و شعار،
کاری پیــش نمیرود .باید مردانه بیاینــد پای عمل و در حوزههای
مختلف از جمله ترافیک ،آســیبهای اجتماعی و ...وســط میدان
باشند تا مشکل حل شــود .با شعار و دو تا حرف زدن ممکن است
بیست روز و یک ماه نتیجه بدهد اما بعدش مردم میبینند .پس همه
مسئوالن باید بیایند پای کار و اقدام عملی و اساسی انجام دهیم»
هیچ وقت محو نخواهد شــد عدهای بــه صورت خفیف میگیرند و
افرادی که بیماری زمینهای دارند دچار عوارض خواهند شد.طبرسی
درباره برداشــتن ماسک گفت :فعال برای برداشتن ماسک زود است
بسیاری از کشورهایی که ماسک را برداشتند ،مجدد توصیه به زدن
ماســک میکنند .تا زمانی که بیماری به مرحلهای برسد که نگرانی
همهگیری آن را نداشــته باشیم باید زدن ماسک و نکات بهداشتی
را رعایت کنیم.عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا درباره تزریق دز
چهارم واکســن کرونا ،خاطرنشان کرد :در مطالعاتی که در برخی از
کشورها انجام شــد دز چهارم اثر بیشتری در کاهش موارد مرگ و
میر و ابتالی شدید دارد در کشورهایی مثل آمریکا تزریق دز چهارم
برای باالی  ۵۰سال توصیه شده در ایران نیز فعال در بیماران نقص
ایمنی،یعنی بیمارانی که شــیمی درمانی میشوند و یا پیوند عضو
داشــتند توصیه شده اما مشکل ما در ایران این است که بسیاری از
افراد دز ســوم را هنوز تزریــق نکردند که بخواهیم درباره دز چهارم
صحبت کنیم.
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مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای ایران:

تاالبهاآخریناولویت
تامینحقابهنباشند

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای ایران گفت:
زمانی که تنش آبی در کشور رخ میدهد معموال
بخش کشاورزی ،شرب و صنعت در اولویت تامین
حقابه قرار میگیرند اما متاســفانه به رغم تأکید
قانون ،تاالبها در این روند در آخرین رده اولویت
هستند .مهری اثنی عشری در گفتگو با ایرنا افزود:
تاالبها اکوسیســتمهای حساســی هستند که
اگر به صورت پایدار مدیریت و حفاظت نشــوند،
مشــکالت زیادی برای طبیعت و انسان به وجود
میآید که گرد و غبار و تهدید ســالمت انســان،
معضالت اقتصــادی -اجتماعــی و از بین رفتن
زیستگاه پرندگان آبزی و کنار آبزی برخی از این
مشکالت است .وی تاکید کرد :در راستای حفاظت
از تاالب ها ،تامین حقابه نقش بسیار مهمی دارد
در واقع تامین حقابه محیط زیستی تاالبها یکی
از مهمترین بخشهای حفاظت از تاالبها است
که در این مسیر قانون تکلیف را روشن کرده و بر
اساس قانون حفاظت ،مدیریت و احیاء تاالبهای
کشور تعیین میزان نیاز محیط زیستی تاالبها
بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و تامین
آن بر عهده وزارت نیرو است .وی اظهارداشت :در
واقع یکــی از اصلیترین و اولین عنصر تاثیرگذار
بر روی سالمت تاالبها و حفظ کارکردهای این
حوضههای آبی از جمله فراهم کردن زیســتگاه
مناســب برای پرنــدگان آبزی این اســت که آن
تــاالب دارای آب کافــی و با کیفیت الزم باشــد
بنابراین اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست و
به طور خاص طرح حفاظــت از تاالبهای ایران
بتواند اقداماتی را در راستای تعیین حقابه تاالبها
مبنی بر اینکه میزان نیاز زیست محیطی هر تاالبی
چه مقدار آب اســت را انجام دهد و پیگیریهای
تخصیص آن را از طریق وزارت نیرو داشته باشیم
فعالیتهایی است که میتواند به حفاظت از تاالب
کمک کند .مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای
ایران ادامه داد :در ســالهای اخیر مطالعات نیاز
آبی تعداد زیادی از تاالبهای کشــور در سازمان
حفاظت محیط زیســت انجام شــده و این ارقام
حقابه تاالبها به وزارت نیرو ابالغ شــد چون این
وزارتخانه باید طبق قانون حقابهها را تامین کند.
وی درباره تاثیر خشکســالی ،شروع فصل گرما و
شدت تبخیر بر تاالبها گفت :به طور کلی با توجه
به کم بودن بارش در ســال آبی گذشته طبیعی
است که با شروع فصل گرما با مشکالت کم آبی در
تاالبها مواجه شویم و این میتواند باعث به خطر
افتادن تنوع زیســتی گیاهی و جانوری تاالبها
شود ،همچنین موجب بروز مسائلی مانند تشدید
گرد و غبارهای محلی و مسائلی از این دست که
میتواند جوامع محلی اطراف تاالب را تحت تاثیر
منفی قرار دهد ،میشــود .اثناعشری تاکید کرد:
نکتهای که وجود دارد این است که بحث نیاز آبی
باید جدی گرفته شود ،معموال مطالعاتی که در این
زمینه انجام میشود به ما سه گزینه میدهد مبنی
بر اینکه در شــرایط ترسالی ،نرمال و خشکسالی
برنامهای که برای تامین نیاز زیســتی تاالبی باید
داشته باشیم چقدر اســت؟ اگر بخواهیم حوضه
آبریز را به سطل آبی تشبیه کنیم ،مقدار مشخصی
آب در هر ســال در این ســطل داریم که باید به
صورت متناســب در بخشهای مختلف شــرب،
محیط زیست ،کشاورزی و صنعت تخصیص یابد،
اما متاســفانه در کشور ما اتفاقی که میافتد این
است که به محض اینکه ما با تنشهای آبی مواجه
میشویم اولین جایی که ضربه میخورد و حقابه
آن قطع میشــود محیط زیست است.وی اظهار
داشت :این در حالی است که وقتی تاالبی خشک
میشــود و گرد و غبار از آن به هوا بلند میشود؛
ضرر آن دوباره به صنعت ،کشــاورزی و ســالمت
بر میگردد متاسفانه اثرات بلندمدت معموال در
کشــور ما دیده نمیشود.اثناعشری درباره اینکه
در این زمینه قانون وجود دارد پس چرا آنطور که
باید اجرا نمیشود گفت :این امر مستلزم همکاری
بین بخشی است اینکه وقتی سیاست گذاریها
در بخشهای مختلف انجام میشــود باید به این
مسئله دقت شود و شاخصهای توسعه و عملکرد
در بخشهــای مختلف با حفظ منافع بلند مدت
محیط زیســت و تاالبها همخوانی داشته باشد،
گاهی اوقات خسارات ناشی از توسعههای صورت
گرفتــه در بخش صنعت و کشــاورزی بر محیط
زیســت کشور بســیار زیاد و جبران ناپذیر است
بنابراین بــرای حفاظت تاالبهــا و بهرهبرداری
بلندمدت از این زیست بومهای ارزشمند و تحویل
این امانت به نسلهای آتی ،مشارکت همه دست
اندرکاران و بهره برداران مورد تاکید است.

پلیس

مراقبجاعلینگواهینامههای
رانندگیباشید

رئیــس مرکز صدور گواهینامــه پلیس راهور
ناجا گفــت :اســتفاده از گواهینامههای فاقد
سابقه و جعلی ضمن پیگیری قانونی و ارجاع
مجرمین به مراجع ذیصالح قانونی به هنگام
وقــوع حوادث رانندگی مســتوجب تشــدید
مجازات خواهند شد.به گزارش سایت پلیس
راهور ،ســرهنگ احمــد کرمی اســد گفت:
در فضای مــجــازی تبلیغــات متعددی در
خصوص اخذ هزینه و صدور گواهینامه بدون
طی فرآیندهای قانونی مشــاهده میشود که
جاعلین براساس اطالعات شناسنامهای افراد
مبادرت به صدور گواهینامه جعلی مینمایند.
وی گفــت :بــا توجه بــه فرآیند سیســتمی
وهــوشــمند صدور گواهینامههای رانندگی
امــکان ورود و دسترســی افــراد غیرمجاز به
ســامانههای این مرکز غیرممکن است و پس
هـرگونه تبلــیغ در فضای مجــازی مبنی بر
امکـان صدور گواهینامه با داشــتن سابقه در
سیستم پلیس راهور غیرممکن است.

محیط زیست

باال بودن میزان
تولید پسماند در کشور

محمدی گفت :متاسفانه میزان تولید پسماند
در کشورما باالســت و از سوی دیگر تفکیک
پسماند نیز بســیار اندکتر از سایر شهرهای
دنیا صــورت میگیرد.به گــزارش آنا ،وحید
رضا محمدی اظهار کرد :به همین منظور در
این دوره از مدیریت شــهری توجه ویژهای به
موضوع تفکیک پسماند از مبدا و آموزشهای
مربوط به شهروندان صورت خواهد گرفت.وی
افزود :تهران به عنوان یکی از شهرهایی است
که گران اداره میشــود ،به طوری که یکی از
دالیل گرانی جمعآوری پسماند انتقال و دفع
آن است که با کمک اســتارتاپها میتوانیم
پســماندتر تولیــدی را کاهش داد.شــهردار
منطقه  ۲۲بیان کــرد ۱۵ :طرح از میان۱۰۵
طــرح شــرکتکننده در رویداد اســتارتاپی
پسماند و محیط زیست با رویکرد کارآفرینی
در شهر تهران به مرحله پایانی این رویداد راه
یافــت و با پایان یافتن مرحلــه نهایی داوری
و ارزیابــی طرحهای ارائه شــده در دبیرخانه
هوشمندســازی منطقه ،اختتامیه این رویداد
برگزار شد.

خبر

تغییر ساعات کاری ادارات
در ایام شبهای قدر

مطابق ســنوات گذشته زمان شروع به کار تمام
وزارتخانهها ،ســازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی در سراســر کشــور در روزهای نوزدهم و
بیست و ســوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت
تأخیر همراه است.مراکزدولتی شامل وزارتخانه
ها ،سازمان ها ،شرکتها و مؤسسات دولتی در
سراسر کشور با مصوبه هیئت وزیران در روزهای
نوزدهم و بیســت و ســوم ماه مبارک رمضان با
دو ســاعت تأخیر کار خــود را آغاز میکنند.به
گزارش ایرنا ،با توجه به فرا رســیدن شــبهای
قدر و ســوگواری مــوالی متقیان حضرت علی
(ع) ،بــه منظور توفیق هرچه بیشــتر در احیاء
و بهــره بــردن از ثمرات معنوی این شــبهای
پرفضیلت ،مطابق ســنوات گذشته زمان شروع
به کار تمام وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتها و
مؤسسات دولتی در سراســر کشور در روزهای
نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو
ساعت تأخیر همراه است.بر این اساس کارکنان
دســتگاههای اجرایی در روزهای پنجشــنبه و
دوشــنبه با  ۲ســاخت تأخیر در محل کار خود
حضور مییابند.
پوشش امنیتی مساجد توسط کالنتریها
در شبهای قدر

ســرهنگ نبیلو گفــت :گشــتهای انتظامی
پلیس پیشــگیری به صــورت  ۲۴ســاعته در
حال گشتزنی هستند و کالنتریها موظفاند
مســاجد اطراف خود را پوشــش امنیتی دهند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،سرهنگ نبیلو،
معاون اجتماعی پلیس پیشگیری تهران بزرگ
گفت :پلیس پیشــگیری در روزهای شــب قدر
آمادهباش صد در صد اســت و از افطار تا سحر
ماموران پلیس پیشــگیری در سراسر پایتخت
حضور دارند .به خصوص در مکانهای شــلوغ و
پرتردد از جمله مساجد ،امامزادهها ،حسنیهها و
محلهای پر تردد حضور نیروی پلیس به چشم
میخورد.

مکث

معلمی که برای تدریس
روزانه یک ساعت پارو میزند

«طــارق عچــرش» معلم جوان از روســتای
دورافتــاده «مقطــوع» از توابع شهرســتان
کارون اســت .روســتای «مقطــوع» بــا ۲۳
خانــوار و عدم دسترســی بــه اینترنت فاقد
راه زمینی اســت و با آب احاطه شــده است.
عچــرش با بیان این که  ۵ســال قبل کار در
آموزش و پرورش را از روســتای «عطیش»
آغاز کرده است ،گفت :دانشآموزان روستای
مقطــوع مجبور بودند برای حضور در کالس
درس با قایــق از آب رودخانه عبور کنند.به
گزارش میزان،وی با اشــاره به این که یکبار
قایق حامل دانشآموزان در رودخانه واژگون
شد ،افزود :خانوادههای دانشآموزان روستای
مقطــوع از آن پــس اجازه عبــور فرزندانش
از رودخانــه و حضور در مدرســه را ندادند.
عچــرش با تاکید بــر اینکه بــه دلیل عدم
حضــور دانشآمــوزان در مدرســه ،تصمیم
گرفتم کار تدریس ۱۸دانشآموزان روستای
مقطــوع را بر عهده بگیرم ،تصریح کرد :برای
رســیدن به روستا مقطوع و حضور درکالس
درس روزانــه باید مســیر رودخانه را با قایق
پــارو بزنــم.وی در ادامه خاطرنشــان کرد:
مدرسه روستای مقطوع در گذشته تنها یک
اتاق مخروبه داشــت که بــا کمک خانوادهها
و دانشآموزان روســتا ،کالس درس مدرسه
وضعیــت مطلوبتری پیدا کــرد .پس از آن
یکی از خیرین خوزستانی به نام حاج رحیم
کردونی ،مدرسه سه کالسه روستای مقطوع
را احداث کرد.
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اقتصادی

دولت

وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبر ساعت  21سیما:

برای اولین بار صورتهای مالی  ۳۱۳شرکت دولتی منتشر شد

سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبری
ساعت  ۲۱سیما از انتشار صورتهای مالی ۳۱۳
شرکت دولتی برای نخستین بار خبر داد و گفت:
با قرار گرفتن صورتهای مالی این شرکتهای
دولتی در سامانه کدال آنها در دسترس عموم
مــردم قرار گرفتــه و صاحبنظــران میتوانند
عملکرد آنها را نقد کرده و به افزایش کارآمدی
شرکتهای دولتی در آینده کمک کنند.
وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبری ســاعت
 ۲۱سیمای جمهوری اسالمی ایران و در پاسخ
به پرسشــی در خصوص تعداد شرکتهای زیر
مجموعــه وزارت امور اقتصــادی و دارایی که
تاکنون صورتهای مالی آنها منتشر شده است
گفت :اگر بخواهیم شرکتهای دولتی بهینه اداره
شــوند ،یکی از لوازم آن این است که مدیریت
آنها در یک اتاق شیشهای صورت گیرد ،به این
معنا که امکان نظارت عمومی بر عملکرد آنها
فراهم شــود و همه بتوانند تصمیمات غلط که
موجب ناکارآمــدی و یا خدای ناکرده به اتالف
منافع دولتی یا فســاد منجر میشــود را مورد
نظارت قرار دهند تا این آســیبها به کمترین
حد ممکن برسد.
دکتر خانــدوزی در ادامه افزود :حتماً نســبت
به شــرکتهای خصوصی یا شــرکتهایی که
در بورس در ســامانه کدال به شــکل مستمر
صورتهای مالی خود را منتشــر میکنند ،در
شرکتهای دولتی بیشتر محتاج این شفافیت
و بنابراین اداره بهینه اموال مردم هســتیم و در
همین راســتا در سال گذشته صورتهای مالی
شرکتهای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و
دارایی را شفاف کردیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد :بعد از آن اقدام و به
جهت اینکه این رویه جزو تاکیدات دولت محترم
بود از ســایر وزارتخانهها از جمله وزارت صمت،
وزارت نفت ،وزارت رفاه و ...خواسته شد که آنها
هم به این جرگه بپیوندند وبا تأکیداتی که ریاست
محترم جمهوری داشتند بنا شد که وزارت امور
اقتصادی و دارایی متکفل این امر شود.
خاندوزی در ادامه و با اشــاره بــه اینکه ،برای
نخســتین بار در روز جــاری صورتهای مالی
 ۳۱۳شــرکت دولتی دیگر از تمام وزارتخانهها،
در ســامانه کدال برای استفاده عموم مردم در
دسترس قرار داده شده است ،افزود :با این اقدام
صاحبنظران میتوانند عملکرد این شرکتها را
نقــد کرده و به افزایش کارآمدی شــرکتهای
دولتی در آینده کمک کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه شرکتهای دولتی

نیز بدانند که از این پس ،عملکرد آنها بیشتر
زیر ذره بین قــرار دارد ،اظهار داشــت :غیر از
بانکها و بیمه ایران و سازمان خصوصیسازی
و سازمان حسابرسی که زیرمجموعه خود وزارت
اقتصاد هستند تعداد بسیار زیادی از شرکتهای
دیگر در این مجموعه قــرار دارند که اطالعات
مالی آنها برای اولین بار منتشر میشود.
خاندوزی شرکتهای پاالیشگاه شازند ،راه آهن
جمهوری اســالمی ایران ،ایمیدرو (ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)،
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،سازمانهای
مناطق آزاد کشور از جمله کیش ،چابهار ،انزلی
و غیره ،شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی،
شــرکت صنایع پتروشیمی ،شرکت نفت فالت
قاره ،هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران را از
جمله شرکتهایی برشمرد که در این فهرست
قرار دارنــد در ادامه گفت :برای اولین بار امروز
فهرســت بسیار مطولی از شــرکتهای دولتی
اطالعاتشان در اختیار عموم مردم و صاحبنظران
قرار گرفت.
وزیر اقتصاد همچنین در پاســخ به پرســش
دیگری در خصوص اینکه آیا انتشار صورتهای
مالی شرکتهای دولتی یک رویه دائمی خواهد
بود یا این موضوع فقط برای یک بار اتفاق افتاده
است نیز گفت :باور دولت این است که اگر این
اتفاق مستمر باشد ،خواهد توانست بر مدیریت
شرکتهای دولتی اثر بگذارد ،چون اساساً غرض
ما از انجام یک کار صرفا نمایشــی نیست و بنا
داریم این اقدام کمککننده باشد.
خاندوزی بــا بیان اینکه شــفافیت باید ابزار و
وسیلهای در جهت تغییر و بهبود مدیریتهای
ناکارآمد در شرکتها باشد ،افزود :بر این اساس
به محض اینکه در تیرماه  ۱۴۰۱مجمع عمومی
شــرکتها برای صورتهای مالی ســال ۱۴۰۰
منعقد و نهایی شــد حتمــاً اطالعات تمام این
شــرکتها را برای سال مالی  ۱۴۰۰هم منتشر
خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در پایان افزود :البته باید عرض کنم
آنچه که در این فهرست وجود ندارد ،اطالعات
مربوط به چهار یا پنج شرکت دولتی و در واقع
به تعداد انگشت شــماری از شرکتهاست ،که
اطالعات آنها در راستای اهداف ضد تحریمی
کشــور بوده و بنابراین انتشــار آن دســت از
اطالعات اص ً
ال به مصلحت ملی نبود و این موارد
را با هماهنگی ریاست جمهوری کنار گذاشتیم
و در مورد سایر شرکتها این رویه انشااهلل ادامه
دار و پایدار خواهد بود.

مسکن

هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت

درحالی که ترمز افزایش هزینه وام مســکن در
سال جدید کشیده شده و هفته قبل هر برگ از
تسهیالت مسکن حدودا  ۷۸هزار تومان قیمت
داشــت ،قیمت این اوراق اکنون به بیش از ۹۰
هزار تومان نیز رســیده است .به گزارش ایسنا،
بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن
نشــان میدهد که هر برگ اوراق تســهیالت
مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال
گذشــته به ترتیب  ۹۵هزار و  ۴۰۰.۹۳هزار و
 ۹۰۰و  ۸۹هزار و  ۸۰۰تومان قیمت دارند .هر
برگ اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن در،
تیر ،مرداد و شــهریورماه سال گذشته با قیمت
 ۹۰هزار و  ۴۰۰.۹۲هــزار و  ۶۰۰و  ۹۲هزار و
 ۹۰۰تومان داد و ســتد میشود .همچنین این
اوراق در ماه مهر ســال  ۱۴۰۰.۸۹هزار و ،۷۰۰
در آبــان ماه  ۱۴۰۰.۹۲هزار و  ۵۰۰و در آذرماه
ســال  ۱۴۰۰نیز  ۹۱هزار تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مســکن در دی و بهمن سال
گذشته نیز با قیمتهای  ۹۳هزار و  ۷۰۰و ۹۶
هزار تومان معامله میشــود .این گزارش نیز بر
اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.
> قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی

بر این اساس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند
تا  ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند
که شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید
مسکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله میشود.
لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت
باید  ۴۰۰برگه تســهیالت مســکن خریداری
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۹۶هزار
تومانی ۳۸ ،میلیون و ۴۰۰هزار تومان میشود.

همچنین با در نظــر گرفتن  ۸۰میلیون تومان
وام جعاله که بــرای آن باید  ۱۶۰ورق به مبلغ
 ۱۵میلیون و  ۳۶۰هزار تومان خریداری کنند،
مجمــوع هزینه خرید اوراق بــه  ۵۳میلیون و
 ۷۶۰هزار تومان میرســد .زوجهای تهرانی نیز
برهمین اساس میتوانند تا سقف  ۴۸۰میلیون
تومان شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت
خرید مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان
وام جعاله دریافــت کنند؛ بنابراین زوجین باید
 ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که
هزینه آن  ۷۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان میشود
که همراه با هزینه  ۱۵میلیون و ۳۶۰هزار تومانی
وام جعاله که برای آن باید  ۱۶۰ورق تسهیالت
مســکن خریداری کننــد ،در مجموع باید ۹۲
میلیون و ۱۶۰هزار تومان پرداخت کنند.
> قیمت اوراق در سایر استانها

سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای
بــا جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها
به  ۱۶۰و بــرای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان
رسیده اســت که با توجه به اینکه مجردها باید
 ۳۲۰و متاهلهای ســاکن این شهرها نیز باید
 ۶۴۰برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند،
مجردها باید  ۳۰میلیــون و  ۷۲۰هزار تومان و
متاهلها نیز باید  ۶۱میلیون و  ۴۴۰هزار تومان
پرداخــت کنند .این وام برای مجردهای ســایر
مناطق شهری به  ۱۲۰و برای زوجین این مناطق
نیز به  ۲۴۰میلیون تومان رسیده است .بنابراین
مجردهــا باید با پرداخــت  ۱۱میلیون و  ۵۲۰و
متاهلها نیز بــا پرداخت  ۲۳میلیون و  ۴۰هزار
تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

بیمه

حضور مدیرعامل بیمه دی در آیین گشایش ساختمان جدید شعبه اصفهان

مدیرعامل بیمه دی با همراهی برخی معاونین
و مدیران ســتادی ،ســاختمان جدید شعبهی
اصفهان را افتتاح نمود.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛
در ایــن مراســم محمدرضا کشــاورز ،افتتاح
ساختمانهای جدید شــعب را گامی مؤثر در
ارتقاء قوهی سرمایهای شرکت قلمداد کرده و با
توجه به رعایت هویت بصری و افزایش ســطح
رفاه کارکنان در ســاختمانهای جدید ،توجه
به چنین مواردی را ،نشــانهی حرکت نظاممند
شرکت به ســوی تثبیت برند و تقویت حوزهی
منابع انسانی برشمرد.
مدیرعامل بیمه دی با اشــاره به دستآوردهای
اخیر این شــرکت در بخشهای سرمایهگذاری،
سودآوری ،رضایتمندی مشــتریان و توانگری،
بیان داشت؛ این توفیقات حاصل تالش بیوقفهی
همکاران ستاد و شــعب و نتیجهی هماهنگی
میان تمامی ارکان شــرکت اســت .وی با اشاره
بــه این کــه در حال حاضر ،بیمــه دی یکی از
معتبرترین شرکتهای صنعت بیمه است ،افزود؛

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

برای تداوم این افتخارات ،طی ساعتها تحقیق
و مطالعه ،موج تازهای از تصمیمات تحت عنوان
«منحنی دوم» تدوین و برنامهریزی شده تا بتواند
جهش شــرکت در عرصه کســب و کار ،خلق
تجربهی مشتریان و رضایتمندی بیشتر ایشان را
محقق سازد.
در ادامه محمدرضا کشاورز با تبیین استراتژیهای
جدید شرکت ،توجه ویژه به شبکهی فروش را،
قلب استراتژی بیمه دی در سال  ۱۴۰۱قلمداد
نموده و بیان داشــت؛ افزایش سطح اختیارات
شــعب ،دقت و توجــه بیش از پیــش به امور
نمایندگان و اعطاء تسهیالت به ایشان ،از جمله
اقداماتی است که به مرحلهی اجرا درخواهد آمد.
در خاتمهی این مراســم ،مدیرعامل بیمه دی
ضمــن آرزوی قبولی طاعات و عبــادات در ماه
پُرفریضهی رمضان ،این ماه را فرصتی کم نظیر
برای رشد و تعالی فردی برشمرده و تاکید نمود؛
ارتقاء معنوی ایــن ماه میتواند موجب مو ّدت و
ارتقاء زیســت اجتماعی و شــکوفایی شغلی و
حرفهای باشد.

بانک مرکزی اعالم کرد :در راســتای اجرای ردیف ۱
بند د -احکام تنظیمی تبصره  -۱۶تسهیالت تکلیفی
قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱کل کشور ،آمار مقدماتی
تســهیالت و تعهدات کالن (از بانکهایی که تاکنون
دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال  ۱۴۰۰مطابق
بند یاد شده منتشر میشود .به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی اعالم
کرد :بر اســاس بند یاد شده انتشار این اطالعات به صورت فصلی
بوده و طبعاً باید در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت

فهرست ابربدهکاران بانکهای دولتی و خصوصی منتشر شد

شفافسازی هرچه بیشتر اطالعات و آمار؛ این امر از
ماه جاری در دســتور کار بانک مرکزی قرار گرفته
است .گفتنی اســت ،اطالعات منتشر شده تنها به
منزله دریافت تســهیالت و تعهدات کالن از شبکه
بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون
مانده اصل تسهیالت  -بدهی غیر جاری قابل مشاهده است .شایان
ذکر است به استناد فصل اول ماده  ۱بند  -۸-۱آیین نامه تسهیالت
و تعهدات کالن موضوع بخشــنامه شــماره  ۲۴۲۵۵۳/۹۲تاریخ

 ،۱۶/۰۸/۱۳۹۲تســهیالت و تعهدات کالن« :به مجموع خالص
تسهیالت و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که
میزان آن حداقل معادل  ۱۰درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری
باشــد ،».اطالق میشود .الزم به ذکر است اطالعات مذکور ،اولیه
بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مســتمر کیفیت
آن در دست اقدام و پیگیری است .در پایان تاکید میشود تاکنون
اطالعات از  ۱۴بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت
اطالعات از سایر بانکها جدول مربوطه کاملتر میشود.

رونق بازار کلیه فروشی در افغانستان به دلیل گسترش فقر

هیچ پدری نمیخواهد کلیه پسرش را بفروشد!
بسیاری از افغانهایی که کلیه میفروشند با بدهیهای غیرقابل تسویهای دست و پنجه نرم میکنند .کلیهها هزاران دالر فروخته میشوند
و بیشتر مردم فقط با یک کلیه زندگی کنند

آفتاب یزد  -گروه اقتصادی :زمانی که جنگجویان طالبان در ماه
آگوســت هرات را تصرف کردند گل محمد در محاصره افرادی قرار
گرفــت که برای غذا و دارو به او پول قــرض داده بودند .آنان حتی
پیش از ســقوط شهر از او خواســتار پرداخت بدهیاش شده بودند.
او و همسرش به این نتیجه رسیدند که تنها یک گزینه دارند .آنها
به پســر ۱۵ساله خود خلیل احمد نگفتند که چرا او را از خانه گلی
حلبینشینشان به بیمارســتانی در نزدیکی خانه آورده اند .محمد
گفت« :اگر به او میگفتیم شاید موافقت نمیکرد».
به گــزارش فرارو به نقل از وال اســتریت ژورنال ،در بیمارســتان،
پزشکان کودک را تحت بیهوشی قرار دادند .سپس کلیه او را خارج
کردند .پدر و مادرش تنها برای پرداخت بدهی هایشــان کلیه را به
قیمت  ۴۵۰۰دالر فروختند .افغانها برای جان ســالم به در بردن از
یک بحران انسانی بیسابقه از زمانی که طالبان دولت مورد حمایت
ایاالت متحده را ســرنگون کردند و فروپاشی اقتصادی متعاقب آن
سرعت گرفته به اقدامات ناامیدکنندهای متوسل میشوند.
بر اســاس گزارش سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت ۳۹
میلیونی آن کشور اکنون با گرسنگی حاد مواجه هستند و  ۹۵درصد
آنان به اندازه کافی غذا نمیخورند .قیمت اقالم غذایی اساسی مانند
آرد و روغن از زمان تســلط طالبان افزایشی دو برابری داشته است.
بخشهای عمده اقتصاد افغانستان از کار ایستاده در حالی که جامعه
جهانی داراییهای خارجی افغانســتان را مسدود کرده ،تحریمها را
اعمال کرده و اکثر کمکها به آن کشور را متوقف کرده است.
برای کســانی که مایل هستند یک تجارت غیرقانونی ،اما به سختی
پنهان در هرات داشته باشند فرصتی فراهم شده است .دو شفاخانه
در آن شهر پیوند کلیه را انجام میدهند و افغانها را از سراسر کشور
جذب میکنند و ماهیانه  ۱۵تــا  ۲۰عمل جراحی انجام میدهند.
مسئوالن چشم خود را بر روی این موضوع بستهاند .خرید و فروش
اعضای بدن مانند بسیاری از کشورها در افغانستان غیرقانونی است،
اما دهها افغان برای تجارت به اینجا آمدهاند.
رئیس یکی از شــفاخانههای ارائهدهنده عمل پیوند کلیه در هرات
میگوید« :تعداد درخواستها برای پیوند کلیه در شش ماه گذشته
به طرز چشمگیری افزایش یافته است» .او میگوید  ۱۲بیمار از ۱۳
بیمــار فعلی آن از والیات دیگــر آمدهاند و همه آنان در ازای فروش
اعضای بدن خود پول دریافت میکنند .او میگوید که کارکنانش از
ایفای هر گونه نقشی در مبادله پول منع شده اند .بیمارستان حدود
 ۴۶۰۰دالر برای جراحی و  ۱۵۰۰دالر برای دارو دریافت میکند.
پیدا کردن فروشنده کلیه کار سختی نیست .تبلیغات فروش اعضای
بــدن بر روی دیوارها و تیرهای چراغ برق در هرات و دیگر شــهرها
نصب شــده اند .دالالن کلیه کارتهای ویزیت را توزیع میکنند تا
خریداران را با فروشندگان در تماس قرار دهند.
محمد از طریق یکی از بســتگاناش برای کلیه پسرش خریدار پیدا
کرده بود .او ســالها به عنوان کارگر ســاختمانی کار میکرد ،اما با
از دســت دادن کار او به صورت نســیه از مغــازه داران مواد غذایی
خریداری کرد و از همسایگان برای سیر کردن همسر و  ۱۲فرزندش
پول قرض گرفته بود.
زمانی که طالبان آماده حمله به هرات شدند طلبکاران او هر روز در
خانــهاش را میکوبیدند .محمد میگوید یک بار گروهی از مردان با
حربه دادن آب نبات کودک ۲ساله او را از در بیرون کشیدند و پیش
از این که او را رها کنند ســوار ماشــین خود کردند .آنان به محمد

گفتند که دفعه بعد اگر بدهیاش را پرداخت نکند پســرش را برای
همیشه با خود خواهند برد.
محمد و همســرش تصمیــم گرفتند که اگر نخواهنــد فرزندی از
فرزندانشان را بفروشند باید یک عضو آنان را به فروش برسانند .هر
دوی آنان برای پیوند عضو نامناسب بودند ،چون محمد سنگ کلیه
داشت و همسرش به دیابت مبتال بود .پسر بزرگ آنان روزی سه دالر
از جمعآوری پالستیک برای بازیافت درآمد کسب میکرد بنابراین در
امان ماند .تنها گزینه برای انتخاب «خلیل احمد» پسر دومشان بود.
محمد میگوید« :شــبی که تصمیم گرفتم خیلی گریه کردم .این
آخریــن گزینه بود .هیچ پدری در دنیا نمیخواهد کلیه پســرش را
بفروشد».
خریــدار تقریبا  ۴۵۰۰دالر برای کلیه خلیل پیشــنهاد داد .محمد
نمیتوانســت پسرش را خود به بیمارستان ببرد و عمویش را همراه
با او فرســتاد .خلیل میگوید که از زمان عمل جراحی احساس درد
میکند و به قدری از پا افتاده که نمیتواند با دوستانش بازی کند.
خلیل روی زمین خانه گلی پدر و مادرش نشســته بود در حالی که
خواهر و برادرش در بیرون با صدای بلند بازی میکردند او میگوید:
«پس از عمل من ضعیف شدم .من نمیتوانم راه بروم یا بدوم».
«ذبیح اهلل مجاهد» ســخنگوی طالبان «قاچاقچیان بینالمللی» را
متهم کرد که در پشــت تجارت کلیه در هرات هستند و به گفته او
دولت طالبان تمام تالش خود را برای جلوگیری از این موضوع به کار
میگیرد .او اذعان داشت که مردم افغانستان از روی ناامیدی اعضای
بدن خود را فروختهاند .مجاهد افزود« :مردم ما مشــکالت بســیار
زیادی دارند .یک دولت به تنهایی نمیتواند به همه این مشــکالت
رسیدگی کند .جامعه جهانی باید به ما کمک کند».
بســیاری از افغانها تمام عمر خود را در فقر سپری کردهاند فقری
که تحت حاکمیت طالبان عمیقتر شده است .برخی دیگر تا همین
اواخر وضعیت مالی خوبی داشتند ،اما به سرعت دچار فقر شده اند.
طبقه متوسط افغانستان در حال ناپدید شدن است« .شارلوت اسلنت»
دبیر کل شــورای پناهندگان دانمارک ،یک آژانس کمکرسانی در
کابل میگوید« :مردم در فقر فرو میروند و به کمکهایی نیاز دارند
که پیشتر هرگز به آن نیاز نداشتهاند».
بســیاری از افغانهایی که کلیه میفروشــند با بدهیهای غیرقابل
تسویهای دســت و پنجه نرم میکنند .کلیهها هزاران دالر فروخته
میشوند و بیشتر مردم فقط با یک کلیه میتوانند زندگی کنند.
«عبدالسالم» به مدت یک دهه صاحب یک تجارت متوسط بود که از
ایران سوخت و اقالم غذایی وارد میکرد و با دولت افغانستان قرارداد

میبست .زمانی که دولت آن کشور در ماه آگوست سرنگون شد سالم
با بدهیهای کالن تسویه نشده و یک تجارت در حال فروپاشی باقی
ماند و نزدیک به  ۶میلیون دالر به تامینکنندگان خود بدهکار بود.
او میگوید که پس از فروش تمام وســایل نقلیه و داراییهایش ۷۰
هزار دالر در داخل افغانســتان کم آورد و  ۳۰۰هزار دالر به تاجران
ایرانی بدهکار بود.
سالم میگوید« :طالبان به من گفتند تو ثروتمندی ،باید پول مردمی
را که به آنان بدهکار هستی پرداخت کنی من پیشتر  ۵۰۰۰۰افغانی
معادل حدود  ۵۷۵دالر را در یک شب خرج میکردم ،اما اکنون من
حتی  ۵۰۰۰۰افغانی در خانهام ندارم».
ســالم میگوید که افراد وابســته به طالبان یک بار او را در بزرگراه
ربودند و گردن و بدناش را با میلههای فلزی داغ سوزاندند به عنوان
مجازات برای قراردادهایی که با دولت قبلی مورد حمایت غرب منعقد
کرده بود .او زخمهایی را که بر دوش دارد نشان داد هرچند طالبان
گفتهاند کســانی که با دولت قبلی همکاری کردهاند مورد عفو قرار
گرفته اند .ســالم اخیرا با دو خریدار احتمالی کلیه تماس گرفت تا
بتواند پول کافی برای خروج از افغانســتان همراه با همسرش را به
دست آورد.
او در نهایت به این نتیجه رســید که هیچ گزینــه دیگری ندارد .او
میگوید« :من جراتاش را نداشتم ،اما اکنون آمادهام».
برای فقیرترین خانوادههای افغان حتی یک شوک اقتصادی متوسط
میتواند به مثابه یک فاجعه باشــد .نازنین مادر پنج فرزند در اواخر
دهــه  ۲۰عمرش کمتــر از یک دالر در روز از شســتن لباس برای
خانوادههای محلی درآمد دارد .شوهرش محمد معتاد به تریاک است
و قادر به کار نیســت .پسر ۱۲ساله آنان که مشکل گفتار دارد روزانه
 ۵۰سنت از جمعآوری زباله درآمد دارد.
ایــن زوج پیشتر  ۱۰۰۰دالر به مغــازه داران محلی بدهکار بودند.
سال گذشــته کل خانواده از جمله پدر محمد مبتال به کووید۱۹-
شدند .هزینههای پزشــکی افزایش یافت و سپس پدرش فوت کرد
و هزینههای مراسم خاکســپاری نیز باری اضافی بر دوش این زوج
گذاشت.
نازنین میگوید« :فروش کلیه همسرم گناه بود ،اما ما مجبور شدیم
این کار را انجام دهیم .کلیه او که توســط تریاک ویران شــده بود
و برای اهدا مناســب نبود» .ســود حاصل از فروش صرف پرداخت
بدهیها ،هزینههای مراســم تشییع جنازه و هزینههای درمانی این
زوج شــد که به تازگی از کووید رهایی یافته بودند ،اما نازنین نانآور
خانه را که از قبل دچار ســوء تغذیه بود ضعیفتر شده است .نازنین
در حالی که بچههایش از چاهی در حیاط آب میآورند و روی زمین
نشسته بود گفت« :سرم مدام میچرخد و حالت تهوع دارم».
رئیس شفاخانه در هرات میگوید که کلینیک او بیشتر از جراحی
بیماران سرطانی جراحی کلیه دارد« .غالمحسین» پس از آنکه یک
پزشک به او گفت کلیههایش از کار افتاده از والیت ننگرهار به هرات
آمد ۲۵ .روز طول کشید تا او بتواند فروشنده پیدا کند.
حســین در مورد اهداکننده کــه پس از مجبور شــدن به فروش
خواربارفروشی کوچک خود به پول نیاز داشت و بعد از عمل جراحی
به مالقات او رفت میگوید« :من حرفی برای تشکر از این مرد ندارم.
میدانم کــه او فقیر بود ،اما برای فروش کلیه شــهامت و فداکاری
زیادی الزم است .اکنون بیشتر نگران سالمتی او هستم تا سالمتی
خودم».

طی نامهای به معاول اول رئیس جمهوری؛

فوالدسازان بزرگ خواستار لغو عوارض صادرات فوالد شدند

تعدادی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده فوالد کشور در نامهای خطاب
به معاول اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار ،خواستار توقف
اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصوالت زنجیره فوالد برای
کار کارشناسی جامعتر و استفاده از تجربهها و نظرات متخصصان و
خبرگان و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران شدند و نسبت به اجرای
آن هشدار دادند.
به گزارش ایسنا ،در پی وضع عوارض صادراتی برای فوالد که به اعتقاد
فعاالن این صنعت ،نوعی ظلم مضاعف به فوالدسازان کشور است که با
هدف کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان وضع شده است ،تعدادی از
شرکتهای تولیدکننده فوالد در نامهای خطاب به احمد مخبر -معاون
اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد تنظیم بازار ،ضمن اشاره به برخی
مــوارد همچون تولید مازاد بر نیاز ،عرضه تمامی تولید در بورس کاال
و قیمت فوالد در کشــور خواستار توقف اجرای مصوبه وضع عوارض
صادراتی بر محصوالت زنجیره فوالد شدند.
در این نامه که توسط مدیران عامل شرکتهای ذوب آهن اصفهان،
فوالد خوزســتان ،مجتمع فوالد خراسان ،شرکت فوالد کاوه جنوب
کیش و مجتمع ذوب آهن پاسارگاد به امضا رسیده ،آمده است:
احتراماً طی این نامه که به امضای شــرکتهای تولیدکننده فوالدی
مذکــور با تولید حدود  ۹میلیون تن (بیش از  ۵۵درصد از کل تولید
شمش فوالدی کشور) با ســهم بیش از  ۱۰درصدی از بازار سرمایه
رسیده است ،در خصوص بخشنامه وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض
صادراتی بر محصوالت زنجیره فوالد ،توجه حضرتعالی را به موارد زیر
جلبمیکنیم:

* در شــرایطی که کشــورهایی همچون چین و ترکیــه با اعطای
مشوقهای صادراتی در تالشند جای خالی روسیه و اوکراین در بازار
جهانی فوالد را پر کنند و ایران نیز میبایست از این فرصت بهرهبرداری
حداکثری کرده و با توسعه صادرات فوالد ،منافع ملی خود را ارتقاء دهد؛
متاسفانه ستاد تنظیم بازار در اقدامی ناگهانی و غیر قابل پیشبینی و
بر اساس اطالعات ناصحیح واصله ،به منظور آنچه رفع نگرانی از کمبود
فوالد در بازار داخلی عنوان شــده ،تصمیم به وضع عوارض صادراتی
بسیار سنگین بر محصوالت زنجیره فوالد گرفته است ،حال آنکه:
 -۱تولید فوالد در کشور در حدود دو برابر نیاز داخلی است.
 -۲در حال حاضر بنا به الزام وزارت صمت ،تمامی محصوالت فوالدی
در بورس کاال عرضه میشوند.
 -۳پس از تامین نیاز داخلی در بورس کاال ،مازاد محصوالت فوالدی
که متقاضی ندارند ،جهت تامین مواد اولیه ،قطعات و تجهیزات مورد
نیاز کارخانهها در شرایط تحریمی و همچنین تامین ارز مورد نیاز کشور
صادر میشوند.
 -۴عالوه براین قیمت فوالد در بازار داخلی ایران ،توســط بورس کاال
تعیین میشود که ارزانترین قیمت در دنیاست و حتی از قیمت قراضه
جهانی نیز کمتر است.
لذا ضمن وجــود آمادگی کامل تولیدکنندگان فــوالد برای تامین
آهنآالت مورد نیاز نهضت ملی مســکن مورد تاکید دولت سیزدهم
و شــخص رئیس جمهوری ،اساساً نگرانی از کمبود فوالد در کشور با
قیمت مناسب مفهومی ندارد.
* بر این اساس و با توجه به تضاد آشکار چنین تصمیماتی با شعارهای

حضرتعالی در حمایت از بازار ســرمایه ،توسعه صادرات و حمایت از
تولید ،ما مدیران کارخانههای تولیدکننده فوالد کشور استدعا داریم
در راستای اهداف افق چشمانداز  ۱۴۰۴و تاکیدات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) مبنی بر توسعه صادرات غیر نفتی و جایگزینی معدن و
صنایع معدنی به جای نفت و همچنین تاکید رئیس جمهوری بر لزوم
پیشبینیپذیریرفتارهایدولتبرایفعاالناقتصادی،دستورفرمایید
اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصوالت زنجیره فوالد برای
کار کارشناســی جامعتر و استفاده از تجربهها و نظرات متخصصان،
خبرگان و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران متوقف شود.
خاطرنشان میشــود :در صورت اجرای مصوبه مذکور ،خسارتهای
جبــران ناپذیر از جمله کاهش صادرات و ارزآوری و بهتبع آن کاهش
تولید و اشــتغال در صنعت فــوالد و همچنین پیامدهای اجتماعی
نامطلوب ناشی از آن ،اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ضمنا تقاضا دارد جهت ارائه توضیحات تکمیلی و همچنین بهرهگیری
از رهنمودهای حضرتعالی ،وقت جلســهای جهت مالقات با مدیران
شــرکتهای تولیدکننده فــوالد و اعضای هیئت مدیــره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران تعیین و امر به ابالغ فرمایید.
شایان ذکر است ،پیش از این انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز از وزیر
صنعت ،معدن و تجارت خواست تا وضع عوارض صادراتی زنجیره فوالد
لغو شود .انجمن مذکور در درخواست خود از وزیر صمت ،اخذ عوارض
صادراتی محصوالت زنجیره فوالد را در چنین شرایطی ظلم مضاعف
به فوالدســازان ایرانی دانست و متصور است که هدف اصلی از وضع
عوارض صادراتی ،صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است.

کسری برق در شهرکهای صنعتی چقدر است؟

به گفته معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی،
در حــال حاضر  ۱۰هزار و  ۷۰۰مگاوات برق در شــهرکها تامین
شده و برای امسال و سال آینده حدود  ۲۵۰۰مگاوات کسری وجود
دارد .فتحعلی محمدزاده در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال انعقاد تفاهم نامه
بــا وزارت نیرو برای عملیاتی کردن بند (و) تبصره  ۱۵قانون بودجه
سال  ۱۴۰۱کل کشور در خصوص تولید برق از طریق مولدهای تولید
پراکنده و خود تامین است گفت :از این راه بخشی از برق مورد نیاز
واحدهای صنعتی تامین خواهد شد .به گفته وی عالوه بر مشوقهای
قانونی موجود در بند یاد شده ،سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران هم مشوقهایی در زمینه واگذاری حق انتفاع از زمین

برای استقرار این نوع فعالیت در داخل شهرکهای صنعتی در نظر
گرفتهاند .معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
بــا بیان اینکه در حال حاضــر  ۷۳۲مگاوات مولد تولید خود تامین
( )DGو مولدهای تولید پراکنده ( )CHPدر شهرکهای صنعتی
نصب شده ،اظهار کرد :در حال حاضر  ۱۰هزار و  ۷۰۰مگاوات برق در
شهرکها تامین شده و کسری ضروری برق برای سالهای  ۱۴۰۱و
 ،۱۴۰۲با در نظر گرفتن بهرهبرداری از طرحهای با پیشرفت فیزیکی
باالی  ۵۰درصد طی ســال جاری و ســال بعد و همچنین فعالیت
واحدهای فعال فعلی  ۲۵۰۰مگاوات است که بخشی از آن از طریق
 CHPو  DGقابل تامین است .وی درباره پیشبینی احتمال اعمال
خاموشی برق در شــهرکهای صنعتی نیز گفت :با توجه به اینکه

عمده واحدهای صنعتی داخل شهرکهای صنعتی واحدهای کوچک
و متوســط هســتند که در مقابل قطعی برق به شدت آسیبپذیر
هستند ،در حال رایزنی و برنامه یزی با مجموعه وزارت نیرو هستیم
کــه هرگونه اعمال محدودیت در مصرف بــرق با برنامهریزی قبلی
صورت گیرد تا واحدهای صنعتی مســتقر ،آمادگی بیشتری داشته
باشند و خسارت آنها به حداقل ممکن برسد .معاون فنی سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین تاکید کرد که
این سازمان در حال پیگیری است تا با اخذ مصوبه از هیئت وزیران،
اعمال محدودیت و خاموشــی برق در شهرکها و نواحی صنعتی را
با توجه به گستردگی فعالیتهای صنعتی و آسیبپذیر بودن آنها،
مانند سال قبل مستثنی کرده یا به حداقل ممکن برساند.

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

فرهنگی

پرفروشترین فیلم اکران نوروز قاچاق شد

سیاستسازمانسینمایی؛سکوت!

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :باز هم قاچاق فیلمهای ســینمایی
در حــال اکران و بازم ضرر و زیان شــدید اقتصادی که نصیب تمام
فعاالن حوزه هنر هفتم میشود ،این بار اما در سال جدید و در میانه
ماه رمضان ،ســانس ســاعت  ،۱۶در یکی از مهمترین پردیسهای
ســینمایی تهران و در حالی که به لطــف فروش بلیتهای نیم بها
اتفاقاً سالن سینما مخاطبان قابل توجهی دارد ،متصدی سالن تنها
نگاه اجمالی به بلیتها میاندازد و میگوید هر کجا که دوست دارید،
بنشینید .در طول  ۱۲۰دقیقه زمان نمایش هم هر مخاطبی که در
میانه فیلم به ســالن میرســد خودش در گوشهای صندلیای پیدا
میکند و مینشیند ،متصدی سالن حتی آنها را تا شماره صندلی
درج شده روی بلیت راهنمایی نمیکند و تا پایان فیلم هیچ نظارتی
صورت نمیگیرد ،حاال شما میتوانید به راحتی گوشی موبایل خود
را دربیاوریــد ،حتی روی چهارپایههای مخصوص گوشــی بکارید و
صفــر تا صد فیلم را بیآنکه مزاحمی داشــته باشــید و بدون آنکه
اســترس و اضطراب لو رفتن مزاحم کارتان شود ،تصاویر روی پرده
را ضبط کنید و این فرایند یعنی قاچاق فیلم! این یعنی بر باد رفتن
سرمایه سرمایه گذاران آن اثر.
گرچه حاال ســینماهای کشور در این سالهایی که در حال تبدیل
شدن به پردیسهای سینمایی هستند و به بهروزآمدترین امکانات
مجهز میشــوند اما به نظر میرســد دوربینهای مداربســته هنوز
آنچنان که باید کارکردی ندارند و یا دست کم مدیران سینما اصرار
و تاکیدی بر اســتفاده از آنها ندارند ،این را میشود از قاچاق فیلم
«علفزار» در همین  ۲ماه گذشــته و در بســتر مهمترین رویداد و
ماراتن سینمایی یعنی جشنواره فیلم فجر دریافت ،تنها دقایقی بعد از
برگزاری اختتامیه جشنواره و در حالی که مدیران سازمان سینمایی
یک به یک و در پوزیشــنهای مختلف در حال گرفتن عکسهای
دسته جمعی برای باقی ماندن در خاطرات و یادگاریهایشان بودند،
نســخهای پردهای و البته ناقص از «علفزار» در شبکههای اجتماعی
دست به دست شد تا بعد از پایان یافتن تشریفات عکاسی همزمان
مســعود نقاش زاده دبیر این رویداد و محمد خزاعی رئیس سازمان
ســینمایی در میان خبرنگاران حاضر شوند و وعده پیگیری ماجرا
را بدهند اما بعد از گذشــت دو ماه هنوز که هنوز است نه مبدا این
قاچاق و نه حتی چگونگی این انتشار غیرقانونی تشریح نشده و هیچ
برخورد قضائی هم صورت نگرفته اســت ،تا ایــن وعده هم جاگیر
شود در میان دیگر وعدههای عملی نشده این سازمان؛ سازمانی که
متولیانش ،شأن پاسخگویی برای خودشان قایل نیستند ،گفتگویی
رســمی جز با رسانه نزدیک به دولت ندارند و کمتر تن به مصاحبه
میدهند!
گرچه غول قاچاق فیلمها پیش از فراگیری بیماری کرونا سر برآورد

شــده «علفزار» ناقص بود اما به همین روش ضبط شــده و انتشار
پیــدا کرده بود و این یعنی یــک زنگ خطر ،زنگ خطری که البته
پیــش از این نواخته شــده بود اما راه حلی عملی دســت کم تا به
اینجای کار از سوی مسئوالن سازمان سینمایی ارائه نشده و پس از
موضعگیریهای لحظات ابتدایی تا قاچاق فیلم بعدی به فراموشی
ســپرده میشود .به نظر میرســد در صورت عدم جلوگیری از این
روش ،هیــچ فیلم دیگــری در زمان اکران عمومــی از خطر قاچاق
مصون نمیماند.
> سکوت سازمان سینمایی و صیانتی که نیست!

و همه تالشهای چند ســاله سازمان سینمایی برای صیانت از آثار
به کناری گذاشته شــد اما انتشار غیرقانونی آثار بیشتر معطوف به
فیلمهای بارگذاری شــده در پلتفرمها میشد ،نکته دیگر این است
که با توجه به تجهیز سینماها فیلمبرداری از روی پرده روندی بود
که خیلی وقت بود منسوخ شده بود اما به نظر میرسد حاال دوباره
باب شده است.
حاال اما با گذشت کمتر از دو ماه از اکران نوروزی ،دو فیلم مطرح این
ترکیب در حال دست به دست شدن در کانالهای تلگرامی هستند.
فیلم سینمایی «سگ بند» ســاخته مهران احمدی که بالغ بر ۲۴
میلیارد تومان فروش داشــته و اتفاقاً یکی از امیدهای سینماداران
برای گرم نگه داشــتن گیشــهها بوده ،یکی از فیلمهایی اســت که
نســخه قاچاق شــده آن در اختیار اعضای کانالهای تلگرامی قرار
گرفته ،نسخه منتشر شده هرچند از روی پرده ضبط شده است اما
از ابتدا تا انتهای فیلم را با کیفیتی نسبتاً مناسب ارائه میدهد ،عامل
این قاچاق همانطور که در ابتدای همین گزارش اشاره شد بیآنکه
استرســی داشته باشــد فیلم را با دوربینی ثابت ضبط کرده است و
کمترین تکانی را در طول  ۹۰دقیقه فیلم نمیبینید.
> خطری در کمین همه فیلمهای اکران

دیگر فیلمی کــه به همین روال در شــبکههای اجتماعی در حال
انتشــار است ،نســخه پردهای فیلم ســینمایی «روز صفر» ساخته
ســعید ملکان اســت که اتفاقاً این فیلم هم این روزها در سینماها
با اقبال مخاطبان مواجه شده ،نسخه منتشر شده به لحاظ کیفیت
اما متفاوت از «ســگ بند» است و مخاطبان را راضی نمیکند و به
دلیل تصویربرداری با تلفن همراه و حرکت بیش از اندازه تصویر قابل
تماشا نیســت ،با این حال همین موضوع هم میتواند روی فروش
فیلم تاثیر بگذارد.
دقیقاً همان اتفاقی که برای «علفزار» رخ داد ،با آنکه نســخه قاچاق

«آنچه ما میدانیم و در جشنواره دنبال میکنیم ،معرفی سینماهای
خاطی به اداره نظارت و ارزشــیابی اســت .چه این تخلف در زمینه
فروش بلیت و احترام به مخاطب باشد ،چه در مسائل دیگر .اینها در
تنظیم مناسبات آنها در آینده مؤثر خواهد بود .اگر سینمایی حقوق
صاحبان آثار را رعایت نکند ،گزارشهای آن را به سازمان سینمایی
اعالم میکنیم و قطعاً اداره نظارت و ارزشــیابی بهصورت جدی آن
را پیگیری خواهند کرد ».این وعده مسعود نقاشزاده دبیر چهلمین
جشنواره فیلم فجر درباره پیگیری سرانجام انتشار غیرقانونی فیلم
ســینمایی «علفزار» بود.به فاصله چند دقیقه از اظهارات او ،محمد
خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی هم مقابل دوربیــن برنامههای
ســینمایی صدا و ســیما قرار گرفت و بیان کرد« :ایــن موضوع را
کمیته حراســت سازمان ســینمایی پیگیری میکند؛ این بخش از
فیلم «علفزار» روی سه پایه جلوی پرده یکی از سینماها ضبط شده
است که باید مشخص شود سینمای نمایشدهنده کدام سینما بوده
است .».وعده دیگری که به وعده قبلی ضمیمه شد تا نتیجهاش تا به
این لحظه «هیچ» باشد .این در حالی است که لزوم برخورد قضائی با
متخلفان و انتشار گزارش رسانهای آن اجتناب ناپذیر است.
همه اینها در حالی است که سازمان سینمایی در دل خود ستادی
تحت عنوان «ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار
سینمایی و ســمعی و بصری» دارد ،شــورایی که البته در واکنش
بــه اتفاقات اخیر خروجیای نداشــته ،و حتی ادامه حیاتش هم در
مدیریت جدید سازمان سینمایی در هالهای از ابهام است و مسئوالن
ســینمایی در پیگیری رسانهها پاسخی ارائه نمیدهند .ستادی که
البته میتوانست بازدارنده باشد.
به گزارش مهر ،در کنار همه اینها باید به نقش صنف سینماداران هم
اشاره کرد که اصلیترین بازوی اجرایی ممانعت از قاچاق فیلمها در
شرایط فعلی محسوب میشوند و به نظر میرسد مدیریت سینماها
مسئولیت مستقیم در قبال نسخههای منتشرشده از فیلمهای روی
پرده دارند.

بن افلک و مت دیمون همبازی میشوند

«هارلو» در گالری «ایوان»

بن افلک و مت دیمون یک بار دیگر در یک پروژه همکاری میکنند و این بار قرار اســت آنها داســتان
ســونی واکارو یکی از مدیران اجرایی شــرکت تولید کفش نایکی را در یک فیلم ســینمایی محصول
آمازون استودیوز و اسکایدنس اسپورتس تعریف کنند .افلک فیلم را کارگردانی میکند ،فیلمنامه آن را
مینویسد ،در آن بازی میکند و تهیهکننده آن هم خواهد بود .دیمون دیگر ستاره این فیلم خواهد بود
و در پروسه نویسندگی و تهیهکنندگی آن همکاری دارد .شرکت مندلی پیکچرز به رهبری پیتر گوبر
و جیسون مایکل برمن هم تهیهکننده دیگر آن خواهد بود .دیمون نقش واکارو را بازی میکند و افلک
در قالب شخصیت فیل نایت ظاهر خواهد شد که همموسس نایکی بود .داستان فیلم درباره تالشهای
سخت نایکی برای امضای قراردادی با مایکل جوردن ابرستاره بسکتبال در دهه هشتاد میالدی است.
آن موقع این اتفاق غیرممکن به نظر میرســید اما به خاطر تالشهــای واکارو ،در نهایت این قرارداد
تبدیل به مهمترین رابطه بین یک ورزشکار و یک برند ورزشی شد .این قرارداد همچنین راهانداز صنعت
معاصر جهانی چند میلیارد دالری کفشهای اسنیکر شد و جنبههای تجاری بسکتبال را هم به شدت
گسترش داد .داستان فیلم متمرکز بر تالشهای واکارو برای امضای قرارداد خواهد بود .در این سفر او
با والدین جوردن و مخصوصاً مادر قدرتمند و پویای او و همچنین مربیها ،مشاوران و دوستانش مواجه
میشود .جوردن شخصیتی خواهد بود که در تمام طول فیلم بر فراز آن حضور خواهد داشت اما هرگز
دیده نمیشود ،حتی در حالیکه واکارو با نزدیکترین افراد زندگیاش مالقات میکند .به گزارش مهر
به نقل از هالیوود ریپورتر ،این نخستین باری است که افلک فیلمی با نقشآفرینی دوست دیرینهاش
دیمون را کارگردانی میکند .آنها برای نوشتن فیلمنامه «ویل هانتینگ خوب» به کارگردانی گاس ون
سنت که خودشان در آن بازی هم کرده بودند برنده جایزه اسکار شده بودند .آنها همچنین در «آخرین
دوئل» سال گذشته به کارگردانی ریدلی اسکات کنار هم نقشآفرینی کرده بودند.

نمایشگاه آثار حجمی مجید گوران با عنوان «هارلو» در گالری ایوان برپاست .گوران با بیان اینکه ۲۲
اثر در این مجموعه به نمایش درآمده که با استفاده از فلز ساخته شدهاند گفت :در این نمایشگاه چهار
مجموعه مختلف از آثار من به نمایش درآمده است که هر کدام در مقطع زمانی متفاوتی ساخته شدهاند.
گوران ادامه داد :من خیلی رها کار میکنم و در لحظه شروع کار بدون اینکه فکر و ایدهای داشته باشم
شروع به ساخت اثر میکنم و پس از آنکه فرمی از آن خارج شد به این فکر میکنم که چه دغدغهای
داشتم که باعث شکلگیری این اثر شده است .در هر دوره کاری موضوعات مختلفی بوده که بر آثارم
تأثیر گذاشته است ،به عنوان مثال زمانی دغدغه انسان و طبیعت داشتم و زمانی دیگر موضوع آثارم زن
بوده است .او با بیان اینکه برای کارش اتود نمیزند گفت :عقیده دارم اصل اثر همان اتود است و همه
فکر و احساس من در همان اثر اولیه پیاده میشود ،بنابراین مستقیم با فلز شروع به کار میکنم .ممکن
است بارها آن را خراب کنم و دوباره بسازم تا به نتیجه برسم .گوران با اشاره به فرمهای منحنی که در
آثارش وجود دارد گفت :در وجود هر مرد یک بخش زنانه و در وجود هر زن یک بخش مردانه وجود دارد
که بعضی از افراد این بخش را آشکار میکنند و بعضی دیگر آن را پنهان میکنند .این لطافت و خطوط
منحنی که در آثار من وجود دارد نیز برگرفته از همین بخش زنانه وجودم است .در عین حال این لطافت
و نرمی با خشکی و خشونت عنصر فلز تضاد دارد و به این ترتیب پارادوکسی میان متریال و فرم به وجود
آمده است .گوران به هنرآنالین گفت :ذهن من همیشه در حال کار کردن است و تصویرهایی به ذهنم
میآید که آنها را شکل داده و چیدمان میکنم .وقتی شروع به کار میکنم آنچه در ذهنم وجود دارد
شکل میگیرد و مسیری را ایجاد میکند که در آن پیش میروم .او با بیان اینکه سوژه آثارش انسان،
حیوان و طبیعت هستند ،گفت :میخواستم نشان دهم که ما از هم جدا نیستیم بلکه فقط اسم ما فرق
میکند .نمایشگاه آثار حجمی مجید گوران تا  ۹اردیبهشت در گالری ایوان برپاست.

«عنکبوت» آنالین شد

فیلم ســینمایی «عنکبــوت» بــه کارگردانی ابراهیــم ایرجزاد،
نویســندگی اکتای براهنــی ،تهیهکنندگی جــواد نوروزبیگی و
سرمایهگذاری محمدصادق رنجکشان از شامگاه  ۳۰فروردین ماه
به اکران آنالین پیوســت و نمایش خود را در پلتفرمهای فیلیمو
و نمــاوا آغاز کرد .همچنین همزمان با اکران آنالین که تا ســی
شــب ادامه دارد ،از جدیدترین پوستر این اثر با طرحی از عرفان
بهکار رونمایی شد .به گزارش ایرنا ،عنکبوت درباره یکی از قاتالن
زنجیرهای دهه هفتاد است که در شهر مشهد چندین زن خیابانی
را به قتل رساند.

پایان ضبط «زیر همکف»

فیلمبــرداری فیلم ســینمایی «زیر همکف» به پایان رســید و
این پــروژه ســینمایی وارد اجرای مراحل فنی شــد .فیلم «زیر
همکــف» کــه به چالشهــای زندگــی زوج جوانی اشــاره دارد
کــه برای بهبود بخشــیدن به زندگی خودشــان قصد مهاجرت
دارند ســعی کرده تا با بررســی زیر الیههــای موضوع مهاجرت،
مخاطبیــن را با این زوج همراه کند .بــه گزارش برنا ،محمدرضا
غفــاری ،مرجان اتفاقیان ،مهدی رکنی و مرجان قمری بازیگران
اصلــی این فیلم بــه نویســندگی و کارگردانی مهــدی کریمی
هستند.

«مکبث» به مولوی رسید

نمایش «مکبث» به نویســندگی سارا ســمیع زاده (با نگاهی به
نمایشــنامه ویلیام شکســپیر) و کارگردانی علی کوزهگر در تاالر
مولوی اجرا میشــود .محمدهادی غضنفری ،ناعمه علمی نژاد و
دنیز خاطری در این نمایــش به ایفای نقش میپردازند .نمایش
«مکبث» کــه اولین تجربه اجــرای کارگردانش اســت از تاریخ
 ۱۸اردیبهشــت در ســالن اصلی تــاالر مولوی ســاعت ۲۰:۳۰
روی صحنه مــیرود .به گزارش ایســنا ،عالقمنــدان میتوانند
با مراجعه به ســایت تیوال از  ۵اردیبهشــت بلیت این نمایش را
خریداری کنند.

آثار موزه هنرهای معاصر تهران شناسنامهدار میشوند

عبادرضا اســالمی با بیان این مطلب اظهارداشــت :سرمایه اصلی
مــوزه هنرهای معاصــر تهران ،هنرمندان اســت و ما قصد داریم
فضایی فراهم کنیم تا دیدگاههای هنرمندان در مدیریت موزه به
صــورت معناداری تجلی یابد ،بــا همین هدف پس از ماه مبارک
رمضان ،سلسله نشستهایی با گروههای مختلفی از هنرمندان با
ســالیق گوناگون تشکیل میدهیم و شنونده آرا و راهنماییهای
آنــان خواهیم بود .وی گفت :ما پس از سلســله نشســتهایی با
هنرمندان ،شورای هنری مشــورتی موزه هنرهای معاصر تهران
را در دســتور کــار قــرار میدهیم و پس از مشــورتهای هنری
همــه نمایشــگاهها و رویدادهــای موزه را با هدایت این شــورا و
مشــاوران که به جامعه هنری معرفی خواهند شد ،پیش خواهیم
برد .اســالمی افزود :یکی از مهمتریــن دغدغههای جامعه هنری
سامانیابی گنجینه موزه و تکمیل فرایند شناسنامهدارشدن همه
آثار این گنجینه اســت ،با کمک و همراهی دوستانی که این امر
مهم را با دقت و وســواس پیش برده بودنــد این کار خیلی زود،
مجدد از سر گرفته میشود و حتماً از نمایندگان هنرمندان نظیر
انجمنهای هنری دعوت خواهیم کرد از این فرایند دیدن کنند و
به روز در جریان این امر مهم باشند .رئیس موزه هنرهای معاصر
تهران بیان کرد :متاسفانه مدتهاست سایت موزه هنرهای معاصر
تهران وجود خارجی ندارد و پیگیریهای ما بدین جا رســید که
کاری هم برای برنامهنویســی سایت انجام دهیم ،مقدمات قانونی
این امر هم فراهم شــده اســت ،تا با راهاندازی ســایت ،کارهای
گنجینه در معرض دید و تماشــای عالقهمندان قرار گیرد .حتماً
در ایــن مهم به مباحث روز مانند نمایش آنالین نمایشــگاههای
موزه ،بخش خبری بــه روز ،ارائه تحلیلها و گزارشهای دلخواه

جامعه هنری توجه خواهد شد .وی اظهارداشت :در همین راستا
فضای رســانهای پیرامون موزه ارتقا خواهــد یافت تا آثار هنری
کــه در موزه هنرهــای معاصر تهــران به نمایــش درمیآیند به
بهترین شــکل دیده شوند از جمله فضای اینستاگرام موزه شاهد
تغییرات مثبت خواهد بود تا گالیههای هنرمندان مرتفع شــود.
اســالمی گفت :به زودی برنامههای مختلف موزه از نشستهای
گفتوگومحور و پژوهشــی تا ســینماتک ،برنامههایشان را اعالم
میکنند و ما شاهد فعالیتهای هنری بیشتری در موزه خواهیم
بود .عالوه بــر این تالش خواهیم کرد ســالن اجتماعات موزه با
همکاری نهادها و گالریهای هنری پررونق باشد تا همه اینها به
حضــور پررنگ هنرمندان در موزه بینجامد .رئیس موزه هنرهای
معاصر تهران در ادامه یکی مهمترین مشکالت موزه را ضعفهای
عدیده عمرانــی ،کمبود امکانات و تجهیــزات فنی عنوان کرد و

افزود :ایرادات مرمتی به جا مانده نیز کار کارشناســی بیشــتری
میطلبد ،به عنوان مثال سیستم برودتی هوا مشکل اساسی دارد
و فقط برای مخزن موزه سیســتم ســرمایش و گرمایش مناسب
تعبیه شده است و برای بقیه فضاهای موزه نیز باید چارهاندیشی
شــود .عالوه بر این بخشهای تخصصی مــوزه از واحد مرمت تا
مثال واحد عکاســی و ...نیازمند تجهیزات متعددی هســتند که
مدتهاســت به روزرسانی نشــدهاند و برای انبوه این کاستیها ،از
مدیران باالدســتی خواهان حمایت و کمک شدهایم .وی با اشاره
به بازدید محمود ســاالری معاون امور هنــری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از موزه هنرهای معاصر تهران اظهارداشت :ساالری
در جریــان ریز امور موزه قرار گرفت ،خوشــبختانه وی هم توجه
و عالقــه ویژه به موزه هنرهــای معاصر تهــران دارد و قولهای
مساعدی برای ساماندهی و روزآمدی موزه داده است که در حال
پیگیری آن هستیم .اسالمی درباره برنامههای نمایشگاهی آینده
موزه هنرهای معاصر تهران گفت :بدیهی است ما به تعهداتی که
مدیریت قبل در قبــال نهادهای هنری و هنرمندان داده ،پایبند
هســتیم؛ جدول برنامهای تا پایان ســال وجود دارد که بعضی از
آنها مشــخصاند و بعضی متاســفانه فاقد طــرح و یا به اصطالح
پیشــنهاد پژوهشی روشن هستند که با کارشناسان دستاندرکار
این جدول ،در حال پیشــبرد کار هستیم .به گزارش ایرنا ،رئیس
موزه هنرهای معاصر تهران بیان کرد :همه رویکردهای مناســبی
که در دورههای گذشــته مدیریتی موزه انجام شــده به طبع آن
ادامــه مییابد و به ســهم خود تــالش میکنیم بــا گفتوگو با
هنرمندان ،تشکیل شــورای مشورتی و حضور مشاوران هنری از
متن جامعه هنری کمبودهای گذشته را اصالح کنیم.
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران

در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
جمهوری اسالمی :مبارزه واقعي با فقر

در مصــاف با فقــر ،دو گونه
سخن گفته ميشــود؛ یکي
شعاري و دیگري واقعي .تفاوت این دو اینست که
اولــي فقط در لفظ و ســخن ميماند و به مرحله
عمل نميرســد ولي دومي از جنس عمل است.
تفاوت لفظي هم میان این دو وجود دارد .کساني
که با مقوله فقر به صورت شعاري برخورد ميکنند،
از عباراتي مانند «ریشهکن ساختن فقر» استفاده
ميکنند و کساني که ميدانند با این مقوله چگونه
باید برخورد کرد ،عباراتي از قبیل «مبارزه با فقر»
یا «کاهش فقر» را بکار ميبرند.
علت این تفاوت هم روشن است .دسته اول ،چون
شــناخت درستي از مباحث اجتماعي فقر و ابعاد
مختلف آن ندارند ،تصــور ميکنند با یک فرمان
ميتــوان آن را در زمان کوتاهي ریشــهکن کرد.
آنها نميدانند که ریشهکن کردن فقر حتي براي
دولتهائي کــه اراده و امکانات الزم و کافي براي
این کار را هم داشته باشند ،به سالهاي متمادي
زمــان نیاز دارد و فقط از طریق برنامهریزي دقیق
و پیگیري مستمر امکانپذیر است .به همین دلیل
است که اهل فن همواره از بکار بردن تعبیراتي از
قبیل «ریشهکن ساختن فقر» آنهم در زمان کوتاه
اجتنــاب و به جاي چنین تعبیراتــي از اصطالح
«مبارزه با فقر» یا «کاهش فقر» استفاده ميکنند
که هم واقعي اســت و هم عملي .منظور این افراد
اینســت که دولتها هر قدر هم که قدرت و اراده
داشته باشند نميتوانند مشکالت بزرگي از قبیل
فقر که در الیههاي مختلف جامعه ریشه دوانده و
به توانمند نبودن اقشاري از مردم مربوط ميشود
را به آســاني و در زمان کوتاه ریشهکن کنند .این
کار ،مقدماتي دارد که باید به آنها پرداخته شود تا
اقشار ضعیف به توانمندي برسند و از این طریق به
تدریج فقر کاهش یابد و در یک برنامه مدتدار به
نتیجه مطلوب برسد.افرادي که وارد عرصه مبارزه
با فقر ميشــوند باید قبل از هــر چیز انواع فقر را
بشناسند و تعاریف آنها را محور و مبناي اقدامات
خــود قرار دهند .صاحبنظران اجتماعي و علماي
اقتصاد ،فقر را معمــوالً به دو نوع «فقر مطلق» و
«فقر شدید» تقسیم ميکنند .فقر مطلق ،شامل
کســاني اســت که از تغذیه ،مســکن و بهداشت
مناسب محرومند .این افراد طبق آمارهاي رسمي
در جامعه امروز ایران حدود  ۳۵درصد از جمعیت
را تشکیل ميدهند .فقر شدید ،شامل کساني است
که فقط فاقد تغذیه مناسب هستند ،یعني قدرت
و امکان اســتفاده از  ۲۰۰۰کالري در شــبانهروز
براي هر نفر را ندارند .اگر کســي به  ۲۰۰۰کالري
غذا در شــبانهروز دسترسي نداشــته باشد ،دچار
فقر شدید اســت .در جامعه امروز ایراني حدود ۶
درصد مردم در چنین وضعیتي قرار دارند و دچار
فقر شدید هستند.هیچیک از این دو نوع فقر را با
توزیع بســتههاي غذائي که در حکم صدقه دادن
اســت نميتوان ریشــهکن کرد و حتي نميتوان
آنها را کاهش داد .این صدقه دادنها ،که شاید در
مواردي الزم هم باشند ،مثل قرص آسپرین فقط
ميتوانند مس ّکن موقت باشند و طبعاً هرگز جاي
معالجه را نخواهند گرفت .ما ابتدا باید با فقر شدید
مبارزه کنیم و سپس به سراغ مبارزه با فقر مطلق
برویــم .این هر دو کار به برنامه نیاز دارند و برنامه
تأمین اجتماعي که کلیات آن هفته گذشته توسط
رهبري به سران سه قوه ابالغ شد ،در صورتي که به
درستي عملي شود ميتواند نقشه راه مناسبي براي
رســیدن به این هدف باشد.در کشور ما متأسفانه
هم فقر مطلق وجود دارد و هم فقر شدید .مبارزه
با فقر نیز تاکنون با جدیت دنبال نشده و معمول
اینســت که وقتي طرح و برنامهاي ارائه ميشود،
ابتدا سروصداي زیادي به راه ميافتد و بعد از مدتي
آن را به فراموشي ميسپارند .با فقر نباید اینگونه
برخورد کرد.براي کشــور ما که از وسعت و ثروت
و نیروهاي بااســتعداد برخوردار است ،بهیچوجه
زیبنده نیست هیچ نوع فقري در آن وجود داشته
باشــد .هر دولتي در این کشــور زمــام امور را به
دست ميگیرد وعده فقرستیزي ميدهد ولي این
وعدهها معموالً در مرحله شعار زمینگیر ميشوند.
اقداماتي از قبیل پرداخت یارانه و بستههاي غذائي
نميتوانند مبازه با فقر محسوب شوند .فلسفه ایجاد
کمیته امداد و بنیاد مستضعفان این نبود که خود
آنها به دســتگاههاي عریض و طویل تبدیل شوند
و مددجویــان و نیازمندان نیز هر ســاله زاد و ولد
کنند .با استفاده از ثروتهاي همین دستگاهها و
ستاد فرمان امام و سایر بنگاههاي صاحب ثروت و
مکنت ميتوان مبارزه واقعي با فقر را به پیش برد و
آن را کاهش داد .اگر این اقدام در چارچوب برنامه
ابالغي تأمین اجتماعي و با پشــتکار دنبال شود،
قطعاً به نتایج درخشاني خواهد رسید.
خراسان:تحوالتمنطقهوکدورتمسکو-تلآویو

جنــگ اوکرایــن ،نشــان دهنده
واگرایــی ژئوپلیتیکــی منافع در
منطقه اروپای شــرقی اســت اما از همین رویداد
میتوان به عنوان ابزاری مهم و کارآمد برای تجزیه
و تحلیل روابط بین قدرتها و درخصوص بسیاری
از دولتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم
در این مناقشه نقش داشتهاند ،استفاده کرد .یکی
از بارزترین این مثالها معادالت سیاسی در منطقه
غرب آسیا و در ارتباط با نوع روابط مسکو و رژیم
صهیونیستی است .در ابتدای شروع جنگ و تالش
غرب برای ایجاد جبهه مشترک بینالمللی علیه
روسیه ،رژیم صهیونیستی که نام مهمترین متحد
غــرب در منطقه را یدک میکشــد ابتدا موضعی
غیرهمدالنه با خواستههای غرب در پیش گرفت.
برای مثــال در حالی که کی یف عالقه خود را به
مجموعهای از باتریهای موشکهای گنبد آهنین
تولید شده در اسرائیل نشان داده بود تا زرادخانه
دفاعی خــود را تقویت کند ،بــرای ماهها ،دولت

ایاالت متحده تــالش کرد تا تلآویــو را متقاعد
کند که با این فروش تسلیحاتی موافقت کند اما
ظاهرا ً دولت نفتالی بنت به دلیل مالحظات درباره
آسیب رساندن به روابط با روسیه از این اقدام سرباز
زد.حتی اســرائیل سعی کرد که خود را به عنوان
یک میانجی بالقوه بین روســیه و اوکراین معرفی
کنــد چرا که ارتباط فرهنگی قوی با طرفین دارد
و حدود  ۱۵درصد مهاجران سرزمینهای اشغالی
از شــوروی آمدهاند اما با گذشــت زمان این رژیم
به زمره بازیگرانی پیوست که نه تنها اقدام روسیه
را محکوم کردند بلکه واکنش شــدیدی نیز علیه
روســیه اتخاذ کرده است.ابتدا رژیم صهیونیستی
در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد
که برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق
بشر این سازمان برگزار شد به قطعنامه پیشنهادی
ضد روســی رای مثبت داد .سپس و بعد از کشف
پیکرهای کشتهشدگان در بوچا ،وزیران خارجه و
بهداشت و همچنین سفیر اسرائیل در اوکراین ،با
تعبیر «جنایت جنگی» به شــدت این حوادث را
محکوم کردند .زلنسکی رئیسجمهور یهودی تبار
اوکراین نیز خطاب به کنســت ،با تشبیه حمالت
روســیه به هولوکاست ،خواســتار حمایت بیشتر
اســرائیل شد .همه اینها باعث شــد که در ادامه
رویکرد ضد روســی اســرائیل در بحران اوکراین،
وزارت خارجه روســیه سفیر تل آویو در مسکو را
احضار کند .اما به نظر میرسد تغییر رویکرد رژیم
صهیونیســتی در قبال بحران اوکراین و محکوم
کردن اقدام روسیه و حتی متهم کردن این کشور
به جنایت جنگی ناشی از چند فاکتور است.روابط
رژیم صهیونیســتی و روســیه در یک دهه اخیر
متاثر از تحوالت ســوریه بوده است .روسیه یکی
از بازیگران مهمی اســت که در تحوالت ســوریه
نقــش پر رنگی دارد و ضمن مخالفت با گروههای
تروریستی بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت
ســوریه تاکید دارد.در مقابل رژیم صهیونیســتی
یکی از بازیگرانی اســت که همواره با حمالت گاه
و بی گاه علیه سوریه حاکمیت این کشور را نقض
کرده است .تغییر موضعی که رژیم صهیونیستی
در قبال بحران اوکراین داشــته و آشکارا در کنار
کشــورهای غربی در این بحران قرار گرفته است،
نشــان میدهد نزدیکی که پیش از این میان تل
آویو و مسکو در سیاســتهای خاورمیانهای و به
خصوص در بحران ســوریه به وجود آمده اســت
یک هم ســویی تاکتیکی بود برای این که منافع
خود را در بحران ســوریه پیگیــری کند.موضوع
دیگر این که رژیم صهیونیستی که همواره تحت
حمایــت ایاالت متحده آمریکا بوده و به خصوص
در ســالهای اخیر نیز معامله قرن را با طراحی و
حمایت ایاالت متحده آمریکا پیش برده و تالش
کرده که با بهره گیری از این طرح نژاد پرســتانه
از انزوای سیاســی در منطقه خارج شود اکنون از
بحران اوکراین به عنوان فرصتی استفاده میکند
تا به نوعــی هم حمایتهای همیشــگی آمریکا
را جبــران کند و هم حمایت این کشــور را برای
تداوم جنایتها ضد فلسطین داشته باشد .افزون
بــر این،طبق نظرســنجیها بیــش از  ۷۵درصد
ساکنان سرزمینهای اشغالی خواستار حمایت از
اوکراین هستند .دولت بایدن نیز خواستار موضع
فعاالنهتری شده و از این که الیگارشهای یهودی
یا دوتابعیتی روســی به سرزمینهای اشغالی پناه
بردهانــد ،انتقاد کرده اســت .اکنون بــا توجه به
تشــدید احساسات ضدروســی در میان ساکنان
ســرزمینهای اشغالی ،میانجیگری میان روسیه
و اوکراین برای سران رژیم صهیونیستی دشوارتر
خواهد شد.
شهروند :فساد ،فدراسیون معلق
فیفادی و چند سوال بیپاسخ!

فدراســیون فوتبال ایــن روزها که
بدون رئیس و بهصورت شورایی اداره
میشــود ،بیشتر از هر زمان دیگری
به موضوع برخورد با فســاد پرداخته است؛ ارکان
قضائی این فدراسیون (که بارها اعالم شده مستقل
از مدیریت و افراد هســتند) بعد از ماهها تصمیم
به مبارزه با فساد در این رشته ورزشی پرمخاطب
گرفتند و ابایی از اعالم نام خاطیان در بخشهای
مختلف ندارند.اصل ماجرا این است که برخورد با
فســاد در هر حوزهای اتفاقی خوشایند محسوب
میشود و دلگرمی خاصی برای سایر افرادی ایجاد
میکنــد که در آن مجموعه مشــغول به فعالیت
هستند...
هنــوز کســی خبــر نــدارد سرنوشــت شــهاب
عزیزیخادم که توســط هیأترئیسه عزل شده،
در مجمع فدراســیون چه خواهد شد؟ در فاصله
چندماه تا جامجهانی همچنان مشــخص نیست
در هنگــام برگزاری این تورنمنــت بزرگ فوتبال
رئیس فدراســیون فوتبال چه کسی خواهد بود.
حتی کسی مطلع نیست که رئیس آینده فوتبال
میخواهد با اســکوچیچ ادامه بدهد یا خیر! حتی
مردمی که آرزویشان صعود از دور اول جامجهانی
اســت ،از برنامــه اردوهای آمادهســازی تیمملی
بزرگساالنبیخبرند!
همین حاال کارمندان و ارکان اصلی فدراســیون
کنونی خبر ندارند سرنوشت پیگیریهای مجلس و
سایر ارگانها در ماجراهای بازی تیمملی در مشهد
چه خواهد شــد و چه کســانی مواخذه خواهند
شد.در چنین فضایی برخورد با فساد را باید به فال
نیک بگیریم اما ایکاش جو رسانهای ایجاد شده
در شرایط کنونی باعث غفلت درباره اتفاقات دیگر
پیشرو نشــود؛ خیلی زود فیفادی اول تیمملی از
راه میرســد و اگر دیر به خود بیاییم ،شاید بازی
دوستانه با تیمهای درجه دو و سه را هم از دست
بدهیم .پس راهکار بزرگ پیش بردن موازی امور
جاری فوتبال و البته برخورد با فسادهای موجود
است.
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روسیه

مسکو :اوکراینیها «هیزم جنگ نیابتی» غرب علیه روسیه هستند

معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل
در نشست شورای امنیت تاکید کرد که غرب از
اوکراینیها به عنوان «هیزمی برای جنگ نیابتی
علیه روسیه» استفاده میکند .به گزارش ایسنا،
به نقل از روســیا الیوم ،دیمیتری پولیانسکی،
معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل
در نشست شــورای امنیت این سازمان گفت:
نگرانی غربیها برای اوکراین و اوکراینیها بیشتر
فرصت طلبی و خودخواهی است.
او گفــت :غربیها امروز روی آخرین شــهروند
اوکراینــی فقط به عنــوان هیزمی برای جنگ
نیابتــی علیه روســیه حســاب بــاز کردهاند.

پولیانسکی خاطرنشــان کرد که درخواستها
برای آتشبس در اوکراین با هدف خریدن زمان
و دادن فرصتی به کییف جهت نفس تازه کردن
اســت .وی افزود :افراط گراها و نئونازیها برای
پنهان شــدن از ارتش ما در کارخانه آزووستال
تردیدی ندارند و بعد از یک ماه از محاصره حاال
میگویند در تمام این مدت غیرنظامیان با آنها
بودهاند و در حالی که قب ً
ال در این مورد صحبت
نکردند .آنها بار دیگر خود را نشان دادند ،زیرا
ممکن اســت غیرنظامیان واقعا در آنجا حضور
داشــته باشــند و فقط به عنوان ســپر انسانی
استفاده شوند.

پوتین :تراژدی دونباس ما را وادار به آغاز این عملیات نظامی کرد

رئیسجمهوری روســیه ،گفــت ،تراژدیهای
منطقه دونباس ،روسیه را وادار به آغاز عملیات
نظامی در اوکراین کرده است .به گزارش ایسنا،
به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک ،والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه گفت :تراژدی که
در منطقه دونباس  -خصوصا در جمهوری خلق
دونتسک  -اتفاق افتاد ،روســیه را به آغاز این

عملیات نظامی واداشت که امروز همه بهخوبی
از آن آگاهی دارند .وی افزود :از همان ابتدا اعالم
کردم که هدف از این عملیات این اســت که به
مردم ما که در دونباس زندگی میکنند ،کمک
کنیم و عملیات نظامی روسیه تا تامین امنیت
کامل برای ساکنان لوهانسک و دونتسک ادامه
خواهد داشت.

پاکستان
با هدف تقویت روابط با کشــورهای همسایه
مانند هند و افغانســتان بسیار در مرکز توجه
قرار گرفــت .او همچنین از طرفداران کاهش
وابســتگی به ایــاالت متحده بــود که مورد
تحســین کارشناســان قرار گرفت .حنا ربانی
در مظفر گره در پاکســتان بــه دنیا آمد و در
آمریکا تحصیل کرد .او یکی از اعضای کابینه
دولت ژنرال پرویز مشــرف و از محبوبترین
وزرا در دوران ریاســت جمهــوری آصف علی
زرداری بود.

نروژ

نروژ  ۱۰۰موشک به اوکراین هدیه میدهد

وزارت دفاع نروژ در بیانیهای اعالم کرد ،این کشور
قصد دارد تا  ۱۰۰موشک دفاع هوایی «میسترال»
را به اوکراین هدیه کند .به گزارش ایسنا ،به نقل از
شبکه خبری اسکای نیوز ،وزیر دفاع نروژ در این
بیانیه اعالم کرد :این سیستمهای دفاع موشکی
هوایی تسلیحاتی موثر هستند که در دفاع دریایی
مورد اســتفاده قرار میگیرند و به همین دلیل،
برای اوکراین موثر واقع میشــوند .وزارت دفاع
نروژ همچنین اعالم کرد :این سیستمهای دفاع
موشــکی هوایی بر روی ناوچهها و کشتیهای

مینروب و مینزدا نصب میشوند .این سیستم
یک نوع از دفاع هوایی است که نیروهای مسلح از
آن استفاده میکنند .در ادامه این بیانیه همچنین
ذکر شــده است :این سیستمهای دفاع موشکی
تاثیری عمیــق و موثر بر ظرفیت عملیاتی ملی
دارد و دولت میخواهد آنها را به اوکراین هدیه
کند .این موشکها از سوی نیروهای مسلح نروژ
از رده خارج میشوند اما هنوز تسلیحاتی مدرن و
موثر هستند که میتوانند برای اوکراین مثمرثمر
واقع شوند.

مکث

نقشه شرکتکنندگان نشست گروه ۲۰برای روسیه

وزرای کشــورهای غربی آماده میشوند تا در
اعتراض به حمله روسیه به اوکراین از نشست
وزرای اقتصــاد گروه  ۲۰در واشــنگتن هنگام
ســخنرانی مقام روســی ،به صورت هماهنگ
خارج شوند و به سایر انتقادهای دیپلماتیک از
این اقدام روسیه بپردازند .به گزارش ایسنا ،به
نقــل از خبرگزاری رویترز ،درحالیکه در برخی
از کشــورهای غربی این مسئله عنوان شده که
اقدامات روســیه باید باعث شود تا این کشور
از نشستهای جهانی بیرون رانده شود ،برخی
از کشــورهای عضو گروه  ۲۰به ویژه اندونزی
و چین چنین دیدگاهی ندارند .مســکو تایید
کرد که آنتون سیلوانف ،وزیر دارایی این کشور
ریاســت هیئت روسی را در نشست گروه  ۲۰و
با وجود اعتراضات مکرر از سوی دیپلماتهای
غربی برعهده دارد.
یکی از منابع دولت آلمان با متهم کردن روسیه
بــه آغازگر بودن جنگ اوکراین که باعث برهم
خوردن توزیع زنجیره غذایی و انرژی در سطح
جهانی شــده ،گفت :در خالل نشست و پس از
آن ما به طور قطــع پیامی قوی و قاطع داریم

و در انجــام این کار تنها نیســتیم .جنت یلن،
وزیر خزانــه داری آمریکا نیز قصــد دارد تا از
حضور در نشستهایی که به صورت مشترک با
مقامهای روسی است و در حاشیه نشستهای
صنــدوق بینالمللی پول و بانک جهانی برگزار
میشــود ،خودداری کند .اما یلن در نشســت
آغازیــن درباره جنگ اوکرایــن بدون توجه به
حضور روســیه حضور مییابد .ریشی سوناک،
وزیر دارایی انگلیس نیز در نشســتهای گروه
 ۲۰که روسها در آن هستند ،شرکت نمیکند.
یکی از مقامهای وزارت دارایی فرانسه نیز گفته
که انتظار میرود برخی از وزرای گروه  ۷وقتی
که همتای روس آنها قرار اســت ســخنرانی
کند ،محل ســخنرانی را ترک کنند .اختالف
نظر درباره جنگ اوکراین باعث مطرح شــدن
ســواالتی درباره آینده گروه  ۲۰شــده است.
حمله روســیه به اوکرایــن و این حقیقت که
برخی از کشــورهای گــروه  ۲۰از تحریمهای
غربی علیه مسکو تبعیت نمیکنند ،جدیدترین
چالش برای ایجاد قوانین جهانی تجارت و امور
مالی به شمار میرود.

آمریکا

آمریکا :از عملیات ترکیه در شمال عراق اطالع داشتیم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ،با اعالم
اینکه کشــورش از عملیات ترکیــه در اقلیم
کردستان عراق مطلع بود ،افزود :واشنگتن بر
ضرورت احترام به حاکمیت ،امنیت و تمامیت
ارضی عراق تاکید میکند .به گزارش ایســنا،
بــه نقل از خبرگزاری عراقی شــفق نیوز ،این
ســخنگوی که ترجیح داد نامش فاش نشود،
در مصاحبهای به شــبکه ماهوارهای «الحره»
عراق گفت :مجددا ً تأکید میکنیم که هرگونه

فعالیت در عــراق باید به حاکمیت و تمامیت
ارضــی عراق احترام بگذارد .وی خاطرنشــان
کــرد که آمریکا علیرغــم اینکه حزب کارگر
کردســتان (پکک) را به عنوان یک سازمان
تروریســتی در لیست سازمانهای تروریستی
جهانی طبقهبندی کرده است منتهی از همه
دولتها میخواهد در مبارزه با تروریســم در
بیــرون از مرزهای خود بــا هماهنگی کامل
عمل کنند.

آمریکا :صنایع نظامی روسیه را گام به گام نابود خواهیم کرد

آمریکا اعالم کرد با ادامه فشار بر صنایع نظامی
روســیه و قطع زنجیره تامین نیازهای آن ،این
صنعت را نابود خواهد کرد .رئیس بانک مرکزی
روسیه هشدار داد که در طوالنی مدت نمیتوان
به ذخایر ارزی این بانــک اتکا کرد .به گزارش
ایســنا به نقل از دویچه وله ،والی آدیمو ،معاون
وزیر دارایی آمریکا در حاشــیه نشست صندوق
بینالمللی پول اعالم کرد که آمریکا به فشار بر
صنایع نظامی روســیه ادامه خواهد داد و گفت:
«مرحله بعدی اقدامات مــا این خواهد بود که
ماشین جنگی روسیه را با از بین بردن دستگاه
نظامی -صنعتی این کشور و زنجیره تامین آن،

روزنامه روسی :جو بایدن به «زوال عقل» مبتالست

یک روزنامه نزدیک به دولت روســیه ،مدعی شد که
جو بایدن به «زوال عقل» مبتالست .به گزارش ایسنا،
به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز ،یک روزنامه حامی
دولت روسیه در مقالهای پرسیده است که آیا «عقل»
جو بایدن ســر جایش اســت یا خیر و به بررســی پنج مورد از
نشانههای زوال عقل پرداخته که در این رئیسجمهوری آمریکا
مشاهده میشود.
نویسنده این مقاله در روزنامه «کومسومولسکایا پراودا» با اشاره به

تعریف زوال عقل در سازمان بهداشت جهانی ،گفت
که بایدن «بسیار سالخورده» است و در سالهای
گذشته به تکرار اسامی و تاریخها را فراموش کرده
و یا در جهتیابی خود دچار مشــکل شده است.
نویســنده میگوید :دل آمریکاییها برای رئیسجمهوریشــان
میســوزد ،اما در عیــن حال نگران این هســتند که آیا چنین
شــخصی توانایی مدیریت به عنوان رئیس اتاق بیضی (نام دفتر
و محل کار رســمی رئیسجمهوری آمریکا در کاخ ســفید) و

ذره ذره نابود کنیم ».هــدف اغلب تحریمها و
کنترل صادرات به روســیه عمدتا جلوگیری از
تامین ذخایر نظامی این کشــور است .اقدامات
تنبیهی ،به ویژه بخشهای کلیدی مانند هوافضا
و مهندســی برق را هدف قرار داده اســت .به
دنبال حمله روســیه به اوکراین ،ایاالت متحده
در هماهنگی با شرکای غربی خود تحریمهای
ســختی را علیه روســیه اعمال کرده است که
شــامل محدودیتهای ســنگین بر صادارات
کاالهایی با فناوری پیشرفته مانند نیمههادیها،
نرمافزارهــا و قطعــات مورد نیــاز در صنعت
هوانوردی میشود.

همچنین فرماندهی ارشــد یکی از بزرگترین ارتشهای دنیا را
دارد یا خیر .نگارنده با اشــاره به مطالب پزشــکهای آمریکایی
و جدالهای پیشــین بایدن برای ســالمتش از جمله آنوریسم
مغزی ،میگوید که بایــدن مکررا خود را در صحنههای جهانی
خجالتزده کرده است .در این مقاله پنج علت برای اثبات زوال
عقل بایدن ذکر شــده اســت :فراموشکاری ،گم کردن مسیر و
جهتش ،پرسههای بیهدف ،تغییرات رفتاری از جمله خشونت
و مشکالت حرکتی.

سر و دست شکستن برای قارهای با آینده اقتصادی روشن

ایران چگونه در «قاره آفریقا» از ترکیه عقب افتاد؟

رقابت کشورها بر سر نفوذ در قاره آفریقا بسیار اوج گرفته و از قضا بازیگران تازهای پیدا کرده است .ترکیه یکی از کشورهایی است که چند سالی است
با تمام قوا وارد این بازی شده و برنامه دارد به یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی کشورهای آفریقایی بدل شود .ایران ،اما از این بازی عقب افتاده است
آفتاب یزد  -گروه سیاسی :رقابت کشــورها بر سر نفوذ در قاره
آفریقا بسیار اوج گرفته و از قضا بازیگران تازهای پیدا کرده است .ترکیه
یکی از کشورهایی است که چند سالی است با تمام قوا وارد این بازی
شده و برنامه دارد به یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی کشورهای
آفریقایی بدل شود.در این میان ،ایران هم سعی دارد هر جایی که خالء
قدرتی پیدا میکند ،نفوذ خود را گسترش دهد ،اما ظاهرا نتوانسته به
اندازه ترکیه در زمینه نفوذ در آفریقا موفق باشــد .اما چرا کشورهای
مختلف در جهان به دنبال افزایش مراودات خود با آفریقا هستند و چرا
ایران به اندازه ترکیه در این زمینه موفق نیست؟
> حاال نوبت آفریقا است

«حنا ربانی» بار دیگر وزیر خارجه پاکستان شد

حنا ربانی کهر ،وزیر خارجه دولت زرداری بار
دیگر در کابینه شهباز شریف مسئولیت وزارت
خارجه را بر عهده گرفت .به گزارش ایسنا ،به
نقل از بیزنس اســتاندارد ،حنا ربانی اولین و
جوانترین وزیر خارجه زن در پاکســتان و از
حزب مردم بود .وی از ســال  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۳
در این پســت خدمت کرده بــود .حنا ربانی
در طول دوره دوســاله خود در سمت وزارت
خارجه پاکســتان به دلیل «سیاست خارجی
نوآورانه» با تاکید بر طرح «محور منطقهای»

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

آفریقا اکنون فقیرترین قاره در جهان اســت ،اما در دورههای مختلف
در تاریخ ،همیشه این طور نبوده است .دادههای سایت «استاتیستا»
( )statistaدر ســال  ۲۰۱۹میالدی نشــان میدهند که شهروندان
برخی کشــورهای آفریقایی ،در واقع در شرایطی زندگی میکنند که
متعلق به قرن بیست و یکم نیست .مثال ،در کشورهایی مانند «سودان
جنوبی» (که تازه در ســال  ۲۰۱۱میالدی تاسیس شده) ،کمتر از ۷
درصد از مردم به برق دسترسی دارند.
این نسبت در زمان بررسی ،برای شهروندان «چاد» حدود  ۸درصد ،در
«بروندی» و «ماالوی» حدود  ۱۱درصد و حتی برای کشــوری مانند
«روآندا» (که یکی از امیدهای اقتصادی آفریقا است و رشد اقتصادی
 ۲رقمی دارد) ،تنها حدود  ۳۸درصد بوده است.
اما آینده آفریقا بســیار جذابتر از گذشــته و امرو ِز آن خواهد بود.
برآوردهای آماری نشان میدهند که تا  ۳۰سال آینده ،یک نفر از هر
 ۴نفر جمعیت جهان آفریقایی خواهد بود ،چرا که این قاره باالترین
نرخ رشد جمعیت را دارد و این نسبت تا مدتی حفظ هم خواهد شد.
نظریات اقتصادی هم نشان میدهند که نرخ و سرعت رشد اقتصادی
در کشــورهایی که در مرحله احداث زیرســاختها و نهادسازی (از
جمله دسترســی همگانی به برق ،گاز ،آب آشــامیدنی و نیز توسعه
آموزش) هســتند ،بسیار سریعتر از کشــورهای توسعه یافته است.
برخی پژوهشهای اقتصادی نشان میدهند که فقط و فقط گسترش
دسترســی به برق در کشــورهای آفریقایی ،میتواند تولید ناخالص
داخلی آنها را چند ده درصد رشد بدهد.
در واقع ،اگر کشورهای اروپایی به زحمت ساالنه بین یک تا  ۲درصد
رشد اقتصادی دارند ،کشورهایی که در مرحله توسعه سریع هستند،
رشدهای  ۲رقمی را تجربه میکنند( .به عنوان مثال ،به تجربه ایران
در دهه  ۱۳۴۰خورشیدی یا تجربه چین در  ۴دهه اخیر نگاه کنید).
> چرا آفریقا و چرا حاال؟

بنابراین ،عجیب نیســت که سرمایههای جهانی مشتاق باشند که به
نحوی ســر از آفریقا در بیاورند :این ذات ســرمایه است که به دنبال
جایی بگردد که در آن سرمایهگذاری نشده باشد و چشم انداز بازگشت
سرمایه به شکلی سریع و قابل توجه هم در آن باال باشد.
بررســیها نشــان میدهند که چین اکنون بزرگترین سرمایهگذار
خارجی در قاره آفریقا است .دادههای وزارت بازرگانی این کشور نشان
میدهد که حجم مبادالت اقتصادی میان چین و کشورهای آفریقایی،
در ســال  ۲۰۲۱میالدی به حدود  ۱۳۹میلیارد دالر رسیده است .در
سال  ۲۰۰۰میالدی ،همین شاخص حدود  ۱۰میلیارد دالر بود.
یکی از گزارشهای موسسه «مکنزی» هم نشان میدهد که در سال

 ۲۰۱۷میالدی ،حدود  ۱۰هزار شــرکت چینی در سرتاســر آفریقا
بدهی
مشــغول به فعالیت بوده اند .از طرفی ،حدود  ۲۱درصد از کل
ِ
خارجی کشورهای آفریقای به چین مربوط میشود.
اما این فقط چینیها نیستند که برای بهرهبرداری از آینده آفریقا آماده
میشوند .مثال فرانسه به صورت سنتی در بخش بزرگی از کشورهای
آفریقایی نفــوذ دارد .ایتالیا هم همین اواخر اعالم کرد که قصد دارد
جایگزین
واردات گاز خود را از الجزایر افزایش دهد تا گاز این کشور را
ِ
گاز وارداتی از روسیه کند.
همزمان ،کشــوری مانند نیجریه (که امــروز بزرگترین اقتصاد در
قاره آفریقا اســت) ،در دهههای آینده به یکی از  ۱۰اقتصاد بزرگ در
جهان هم بدل خواهد شد و جایگاه امروزیِ برخی کشورهای اروپایی
(همچون اسپانیا یا فرانسه) را اشغال خواهد کرد .بنابراین ،برای همه
مهم است که همین امروز به سراغ آفریقا بروند.
> ترکیه :بازگشت به قلمروی سابق و فراتر از آن

در این میان ،شواهد متعددی نشان میدهند که ترکیه هم در طول دو
دهه گذشته ،به صورت تدریجی در حال گسترش نفوذ خود در قاره
آفریقا بوده است .ترکیه در سال  ۲۰۰۵به عنوان عضو ناظر «اتحادیه
آفریقا» ( )African Unionانتخاب شــد و از آن تاریخ (که تقریبا
همزمان با برآمدن «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه هم بود) ،نفوذ
در آفریقا را کلید زد.
ترکیــه از دهه  ۱۹۲۰میالدی با مصر ارتباط دیپلماتیک داشــت و
این کشور ،اساســا زمانی جزئی از خاک «امپراتوری عثمانی» بود .با
این همه ،دور جدید گسترش روابط دیپلماتیک ترکیه با کشورهای
آفریقایی ،همین اواخر شروع شده است.
ترکیه در ســال  ۲۰۱۰میالدی ســفارتخانههایی در «آنگوال»« ،غنا»،
«ماداگاســکار»« ،مالــی»« ،جزایر موریس»« ،اوگانــدا» و «کامرون»
افتتاح کرد .یک سال بعد ،سفارتخانههای ترکیه در «سودان جنوبی»،
«موریتانی»« ،موزامبیک»« ،زامبیا»« ،زیمبابوه» و «گامبیا» افتتاح شد.
ترکیه حاال  ۴۳سفارتخانه در کشورهای آفریقایی دارد و آن طور که
خبرگــزاری «آناتولی» گزارش کرده ،دولــت ترکیه قصد دارد تعداد
نمایندگیهــای دیپلماتیک خود در آفریقا را بــه زودی به  ۵۰مورد
برساند ،که در واقع یعنی تقریبا تمام قاره آفریقا ۵۴( .کشور آفریقایی
در «سازمان ملل متحد» نماینده رسمی دارند).

افشاگری اینترسپت از اهداف کوشنر
در نزدیکی به خاندان سعودی

اینترسپت گزارش داد که مشــاور و داماد رئیس
جمهوری ســابق آمریکا از کار و مشارکت گذشته
خود با عربستان ســعودی به عنوان یک «دارایی
و امتیاز» تحســین و تمجید میکند و همچنین
این اقدام او «بازارگرمی» برای ســرمایهگذاران در
پروژه سرمایهگذاری جدیدش محسوب میشود.
به گزارش ایســنا ،اینترسپت مدرکی را از شرکت
«جارد کوشنر» ،مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری سابق آمریکا دریافت کرده است که
تجربه کوشنر را در تضمین معامالت با دولتهای
روسیه و عربستان سعودی نشان میدهد؛ مدرکی
که به سرمایهگذاران پروژه جدید خود این اطمینان
را میدهد که پول آنها «به درستی» خرج خواهد
شــد .این مدرک همچنین به نقش کوشــنر در
مذاکرات مربوط به نفت با دو کشور دیگر (روسیه
و عربستان سعودی) در بهار  ۲۰۲۰اشاره میکند؛
درســت در ابتدای شیوع همهگیری ویروس کرونا
که تالشی برای به ثبات رساندن قیمت نفت وجود
داشت .همچنین این مدرک به «تبلیغ و بازارگرمی»
او در توافقات امضا شده بین رژیم صهیونیستی و
چهار کشــور عربی (امارات متحده عربی ،بحرین،
سودان و مراکش) اشــاره میکند .در یکی از این
مدارک آمده اســت :تجربه منحصر بــه فرد این
شــرکت ما را در میان ســایر رقبای خود متفاوت
نشــان میدهد؛ رقبایی که میخواهند به سرعت
در حوزه سیاست جهانی و اقصاد پیشرفت کنند.
طبق گزارش نیویورک تایمز ،شش ماه پس از آنکه

داماد دونالد ترامپ از کاخ سفید رفت ،اصلیترین
صندوق ســرمایهگذاری دولتی عربســتان که در
کنترل محمد بن سلمان اســت ،دو میلیارد دالر
در شرکت جدید جارد کوشنر سرمایهگذاری کرد.
اما گزارش جدید نیویورک تایمز حاکی از آن است
که هیئتی که سرمایهگذاری  ۶۲۰میلیارد دالری
صندوق و پروژه جارد کوشــنر را بررسی میکنند،
به نگرانیهای درخصوص شراکت با کوشنر از جمله
«بیتجربگی» اشــاره کردهاند .برخالف اعتراضات
موجود ،این صندوق سرمایهگذاری اعتراضات این
هیئت را رد کرده است .سخنگوی شرکت کوشنر
از معامــالت او با ریاض حمایــت کرد و گفت که
سوابق وی در دولت «بیسابقه» بود .این سخنگو به
اینترسپت گفت« :رهبری و تالشهای او منجر به
توافقنامههای تاریخی «ابراهیم» و همچنین توافق
آمریکا -مکزیک -کانادا که بزرگترین معامله تجاری
در تاریخ بود ،شد» .کوشنر همچنین روابط نزدیک
خود را با چندین شخصیت بلندپایه در خاورمیانه
از جمله محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان تقویت
کرده است .و طی خدمتش در دولت ترامپ ،خانواده
سلطنتی سعودی دو شمشیر و یک خنجر به ارزش
 ۴۸هزار دالر به او هدیه دادند .و در ســال ،۲۰۱۹
وی برای شــرکت در یک ابتکار سرمایهگذاری به
عربستان سعودی رفت؛ درست یک سال پس از آن
که تعدادی از مشاغل و سیاستمداران این مراسم را
به دلیل قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار سعودی و
ستوننویسواشنگتنپستتحریمکردند.

آنــکارا ،اما فراتــر از این ها ،بر افزایش «قدرت نــرم» خود در آفریقا
هم تاکید دارد .این کشــور ،موسســهای با نام «بنیــاد یونس امره»
( )Yunus Emre Instituteدارد کــه به نام یکی از شــاعران این
کشــور نامگذاری شده و وظیفه آن بســط فرهنگ و زبان ترکی در
جهان اســت .اکنون  ۱۰شعبه از این موسسه در کشورهایی همچون
«نیجریه»« ،مصر» و «تونس» مشغول فعالیت هستند( .این موسسه
شعبهای هم در تهران دارد).
از آن ســو« ،ترکیش ایرالینز» ،بزرگترین شرکت هواپیمایی ترکیه،
اکنون  ۶۱مقصد در  ۴۰کشــور آفریقایی را پوشش میدهد (مقایسه
کنیــد با خطوط هوایی ایران که میزان پوشــش دهی کشــورهای
آفریقایی در آنها نزدیک به صفر است).
ترکیه همچنین در فاصله سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۹میالدی ،حدود
 ۲.۵میلیارد دالر کمک بالعوض مالی به کشــورهای آفریقایی اعطا
کــرده و در بحران کرونا هم مراکز واکسیناســیون رایگان در برخی
کشورهای آفریقایی دایر کرده بود.
> ایران ،عقبتر از ترکیه

ایران هرگز به اندازه ترکیه به دنبال توسعه روابط با کشورهای آفریقایی
نبوده اســت .پیش از انقالب ،پهلوی دوم روابط خوبی با اقتصادهای
بزرگ آفریقایی داشت .روابط میان ایران و مصر بسیار گرم بود و ایران
با الجزایر ،تونس و مراکش هم روابط به نســبت خوبی داشت( .اینها
هنوز هم در زمره بزرگترین اقتصادهای آفریقا هستند).
در زمان ریاســت جمهوری محمد خاتمی هــم روابط میان ایران
با کشــورهایی مانند الجزایر و تونس به نســبت گرم شد ،اما حتی
تالشهای دولــت خاتمی هم نتوانســت روابط ایــران با مصر را
(که اکنون نزدیک به  ۴۰ســال اســت قطع شده) دوباره به حالت
عادی برگرداند .در دولت محمود احمدینژاد هم روابط ایران با آفریقا
حالت توزیع پول برای خرید وفاداریِ سیاسی به خود گرفت .به عنوان
نمونه ،در آن زمان ایران با کشورهایی مانند «جزایر کومور» (با ۸۵۰
هزار نفر جمعیت) و «اسواتینی» (با حدود  ۱.۶میلیون نفر جمعیت)
ارتباط گرفــت ،چرا که اینها در ســازمانهای بینالمللی حق رای
داشتند و ایران میخواست رای مثبت آنها را داشته باشد.
از طرفی ،تا همین چند سال پیش ،ایران و «سنگال» ،همکاریهایی
در زمینه تولید خودرو داشــتند و حتــی کارخانه «ایران خودرو» در
«ســنگال» هم شروع به کار کرد .این همان کارخانهای بود که بعدها
سنگین ایران ،به دلیل نبود برق
گفته شد با وجود سرمایهگذاری بسیار
ِ
در این کشور اساسا شروع به کار نکرد و سرمایهها دود شد!
> حضور چراغ خاموش ایران در آفریقا

اما ایران مدتی است که به صورت نامحسوس در حال گسترش نفوذ
خود در قاره آفریقا اســت .به عنوان نمونه ،ایران حدود دو دهه پیش
نمایندگــی «هالل احمر» را در «کنیا» افتتــاح کرد و همین اواخر،
همکاری در زمینه فناوری را هم (با محوریت «معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری») در این کشور کلید زد.
همزمان ،ایران هم مشــابه ترکیه ،فعالیتهای بشردوستانهای نظیر
توزیع دارو یا تاسیس مراکز درمانی و خیریه در کشورهای آفریقایی را
در دستور کار قرار داده است .با این همه ،حجم فعالیتهای اقتصادی
ایران و حتی میزان حضور دیپلماتیک ایران در آفریقا ،هرگز به اندازه
ترکیه نبوده است.

بر سر تسلیحات ارسالی آمریکا به اوکراین،
چه میآید؟

منابع آگاه به شــبکه سیانان گفتند که ایاالت
متحده قادر نیســت تا تجهیزاتی که به اوکراین
ارســال کرده ،بعدا رهگیری کند و یکی از دالیل
آن فقدان حضور نیروهای زمینی ایاالت متحده در
این کشور جنگزده است .به گزارش ایسنا ،منابع
مطلع به شبکه خبری ســیانان میگویند که
ایاالت متحده راههای اندکی برای ردیابی عرضه
قابل توجه ســامانههای ضد تانک ،ضد هوایی و
سایر تسلیحاتی که از طریق مرز به اوکراین ارسال
کرده است ،دارد؛ نقطه کوری که تا حد زیادی به
دلیل فقدان نیروی زمینی ایاالت متحده در آن
کشور و قابلیت حمل آسان بسیاری از سیستمهای
کوچکتر است که اکنون در سراسر این مرز جابجا
میشــوند .این ریسک آگاهانهای است که دولت
بایدن مایل به پذیرش آن است .در کوتاه مدت،
ایــاالت متحده انتقال تجهیزاتی به ارزش صدها
میلیون دالر را برای تقویت توانایی اوکراینیها به
منظور جلوگیری از حمله مسکو حیاتی میبیند.
یک مقام ارشد دفاعی روز سهشنبه گفت که این
«مطمئناً بزرگترین تامین تســلیحاتی اخیر به
کشوری اســت که یک طرف درگیری به شمار
میرود ».اما ،هم مقامات کنونی ایاالت متحده و
هم تحلیلگران دفاعی میگویند ،خطر این است
که در درازمدت ،برخی از این سالحها ممکن است
در دســتان ارتشیها و شبهنظامیان دیگری قرار
بگیرند که ایاالت متحده قصد مسلح ساختن آنها
را نداشت .یک منبع آگاه از اطالعات آمریکا گفت:

ما برای کوتاهمدت وفاداری میبینیم اما وقتی این
درگیری به ســمت هرج و مــرج در میدان نبرد
کشیده شود ،این وفاداری تقریبا به صفر میرسد.
این وفاداری درون ســیاهچاله بزرگی میافتد و
شما بعد از مدت کوتاهی دیگر هیچ حسی از آن
ندارید .یک مقام دفاعی گفت که دولت بایدن در
تصمیمگیریبرایارسالمیلیاردهادالرتسلیحات
و تجهیزات به اوکراین ،این خطر را در نظر گرفت
که برخی از محمولهها ممکن است در نهایت به
جاهای غیرمنتظره برسد .این مقام گفت ،اما در
حال حاضر دولت بایدن شکست در مسیر مسلح
کردن کافی اوکراین را خطر بزرگتری میداند .از
آنجا که ارتش ایاالت متحده حضور میدانی ندارد،
ایاالت متحده و ناتو به شدت به اطالعات ارائه شده
از سوی دولت اوکراین متکی هستند .مقامات در
خفا تشخیص دادهاند که اوکراین چنین انگیزهای
دارد کــه تنها اطالعاتــی را ارائه کند که با آنها
کمک بیشــتر ،تسلیحات بیشــتر و کمکهای
دیپلماتیک بیشتری بگیرد .یک منبع آگاه دیگر
که با اطالعات غرب آشناســت ،میگوید :جنگ
است؛ هر آنچه آنها انجام میدهند و میگویند
با هدف این است که به آنها در پیروزی در این
جنگ کمک کند .هر بیانیه عمومی ،یک عملیات
اطالعرســانی اســت ،هر مصاحبه و سخنرانی
زلنسکی یک عملیات اطالعرسانی است .به هر
حال ،این بدان معنا نیست که آنها با انجام آنها
کار اشتباهی انجام میدهند.

دادگاه انگلیس دستور استرداد آسانژ به آمریکا را صادر کرد

با حکم دادگاه انگلیس مبنی بر اســترداد جولیان آسانژ ،بنیانگذار
وبسایت افشاگر ویکیلیس به آمریکا ،سردبیر این سایت این حکم
را امضای حکم مرگ آســانژ دانســت .به گزارش ایسنا ،به نقل از
اسپوتنیک ،دادگاه ســلطنتی وست مینستر انگلیس طی حکمی
استرداد آسانژ به آمریکا را تایید کرد ،جایی که او با حکم  ۱۷۵سال
زندان رو به رو خواهد بود .این حکم اکنون به تایید پریتی پاتل ،وزیر

کشور انگلیس و بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس نیاز دارد و
آسانژ نیز تا  ۱۸میفرصت تقاضای تجدید نظر در این حکم را دارد.
کریستین هرافنسون ،سردبیر سایت ویکیلیکس پس از صدور این
حکم به خبرنگاران گفت ۱۶ :ماه پیش دادگاه بدوی اعالم کرد که
استرداد آســانژ خطر جانی برای او به همراه دارد و مطابق با حکم
مرگ اســت و اکنون این دادگاه دستور حکم مرگ را صادر کرده

اســت .این تمام آن چیزی اســت که رخ داد .سرنوشت آسانژ در
دستان وزیر کشور و جانسون است .آنها این قدرت را دارند که آن
را متوقف کنند و جان این مرد را نجات دهند و حمله به آزادی بیان
را متوقــف کنند .در پی صدور این حکم ،عفو بینالملل اعالم کرد
پرونده آســانژ یک نمونه بسیار مهم حقوق بشری است و گسترده
زیادی در عرصه آزادی مطبوعات دارد.

