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جزییات برگزاری 
کنگره ملی شهدای روحانیت

سخنگوی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد
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همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد می توانند مشــکالت، دغدغه ها و 
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران 
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند. البته تا پیش از این ستون های 
پیام مردمی روزنامه، منبع مهم و غنی چنین سوژه هایی بوده اما آفتاب 
یزد به دلیل جایگاه مردمی خود در نظر دارد منسجم تر از قبل به این مهم 
بپردازد. خوانندگان محترم می توانند ایده ها و سوژه های خود را از طریق 

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

مراقب باشید 
دهک های پایین جامعه 
آسیب نبینند

۳وعده تکراری »افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی«؛ شاید خرداد!

دستور ویژه رئیس جمهور 
برای رسیدگی فوری به سانحه 

ریزش ساختمان در آبادان
رئیس جمهور که در سفر عمان به سر می برد، 
بــه معاون اول خود دســتور داد ضمن اعزام 
گروه های امداد و نجات ســازمان آتش نشانی 
بــه آســیب دیدگان،  امــداد  بــرای   تهران 
کلیــه امکانات اســتانی و کشــوری را برای 
رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در 
آبادان به کار گیرد. به گزارش ایسنا، آیت اهلل 
دکتر ســید ابراهیم رئیسی که برای دیدار و 
گفتگو با پادشاه عمان به مسقط پایتخت این 
کشور سفر کرده، به محض اطالع از بروز این 
حادثه بــه معاون اول رئیس جمهور ماموریت 
داد ضمن به کارگیری تمامی امکانات محلی 
و ملی، شــخصا این موضــوع را با اختیارات 
کامــل به منظور تســریع در آواربــرداری و 
نجات جان افراد زیر آوار مانده و رســیدگی 
به مصدومان حادثه، مدیریت و پیگیری کند. 
رئیس جمهور دســتور داد با توجه به اعالم 
نیاز اســتاندار خوزســتان، نیروهای امدادی 
 و امکانــات الزم بــرای آواربــرداری و امداد، 
از ســازمان آتش نشــانی تهــران به صورت 
فوری به آبادان اعزام شــوند و همچنین برای 
شناســایی تخلفات منجر به این حادثه نیز، 
به صورت عاجل اقدام شــود و برخورد شدید 
و غیرقابل اغماض با متخلفان در دستور کار 
قرار بگیرد. رئیس جمهور ضمن ابراز همدردی 
صمیمانــه با خانواده هــای جان باختگان که 
طبق گزارش ها غالبــا از کارگران زحمتکش 
بوده اند، دستور داد رسیدگی به وضعیت این 
خانواده ها در اولویت قرار بگیرد و گزارش روند 

امدادرسانی برای وی ارسال شود.

خبر
از  آفتاب یزد: به تازگــی تصویری 
ایران یوزپلنگ ماده که ماجرای فوت 
و نگهداری توله هایش همچنان نقل 
محافل اســت، منتشر شده که بسیار 

ناراحت کننده اســت. این تصویر گواه این است که 
ایران حالش خوب نیســت و در حال درمان است. 
این در حالی اســت که دامپزشک معتمد سازمان 
حفاظت محیط زیست می گوید: »وضعیت عمومی 
ایران عادی است و عکس های منتشر شده در این 
زمینه شایعاتی بیش نیست. فرآیند هایی که برای 
ایران انجام داده ایم غیرتهاجمی بوده است. درابتدای 
عملیات بارورســازی تنها یوز را برای اسپرم گیری 
بیهوش کرده بودیم که ایــن عکس احتماال برای 
قبل بوده است.«بهرنگ اکرامی اظهار کرد: »در حال 
حاضر این یوز پلنگ در تهران نگهداری می شــود 
وضعیــت عمومی ایران عادی اســت و عکس های 
منتشر شده در این زمینه شایعاتی بیش نیست.«وی 
افزود: »من از شــهریور ســال ۱۳۹۹ مســئولیت 
 نگهداری از ایران را به عهده داشتیم و تا این مدت 
او را بیهــوش نکرده ایم. فرآیند هایی که برای ایران 
انجام داده ایم غیرتهاجمی بوده اســت و درابتدای 
عملیات بارورســازی تنها یوز را برای اسپرم گیری 
بیهوش کرده بودیم که این عکس احتماال برای قبل 
بوده است.«اکرامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
آیا ایران مجددا توانایی باروری دارد یا خیر بیان کرد: 
»جراحی هایی که برای ایران انجام شده به درستی 
بوده اســت و توانایی باروری او طی سونوگرافی که 
در هفته آینده انجام خواهد شد مشخص می شود.« 
دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 
با تاکید براینکه مسئولیت نگهداری یوزها بر عهده 
من است عنوان کرد: »دامپزشک یوز ها من هستم 
و ایران را از زمان جراحی و اتمام طول درمان تحت 
نظر داشــتیم و تا همین االن هم وضعیت او بسیار 
خوب است. جراحی تا یک هفته اول ریسکی است 

اما هم اکنون ایران به زندگی روتین خود برگشته و 
انتشار این عکس ها اطالعات ضد و نقیضی است که 
منتشر شده است.«وی درباره وضعیت توله یوز سوم 
گفت: »این توله تحت نظر دامپزشک تهران است و 
محیط VIP نگهداری می شود. ایران هنوز هم توله 
خود را نپذیرفته است اما مشکل شیر برای توله یوز 

حل شده است.«

< واکنش کاربران
 امــا از آنجا که دو توله یــوز ایران بر اثر بی مباالتی 
تلف شدند، کاربران شبکه های اجتماعی توضیحات 
این دامپزشک را باور نکرده اند و نسبت به حال بد 

ایران واکنش نشان دادند.
یکی از کاربران در این باره نوشته است:» این گندی 
که آقایون کارشناسان زدن مثل اینکه عمق زیادی 
داره وقتی که در شرایط غیر استاندارد و توسط افراد 

ناکاربلد سزارین می کنید نتیجش همین میشه«.
کاربر دیگری گفته است:»دیروز میگفتن داره حامله 
میشه دوباره االن میگن حالش خوب نیست واقعا در 

این مملکت چه خبره؟«
دیگری نوشت:»با بی مسئولیتی و لجبازی مادر را هم 

به کشتن دارید می دید«.
یکــی دیگــر از کاربــران اینطــور 
می نویسد:»شــما وقتــی در زایمان 
یــوز پلنگ تجربــه ای ندارید حداقل 
می گذاشــتید آن حیوان بدبخــت زایمان طبیعی 
خــودش رو انجام می داد هم توله ها رو به کشــتن 
دادید و االن هم نوبت مادر توله ها شده اینم از بین 

ببرید تا خیالتون راحت بشه«.

< نگاه تمام جهان به ایران و تکثیر یوزپلنگ است
با ایــن وجود محیط زیســتی ها معتقدند که این 
اقدامشان یعنی باروری و تکثیر یوزپلنگ اقدام بسیار 
مهمی اســت که نگاه جهانیان را به دنبال دارد. در 
این راستا رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید:» تمام جهان نگاهش بــه ایران و تکثیر 
یوزپلنگ است، کار بزرگی انجام شده که نباید در 
حاشیه ها، نادیده گرفته شود.« دکتر علی سالجقه 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت:» برای باروری 
و تولد یوزپلنگ در اسارت از تمام ظرفیت های کشور 
استفاده شــده اســت؛ البته هیچ کاری در جهان 
صددرصدی نیست. پروژه تکثیر در اسارت ماده یوز 
آسیایی،یک دستاورد علمی برای کشور است. وقتی 
گونه های جانوری و گیاهــی در معرض خطر قرار 
می گیرند، باید در یک فضای حفاظتی آن ها را مورد 
مطالعه قرار دهیم، حال نتیجه این مطالعه چه مثبت 
باشد چه منفی،این یک دستاورد بزرگ برای کشور 
اســت.« وی افزود: تمام تالش خود را برای حفظ 
توله یوز سوم می کنیم. تولد توله یوز های آسیایی در 
اسارت، یک فرآیند کامال علمی است.او گفت:» در 
مورد تلفات ۲ توله یوز پس از اعالم نتیجه گزارش 
هیئت حقیقت یاب، با قصور های احتمالی برخورد 
خواهد شد، حتما سازمان حفاظت محیط زیست 
مراحل مختلف این فرآیند را مستندسازی می کند و 

برای عموم به نمایش می گذارد.«

رهبرمعظم انقالب در دیدار با معلمان و فرهنگیان، 
به نکاتی درباره نظام آموزشی کشور اشاره کردند 
که شاید در دوره های گذشته کمتر به آن ها توجه 
شده است. در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت 
آموزش درســت و دقیق به دانش آموزان از لزوم 
تغییر در کتب درسی گفته و این وزارتخانه را به 
تفکیک »علم نافع« از »علم غیر نافع« در برنامه 
درسی دانش آموزان توصیه کردند. ایشان عنوان 
کردند: بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، 
صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای 
حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آن ها سرازیر 
می شود که باید این موارد شناسایی و از آموزش ها 
حذف شود و مسائلی همچون »مهارت آموزی، 
تقویت هویت ملی، قانون و نظم پذیری« در برنامه 

درسی باید در مدرسه آموزش داده شود.
پس از مطرح شــدن این ســخنان، مسئولین 
آموزش وپــرورش از لزوم تغییرات در کتاب های 
درســی ســخن گفتند! صــادق ســتاری فرد 
ســخنگوی وزارت آموزش وپــرورش، از حذف 
مطالب غیرکاربــردی کتاب های درســی که 
 منفعتی برای دانش آموزان ندارد، از سال آینده 
خبر داد. به گفته وی از مهر سال جاری بسته های 
آموزشی چندرسانه ای با عنوان برنامه های مکمل 
درســی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و 
محتوای کتاب های درسی، بسته های آموزشی 
 چندرســانه ای و هم برنامه درســی در ســال 
۱۴۰۳-۱۴۰۲ بــرای دانش آموزان با تغییراتی 

همراه خواهد بود.
بدون تردیــد اصالح نواقــص و حذف مطالب 
غیرضــروری کاری به غایت مهم بــرای ارتقای 
سطح علمی کشــور است اما سؤال اساسی این 
است که مطالب کاربردی و غیرکاربردی کدام اند 
 و به جای مطالب حذف شــده کتاب های درسی 

چه چیز هایی باید اضافه گردد؟
از آنجایی کــه برای ســال تحصیلــی آینده، 
کتاب های درسی چاپ  شده اند، تغییرات کتب 
درســی دانش آموزان ذیل سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش در ســه قالب محتــوا، برنامه 
درســی و بسته های آموزشــی چندرسانه ای از 
ســال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اجرا خواهد شد 
که این فرصت کافی برای »نوآوری و دگرگونی« 
در اختیار متولیان این امر قرار می دهد اما نباید 
فراموش کرد که اصالح و ارتقای ســطح کیفی 
کتب  درسی امری بسیار حساس است که بدون 
توجه به مرز های دانش و تذکرات صاحب نظران 
این حوزه ممکن است نظام تعلیم و تربیت خطای 

بزرگ تری را مرتکب شود.

تغییرات کتب درسی 
و چند نکته

حسین طاهری فرد

یادداشت-1

از دوران قدیم تــا کنون تحصیل علم چه در 
مکتب و با سیستم آموزشی قدیم؛ وچه امروز 
در مدارس مدرن برای افزایش دانش و درک 
بهتر و باالتر مفاهیم مختلف بوده است. با کمال 
تاسف در یک مقطع تاریخی که از پنجاه سال 
پیش با علوم جدید آغاز شد هدف اصلی کسب 
مدرک شد و بس. بسیاری از شیمی خواندگان 
نظری فرق اسید جامد با سنگ پارا نادانسته 
کارشناس شدند. انبوهی از محفوظات به مغز 
ما و فرزندان ما ریخته میشــود که در فردای 
امتحان بدست فراموشی سپرده می شوند. اگر 
امروز در یک آمارگیری میدانی ســوال کنیم 
که چند درصد از افرادی که دوره دبیرســتان 
را ســپری کرده و با معدل عالی موفق به اخذ 
دیپلم شده اند؛ دروس خود را ویاحتی بخشی 
از آنها را بیاد دارند تصور نمیشــود ده درصد 
از صاحبان دیپلم در رشــته های مختلف بما 
جــواب مثبت بدهنــد. دروس و کتبی که نه 
بــه درد دنیای ما خورد ونه به درد آخرت مان 
خواهد خورد فقط ذهن و مغز ما را فرســوده 
کردند. امروز چند درصد از فرزندان ما بعد از 
خروج از دبیرستان قادر به تعویض یک المپ 
سوخته هستند؟ مگر آن هایی که از دیگران در 

خانواده و بیرون از مدرسه آموخته اند. 
این حقیقت تلخ فقط در مورد فارغ التحصیالن 
دبیرســتانی صــدق نکــرده بلکــه در مورد 
نیز صادق است.  تحصیلکرده های دانشگاهی 
 جوانانــی بیگانه بــا اصالــت و هویت دینی 
و فرهنگــی خــود و به منزله یــک دوربین 
فیلمبــرداری و ضبط صوت مقادیری نکات و 
مباحث نظــری را در ذهن و مغز خود تلنبار 
کرده از معنی ساده ترین شعر فارسی عاجزند. 
چه ارزشی دارد وقتی یک جوان ایرانی دختر 
یا پســر فرقی نمیکند؛ آریو برزن و یا شهید 
همت و خرازی را نشناسد و در حداکثر تالش 
فکــری اعالم نماید که نام دو اتوبان در تهران 
است. شــوربختانه از روز تولد ما ایرانیان اکثر 
والدین برای شــغل آینده نورســیده دکتر یا 
مهندس را مطلوبترین رشته تحصیلی و شغلی 
فرزند اعالم کرده و این آرزو در قالب آرمان در 
ذهن کودک حک می شود. یک مکانیک ماهر، 
پلیس شجاع؛ خلبان و آشپز می توانند درآمد 
خیلی بیشــتر و رفاه باالتر از دیگران داشته 
باشند و دختران از زمان بلوغ در انتظار دکتر 
یا مهندس زرین کمر با اسب سفید می مانند و 
گاهی اندکی مانده به یائسگی راضی به ازدواج 

عجوالنه میشوند. 

اتالف عمر 
در مدارس 

مجید ابهری
جامعه شناس

یادداشت-2
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 توصیه مهم آیت اهلل محسنی اژه ای 
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به جراحی اقتصادی 

آفتاب یزد در گفتگویی با دیاکو حسینی - پژوهشگر -
نقش میانجی ها در حل 

اختافات بین المللی را بررسی می کند

هیچ کشوری در تراز 
میانجی  نیست 

حتی چین و روسیه!

انتشار تصویر دردناك از اوضاع و احوال یوزپلنگ در اسارت

حال ایران خوب نیست

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 
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صفحه 7

صفحه ۸

قیاس مهارت آموزی 
در مدارس چین و ایران

اینجا اولویت 
فقط نمره است

انتشار تصویر دردناک 
از اوضاع یوزپلنگ در اسارت

حال ایران 
خوب نیست

۳1

روابط ای��ران و آمریکا را صفر و صد نباید ببینیم در این بین میانه ای 
در این طیف وجود دارد ک��ه می تواند دامنه مهمی از موضوعات را 
ش��امل ش��ود. این قاعده هم فقط مختص ایران نیست برای همه 
کش��ورها صدق می کند. ما می توانیم با آمریکا درباره سلسله ای از 
موضوعاتی که امکان گفتگو و امکان تفاهم وجود دارد کار کنیم و در 
سایر موضوعاتی که خطوط قرمز طرفین محسوب می شود و یا منافع 

حیاتی طرفین درگیر است از ورود به آن ها خودداری کنیم

ایران عزادار آبادان شد

فاجعه ای 
تلخ تر از پالسکو
ایران ما حیف است! 
سید علیرضا کریمی- ســردبیر: یک جای کار قطعا 
می لنگد که ما به قول معروف از یک سوراخ نه دوبار 
که چندبار گزیده می شــویم! فروریختن ساختمان 
نوساز در آبادان مظلوم و عزادار شدن ایران عزیزمان 
یک اتفاق ساده و معمولی نیست که به سادگی از کنار 
آن بگذریم. بی مسئولیتی، تخلف، فساد و... که کنار 
هم جمع می شوند چنین فجایعی رخ می دهد. حوصله 
همه ســر رفته است از این قصه های تکراری؛ فاجعه 
رخ می دهد، چند روز رســانه ها بــه آن می پردازند، 
جماعتی عزادار می شوند، مسئوالن سر صحنه حاضر 
می شوند تا مقابل دوربین ها قرار گیرند، مسئوالن باالتر 
نیز دستور پیگیری صادر می کنند، کمیته های بررسی 
در نهادهای ناظر تشکیل می شود و بودجه می گیرند 
و درســت چند ماه بعد همه چیز فراموش می شود تا 

فاجعه بعدی! 

سرمقاله
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ــنی اژه ای، در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه  آیت اهلل محس
ــت  ــام جعفر صادق )ع( و گرامیداش ــهادت ام ــلیت ایام ش ضمن تس
ــرافراز مدافع حرم  ــهادت پاسدار س ــالروز آزادسازی خرمشهر، ش س
ــلیت گفت و اظهار کرد: همانطور  شهید صیادخدایی را تبریک وتس
ــتان تهران و رئیس کل دادگستری استان تهران ورود کرده  که دادس
و دستور داده اند باید هر چه سریعتر دستگاه های امنیتی و اطالعاتی، 
ــابه را  ــل و افراد جانی چه در این قضیه و چه در قضیه های مش عوام

شناسایی کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص 
ــئوالن قضائی از جمله  نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مس
ــور بار دیگر دستور داد که  ــتان کل و دادستان های سراسر کش دادس

دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را درنظر داشته باشند که 
باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک های پایین 
ــان  ــیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی ش جامعه کمترین آس

بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد.
ــود«؛ این دستور  »امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین ش
ــود؛ رئیس عدلیه در  ــت دیروز ب ــم قاضی القضات در جریان نشس مه
ــتا به دادستان های سراسر کشور دستور داد که شناسایی  همین راس
جریان های سازمان یافته و عوامل گروهک های ضدمردم و ضدنظام را 

از دستگاه های اطالعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
ــت دیروز به رئیس سازمان بازرسی  رئیس قوه قضائیه در ادامه نشس
ــتور داد که نحوه اجرای »قانون حمایت از خانواده و  ــور دس کل کش
جوانی جمعیت« از سوی دستگاه های مسئول را با توجه به اهمیت و 

حساسیت مقوله »جمعیت« با جدیت پیگیری و دنبال کند.
ــتگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانه هایی نظیر  رئیس دس
ــت« و »راه و شهرسازی« و سایر دستگاه ها درخصوص تهیه  »بهداش
ــتورالعمل های ناظر بر »قانون حمایت از  ــن آیین نامه ها و دس و تدوی
ــاره  ــه تا ۶ ماهه اش خانواده و جوانی جمعیت« در بازه های زمانی س
کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت 
ــون مزبور تهیه  ــتورالعمل درخصوص قان ــک آیین نامه و ۴ دس بایدی
می کرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی 
نیز مکلف به تدوین یک آیین نامه و دستورالعمل هایی در این خصوص 
بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ عالوه بر اینها بیمه و برخی 

دستگاه های دیگر نیز در این زمینه تکالیفی داشتند.
ــا تاکید بر اینکه باید اجرای »قانون حمایت از خانواده و جوانی  وی ب
جمعیت« با جدیت پیگیری شود و چنانچه در اجرای آن مشکالت و 
موانعی وجود دارد با مساعدت و هم افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان 
ــتگاه هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آیین نامه و  بازرسی به دس
دستورالعمل های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده اند، تذکر داده است 
ــت باید موضوع  اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه الزم اس
را به دفتر رئیس جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعالم کرد.

مقوله »خودرو« از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه 
در جریان نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه 
ــال گذشته »شورای عالی  ــاره به اجازه س قضا در همین زمینه با اش
هماهنگی اقتصادی سران قوا« درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری 

خودرو و سلب این امر از»شورای رقابت« بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، 
اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعالم کرد که با تغییر مرجع 
قیمت گذاری خودرو، ظرف یک  سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن 
ــال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت  کاهش می یابد اما در س
به سال قبل از آن بودیم؛علی ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام 
ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
ــنی اژه ای در ادامه نشست دیروز  ــلمین محس ــالم والمس حجت االس
شورای عالی قوه قضائیه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف 

ــتاد،  ــدن این س ــتور داد که با توجه به فعال تر ش و نهی از منکر دس
ــاعدت به ستاد مزبور  ــتای کمک و مس اقدامات مجدانه ای را در راس
ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابالغیه هایی هستیم، موارد 
را احصاء و اعالم کند.»رئیس عدلیه در ادامه نشست دیروز با یادآوری 
این مهم که در اقالمی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز 
ــت است، تصریح کرد:  ــبکه توزیع بر عهده وزارت بهداش واردات و ش
ــودجویی یا اغراض دیگر در  ــرایط فعلی، داللی با هدف س اگر در ش
زمین دشمن بازی می کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از 
دستگاه های اطالعاتی و دستگاه های مسئول مطالبه داریم که چنانچه 
اطالعاتی در این زمینه دارند به قوه قضائیه ارائه دهند؛ درغیراینصورت 

از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می کند بپرهیزند.
ــتگاه های انتظامی، اطالعاتی و امنیتی و خوِد دولت  وی افزود: از دس
این مطالبه را داریم که اطالعات شبکه هایی که در تریبون های مختلف 
ــودجویان اقالم از جمله دارو معرفی  ــبکه فساد،مافیایی و س به نام ش
می شوند، اعالم شوند تا پیگیری ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام 
گیرد.رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این 
هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضائیه برای برخورد با 
کسانی که اجاره بها مسکن را افزایش می دهند، تصریح کرد: در نماز 
جمعه این هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که انتظار داریم از 
قوه قضائیه با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند برخورد 
ــت که مالحظه کنید چه کسی باید اجاره را  ــم این اس کند؛ خواهش
ــت؟ چه صنف و دستگاهی متولی  تعیین کند؟ مبنای این امر چیس
است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره بهای مسکن می شود؟ اگر این 
موارد مشخص باشد و بخش های مسئول به وظایف شان عمل نکرده 
باشند، ما می توانیم به نحوی واردشویم و اگر کمک خواستند می توانیم 
به شکلی دیگر ورود کنیم.وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست 
ــرای بنگاه ها و نه عموم مردم مصوب کرد  معاون اول رئیس جمهور ب
ــایر نقاط کشور ۲۰  ــکن ۲۵ درصد و در س که در تهران اجاره بها مس
ــر چنانچه در این زمینه  ــد افزایش یابد؛ در هر صورت اگ و ۱۵ درص
جریان هایی است که می خواهند چوب الی چرخ دولت بگذارند و به 
مردم فشار وارد کنند و دستگاه های مسئول و صنوف اطالعی در این 
زمینه دارند، اعالم کنند.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
ادامه نشست دیروز، از رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
به سبب اهتمام در امر هوشمندسازی فرآیندهای قضائی در راستای 
ــی مردم به عدالت و خدمات قضائی تقدیر   تسهیل و تسریع دسترس
به عمل آورد و در این زمینه بر دو مقوله »اهمیت اتصال الکترونیکی و 
شبکه ای دستگاه های مرتبط به یکدیگر در کشور« و همچنین »تامین 
ــتوراتی را به  ــبکه « تاکید کرد و در خصوص این موارد دس امنیت ش
ــرد« رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه صادر  »کاظمی ف
ــه هفته گذشته خود با  ــاره به جلس کرد. رئیس عدلیه در پایان با اش
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص موانع تکمیل »سامانه 
ــگیری از مفاسدی نظیر  ــامانه در پیش جامع تجارت« و نقش این س
قاچاق، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای 
وظایف و مسئولیت های دستگاه های مختلف در ایجاد سامانه مزبور را 

مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
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مراقب باشید دهک های پایین جامعه آسیب نبینند  

?نارضایتی بانکی: بیشتر روزها برای واریز 
ــادرات واقع در میدان  ــه نقد به بانک ص وج
شهید نامجو تهران مراجعه می کنم، متأسفانه 
برخی کارمندان بانک مشتریان نورچشمی شان 
ــد. به عنوان  ــه راه می اندازن ــر از بقی  را زودت
نمونه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت برای 
ــم، رئیس بانک  ــت وجه به بانک رفت پرداخ
ــید،  ــت، وقتی نوبت به من رس حضور نداش
ــمارش پول هایم، کارمند بانک به  پس از ش
جای این که فیش بانکی را مهر و امضا کند 
و تحویل دهد، سرگرم کارهای متفرقه شد! 
ــرباال شنیدم.  وقتی اعتراض کردم جواب س
ــعبه  بعد از آن هم به جای این که رئیس ش
ــیدگی کند، ایشان  به تخلف کارکنانش رس
هم از آن ها حمایت کرد! از مسئوالن ذیربط 
ــک را کنترل و  ــا دارم دوربین های بان تقاض
شرح وظایف کارمندان را نسبت به مشتریان 
تفهیم کنند. با تشکر عرفان عرفانی از تهران

ــان  ــیدگی به تخلف میوه فروش ?برای رس
ــض تماس با  ــم، به مح ــرد و مزاح دوره گ
ــارده، ناحیه یک،  ــه چه ــهرداری منطق ش
فالحی، یکی از کارمندان متعهد شهرداری 
ــخصی به  ــیله ش ــدون اتالف وقت و با وس ب
ــع مزاحمت  ــبت به رف ــل مراجعه و نس مح
ــی انجام دادند که جای  اقدام درخور توجه
ــن کارمندان  ــتن چنی ــی دارد. داش قدردان
ــب رضایت  ــناس و متعهد موج ــه ش وظیف
ــود. امیدوارم ایشان از سوی  ساکنان می ش
ــویق قرار گیرد. علی از  شهرداری مورد تش

خیابان پیروزی ـ خیابان شکوفه تهران
ــرکت واحد افزایش  ?کرایه اتوبوس های ش
یافت، اما دولت از خرید و واگذاری اتوبوس 
ــأن مردم  ــودداری می کند. در ش ــد خ جدی
ــا ناوگان حمل و  ــت برای رفت و آمد ب نیس
ــان در  ــاعت ها وقت مفیدش نقل عمومی، س
ــتگاه ها به دلیل ازدحام مسافران، هدر  ایس
ــهر قبل از  ــورای ش ــرود. کاش اعضای ش ب
افزایش قیمت کرایه ها، این گونه مسائل را 
هم در نظر می گرفتند و از باالبردن کرایه ها 

خودداری می کردند. فرخی پور
ــت: چرا  ــاده روجای پارک خودرو نیس ?پی
ــی به تخلف  ــی و رانندگ ــوران راهنمای مأم
رانندگانی که خودروهای شان را در پیاده رو 
ــیدگی  خیابان پیروزی پارک می کنند، رس
ــد؟ پیاده رو محل رفت و آمد عابران  نمی کن

است نه جای پارک خودرو! اکبر
ــدمعبر خیابان مدائن، واقع در  ?چرا به س
نازی آباد از سوی مأموران سدمعبر شهرداری 
ــیدگی نمی شود؟ هر بار  منطقه شانزده رس
ــا رفت و آمد  ــم از پیاده روه که می خواهی
کنیم، بساط گستران حضور گسترده دارند 
ــدمعبر شهرداری  و خبری هم از مأموران س

نیست! 
ــدادی از مطالب دکتر  ــت تع ــرای پرین ?ب
ــین نیا، به کافی نت... واقع  عبدالحمید حس
در بازار دوم نازی آباد مراجعه کردم، صاحب 
کافی نت به جای این که مطالب را با فونت 
معمولی ویرایش کند و پرینت بگیرد، برای 
دریافت وجه بیشتر، فونت آن را درشت تر و 
تعداد صفحه های آن را افزایش داد. بابت هر 
صفحه پرینت دو هزارو پانصدتومان گرفت. 
ــت. مراتب  ــن اخالق خوبی هم نداش درضم
ــازمان تعزیرات  ــئوالن س جهت اطالع مس

حکومتی اعالم شد. 
ــه  ــق دارندک ــه ح ــردم انتظارب ــه م ?هم
ــاج موردنیازخالی  ــان ازمایحت ــفره هایش س
عزیزودلسوزکه  ــئولین  مس نباشدامیدواریم 
ــت ریشه  ــان رضای الهی اس نیات خدمتش
ــه باعث محرومیت  ــل وعواملی راک همه عل
ــودراازبیخ  ــلب قدرت خریدمردم می ش یاس

بکنند.
ــم همانطوری که  ــی چندقل ــاره گران ?درب
ــام  ــن مق ــئولین وباالتری ــاهده شدمس مش
ــان موضوع قرارگرفتندیعنی  اجرایی درجری
چیزی نیست که پنهانی بوده باشدامانگرانی 
عام ازپدیدآمدن موجی ازگرانی مرتبط بااین 

چندقلم است که امیدواریم اینطورنشود.
ــرای دریافت حقوق  ــته آزاری! ب ?بازنشس
ــم  ــت و شش ــتگی ام، بیس ــز بازنشس ناچی
ــاه کارگران واقع در  ــت به بانک رف اردیبهش
ــکوفه تهران  ــروزی، خیابان ش ــان پی خیاب
مراجعه کردم، یکی از کارمندان بانک گفت 
ــازه داریم فقط دو میلیون تومان وجه  ما اج
نقد پرداخت کنیم. البته این قانون سراسری 
ــت هدف از این گونه  ــت و مشخص نیس اس
بازنشسته آزاری ها چیست؟ باید این مشکل 
ــط مسئوالن ذیربط رفع و اطالع رسانی  توس

شود.
 علی اکبر فرقانی ـ بازنشسته 

ــرای صرف  ــته کارگران ب ــای گذش ?روزه
ــا مراجعه  ــه چایخانه ه ــا ناهار ب ــه ی صبحان
ــت هزار  می کردند، با پرداخت پانزده یا بیس
ــتند املت میل کنند. حاال  تومان می توانس
ــل افزایش قیمت تخم مرغ و به ویژه  به دلی
ــوی این صنف  روغن، قیمت املت هم از س
ــد از خوردن  ــد و کارگران مجبورن گران ش
ــل کنند! قابل  ــر و نان خالی می آن صرفنظ
ــارزه با گرانی  ــئوالنی که وعده مب توجه مس

و فقرزدایی داده بودند! علی اکبر از تهران
پیامهای مردمی در صفحات 4-2
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آفتاب یزد – گروه خبر: کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی کشور از جمعه 
ــت و تا ۱۰ خرداد ماه ادامه خواهد  ــت ماه افتتاح شده اس ۳۰ اردیبهش
داشت.سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
خصوص برگزاری کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی کشور به آفتاب یزد گفت: 
بعد از دفاع مقدس به منظور حفظ و ترویج اندیشه و تفکر ایثار، شهادت 
و مفید بودن برای کشور و انتقال این فرهنگ برای نسل های جدید دو 
کار در کشور ما به موازات یکدیگر انجام شد که پایه گذاری اولیه و اصلی 
آن مجموعه خانواده بزرگ سپاه و بسیج بود. در طول مسیر هم مجموعه 
نهاد های فرهنگی و سایر کسانی که به این موضوعات عالقه مند هستند 
در این حوزه حضور پیدا کردند. هسته اصلی و مرکزی این مجموعه هم 
خود خانواده های عزیز شهدا بودند. برگزاری یادواره و کنگره های شهدا 
در استان ها که به عنوان کنگره سرداران شهید استان ها معروف است و 
همچنین جریان فرهنگی راهیان نور که به منظور آشنایی با مباحث دفاع 
مقدس و رشادت فرزندان این مردم تشکیل شده است. همه استان های 
کشور برای اقشار و صنوف مختلف کنگره و یادواره هایی را در مراکز استان ها، 
ــتای برگزار کردند و حتی در بعضی از مراکز   شهرستان ها و حتی روس
استان ها بعضا دوبار این کنگره ها برگزار شده است. شهدای روحانی استان ها 

هم در دستور کار قرار گرفته اند و خوشبختانه تولیدات خوبی هم در حوزه 
فرهنگی و ثبت و ضبط زندگی نامه، وصایا، رفتار ها و... شکل گرفته است.
یک گنجینه بسیار عظیمی از این مسیر به دست آمده است. کنگره ملی 
شهدای روحانیت قرار است چهارشنبه ۴ خرداد ماه در شهر مقدس قم 
در جوار حوزه علمیه بزرگ و تاثیر گذار برگزار شود. این مجموعه دارای 
۵۲ غرفه است که ۳۱ استان کشور و تعدادی از نهاد ها و مجموعه های 
فرهنگی کشور اقداماتی که در زمینه جمع آوری، ثبت و ضبط و تولیدات 
محصوالت فرهنگی داشتند را در مصال به نمایش می گذارند.وی در ادامه 
ــهدای روحانیت را به  تصریح کرد: اگر ما بتوانیم تولیدات فرهنگی و ش
نسل جوان کشور معرفی کنیم شرایط کشور بسیار متفاوت تر خواهد شد. 
بهرحال هجمه سنگینی رسانه های دشمن علیه نهاد روحانیت و کارکرد 
آن در کشور دارند. این ۵۲ غرفه یک گنجینه بزرگی از رویکرد روحانیت 
است. بخش عمده ای از ۴۰۰۰ شهید از شهدای دفاع مقدس، تعدادی از 
آن ها شهدای ترور در سال های قبل از دفاع مقدس هستند و همینطور 
شهدای عرصه امنیت و دفاع از حرمین شریفین در این گروه قرار دارند. 
نکته ای که در خصوص این کنگره می توانم به آن اشاره کنم این است 
که کار بسیار بزرگی در حوزه شناسایی طالب و روحانیونی که در دفاع 

مقدس حضور داشتند به ویژه شهدای روحانیت صورت گرفته است. ابتدا 
از طریق حوزه های علمیه و پیگیری های انجام شده مستنداتی مبنی بر 
تایید بر شهید بودن و طلبه بودن آن ها صورت گرفته است و همچنین 
بنیاد شهید هم شهادت این افراد را تایید کرده است. ممکن است بعد از 
برگزاری کنگره متوجه شویم علی رغم تالش های صورت گرفته چند نفر 
از عزیزان جا افتاده باشند.برای مثال امکان دارد افرادی طلبه بودند ولی 
با لباس شخصی رفتند و لذا صرفا رزمنده شناخته شدند.در عرصه های 
مختلفی شهدای روحانی حضور داشتند و حتی در دفاع مقدس عالوه بر 
عرصه رزمندگی عرصه فرماندگی، دینی، فرهنگی، امام جماعت بودن 
ــاهد هستیم.وی در آخر گفت: در خصوص  و ده ها کارکرد دیگر را ما ش
 مراسم هم قرار است با حضور ریاست محترم جمهوری اسالمی، فرمانده 
ــر کشور و همینطور  ــپاه، مدیر حوزه های علمیه سراس  محترم کل س
دست اندرکاران برگزار کننده کنگره مانند نماینده ولی فقیه در سپاه برگزار 
ــی از اقدامات انجام شده و بیانات سردار سالمی پیرامون  شود و گزارش
بخش روحانیت در دفاع مقدس و سایر عرصه های اجتماعی ارائه شود. 
ــن، مدیر حوزه علمیه در خصوص کارکرد و عملکرد روحانیت  همچنی
ــخنرانی  و حوزه های علمیه در دفاع مقدس و بالیا و حوادث طبیعی س
خواهد داشت. همچنین ریاست جمهوری به عنوان سخنران ویژه در این 
مراسم حضور خواهند داشت. نمایشگاه از جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه افتتاح 

شده است و تا ۱۰ خرداد ادامه خواهد داشت.  

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد
جزییات برگزاری کنگره ملی شهدای روحانیت

 اقدام جدید سوئدی ها
 در نقض حقوق شهروند ایرانی؛ 

قطع ارتباط ۲۰ روزه
 حمید نوری با خانواده

ــد نوری با خانواده، حدود  ارتباط تلفنی حمی
ــت که قطع شده و اعضای خانواده  ۲۰ روز اس
ــه گزارش  ــر می برند. ب ــی به س وی در نگران
مرکز رسانه قوه قضائیه، حمید نوری شهروند 
ــال ۹۸ در سلول انفرادی  ایرانی که از آبان س
ــس از برگزاری  ــر می برد، پ ــوئدی ها به س  س
ــه دادگاه و در حالی که در  ــش از ۹۰ جلس بی
ــوئدی می باشد،  انتظار صدور حکم دادگاه س
از ۲۰ روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده 

را از دست داده است.
ــتگاه  ــای دریافتی، دس ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــه داری حمید نوری  ــل نگ ــوئد مح قضائی س
ــرایط وی تغییر نکرده  ــا ش ــر داده ام را تغیی
ــا توجه  ــت که ب ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
ــار  ــزاری دادگاه، انتظ ــد برگ ــان رون ــه پای ب
ــخت اعمال شده  می رفت  محدودیت های س
ــلول  ــوص او از جمله نگه داری در س در خص
ــواده حمید نوری  ــد. خان ــرادی تغییر کن انف
ــته تالش های فراوانی  در طول ۲۰ روز گذش
ــته و از وضعیت  ــا وی تماس داش کردند تا ب
ــتگاه قضائی  ــوند، اما دس ــالمتی او آگاه ش س
ــور سوئد هر بار با بهانه ای از برقراری این  کش
ــت. نوری پس از  ــاس خودداری نموده اس تم
ــت نیز تا هفت ماه و نیم امکان تماس  بازداش
ــکان مالقات حضوری  ــال ام تلفنی و تا ۲ س
ــت. همچنین در سفر آخر  با خانواده را نداش
ــوئد، امکان مالقات  خانواده حمید نوری به س
ــت های  نوه های او با وی نیز علیرغم درخواس
مکرر فراهم نشده است. قابل ذکر است حمید 
ــی غیرقانونی، بنابر  نوری در روند یک دادرس
شکایت تعدادی از اعضای گروهک تروریستی 
ــور سوئد  منافقین و به اتهامات واهی در کش
ــال  مورد محاکمه قرار گرفته و در طول دو س
و نیم گذشته با نقض مکرر حقوق شهروندی 
ــلول انفرادی، ضرب و  از جمله نگه داری در س
ــتم، عریان کردن اجباری، عدم دسترسی  ش
ــک و مواردی از این دست روبرو بوده  به پزش

است.

واکنش وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی

 به ترور شهید صیاد خدایی
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت وگویی 
ــانه این رژیم از اظهار نظر درباره  با یک رس
ــودداری کرد.  ــهید صیاد خدایی خ ترور ش
ــاره موضع  ــال ادعاهایی درب ــن ح او در عی
ــته ای و  ــای توافق هس ــکا درباره احی آمری
ــران مطرح  ــته ای ای ــت برنامه هس پیش رف
ــل از روزنامه  ــنا به نق ــرد. به گزارش ایس ک
ــرائیل، بنی گانتس،  صهیونیستی تایمز اس
ــتی که اخیرا در  وزیر جنگ رژیم صهیونیس
ــفر به واشنگتن با وزیر دفاع آمریکا دیدار  س
ــز گفت وگو کرده  ــران نی ــرده و درباره ای ک
بودند، در گفت وگویی با این روزنامه درباره 
ــت یافتن به توافقی  تمایل آمریکا برای دس
ــق مذاکرات  ــام از طری ــر احیای برج بر س
ــم آن ها]آمریکا[  وین گفت: من فکر می کن
ــق راضی خواهند  ــوز از حصول یک تواف هن
ــه ویژه در  ــتند، ب ــا کامال قاطع هس بود ام
ــداران]قرار گرفتن  ــئله سپاه پاس زمینه مس
ــپاه پاسداران در فهرست سازمان های  نام س
ــکا[ و نیروهای  ــی آمری ــتی خارج تروریس
ــداران ایران در دولت  ــپاه پاس قدس. نام س
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا 
و پس از خروج این کشور از توافق هسته ای 
ــرار  ــت ق ــن فهرس ــال ۲۰۱۸، در ای در س
ــوع در ماه های اخیر، پس  گرفت. این موض
ــی بر خارج کردن  ــت تهران مبن از درخواس
ــپاه پاسداران از این فهرست به عنوان  نام س
مطالبه ای برای بازگشت به توافق چندجانبه 
هسته ای، بارها مورد بحث قرار گرفته است. 
ــپاه »هزاران  ــای این که س ــرائیل با ادع اس
ــت«  ــته اس نفر از جمله آمریکایی ها را کش
ــنگتن خواسته این درخواست تهران  از واش
ــرد. گانتس در ادامه این گفت وگو از  را نپذی
ــوالی درباره ترور شهید حسن  ــخ به س پاس
ــن که آیا این  ــاد خدایی، در تهران و ای صی
موضوع تاثیری بر مذاکرات خواهد گذاشت، 
ــخ به این  ــت و ترجیح داد از پاس ــره رف طف
سوال خودداری کند. او همچنین مدعی شد 
ــران یک »تهدید جانی و منطقه ای« بوده  ای
ــکا را در عرصه هایی همچون ونزوئال،  و آمری
ــد و  ــر و خاورمیانه به چالش می کش الجزای
برنامه هسته ای آن هنوز در حال پیش روی 
ــت. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره  اس
ــته ای ایران مدعی شد: آن ها به  برنامه هس
ــای تحقیق و  ــازی و فعالیت ه روند غنی س
توسعه در زمینه سانتریفیوژهای پیش رفته 
ــه داده و حتی به  ــردن آن ها ادام ــار ک و انب
ــده تر  ــی حفاظت ش ــان در مکان های نصبش
ــت که جهان  ــتند. این چیزیس نزدیک هس
آن را بر نمی تابد. گانتس در این باره گفت: 
ــم توافقی در کار خواهد بود یا نه اما  نمی دان
اگر باشد، امیدواریم راه های گریزی را که در 

خود توافق وجود دارند، ببندند.

  ورود خودروهای آفرود
 در اراضی ملی و مناطق 4 گانه 
محیط زیست ممنوع می شود

ــتری با اعالم مخاطرات ورود  یک وکیل دادگس
خودروهای آفرود به اراضی ملی، زیستگاه های 
ــتان عمومی  غنی و مناطق چهارگانه به دادس
ــتان بهبهان توانست، دستور ممنوعیت  شهرس
ــی ملی و غنی  ــن خودروها را در اراض ــردد ای ت
ــد داس مه  ــت دریافت کند.محم ــط زیس محی
ــتری و فعال حوزه محیط زیست  وکیل دادگس
ــتور قضائی  در گفت وگو با فارس، از صدور دس
برای توقیف و ممنوعیت تردد خودروهای آفرود 
ــتگاه های غنی و مناطق  ــی ملی، زیس در اراض
ــتان عمومی و انقالب  چهارگانه از سوی دادس
شهرستان بهبهان خبر داد. وی با اشاره به اینکه 
ــتور کتبی خطاب به نیروی انتظامی و  این دس
اداره منابع طبیعی صادر شده است، گفت: این 
ــرای برخورد با تردد  ــتور می تواند مبنایی ب دس
خودروهای آفرود در سراسر کشور باشد.داس مه 
ــاره به اینکه در راستای ماده ۲۲  در ادامه با اش
آئین دادرسی کشور، دادستان ها مکلف به حفظ 
ــت: به  ــتند ابراز داش و احیای حقوق عامه هس
ــتان  ــتان عمومی شهرس همین دلیل از دادس
بهبهان درخواست کردم با ارجاع این مسئله که 
تردد خودروهای آفرودی در زیستگاه های غنی 
ــور موجب تخریب منابع طبیعی می شود  کش
ــئله به اداره  ــت کردم با ارجاع این مس درخواس
ــی، از تردد این خودروها در اراضی  منابع طبیع
ــل آورد. ادارات  ــری به عم ــاره جلوگی مورد اش
ــتان ها و همچنین  ــع طبیعی تمام شهرس مناب
ــت می توانند بر مبنای این  فعاالن محیط زیس
ــتور صادره به دادسرای عمومی شهرستان  دس
ــتحفاظی منابع طبیعی  ــود و حوزه های اس خ
ــت خود را برای توقف  مراجعه کرده و درخواس

ورود خودروهای آفرودی اعالم کنند.

 خبر ویژه 

 خبر 

 آگهی مزایده اموال منقول 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۰۱۲۳ موضوع مهریه، سند ازدواج شماره 
۹۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۲ له خانم پوران طزرجانی علیه آقای احمد نیکزاد در قبال 
ــکه طالی بهار آزادی طرح جدید می باشد که برابر  ــت و پنج عدد س مبلغ بیس
ــماره ۱۴۰۰۰۴۹۲۱۶۵۶۰۰۰۶۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ راهور، خودرو  استعالم ش
تحت مالکیت آقای احمد  نیکزاد می باشد و برابر قبض پارکینگ ۰۱۳۹۳۶۰ و 
ــید توقف راهنمائی و رانندگی خودرو مذکور توقیف می باشد. خودرو سواری  رس
پراید به شماره انتظامی ایران ۶۴-۴۳۲-ط-۴۲ شماره موتور ۰۰۵۰۴۷۱۴، شماره 
شاسی ۵۱۴۱۲۲۹۲۹۶۲۲۵۷ و شماره VIN۱۰۲۹۶۲۲۵۷ دارای سیستم: سایپا، 
ــا، مدل: ۱۳۸۲ ظرفیت: ۴ نفر، تعداد محور: ۲، تعداد چرخ ۴ و کارکرد  تیپ: صب
ــناس ۲۸۰۰۰۰ کیلومتر،  رنگ: سفید و نوع سوخت، بنزین  هنگام بازدید کارش
می باشد که برابر نظریه کارشناسی قابلیت شماره گذاری دارد اصالت دارد و بیمه 
بدنه ندارد و درصد الستیک عقب و جلو هر کدام ۴۵ درصد می باشد شیشه سمت 
راست شکسته و درب راننده فاقد شیشه است و برابر نظریه کارشناس به دلیل از 
کار افتادن باطری امکان روشن شدن موتور میسر نبود اما خودرو درحال کار توقیف 
شده و نباید مشکلی داشته باشد و تغییری در بخش های اساسی خودرو داده نشده، 
ــت که در پارکینگ امین شهرستان ابرکوه متوقف شده  خودرو مدت زیادی اس
است، باطری آن از کارافتاده و کیلومتر آن برآوردی می باشد. خودرو مذکور برابر 
نظریه کارشناسی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ به مبلغ پانصد و چهل و پنج میلیون ریال 
کارشناسی شده و برابر نامه شماره ۳۴۷-۱۴۰۱/۰۷/۰۲  اداره دارائی خودرو مذکور 
بدهی ندارد. خودرو فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 
در پارکینگ امین، واقع در شهرستان ابرکوه- جاده مریم آباد- جنب بازداشتگاه 
ابرکوه، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده خودرو فوق از مبلغ پایه شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. جهت شرکت در مزایده قبل 
از برگزاری، باید ۱۰درصد از مبلغ  کارشناسی را به حساب سپرده اداره واریز گردد 
ــده مزایده مابقی مبلغ را ظرف مدت پنج روز از تاریخ برگزاری مزایده واریز  و برن
نماید در غیراینصورت ۱۰درصد واریزی اولیه قابل استرداد نخواهد بود. پرداخت 
بدهی های قانونی تعویض پالک، انتقال سند و خالفی و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و چنانچه 
ــمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان  روز مزایده تعطیل رس

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهی: روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

تاریخ مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/03/1۸ 
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آگهی فقدان سند مالکیت
ثبتی 41935  پالک  به  طلق  ملک  نوع  آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ 
فرعی از ۷4 اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۷88 فرعی از اصلی مذکور 
، قطعه 1 در طبقه 1 و واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک 
سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 145.1 متر مربع متن ملک 
یک دستگاه آپارتمان قطعه اول تفکیکی بشماره 41935 فرعی از ۷4 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷88 فرعی از اصلی مذکور بمساحت 
)145/10( یکصد و چهل و پنج متر و ده دسیمتر مربع واقع در طبقه 
اول که )3۷/13( سیزده متر و سی و هفت دسیمتر مربع آن بالکن است 
بنام علیرضا / حسنی بعنوان مالک یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 81۷3 تاریخ 1398/0۷/22 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 11۷5 شهر تهران استان تهران، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۷24910 سری الف سال 98 با شماره 
دفتر الکترونیکی 139820301145015۶8۶ ثبت گردیده است. وبنام 
مشاع  دانگ  دهم  هشت  ممیز  چهار  مالک  بعنوان  اسفندیاری  حیدر/ 
تاریخ   81۷3 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  از 
1398/0۷/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 11۷5 شهر تهران استان 
الف  بشماره چاپی ۷24909 سری  اصلی  مالکیت  تهران، موضوع سند 
 139820301145015۶85 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   98 سال 
از  از طرف خود وکالتا  اصالتا  آقای علیرضا حسنی  ثبت گردیده است. 
دفتر   139۷/11/0۷  -۷3۶۷ وکالتنامه  موجب  به  مالکین  سایر  طرف 
11۷5 تهران با ارائه دو برگ استشهاد شهود به شماره ۶21۶-۶21۷- 
جابجائی  علت  به  ششدانگ  مالکیت  سند  نموده  اعالم   1401/02/19
است  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  و  مفقودگردیده 
لذامراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه ۷2/9/2 حوزه ثبت ملک 
سعادت آباد تهران آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 
از اسناد  به ملک مرقوم غیر  انجام معامله نسبت  چنانچه کسی مدعی 
از تاریخ نشر این  فوق ویاوجودسند مالکیت مذکور نزد خود می باشد 
واعتراض خودراضمن  این منطقه مراجعه  آگهی ظرف مدت 10 روزبه 
ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا 
موردرسیدگی قرار گیردواال پس از انقضای مهلت مزبورونرسیدن واخواهی 
خواهدشد. اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
محمد گلباغی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد 

تهران - 10117

هدفمندی  و  ارز  به  مربوط  طرح  مورد  =در 

شود  اجرا  نحوی  به  که  کنند  تاش  همگان 
جامعه  پایین  دهک های  بخصوص  مردم  که 
کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح 
زندگی شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد

=دستور مجدد به دادستان کل و دادستان های 

سراسر کشور: در اجرای این قانون و تکمیل این 
طرح به دولت کمک کنید

=سازمان بازرسی کل کشور اسامی وزارتخانه ها 

و سازمان هایی که در موضوع حمایت از خانواده 
اقدامات خود را انجام نداده اند اعام کرد

=وزارت بهداشت، وزارت راه، بیمه و... 
= به یک بار تذکر اکتفا نکنید

در  مربوطه  وزارت  خودرو  بازار  مورد  =در 

مرجع  تغییر  با  که  کرد  اعام  گذشته  سال 
تولید  سال،  یک   ظرف  خودرو،  قیمت گذاری 
خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می یابد اما 
در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت 

به سال قبل از آن بودیم 
ویژه  اهتمام  با  موضوع  این  دارد  =ضرورت 

دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده 
شده گذشته است 



 
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران، با اعالم 
ــالمت به  ــکان طرف قرارداد بیمه س اینکه بیش از ۹۹ درصد پزش
صورت الکترونیکی نسخه نویسی دارند، در عین حال درباره مشکالت 
احتمالی در اجرای طرح گفت: قانون گذار پیش بینی های الزم را برای 
حل مشکالت در نظر گرفته است؛ به طوری که گفته شده در صورت 
قطعی اینترنت، کاهش سرعت و شرایط اضطراری، پزشک می تواند 
در بستر نسخه کاغذی خدمات را در اختیار بیمه شدگان قرار دهد.
به گزارش ایسنا، محمد اسماعیل کاملی، گفت: بحث نسخه نویسی 

الکترونیکی طبق تکالیف قانونی باید توسط سازمان های 
ــود، لذا اجرای این طرح از سال ۹۷ در  بیمه گر اجرا ش
سازمان بیمه سالمت آغاز شد؛ البته پیشرفت در سال 
ــود.او تصریح کرد: در  ــیار بطئی و کند ب ۹۷ و ۹۸ بس
حال حاضر بیش از ۹۹ درصد پزشکان طرف قرار داد با 

بیمه سالمت، اقدام به نسخه نویسی الکترونیکی می کنند، این فرآیند 
ــالمت را در بر می گیرد، قابل  ــرای یک طرح ملی که کل نظام س ب
ــارکت درصد بسیاری از پزشکان در این  قبول است؛ همچنین مش

طرح نشان از مقبولیت آن دارد.بنابر اعالم روابط عمومی 
سازمان بیمه سالمت، کاملی تاکید کرد: نمی توان انتظار 
داشت که طرح هایی به چنین گستردگی فاقد هرگونه 
مشکل در اجرا باشد، ضمن اینکه قانون گذار نیز پیشتر 
پیش بینی های الزم را برای حل مشکالت در نظر گرفته 
ــت؛ به طوری که گفته شده در صورت قطعی اینترنت، کاهش  اس
سرعت و شرایط اضطراری، پزشک می تواند در بستر نسخه کاغذی 

خدمات را در اختیار بیمه شدگان قرار دهد.

اجتماعی سه شنبه3 خرداد  1401    شماره  6304  aftab.yz@gmail.com پزشکان در چه صورتی می توانند نسخه نویسی کاغذی داشته باشند؟

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء:به تازگی وزارت آموزش چین 
ــال دروس مهارت های خانه  ــاه امس ــت که از مهرم اعالم کرده اس
ــپزی، تعمیرات، باغبانی و ساخت صنایع دستی  ــامل نظافت، آش ش
ــود.به عبارتی از  به دروس مدارس ابتدایی و راهنمایی اضافه می ش
ــرم پاییز آینده، دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی چین  ت
ــت تا مهارت های  ــی خواهند داش هر هفته حداقل یک دوره آموزش
ــی خانه مانند نظافت و آشپزی، به عالوه فناوری های پیشرفته  اساس
ــزری را بیاموزند.به گزارش ــرش لی ــه بعدی و ب ــه چاپ س   از جمل

ــتاندارد  ــرورش اخیراًیک اس ــوزش و پ  China Daily، وزارت آم
ــت. این  ــر کرده اس ــد برای آموزش کار منتش ــی جدی برنامه درس
ــت: کارهای روزمره از جمله تمیز  ــتاندارد دارای سه نوع کار اس اس
ــداری از لوازم  ــتفاده و نگه ــت و پز و اس ــازماندهی، پخ کردن، س
ــاورزی، ساخت صنایع دستی  ــامل کش خانگی؛ نیروی کار مولد ش
ــفانه در مدارس  ــنتی و تجربه و کاربرد فناوری های جدید متاس س
ــود که دانش آموزان نه  ــور ما سالهاست این بحث مطرح می ش کش
ــی  تنها مهارت های مورد نیاز زندگی را نمی آموزند بلکه برنامه درس
ــبی ندارد همچنین به دلیل وجود  ــز با نیاز های آینده آن ها تناس نی
ــیاری از  ــگاه و بحث کنکور بس ــدید برای راهیابی به دانش رقابت ش
ــا نیز به مهارت آموزی فرزندان خود توجه ای ندارند و این  خانواده ه
ــدت می تواند کودکان، نوجوانان و همچنین آینده آن ها  موارد به ش
ــد.در ادامه ضمن پرداختن به جزئیات این  ــرض خطر قرار ده را مع
ــراغ چند تن از کارشناسان  ــی در مدارس چین به س برنامه آموزش

آموزشی رفته ایم و نظر آن ها را در این باره جویا شده ایم. 
<نظافت و پوست کندن میوه برای کالس اول و دوم

ــای اول و دوم باید نظافت اولیه،  ــتان در کالس ه دانش آموزان دبس
ــت کندن میوه ها را انجام دهند و پرورش  ــتن سبزیجات و پوس شس

یک یا دو نوع گیاه یا حیوان کوچک را بیاموزند.
<شست و شو و استفاده از لوازم خانگی در کالس سوم وچهارم 

ــتان باید کالس های درس  ــوم و چهارم دبس دانش آموزان کالس س
ــوراب و کفش های خود را  ــد، لباس های زیر، ج ــود را تمیز کنن خ
بشویند، طرز تهیه ظروف سرد و استفاده از لوازم خانگی را بدانند.

<پخت غذا در کالس پنجم و ششم
ــم باید مهارت های پخت دو یا سه  دانش آموزان کالس پنجم و شش
ــده یا تخم مرغ با گوجه فرنگی  غذای معمولی مانند تخم مرغ سرخ ش
را بیاموزند.برای دانش آموزان مقطع راهنمایی، آنها تشویق می شوند 
ــه یا چهار غذا را به طور مستقل بپزند، یاد بگیرند که چگونه یک  س
ــت کنند و یک یا دو نوع کار  ــتی سنتی درس یا دو نوع صنایع دس
صنعتی، فناوری های جدید، خدمات مدرن یا کار داوطلبانه را تجربه 
ــی هفته کارگر را تعیین  ــی جدید همچنین برپای کنند.برنامه درس
ــال تحصیلی  ــت که به فعالیت های فوق برنامه که در هر س کرده اس
انجام می شود، اشاره دارد.مسئوالن خواستار مشارکت خانواده ها در 
ــدند و مدارس باید از ابزارهای مختلفی  آموزش کار دانش آموزان ش
ــتفاده  ــرای درک اهمیت آموزش کار اس ــه والدین ب ــرای کمک ب ب
ــی به طور گسترده در رسانه های  کنند البته این برنامه جدید درس

اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.
<استقبال خانواده ها از آموزش مهارت

ــتقبال کردند و گفتند  ــهروندان از گنجاندن چنین دوره هایی اس ش
ــت.  که آموزش مهارت های اولیه به دانش آموزان جوان ضروری اس
ــه پشیمان  برخی از یاد نگرفتن چنین مهارت هایی در دوران مدرس
ــی چین فوق العاده رقابتی و  ــایان ذکر است؛ نظام آموزش شده اند.ش
کنکورمحور است و این نگرانی وجود دارد که کودکان از مهارت های 
ضروری زندگی عقب بمانند. بسیاری از والدین چینی پیشاپیش از 

این تغییر استقبال کرده اند.
< فرهنگ آموزشی چین

ــناس آموزشی در این خصوص به آفتاب  محمدرضا نیک نژاد کارش
یزد گفت:»یک کتاب اخیرا توسط من و مرحوم بهلولی در خصوص 
ــای غول پیکر  ــی از اژده ــوزش و پرورش چین به نام »چه کس آم
ــاختار ها و  ــت.این کتاب به خوبی به س ــده اس ــد« چاپ ش می ترس
ــت.به دلیل اینکه  ــرورش چین پرداخته اس ــای آموزش و پ بنیان ه
چین یکی از تمدن های کهن جهان است و از طرف دیگر اقتصاد آن 

ــت که در چند دهه گذشته بسیار رشد کرده است در  اقتصادی اس
گستره های متفاوت هم دوست دارد به شکوفایی و درخشش برسد. 
اما در دو دهه گذشته شاهد یکسری اصالحات در این حوزه هستیم 
ولی چون فرهنگ آموزشی این کشور شبیه فرهنگ آموزشی کشور 
ــورد پذیرش قرار گرفته  ــت این اصالحات گرچه م ما کمی نگر اس
است اما به نتایج مطلوبی نمی رسد. چراکه آن گرایش های گسترده 
و ژرف به کمی بودن آموزش و اینکه نهایتا سرنوشت بچه ها  در یک 
ــود همچنان باقی است. فرآیند دوپینگ کننده کنکور تعیین می ش

ــود آمدن امید هایی در جامعه  ــه همین اصالحات باعث به وج گرچ
ــته چین در این حوزه باز گردیم  ــت اما اگر به گذش ــده اس چین ش

می بینیم که این امید ها نمی توانند پر رنگ باشند.«

<الگوبرداری و بومی سازی
ــی در مدارس چین برای  ــه داد:»آموزش مهارت های زندگ وی ادام
ــدودی برگرفته از  ــت.این آموزش ها تا ح ــیار خبر خوبی اس ما بس
تجربه های کشور های پیشرو در حوزه آموزش است.این الگوبرداری 
و بومی سازی تجربه های سایر کشور ها در این حوزه اصال بد نیست 
ــیار مفید و سودآور باشد. چین در حال استفاده  و اتفاقا می تواند بس
ــور های پیشرو است که این باعث می شود آموزش  از تجربه های کش
برای دانش آموزان دلچسب تر باشد و همچنین کیفی تر شود.کیفی 
ــه این معنا که افراد را برای زندگی فردی و اجتماعی آینده آماده  ب
ــهروندان هم از آن حمایت  ــود و ش می کنند.اگر این برنامه اجرا ش

کنند این گام بسیار بزرگی برای آموزش چین است.«
< آموزش در کشور ما اولویت ندارد 

این کارشناس در خصوص آموزش در کشور ما تصریح کرد:» ما باید 
ــیم. آموزش در کشور ما همچنان در  ــته باش دغدغه آموزش را داش
نگاه مسئولین، جامعه، روشنفکر، خانواده، فعالین مدنی و... اولویت 
ــگران  ــت و پژوهش ندارد.وقتی که آموزش و پرورش در اولویت نیس
ــگاه های علوم تربیتی همچنان درگیر فلسفه  آکادمیک ما در دانش
ــرات نوآوری ندارند،  ــتند و ج ــوم تربیتی و این نوع از کار ها هس عل
ــطح جزئی  ــازی آموزش در این س ــی از صحبت کردن از بهس خیل
ممکن نیست. بی گمان دانش آموزان ما به این نوع آموزش نیاز دارند 

ــکالت ما در این  ــتند.اما مش ــزاوار اصالحات در این حوزه هس و س
ــرانه ای که به آموزش و پرورش  ــیار عمیق است. چین س حوزه بس
تخصیص می دهد کم است اما بخش گسترده ای از دانش آموزان این 
کشور در مدارس خصوصی درس می خوانند. االن بودجه آموزش و 
ــور ما واقعا کفاف دهنده نیست و موقعیت اجرای چنین  پرورش کش
ــت.این مهارت های عنوان شده واقعا مورد نیاز  برنامه هایی مهیا نیس
ــت و بسیاری از دانش آموزان ما در این مهارت ها  دانش آموزان ما اس
ضعف و به آن ها نیاز دارند.اما خانواده ها نیز به آموزش این مهارت ها 
ــد زیرا آن ها موفقیت  ــط مدارس عالقه ای ندارن و پیگیری آن توس
ــب رتبه  فرزند خود را در این مهارت ها نمی دانند بلکه به دنبال کس
خوب در کنکور توسط آن ها  هستند.خانواده ها نیاز به آگاهی رسانی 
دارند و دولت باید در این زمینه فعالیت انجام دهد و ابزار دولت هم 
ــانه ها است.البته پیک تبلیغات بسیاری از رسانه ها در این حوزه  رس
تبلیغ کتاب های کمک آموزشی و معلمان خصوصی است و کسی به 
فکر آگاهی رسانی نیست. وقتی اینگونه پول وارد و تبدیل به دغدغه 
ــت که اخالق از بین می رود.باید بدانیم دیگر  ــده است معلوم اس ش
ــیاری از دانش آموزان نیست و آینده  ــای زندگی بس کنکور گره گش

دانش آموزان ما در معرض خطر قرار دارد. «
<تمرکز بر مسائل آموزشی

همچنین علی بهشتی نیا از دیگر کارشناسان این حوزه در گفتگو با 
آفتاب یزد تصریح کرد:»اگر به جریان نظام آموزش و تاریخ آموزش 
ــگاه کنیم این را به وضوح  ــته ن و پرورش در حداقل یک دهه گذش
می توانیم ببینیم که نظام آموزشی ما بر خالف آن چیزی که اذعان 
ــور ما مهارت آموزشی محلی  می کند به هیچ عنوان در مدارس کش
ــتانی  ــراب ندارد. یعنی اگر روز و روزگاری دانش آموزان دبیرس از اع
ــال های گذشته این نگرانی و  ــت و کنکور بودند در س ما درگیر تس
رقابت ناسالم برای کنکور به پایه متوسطه دوره اول و حتی ابتدایی 
ــت.این دغدغه در دانش آموزان و خانواده ها باعث شده  ــیده اس رس
ــائل آموزشی باشد. یعنی برای  ــت که بیشتر تمرکز آن ها بر مس اس
یک دانش آموز اولویت اول این است که در درس هایش نمره خوبی 
ــود و در مدارس خوبی مورد پذیرش  ــب کند تا بتواند موفق ش کس
ــئله اصلی یعنی ــت که مس ــده اس ــرار بگیرد.این رقابت باعث ش  ق
ــود که این موضوع بسیار  ــپرده ش ــی س  مهارت آموزی به فراموش

نگران کننده است.«
<رقابت آموزشی

ــا، معلمان و حتی  ــت خود خانواده ه ــه داد:» اگر به خواس وی ادام
ــه گروه تمایل دارند که  ــئوالن توجه کنیم می بینیم که هر س مس
دانش آموزان در مدارس مهارت بیاموزند. اما متاسفانه خروجی نظام 
ــی ما برعکس این موضوع بوده است. فاصله گرفتن از بحث  آموزش
نمرات کمی و رفتن به سمت نمرات کیفی همچنان موضوع مهمی 
ــت که باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا نمرات کمی باعث ایجاد  اس
ــنگین در بین دانش آموزان می شود. خانواده ها تحت تاثیر  رقابت س
ــمت و  ــی و مدارس رخ می دهد به س ــی که در نظام آموزش اتفاقات
سوی رقابت آموزشی می روند. در حوزه آموزش و پرورش به غیر از 
ــایر حوزه ها ما حرفی برای گفتن  اتفاق نظر در یک موضوع ، در س
ــئولین نظام آموزشی کشور ما بر آن  نداریم. موضوعی که تمام مس
ــی کشور ما است که این موضوع  تاکید دارند ایدئولوژی نظام سیاس
ــت. بسیاری از  ــته اس ــی تاثیر گذاش ــترده نظام آموزش بر ابعاد گس
کشور های دیگر هم این رویه را در برنامه های خود دارند اما در کنار 
آن مهارت های مورد نیاز دانش آموزان را به آن ها آموزش می دهند.

ــت زدگی آموزش و پرورش باعث شده است که ما از مهارت  سیاس
آموزی فاصله بگیریم.«

<مهارت آموزی راه نجات
ــمت مهارت آموزی  وی در آخر گفت:»باید آموزش و پرورش به س
برود. اگر خواهان آن هستیم که آینده بهتری را برای کشور متصور 
ــت، اقتصاد، جریان زندگی  ــویم دانش آموزان باید با محیط زیس ش
ــنا شوند. دانش آموزان باید آنقدر مهارت بیاموزند  و... در مدارس آش
ــهروند خوب در جامعه باشند. ما هرچقدر از این  که بتوانند یک ش
ــخت در  ــه بیراهه رفتیم.اگر این تصمیم س ــیر فاصله بگیریم ب مس
ــید و بعد از  ــار به منزل نخواهد رس ــود این ب ــن حوزه گرفته نش ای
ــا به این موضوع مهارت آموزی در مدارس  صرف هزینه های زیاد م

 باز می گردیم.«

قیاس مهارت آموزی در مدارس چین و ایران

 زورگیری وحشیانه ازاینجا اولویت فقط نمره است 
 زن جوان در خیابان باقرخان 
ــان تنها  ــه طعمه هایش زن ــی ک مرد جوان
ــرم در خیابان  ــکاب ج ــگام ارت ــد، هن بودن
باقرخان دستگیر شد.به گزارش رکنا، شنبه 
۳۰ اردیبهشت ماه، فریاد کمک خواهی زن 
ــان توجه مأموران  جوانی در خیابان باقرخ
ــت پلیس را جلب کرد.مأموران پلیس  گش
ــط  ــاهده کردند که توس ــی را مش زن جوان
سرنشین یک موتورسیکلت بر روی آسفالت 
ــیده می شد و با فریادهای خود  خیابان کش
ــم پس از  ــک می کرد.مته ــت کم درخواس
ــرقت تلفن  ــوران پلیس از س ــاهده مأم مش
همراه زن جوان صرف نظر کرد و بالفاصله 
ــمت میدان توحید  ــیکلت به س با موتورس
ــد.مأموران پلیس در یک تعقیب  متواری ش
ــرح مهار موفق  ــز طوالنی با ایجاد ط و گری
ــتگیر کنند  ــارق حرفه ای را دس ــدند س ش
ــه اداره پلیس منتقل  ــات ب ــرای تحقیق و ب
ــی های اولیه پلیس مشخص  کردند.در برس
شد، متهم در غرب تهران با موتور سیکلت 
خود اقدام به زورگیری و موبایل قاپی کرده 
ــه طعمه های  ــی بود ک ــت، این در حال اس
ــد که در  ــراً زنانی بودن ــری وی اکث زورگی
مناطق خلوت حضور داشتند.زورگیر جوان 
پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی ها 
ــرم زورگیری و موبایل قاپی از پنج زن  به ج
در سطح خیابان های باغ فیض و ستارخان 
ــتور  ــراف کرد.بنابر این گزارش، با دس اعت
ــرای ناحیه ۳۴ تهران، متهم  بازپرس دادس
برای کشف سایر جرائم احتمالی در اختیار 
پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات درباره 

پرونده ادامه دارد.

فرار زن تهرانی
 از چنگال قاتل شیطان صفت 

ــردی جوان که به اتهام قتل زنی در یکی  م
ــت تعقیب  ــور تح ــهرهای غربی کش از ش
ــرقت و  ــود، خانم دیگری را ربود و از او س ب

کالهبرداری کرد.
ــد روز قبل زنی جوان  به گزارش رکنا، چن
ــط یک  ــس رفت و گفت توس ــه اداره پلی ب
ــافرکش ربوده شده است.وی در  راننده مس
ــرای خرید از  ــرا گفت: عصر ب توضیح ماج
ــاعتی  ــدم و به بازار رفتم. س خانه خارج ش
ــتادم  ــی ایس بعد کنار خیابان منتظر تاکس
ــودروی پژو  ــه برگردم و یک خ ــه به خان ک
مقابل پایم ترمز کرد. وقتی مسیرم را گفتم 
راننده که مردی جوان بود با تکان دادن سر 
ــوم.من به گمان اینکه  خواست که سوار ش
راننده، مسافرکش است سوار ماشین شدم 
ــافتی به بهانه ترافیک  اما او پس از طی مس
مسیرش را تغییر داد و وارد خیابانی خلوت 
ــردم ناگهان از  ــد. وقتی به او اعتراض ک ش
ــی بیرون آورد و مرا  زیر صندلی  اش چاقوی
ــیده بودم و  تهدید به قتل کرد. خیلی ترس
ــردم که رهایم  ــه راننده التماس ک هرچه ب
کند اهمیتی نمی داد. حتی می خواستم در 
ــه بیرون پرتاب  ــین را باز و خودم را ب ماش
ــتگیره ای وجود نداشت و در از  کنم اما دس
داخل باز نمی شد.شاکی گفت: تازه فهمیدم 
ــک مجرم خطرناک افتاده ام. او  که به دام ی
 در محلی کامال خلوت توقف کرد و با تهدید 
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. سپس کیفم 
را که داخل آن کارت های عابربانکم، پول و 
ــرقت و بعد مرا به بیرون از  موبایلم بود،  س
ــین انداخت. به گفته شاکی، این پایان  ماش
ــده آدم ربا پس از  ــود چرا که رانن ماجرا نب
ــی موبایل زن جوان، نرم افزار  سرقت گوش
ــی وی نصب کرده و  ــد صدا روی گوش تقلی
ــال یک پیام  با تغییر صدای خودش و ارس
ــت به  ــتان این زن، دس ــی برای دوس صوت
کالهبرداری زده بود.شاکی گفت: سرقت در 
ــاعات پنجشنبه اتفاق افتاد و من  آخرین س
ــنبه صبر می کردم تا حساب هایم  باید تا ش
ــدود و خط موبایلم را غیرفعال کنم.  را مس
ــتفاده کرده و با  متهم نیز از فرصت سوءاس
صدای زنانه برای دوستان و اطرافیانم پیام 
ــماره کارت داده  ــتاده و یک ش صوتی فرس
ــن نیاز فوری  ــن جمله که م ــا گفتن ای و ب
ــت پول کرده  به پول دارم، از آنها درخواس
ــتانم از  بود. او با این ترفند از برخی از دوس
یک میلیون تا ۵میلیون تومان کالهبرداری 
کرده بود.با این شکایت، پرونده ای تشکیل 
ــتور قاضی  ــی از مأموران با دس ــد و تیم ش
ــعبه هشتم  محمد امین تقویان، بازپرس ش
ــات برای  ــی تهران تحقیق ــرای جنای دادس
بازداشت متهم فراری را آغاز کردند. آنها در 
ــی های تخصصی موفق شدند  جریان بررس
هویت مرد آدم ربا را شناسایی کنند و معلوم 
ــد که وی یک مجرم تحت تعقیب است  ش
ــان یک درگیری  ــال ۹۶ و در جری و در س
ــور مرتکب  ــهرهای غربی کش در یکی از ش
قتل یک زن شده است. هم اکنون تحقیقات 
ــراری پایتخت ــاوز ف ــت متج  برای بازداش

 ادامه دارد.

 حوادث 

=محمدرضا نیک ن�ژاد: خانواده ها نیاز 

به آگاهی رس�انی دارن�د و دولت باید 
در این زمینه فعالیت انجام دهد و ابزار 
دولت هم رس�انه ها اس�ت.البته پیک 

تبلیغات بس�یاری از رس�انه ها در این حوزه تبلیغ 
کتاب های کمک آموزش�ی و معلم�ان خصوصی 

است و کسی به فکر آگاهی رسانی نیست

=علی بهش�تی نیا: فاصله گرفتن از بحث نمرات 

کم�ی و رفتن به س�مت نمرات کیف�ی همچنان 
موضوع مهمی اس�ت ک�ه باید م�ورد توجه قرار 
بگی�رد. زی�را نم�رات کمی باع�ث ایج�اد رقابت 
سنگین در بین دانش آموزان می شود. خانواده ها 
تح�ت تاثی�ر اتفاقات�ی ک�ه در نظام آموزش�ی و 
م�دارس رخ می دهد به س�مت و س�وی رقابت 

آموزشی می روند

رئیس سـازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از  
ورود زبان فرانسه به مدارس متوسطه اول از مهر 1401 خبر داد.احمد محمودزاده رئیس سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس 
در خصوص ورود زبان های خارجی به مدارس غیردولتی با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقالب 
درباره انحصارزدایی از زبان های خارجی، اظهار کرد: از مهر امسال برای پایه هفتم، آموزش زبان 

خارجه را برای دانش آموزان مدارس غیردولتی اجرا می کنیم.

 ورود »زبان فرانسه« به مدارس غیردولتی از مهر 1401

 خبر 

 قرنطینه اجباری آبله میمونی
 در بلژیک

بلژیک اولین کشوری است که قرنطینه اجباری 
ــه میمونی را مطرح کرد.به گزارش  به خاطر آبل
ــنا، رسانه ها گزارش کردند که بلژیک اولین  ایس
ــت که قرنطینه ۲۱ روزه و اجباری  کشوری اس
آبله میمونی را مطرح کرده است چرا که اکنون 
ــیوع این بیماری ویروسی را تایید  ۱۴ کشور ش
ــاره افزایش قابل توجه  ــکان درب کرده اند و پزش
ــدار داده اند.مقامات  موارد ابتال در انگلیس هش
ــت بلژیک اعالم کردند: پس از ثبت سه  بهداش
ــه به این  ــور، افرادی ک ــورد ابتال در این کش م
ــده اند، باید به مدت سه هفته  ویروس مبتال ش
خود را ایزوله کنند.اولین مورد عفونت روز جمعه 
در بلژیک ثبت شد.قرنطینه اجباری آبله میمونی 
ــکان  ــده که پزش در بلژیک در حالی مطرح ش
انگلیسی نسبت به افزایش قابل توجه موارد ابتال 
هشدار داده و واکنش دولت برای مهار شیوع آن 
ــیار حیاتی است. ۱۱ نفر دیگر در این کشور  بس
ــدند و مجموع آنها به  ــه این ویروس مبتال ش ب
ــت.این عفونت ویروسی نادر  ۲۰ نفر رسیده اس
ــیری غرب و مرکز  که معموال در مناطق گرمس
آفریقا مشاهده میشود، می تواند از طریق تماس 
ــود. آبله  ــیار نزدیک با فرد آلوده منتقل ش بس
میمونی معموال خفیف است و اکثر بیماران طی 
چند هفته بدون درمان بهبود پیدا می کنند.این 
ــد، از  بیماری که اولین بار در میمون ها یافت ش
ــک از فردی به فرد  طریق تماس فیزیکی نزدی

دیگر منتقل می شود.

 راهنمایی و  رانندگی 

 کدام یک از تخلفات رانندگی 
جرم هم محسوب می شود؟

ــی ترافیک پلیس  ــی و فرهنگ ــاون اجتماع مع
ــی و رانندگی فراجا برخی از موضوعات  راهنمای
جرم انگاری شده در تخلفات رانندگی را تشریح 
کرد.به گزارش ایسنا،چندی پیش حجت االسالم 
ــاون اول قوه قضائیه  ــلمین مصدق، مع و المس
ــات راهنمایی  ــرم زدایی از تخلف از ضرورت ج
ــان آورد.در پی این  ــت به می ــی صحب و رانندگ
ــش مطرح می شود که اساسا  اظهارات این پرس
کدام یک از موضوعات در راهنمایی و رانندگی 
ــرهنگ  ــخی که س ــود. پاس ــرم تلقی می ش ج
ــی و فرهنگ  ــی، معاون اجتماع ــن اهلل جهان عی
ــخ داده  ــس راهور فراجا به آن پاس ترافیک پلی
ــت. جهانی درباره  ــریح آن پرداخته اس و به تش
ــات در حوزه  ــدام یک از موارد و تخلف اینکه ک
راهنمایی و رانندگی جرم تلقی می شود، گفت: 
ــتکاری در پالک یا نصب پالک  برابر قانون، دس
جعلی، وقوع تصادفات جرحی و فوتی، رانندگی 
بدون گواهینامه، تغییر در ارکان و اصالت وسیله 
ــتی، تخلیه نخاله  نقلیه، رانندگی در حالت مس
ــر عمومی و... جزو  ــماند با خودرو در معاب و پس
مواردی است که ارتکاب آن نه صرفا یک تخلف 
ــود و برابر قانون  ــوب می ش که جرم هم محس
فرد متخلف به دستگاه قضائی معرفی می شود.
جهانی درباره پیشنهاد معاون قوه قضائیه درباره 
ــی و جرم زدایی از تخلفات راهنمایی و  قضازدای
ــت و  رانندگی نیز گفت:  این موضوع خوبی اس
ــت که از حجم  ــع صحبت در این باره اس در واق
ــتگاه قضائی کاسته  پرونده های کیفری در دس
ــری از موضوعات را از طریق  شده و بتوان یکس
ــری کرد و به  ــوراهای حل اختالف و... پیگی ش
ــاند. البته الزم است که تاکید کنم،  نتیجه رس
درباره تمام جرائم نمی توان چنین تصمیمی را 
ــت، اما درباره آن مواردی که چنین امکانی  گرف
وجود دارد، می توان نسبت به جرم زدایی اقدام 
ــرم زدایی از  ــه امکان ج ــرد.وی درباره اینک ک
ــوارد مجرمانه مرتبط با تخلفات  کدام  یک از م
راهنمایی و رانندگی وجود دارد، اظهارکرد:  این 
موضوع باید بررسی شود. در واقع الزم است این 
موارد در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی و با 
حضور کارشناسان پلیس و دستگاه قضائی مورد 
ــی قرار گیرد و با توجه به واقعیت موجود،  بررس
بحث های کاربردی و عملیات ترافیکی درباره آن 
تصمیم گیری شود. ما هم این آمادگی را داریم 
که در جلسات مشترک میان دستگاه قضائی و 
فراجا به این موارد بپردازیم.معاون پلیس راهور 
فراجا با اشاره به ضرورت بازدارندگی مجازات ها 
ــرای جلوگیری از وقوع دوباره جرائم نیز اظهار  ب
ــرد:  در جرم زدایی یا همان قضازدایی باید به  ک
یک نکته توجه شود و آن بازدارندگی مجازات ها 

است.
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 اکثر خانواده های ایرانی ۵ سال بعد ازدواج فرزنددار می شوند

وعده تکراری "افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی"؛ شاید خرداد!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که فاصله بین 
ازدواج تا تولد اولین فرزند در اکثر خانوارهای ایرانی به ۵ سال رسیده 
است، گفت:  ایران در حال ورود به فاز دوم سالمندی است.به گزارش 
تسنیم؛  علیرضا زالی در نشست قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه 
ــکی شهید بهشتی اظهار داشت:  حدود ۱۳ میلیون جوان  علوم پزش
ــنی ۲۰ تا ۲۵  ــور داریم و نرخ مجرد بودن در گروه س مجرد در کش
سال در اکثر مناطق کشور ما ۴۲ درصد است و در گروه سنی ۲۵ تا 

۲۹ سال این عدد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان است.
<افزایش ۴ ساله سن ازدواج

وی افزود: سن ازدواج در سال های اخیر در زنان و مردان ۲.۷ تا ۴.۲ 
ــت و بنابراین به دلیل باال رفتن سن ازدواج  ــال افزایش یافته اس س
افراد، ذخیره باروری آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.وی ادامه داد:  
فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند در اکثر خانوارهای ایرانی به ۵ 
سال رسیده است. فاصله بین فرزند اول و دوم در اکثر مناطق کشور 

نیز متعارف نیست.زالی گفت:  نزدیک به ۲۰ درصد موالید فرزند اول 
در گروه سنی باالی ۳۵ سال اتفاق می افتد.به گفته رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی نرخ جانشینی ۲.۱ است.
<افزایش آمار تجرد قطعی در کشور

ــن ۴۵ سالگی به هر  زالی درباره تجرد قطعی گفت:  اگر فردی تا س
دلیلی ازدواج نکند در گروه تجرد قطعی قرار می گیرد؛ متأسفانه در 
ــال  های اخیر آمار تجرد قطعی در حال افزایش بوده است و باید  س
ــهیل فرآیند ازدواج موجب  ــتفاده از برنامه های تشویقی و تس با اس

جلوگیری از این آسیب اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی شویم.
<سالمندی ایران الگوی زنانه به خود گرفته است

ــتی تصریح کرد:  فرآیند  ــگاه علوم پزشکی شهید بهش رئیس دانش
سالمند شدن در ایران الگوی زنانه به خود گرفته است زیرا امید به 

زندگی در زنان و مردان با یکدیگر فاصله دارد.

<لزوم تثبیت جمعیت فعلی کشور
ــور بیان داشت:   ــاره به آمار باالی حوادث جاده ای در کش زالی با اش
یکی از سیاست هایی که باید در پیش بگیریم، تثبیت جمعیت فعلی 
ــیاری از جوانان مولد ما که در سن باروری قرار دارند در  ــت؛  بس اس
ــاالنه ۱۶ هزار نفر از ایرانیان در اثر  ــر تصادفات از دنیا می روند. س اث
ــوان و معلول و از چرخه  ــه برابر این جمعیت،  نات تصادف فوت و س
ــوند. باید برای جلوگیری از حوادث اقداماتی  اقتصادی خارج می ش
صورت بگیرد.وی با اعالم اینکه ایران از فاز اول سالمندی عبور کرده 
ــت؛  خاطرنشان کرد: سالمندی سه فاز دارد و ایران در حال ورود  اس
به فاز دوم سالمندی است؛  در کشوری مانند فرانسه، زمان پایان فاز 
اول سالمندی و ورود به فاز دوم ۶۰ سال طول کشید اما پیش بینی 
می کنیم که این عدد در ایران ۲۰ سال باشد.زالی تصریح کرد:  هزینه 
ــتی افراد سالمند باالی ۶۵ سال نسبت به افراد زیر ۶۵ سال،   بهداش
۵ برابر بیشتر است و بنابراین سرمایه گذاری بهداشتی روی جوانان 

کشور نیز می تواند مقرون به صرفه باشد.

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای چندمین 
ــش حقوق این  ــت که افزای ــه تعویق می افتد و این درحالیس ــار ب ب
ــتگان منوط به تصویب هیئت وزیران شده است.به گزارش  بازنشس
ــازمان  ــاه، روابط عمومی س ــت م ــنیم؛ در تاریخ ۲۰ اردیبهش تس
ــنهاد مربوط به افزایش  اجتماعی طی اطالعیه ای اعالم کرد: "پیش
ــال ۱۴۰۱ براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱  ــتمری بگیران در س حقوق مس
قانون تامین اجتماعی برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال 
ــبت به  ــده که به محض تصویب و ابالغ قانونی درماه جاری نس ش

واریز حقوق و مستمری براساس مصوبه اقدام می شود؛ مابه التفاوت 
ــت ماه برای تمام گروه های بازنشستگی با وصول  افزایش اردیبهش
ــت ماه پرداخت  ــه هیئت وزیران، طی دو روز پایانی اردیبهش مصوب
ــز همزمان با  ــاوت فروردین ماه نی ــد همچنین مابه التف ــد ش خواه
ــد!"اما در ادامه  ــتمری خرداد و تیرماه انجام خواهد ش پرداخت مس
ــاس حروف  ــازمان براس ــتگان این س و با  آغاز واریز حقوق بازنشس
الفباء از ۲۰ اردیبهشت، بازنشستگان این سازمان در انتظار دریافت 
مابه التفاوت افزایش حقوق خود در اردیبهشت بودند که روز گذشته 

در خبری غیرمنتظره از سوی میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان 
ــتگان این  ــه افزایش حقوق بازنشس ــد ک تأمین اجتماعی اعالم ش
ــازمان در صورت تصویب مصوبه افزایش حقوق در هیئت وزیران  س
ــم موسوی؛ مدیرعامل سازمان  در خرداد واریز خواهد شد!میرهاش
ــتگان این سازمان به  تأمین اجتماعی ضمن عذرخواهی از بازنشس
دلیل عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان اعالم کرد که واریز 
افزایش حقوق بازنشستگان در صورت ابالغ به این سازمان در خرداد 

ماه عملیاتی خواهد شد.



یک پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک با تاکید بر 
این که تشکیل بحران جدید در منطقه و عرصه 
بین الملل به نفع کسی نیست، نقش میانجی ها 
در مذاکرات وین را بســیار مهم برشمرد. دیاکو 

حسینی در گفت وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به تحرکات جدید در موضوع مذاکرات 
هسته ای در پی سفر انریکه مورا و همچنین گفت وگوی اخیر وزیر خارجه کشورمان با 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: با توجه به این که هنوز 
جزئیات دقیقی از حدود اختالفات و میزان پیشــرفت نداریم امکان ارزیابی دقیق وجود 
ندارد به ویژه این که بخش هایی رسانه ای نشده است، اما به نظر می رسد همچنان موضوع 
مربوط به خروج ســپاه از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا از اختالفات باشد. وی 
افزود: با توجه به این که دو طرف مواضع سرســختانه ای داشته اند اما اکنون زمان برای 
آمریکا سخت تر می شود زیرا فشار دموکرات ها و جمهوری خواهان افزایش یافته است و 
همســویی این دو حزب برای باقی ماندن سپاه در لیست تروریستی بیشتر شده است، 

همین مسئله بایدن را با مشکالت بیشتری برای انجام کار مواجه می کند. 
 این تحلیل گر مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: انتظار می رفت راه میانه ای به وجود آید
ولی به نظر می رســد بایدن در مقابل هم حزبی های خود قرار گرفته اســت و این که 
راه میانه چطور ارائه شــده است آیا مورد پذیرش ایران هست یا خیر؟ مشخص نیست. 
حسینی معتقد است: با توجه به جلسه ماه ژوئن شورای حکام و سیگنال هایی که گروسی 

برای استفاده از لحنی که می تواند دردسرهایی را ایجاد کند، مطرح کرده، ممکن است 
ارائه گزارش شورای حکام به این که گزارشی نامطلوب برای ایران باشد، افزایش یابد. این 
پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک ادامه داد: بنابراین با توجه به این بازه زمانی دو طرف 
به این نتیجه رسیده اند این همپوشانی را تقویت کنند برای این که به نتیجه برسند، البته 
در صورتی که به نتیجه نرسند آمریکا و اروپا با مشکل مواجه می شوند. وی با بیان این 
که در حال حاضر فضای سیاسی به این سمت است که این اتفاق رخ دهد، گفت: باید 
به این نتیجه برسیم که برجام به رغم همه نواقصی که وجود دارد یک راهکار و همچنان 
بهترین گزینه است. حسینی در ادامه با اعتقاد به این که اگر امروز برجام احیا شود در 
قیاس با یک یا دو سال گذشته می تواند سودمند باشد، اظهار داشت: واقعیت این است 
گذشــت زمان بــا کارآمدی برجام رابطه معکــوس دارد و از آن جایی که احتمال زیاد 
جمهوری خواهان در نوامبر پیروز می شوند و عمر دولت بایدن رو به اتمام است، با در نظر 
گرفتن این که اگر برجام به خوبی اجرا نشود، احیانا با استقرار جمهوری خواهان در کاخ 

سفید شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد. 
این پژوهشگر ارشد مسائل اســتراتژیک درباره نقش کشورهای میانجی مانند قطر در 

حل و فصل مذاکرات هســته ای گفت: اهمیت 
میانجی گران در این مرحله ولو غیر رســمی و 
داشــتن اشتیاق برای احیای برجام مانند کشور 
قطر بیش تر از این که جنبه فنی داشــته باشد، 
سیاسی است، جنبه سیاسی مسئله از این جهت حائز اهمیت است که به دلیل اتفاقاتی 
مانند اوکراین که در جهان رخ داده نقش کشــورهایی مانند قطر در بحران انرژی اروپا 
افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: وزن سیاسی قطر در چشم انداز انرژی برای اروپا 
و آمریکا افزایش یافته و این استنباط وجود دارد که تنش بیشتر منطقه ما را مجددا با 
پتانسیل باالی جنگ و بحران مواجه کند. در واقع از یک طرف بحران اوکراین و روسیه، 
اروپا را درگیر کرده و از ســوی دیگر تقابل چین و آمریکا ادامه دارد و می تواند منجر به 
ایجاد بحران شــود، در نتیجه این تحوالت به نفع کسی نیست، آنچه ایجاد شده بحران 
انرژی است که باید حل و فصل شود. این تحلیل گر مسائل بین الملل با بیان این که نقش 
میانجی ها برای تسهیل گری سیاسی در مذاکرات خیلی مهم است، گفت: می دانیم یکی 
از اختالفات ایران و آمریکا مسائل منطقه بود و همچنان گفتگوهای ایران و عربستان ادامه 
دارد، در نتیجه نظر همسایگان عرب می تواند در همپوشانی سایر موضوعات و جایگزین 
کردن انرژی خیلی موثر باشد. وی در پایان تاکید کرد: در مجموع نیروی محرکه خوبی 
در حال انجام است امید می رود مذاکرات به سرانجام برسد و معتقدم برجام با نواقصی که 

دارد بهتر است که به نتیجه برسد.

در تماس معاون نخســت وزیر و وزیر 
امور خارجه قطر بــا وزیر امور خارجه 
ایران، آخرین توافقات سران دو کشور 
که در جریان ســفر اخیر امیر دولت 
قطر به تهران انجام شد، مورد پیگیری 

طرفین قرار گرفت. 
به گزارش ایســنا، وزیران امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و قطر در این 
گفت وگــوی تلفنی، همچنین آخرین 
مباحث مربوط به مسابقات جام جهانی 

فوتبال در قطر، توســعه و گســترش همه جانبه مناســبات دوجانبه بین تهران و دوحه و همچنین 
مذاکرات برای رفع تحریم ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. 

امیرعبداللهیان و شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی بر تداوم رایزنی مستمر برای پیگیری موضوعات 
 در دســتور کار روابط دوجانبه و مســائل مورد اهتمام مشــترک در عرصه منطقه ای و بین المللی 

تاکید کردند.

رایزنی وزیران امور خارجه ایران و قطر 
در مورد آخرین وضعیت مذاکرات وین

پایگاه خبری »المانیتور« در گزارشــی، با ذکر داده ها و اخباری از سوی برخی منابع آگاه 
و نزدیک به روند مذاکرات اتمی وین، به طور خاص به تشــدید رایزنی ها در مدت اخیر با 
محوریت معادله اتمی ایران پرداخته و تاکید کرده که سفرهای اخیر »انریکه مورا« و »امیر 
قطر« به تهران، تا حد زیادی در روند احیای گفتگوهای هسته ای ایران، راهگشا بوده است. 
المانیتور به طور خاص به این نکته اشــاره کرده که طرف ایرانی در سفر اخیر انریکه مورا 
به ایران، پیشنهاداتی را به وی ارائه کرده که ظاهرا برخی اولویت ها در قالب این پیشنهاِد 

ایران، تغییر کرده اند. 
پایگاه خبری المانیتور در این رابطه می نویسد: »سفر هفته گذشته انریکه مورا مذاکره کننده 
ارشد اتحادیه اروپا به ایران و مالقات و رایزنی های وی با مقام های ایرانی، امکان دارد که به 
توافق اتمی ایران و روند مذاکرات جهت احیای آن، جان دوباره ای بخشیده باشد. سفر انریکه 
مورا با سفر امیر قطر به ایران نیز همراه شده بود. سفرهایی که هر دو تنها یک هدف داشتند: 
تشدید تالش ها جهت تقویت روند گفتگوهای هسته ای و باال بردن احتماِل دستیابی به یک 
توافق در قالب مذاکرات اتمی وین. انریکه مورا در فاصله میان روزهای ۱۰ تا ۱۳ می در ایران 

بود. این در حالی است که سفر امیر قطر به ایران در روز ۱۲ می اتفاق افتاد. 
در این راســتا، یک دیپلمات خارجی مستقر در ایران به المانیتور گفته است که روز اول 
مالقــات و رایزنی های انریکه مورا با »علی باقری کنی« معاون وزیر خارجه ایران، چندان 
امیدوارکننده و رضایت بخش نبوده است. با این حال، ظاهرا در روز دوم، بسیاری از چیزها 

تغییر کرده و ایرانی ها برخی پیشنهادها را به انریکه مورا تسلیم کرده اند. 
به گزارش فرارو، المانیتور از چندین منبع مطلع شده که آنچه ایرانی ها به انریکه مورا ارائه 
کرده اند، چیزی بیش از پیشــنهاداتی ساده بوده است. این منابع دیپلماتیک به المانیتور 
گفته اند که تهران به مورا پیشنهادهایی داده که توام با برخی تجدیدنظرها در دیدگاه ها و 

اولویت ها بوده اند. 
به گفته برخی منابع دیگر، مسئله سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مثابه گزاره محوری در 
پیشنهاد جدید ایران مطرح نشده است. در این میان، برخی موضوعات دیگر با اولویت های 
بیشــتر ارائه شــده اند. در ماه های اخیر، تالش ها جهت احیای توافق برجام، به واســطه 

درخواســت طرف ایرانی از آمریکا که سپاه پاســداران انقالب اسالمی بایستی از فهرست 
ســازمان های تروریستی آمریکا )FTO( خارج شود، متوقف شده است. اگرچه چیزی در 
مورد پیشــنهاد جدید ایران گفته نشــده، یک منبع دیگر در تهران تاکید کرده که ایران 

مذاکرات را از َسر نخواهد گرفت مگر اینکه پاسخی روشن را از آمریکا دریافت کند. 
ایــن منابع می گویند: »دولت بایدن باید تصمیــم بگیرد. این دولت نمی تواند موضعی 
میانی را اتخاذ کند و از یک سو بر سیاست های دولت ترامپ علیه ایران تاکید کرده و 
آن ها را ادامه دهد و در عین حال، مدعی یک سیاســت سازنده در رابطه با تعامالتش 
با ایران باشــد. آمریکایی ها استاِد ساده ســازی بیش از حِد مسائل پیچیده هستند و 
 عمال مســائل را به حوزه هایی و رای چارچوب های متعــارِف آن ها می برند. رویکردی 
که خود شــکاف ها و اختالفات بیشــتری را در مورد توافق اتمی ایران ایجاد می کند. 
بازگشت آمریکا به توافق برجام و احیای آن بسیار ساده است با این حال، دولت بایدن 

می خواهد که هم خدا را داشــته باش و هم خرما. مسئله ای که به هیچ عنوان ممکن 
و ُشدنی نیست.« 

اینطور به نظر می رسد که سفر امیر قطر به ایران، تاثیر مثبتی بر ماموریت انریکه مورا داشته 
است. امیر قطر ابراز خوش بینی کرده که یک توافق میان ایران و آمریکا می تواند حاصل شود. 
او به طور خاص از آمادگی خود جهت تسهیل این روند نیز خبر داده است. در این رابطه امیر 
قطر در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان »اوالف شولتس« در برلین 
در تاریخ ۲۰ می می گوید: »ما امیدواریم که توافقی میان ایران و دیگر طرف های برجامی به 
امضا برسد. قطر آماده است که در روند حل مشکالت مشارکت داشته باشد و کمک کند.« 
یــک منبع دیپلماتیک خارجی در تهران فاش کــرده که قطر و عمان، اقدامات فراوانی را 
جهت تســهیل روند احیای برجام انجام می دهند. این منبع می گوید: »در ماه های اخیر، 
دیپلمات های ارشد از قطر و عمان سفرهای از پیش اعالم نشده ای را به تهران انجام داده اند. 
هدف اصلی آن ها نیز ایجاد بهترین شرایط جهت احیای روند گفتگوهای هسته ای است.« 

اوایــل هفته جاری، وزیر خارجه آمریکا »آنتونی بلینکن« با همتای قطری خود گفتگو و 
رایزنی کرد و از وی به دلیل نقش سازنده دوحه جهت حل چالش ها در قالب معادله اتمی 
ایران تقدیر کرد. در این چارچوب، وزیر خارجه ایران »حسین امیرعبداللهیان« گفته است 
که »اگر آمریکا منطقی و عقالنی عمل کند، دستیابی به یک توافق نیز کامال محتمل است«. 
به تازگی نیز وزیر خارجه ایران با »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
صورت تلفنی گفتگو کرده است. بورل دراین گفتگو اعالم کرده: »ما اکنون در مسیر جدیدی 
از ادامه مذاکرات هستیم و بر یافتن راه حل ها تمرکز داریم... من امید دارم که نتیجه خوبی 
نیز حاصل شود«. وی ظاهرا گفته است که اتحادیه اروپا مصمم به ادامه دادِن تالش ها جهت 

کاستن از میزان شکاف ها و اختالفات میان ایران و آمریکا است. 
امیرعبداللهیان به همتای روســی خود سرگی الوروف نیز گفته است که دیگر طرف های 
مذاکرات اتمی وین نیز بایســتی ابتکارات خود را جهت دستیابی به یک توافق، روی میز 
بگذارند. وی افزوده که ایران مایل است به یک توافق خوب، قوی، و بادوام دست پیدا کند 

که در عین حال، خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران را نیز لحاظ کند. «

رمزگشایی از تشدید رایزنی های دیپلماتیک با محوریت معادله اتمی ایران
چندین منبع موثق در ایران می گویند که »انریکه مورا« در سفر به تهران، با برخی پیشنهادات جدید از سوی ایران رو به رو شده که عمال روندی جدید را در معادله اتمی این کشور ایجاد کرده اند. 

در عین حال، گمانه زنی هایی نیز مطرح می شود که شاید دو طرف )به طور خاص ایران و آمریکا( تا حدی از فضای اختالفات با یکدیگر خارج شده باشند

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

سیاسیسه شنبه  3 خرداد 1401    شماره  6304 4

۱۵۵۱- برخــی از خیابان هــای تهران 
باالخره پس از مدتها آســفالت شدند. از 
شهرداری تهران به خاطر این کار تشکر 
می کنیم امیدواریــم احیای خیابان ها و 
آســفالت کاری جدید آنها تداوم داشته 

باشد. )۲/۱۶(
۱۵۵۳- آیا هدف قرار دادن بیمارستان ها 
در اوکراین توســط روسیه واقعا صحت 

دارد؟ این یک فاجعه است. )۲/۱۶(
۱۶۲۱- آیا می توان امیدوار بود به زودی 
شاهد باز شدن ســفارتخانه های ایران و 

عربستان باشیم؟ )۲/۱۶(
۱۴۲۱- سالهاســت کادر درمان کشور 
درگیر یک جنگ نفس گیــر در مبارزه 
با کرونا هســتند به همه ایــن عزیزان 

خداقوت می گوییم. )۲/۱۶(
۱۴۲۲- چــرا صدا و ســیما برنامه های 
موســیقایی نــدارد؟ جای یک شــبکه 
موسیقی در این رسانه خالیست. )۲/۱۶(
برخی  دلیــل کنار گذاشــتن   -۱۴۲۳
مجریان از رســانه ملی چیســت؟ چرا 
نیروهــای باتجربه را کنــار می گذارند؟ 

)۲/۱۶(
۱۵۳۲- متاســفانه رســانه ملی قابلیت 
تطبیق خود با سلیقه مخاطبان را ندارد. 
برای همین مردم به شبکه های اجتماعی 

روی می آورند. )۲/۱۶(
از  خــودش  آمریــکا  دولــت   -۱۸۰۵
برجام خارج شــد خود آمریکا هم باید 
بن بســت های مذاکرات را برطرف کند. 

)۲/۱۷(
۱۸۲۰- دولــت آمریکا بابت تحریم های 
ظالمانه در حق ملــت ایران جدا از رفع 
تحریم هــا باید از مردم ایــران به خاطر 
تحریم ها و به شــهادت رساندن سردار 
بزرگ ما شهید ســلیمانی از ملت ایران 
عذرخواهی کند. امیدواریم خون شهید 
سلیمانی دامنگیر ظلم آمریکایی ها بشود. 

)۲/۱۷(
۱۹۴۱- چــرا اروپایی ها در قبال جنایت 
اقتصــادی آمریکا در حق مــردم ایران 
ســکوت کردنــد؟ چرا بــه آمریکا هیچ 

انتقادی نکردند؟ )۲/۱۷(
۲۰۱۰- اعالم شده پیام های میان ایران 
و آمریــکا از طریق واســطه ها رد و بدل 
می شــود آیا این واســطه ها در انتقال 

پیام ها صادق هستند؟ )۲/۱۷(
۲۰۱۲- اگــر روابط ایران و عربســتان 
بهبود یابد امکان افزایش ســهمیه حج 

وجود دارد؟ )۲/۱۷(
۲۰۲۱- طرح حذف برخی رشــته های 
تحصیلی کم طرفدار یک ضرورت است. 
باید رشــته های ضروری و کاربردی در 

دانشگاهها تدریس شود. )۲/۱۷(
۲۰۲۵- برخــی از دســت اندازهــا با 
ســرعت گیرهایی که در خیابان ساخته 
شــده بســیار برای خودروهای عبوری 
ایــن  خطرنــاک اســت. در ســاخت 
ســرعت گیرها باید دقت بیشتری بشود. 

)۲/۱۷(
پیام های مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

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

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک کن تهران 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
موضوع  اول  هیات   1400۶03010230011۷۶ شماره  رای  برابر 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
تصرفات  تهران  کن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / لطیف زبرجد فرزند هاشم بشماره 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  ارومیه  از  صادره   3۶9 شناسنامه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 220 مترمربع پالک 2۷۶4 فرعی 
رسمی  مالک  از  خریداری  تهران   11 بخش  در  واقع  اصلی   118 از 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  حسن  محمد  اله  اعنایت  آقای 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
اخذ رسید، ظرف  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18

 محمد امین کریمی جو رئیس ثبت اسناد امالك کن-10۸2۵
آگهی فقدان سند مالکیت پالك ثبتی ۸0۹۸2-۸۸ بخش 11 تهران

شماره  رسمی  نامه  وکالت  دارای  القانی  ستوده  محمدعلی  اینکه  به  نظر 
ارایه  با  تهران   1311 دفترخانه  تنظیمی   1400/02/29 مورخ   18۷۷0
دو  تسلیم  با  و   1400/09/02 مورخ   40028 وارده  شماره  به  تقاضا  برگ 
مورخ   39123 های  شماره  ترتیب  ذیل  شده  ثبت  محلی  استشهادیه  برگ 
صدور  تقاضای  تهران   4۶9 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1400/09/02
المثنی اسناد مالکیت نسبت به سهمی خود را نموده و مدعی شده که : سند 
که  مربع  متر   9۷.05 مساحت  به  آپارتمان  یکدستگاه  دانگ  مالکیت شش 
مقدار 1.14 متر مربع آن بالکن است به شماره 85۶82 فرعی از 88 اصلی 
غرب  در سمت  واقع  مذکور  اصلی  از  فروعات  و 24809  از 13۷۷3  مفروز 
طبقه سوم قطعه به تفکیکی واقع در بخش 11 تهران بانضمام انباری قطعه 
10 به مساحت 2.9۷ متر مربع در جنوب زیرزمین و پارکینگ قطعه سوم به 
مساحت 10.80 متر مربع واقع در شمال زیرزمین ذیل ثبت 5۶803 صفحه 
31۶ امالک 543 بنام عذرا ریحانی پیرموذن سرایی ثبت و سند مالکیت آن 
با شماره چاپی 31530۷ صادر و تسلیم گردیده است در اثر جابجایی مفقود 
گردیده فلذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده 
اند. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت در یکی 
انجام  تا چنانچه کسی مدعی  آگهی می شود  روزنامه های کثیراالنتشار  از 
معامله نسبت به ملک مذکور می باشد و یا ادعای وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود را دارد، از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود 
را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
کننده  ارائه  به  و مالحظه  رویت  از  اصل سند پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار 
آن اعاده خواهد شد. ضمنا به اعتراضات بدون سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی شود. النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی، 
شد. خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  پالک  مالکیت  سند  المثنی 
رضا النجری رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس- 10۸23

آگهی فقدان سند مالکیت پالك ثبتی ۹2/3۸6۸ بخش 11 تهران 
نظر به اینکه آقای ابوالفضل اصغری برابر برگ تقاضا به شماره وارده 221۷ 
شده  ثبت  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  و    1401/01/23 مورخ 
دفترخانه   1401/01/23 مورخ   538۶ و   5385 های  شماره   ترتیب  ذیل 
شش  مالکیت  سند  که  شده  مدعی  تهران   1289 شماره  رسمی  اسناد 
از 92  ثبتی 38۶8 فرعی  به پالک  نوع ملک طلق  دانگ یک قطعه زمین 
از اصلی مذکور قطعه 13 تفکیکی  از 35 فرعی  اصلی مفروز و مجزا شده 
به  تهران  استان  تهرانپارس  ناحیه 00 حوزه ثبت ملک  واقع در بخش 11 
مساحت 300 مترمربع ابوالفضل اصغری فرزند هاشم شماره شناسنامه 4۶2 
تاریخ تولد 1333/09/22  صادره از قم دارای شماره ملی 0384393۶91 
شماره  با  عرصه  دانگ  شش  مالک  بعنوان   ۶ سهم  کل  از   ۶ سهم  جز  با 
رسمی  اسناد  دفترخانه   1391/08/1۷ تاریخ   51841 مالکیت  مستند 
 122 صفحه   90123 شماره  ذیل  تهران  استان  تهران  شهر   ۶90 شماره 
 ۷3۷499 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  امالک   ۷94 دفتر 
گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  و  گردیده  صادر  و  ثبت   91 سال  ج  سری 
فلذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده اند. لذا 
یکی  در  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  اجرای  در  مراتب 
انجام  از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
معامله نسبت به ملک مذکور می باشد و یا ادعای وجود اصل سند مالکیت 
اعتراض  روز  مهلت 10  آگهی ظرف  این  انتشار  تاریخ  از  دارد،  را  نزد خود 
خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این  منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
ارائه کننده  به  از رویت و مالحظه  قرار گیرد. بدیهی است اصل سند پس 
آن اعاده خواهد شد. ضمنا به اعتراضات بدون سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی شود. النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی، 
تسلیم خواهد شد.  متقاضی  به  و  مرقوم صادر  مالکیت پالک  المثنی سند 

رضا النچری  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس - 
10۸22

آگهی فقدان سندمالکیت
-1۷384 نامه  وکالت  برابر  امینیان  سمانه  خانم  اینکه  به  نظر 
برگ  دو  ارائه  ضمن  تهران   1۶0۷ دفترخانه   1401/1/28
تاریخ  و1۶145  ترتیب1۶144  شماره  به  مصدق  استشهادیه 
منضم  تهران   1۶0۷ رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   1401/1/28
اعالم  با   1401/1/30  -  002538 شماره  وارده  درخواست  به 
برگی(  )تک  مالکیت  سند  اصل   ، کشی  اسباب  علت  به  اینکه 
متر   105.5۷ مساحت  به  آپارتمان  یکدستگاه  دانگ  شش 
از  فرعی   15215 ثبتی  پالک  بشماره  تفکیکی   4 قطعه  مربع 
الکترونیکی  ثبت  ذیل  که  تهران   11 بخش  در  واقع  اصلی   33
چاپی  شماره  به  مالکیت  سند   13992030102۶018۷5۶
شده  مفقود  گردیده،  صادر  قد  کمان  علیرضا  بنام   ۷۶288۷
است؛ نموده  آنرا  المثنی  صدور  تقاضای  اداره  این  از  و  است 
مورخه ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  وفق  بدینوسیله 

اشخاص  یا  تاچنانچه شخص  آگهی  نوبت  یک  مراتب   80/11/8
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  حقوقی  یا  حقیقی  از  اعم 
موردنظرمیباشند که بدان اشاره نشده واصل سند مالکیت یا سند 
معامله را دراختیار دارند؛ ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این 
اداره مراجعه وضمن اعالم اعتراض اصل اسناد مالکیت و یا سند 
معامله را ارائه ورسید دریافت نمایند در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مهلت مقرر، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد گردید.

مهدی شعبانی رئیس حوزه ثبت ملک قلهک تهران - 
10۸21

آگهی فقدان سند مالکیت
فرعی   41934 بشماره  تفکیکی  دوم  قطعه  آپارتمان  دستگاه  یک 
اصلی  از  فرعی   ۷88 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۷4 از 
و  هشتاد  و  متر  یک  و  چهل  و  یکصد   )141/85( بمساحت  مذکور 
پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه دوم که )۶/۷5( شش متر و هفتاد 
بعنوان  / حسنی  علیرضا  بنام  است  بالکن  آن  مربع  دسیمتر  پنج  و 
مالک یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با 
اسناد  تاریخ 1398/08/19 دفترخانه  مالکیت 823۶  شماره مستند 
رسمی شماره 11۷5 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت 
دفتر  شماره  با   98 سال  الف  سری   9081۶8 چاپی  بشماره  اصلی 
وبنام  است.  گردیده  ثبت   13982030114501۷1۶2 الکترونیکی 
حیدر ۷ اسفندیاری بعنوان مالک چهار ممیز هشت دهم دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 823۶ تاریخ 
1398/08/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 11۷5 شهر تهران استان 
تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 9081۶9 سری الف 
 1398203011450  1۷1۶1 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   98 سال 
خود  طرف  از  اصالتا  حسنی  علیرضا  آقای   3  * است  گردیده  ثبت 
وکالتا از طرف سایر مالکین به موجب وکالتنامه139۷/11/0۷-۷3۶۷ 
دفت 11۷5 تهران با ارائه دو برگ استشهاد شهود به شماره -۶213-
۶210 -1401/02/19 اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ به علت 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  و  گردیده  مفقود  جابجائی 
نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه ۷2/9/2 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
فوق  اسناد  غیراز  مرقوم  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی 
آگهی  این  نشر  تاریخ  باشداز  مذکورنزدخودمی  ویاوجودسندمالکیت 
ظرف مدت 10 روزبه این منطقه مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تامورد 
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبورونرسیدن واخواهی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهدشد

محمد گلباغی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت 
آباد تهران - 10۸1۹

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 
248۷4 فرعی از ۷4 اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۷88 فرعی از اصلی مذکور 
، قطعه 4 در طبقه 4 و واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت 
آباد تهران استان تهران به مساحت 141.85 متر مربع متن ملک که ۶.۷5 
متر مربع آن بالکن است. بنام علیرضا / حسنی بعنوان مالک یک ممیز دو دهم 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 8125 تاریخ

1398/0۷/04 دفترخانه اسناد رسمی شماره 11۷5 شهر تهران استان تهران، 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۷241۷۶ سری الف سال 98 با 
شماره دفتر الکترونیکی 1398203011450145۶4 ثبت گردیده است*
وبنام صدیقه / صمدی بعنوان مالک دو ممیز چهار دهم دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 8125 تاریخ 1398/0۷/04 
موضوع  تهران،  استان  تهران  شهر   11۷5 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۷241۷5 سری الف سال 98 با شماره 
است* گردیده  ثبت   1398203011450145۶3 الکترونیکی  دفتر 
وبنام نسرین صمدی بعنوان مالک دو ممیز چهار دهم دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 8125 تاریخ 1398/0۷/04 
موضوع  تهران،  استان  تهران  شهر   11۷5 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۷241۷4 سری الف سال 98 با شماره 
است* گردیده  ثبت   1398203011450145۶5 الکترونیکی  دفتر 
آقای علیرضا حسنی اصالتا از طرف خود وکالت از طرف سایر مالکین به 
موجب وکالتنامه ۷3۶۷- 139۷/11/0۷ دفت 11۷5 تهران با ارائه دو برگ 
استشهاد شهود به شماره ۶214-۶211-۶215- 1401/02/19 اعالم نموده 
سند مالکیت ششدانگ به علت جابجائی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذامراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه

شود  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  120آئین  ماده   ۷2/9/2
اسناد  غیراز  مرقوم  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا 
این  نشر  تاریخ  باشداز  می  خود  نزد  مذکور  مالکیت  ویاوجودسند  فوق 
خودراضمن  واعتراض  مراجعه  منطقه  این  روزبه   10 مدت  ظرف  آگهی 
تا  نمائید  دریافت  رسید  و  تسلیم  معامله  یاسند  مالکیت  سند  اصل  ارائه 
موردرسیدگی قرار گیردواال پس از انقضای مهلت مزبورونرسیدن واخواهی 
. خواهدشد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 

محمد گلباغی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد 
تهران- 10۸1۸

دیاکو حسینی: 
زمان برای آمریکا سخت تر می شود



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

5 فرهنگی سه شنبه3 خرداد  1401    شماره  6304 

جدول شماره6304 

پاسخ جدول شماره6303

 افقی 

 عمودی 
 1 - کتابـی از جـک لنـدن - خندان لب 
2 - رایانه قابل حمل - حشره ای که ایده 
ساخت هلی کوپتر شد 3 - از ادات تشبیه 
- افراد تحت سرپرسـتی رئیس خانواده 
- منع کـردن - اردك ، مرغابی 4 - برادر 
مرگ - روحانی - زردشـتی - سـم ۵ - 
آوازها - دستکاری روی عکس – مذهب 
و آیین 6 - ایالتی در آمریکا - طبیعی دان 
سـوئدی - نوشابه زرد 7 - آزاده - نتیجه 
گیری ۸ - صحنه نمایش - دوره یک ساله 
تحصیلی ، کالس - اتحادیه فوتبال اروپا - 
خداوند ۹ - شـهری در چین - شهری در 
چین 10 - خشکی مزاج - وزیر افراسیاب 
- بسیار بخشنده 11 - رفوزگی - سرزمین ها 
- زرشک 12 - پول زور - همراه " پرت " - 
سال ترکی - از مصالح ساختمانی 13 - رود 
آرام - صدای گربه - به خاطر آوردن - نان 
تو خالی 14 - نوعی شمعدانی یک شاخه 
و معموال بلوری - ذره های بسیار ریز مواد 
بویژه خاك 1۵ - ارث بردن - اهمیت ندادن 

به چیزی و به آن فکر نکردن

  1 - نویسنده روسـی " ابله " - بد اخالق 
2 - درختی با گلهای سـرخ رنگ - تیز و 
برنده 3 - عید ویتنامی ها - پوشاننده - 
کجـاوه - لنگه 4 - یک چهـارم - کفران 
نعمت ، ناشکری - درنگ ۵ - اثری از گی 
دو مو پاسان نویسنده فرانسوی - نوعی 
شیرینی میوه ای - ابزاری آزمایشگاهی 
از جنس شیشـه 6 - عنکبوت سـمی - 
زبانه آتش - آشـوب 7 - خروس جنگی 
معروف - سریالی از مهران مدیری - تیر 
پیکاندار ۸ - هرمان .... نویسـنده آلمانی 
گرگ بیابان - بزرگ و کوچک خلیج فارس 
- جد - خالی ۹ - اشـاره دور - فروشنده 
سنگ های قیمتی - استوار 10 - نهضت 
مردمی - کربنی که پیش از سوختن سرد 
شده - سرکش 11 - زبر دست - هر جامه 
نفیس - خاندان حضرت رسول )ص( 12 - 
پرهیزگار - ماهی عنبر - موی گردن اسب 
13 - دفاع فوتبال - زیور - توان و جرات 
- باران اندك 14 - جنت ، فردوس - شبکه 
حمل و نقل ریلی 1۵ - آب بدون امالح - از 

ریشه درآوردن

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ ۰92۱۳55۳۱9۳ 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

آفتاب یزد – گروه فرهنگی: تاریخ امروز را از یاد نخواهد برد، چرا که 
امروز روز بی نظیری ست، روز آزادسازی خرمشهر، تقلیمی که در دوران 
ــتم ها را از رژیم ملعون صدام دید و  ــاله دفاع مقدس بیشترین س ۸ س
اهالی اش یا به اجبار شهر و دیارشان را ترک کردند و یا ماندند و با دست 
خالی مقابل دشمن ایستادند ثابت کردند یک ذره از خاک پاک وطن را 
به دست بیگانه نخواهند سپرد. از آن مادران و طفالنی که در خیابانها 
ــهر بی سروصدا از الی در بیرون را می پاییدند تا  و کوچه های خلوت ش
ــالخورده ای که از غیرت و ناموس پرستی مردان غیور  مردان و زنان س
ایرانی داستانها دیده و شنیده و می دانستند که صدام و همراهانش حتی 
نخواهند توانست ذره شنی از این خاک گوهربار را برای همیشه از آن 
خود کنند. آخر آن ملعون و همراهانش عددی نبودند که بخواهند برای 
جوانان ایرانی که غایت هدفشان شهادت و رسیدن به قرب الهی بود، خط 
و نشان بکشند و بخواهند بخشی از سرزمین ایران را به خاک خود ملحق 
کنند و به جهانیان بگویند که ایران را اشغال کردیم. سوم خرداد روزی با 
شکوهی ست، همانند بسیاری از روزهایی که در طول هشت سال دفاع 
مقدس بر تارک تاریخ، به عنوان روزهای باشکوه برای ایران و ایرانی ثبت 
شدند و برای همیشه به عنوان مدرک و سندی برای شجاعت جوانان و 
رزمندگان ایرانی در تاریخ ماندگار شدند. سوم خرداد روزی ست که آن 

صدای نوستالژیک در اذهان مردم ایران از رادیو اعالم کرد: 
ــز، توجه فرمایید.  ــنوندگان عزی ــنوندگان عزیز، توجه فرمایید. ش »ش

خرمشهر، شهر خون آزاد شد« 
ــهر، پس از ۵۷۶ روز اشغال  ــوم خرداد همان روزی ست که خرمش س
توسط نیروهای ارتش عراق در سال ۱۳۶۱ طی عملیات بیت المقدس 
ــترده ای در  ــد. فتحی که با بازتاب گس فتح و از عراق بازپس گرفته ش
سراسر جهان همراه شد و همگان دریافتند که جوانان ایرانی برای خاک و 
ناموسشان حتی از فدا کردن جان خویش نیز ابایی ندارند. از همان زمان 
شورای عالی انقالب فرهنگی؛ روز سوم خرداد را به عنوان روز مقاومت، 

ایثار و پیروزی در تقویم رسمی ایران نام گذاری کرد. 
ــایی می کنیم یکی از اتفاقات  ــا اتفاق مبارکی که درباره آن قلمفرس ام
ــرزمین ما و چه در سرزمین های دیگر  مهم در طول تاریخ چه برای س
محسوب می شود؛ چرا که در یک سوی این مبارزه کشور عراق بود که 
سردمدارش مردی با خصوصیت های عجیب و غریب به نام صدام حسین 
بود که یک دنیا پشت سرش صف بسته بودند و مدام ارتشش را از همه 
لحاظ حمایت تسلیحاتی نموده و از هیچ کمکی برای رسیدن به اهداف 
شومشان به رژیم بعث عراق فروگذار نمی کردند و در سوی دیگر جوانان 
و حتی نوجوانانی بودند که بعضی هایشان از پشت میز و نیمکت های 
مدرسه بلند شده و درس و مشق را رها کرده و برای دفاع از مام میهن 
ــمت جبهه های جنگ گسیل شده بودند. جوانان و نوجوانانی که  به س
رهبرشان، فرزانه ای به نام روح اهلل موسوی خمینی بود. هنوز زمان زیادی 
از پیروزی انقالب در سال ۱۳۵۷ نگذشته بود و لبخندهای مردم بابت 
این پیروزی هنوز روی لبانشان بود که صدام دیوانه وار تصمیم گرفت 
به خاک ایران حمله کند. اتفاقی که در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ رخ داد 
و طبیعتا مردم ایران به دفاع از کیان و سرزمینشان پرداختند. برای ما 
جنگ، جنگ نبود به این دلیل که همیشه اعالم کرده ایم که مردمانی 
صلح طلبیم و از جنگ و خونریزی بیزار. اما وقتی کسی بخواهد به خاک 
و ناموس ما چپ نگاه کند، آنگاه بر می خیزیم و در مقابلش نه به جنگ، 
بلکه به دفاع می ایستیم. درباره جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران هم 

ــته بودند که صدام به  ــن گونه بود. مردم در خانه های خود نشس همی
ــد و اتفاقا این کار را هم انجام  ــش زد که به خاک ایران حمله کن خیال
ــام در مقابل این مرد عجیب و غریب و  ــال تم داد. اما مردم ایران ۸ س
خونریز تاریخ ایستادند خم به ابرو نیاوردند. در میان این نبرد نابرابر که 
می توان از آن به عنوان دفاع مقدس مردم ایران در برابر تمام جهانیان نام 
برد، بسیاری از هموطنانمان جانشان را از دست دادند و به درجه رفیع 
شهادت نائل آمدند؛ اما هرگز حتی به اندازه یک قدم عقب نشینی نکرده 
و هر فردی که گلوله خورد و شهید شد، فرد دیگری جایش را پر کرد 
و نگذاشت که ماجرای دفاع مقدس حتی به اندازه سر سوزنی کمرنگ 
شود. ما مردم ایران خونها دادیم، خون دلها خوردیم، صدامیان نارنجکها 
به گردن پیرمردانمان در همان خرمشهری که امروز روز باشکوه اوست، 
ــدند و از دور شاهد شهادت  ــتند و خودشان در گوشه ای پنهان ش بس
ــدند و از ته دل قهقهه زدند بر عمل شیطانی و سفاکانه  مردمان ما ش
شان، اما ما مقاومت کردیم. صدامیان شهرهای ما را، خانه های مسکونی 
ــب هنگام خواب ناز بودند به  ما را، زنان و کودکان ما را در حالی که ش
فجیع ترین شکل ممکن بمباران کردند و موجب ریخته شدن خون مردم 
بیگناه شدند و آنان را به شهادت رساندند، اما ما مقاومت کردیم. رژیم 
بعث عراق شهرهای ما از جمله سردشت را بمباران شیمیایی کردند و 
مردم را طوری به مصیبت های بی اندازه در زندگی گرفتار کردند که هنوز 
هم که هنوز است آثار آن اقدام سفاکانه در زندگی برخی از رزمندگان و 
مردمی که در آن زمان در آن منطقه بودند، وجود دارد. مصداق بارز این 
موضوع هم همین اخبار شهادت برخی از جانبازان جنگ تحمیلی است 
که برخی از آنها آن روزها به واسطه همان بمباران شیمیایی و استفاده 
بی رحمانه از گاز خردل که بی شک گواه محکمی بر حمایت کشورهای 
دیگر از رژیم بعث صدام بود، مجروح شدند. ما بمباران شیمیایی شدیم، 
ــک از روی خانه ها و زمین ها و حتی  ــا باز هم مقاومت کردیم. با تان ام

نوجوانانمان ) شهید حسین فهمیده( عبور کردند، اما باز هم مقاومت 
کردیم. در دوران جنگ و حتی پس از پایان جنگ تحمیلی اسرایمان را 
در اردوگاه های مخوف شکنجه کردند، کتک زدند، سوزاندند، به شهادت 
رساندند و تمام اینها را از چشم صلیب سرخ جهانی پنهان کردند، اما ما 
باز هم مقاومت کردیم. آنها به هر روشی که به فکر و ذهن بشر می رسد 
و نمی رسد تالش کردند و حتی بیش از حد توانشان تالش کردند که 
بتوانند خاک سرزمین ما را از آن خودشان کنند، مردم ما را به اسارت 
بگیرند و به شهادت برسانند، ما را به زیر سیطره خود درآوردند، آنها همه 
ــتند،  کار کردند و برای انجام این همه کار، از همه جهان هم مدد جس
اما ما باز هم مقاومت کردیم. ما جوانمردانه مقاومت کردیم، جوانمردانه 
ایستادیم، جوانمردانه مردم بی گناهشان را به خاک و خون نکشیدیم، 
جوانمردانه در جریان حمله H۳ با هواپیماهایمان به طرز عجیب و غریب 
و باور نکردنی ای بدون آنکه حتی یک تیر به ما اصابت کند، خاک عراق را 
دور زدیم و هواپیماهای جنگی شان را در دورترین منطقه که هیچکس 
حتی به ذهنش نمی رسید، بمباران کرده و از بین بردیم تا صدام نتواند با 
همان هواپیماها ناجوانمردانه خانه ها و مدارس و مردم بیگناه ما را بمباران 
کند. ما جوانمردانه با اسرای عراقی رفتار کردیم و از بهترین غذاهایمان، 
بهترین لباسهایمان، بهترین امکاناتمان را به آنها دادیم. هنوز هستند در 
این سرزمین مردمی که از خاک عراق و از دست صدام و صدامیان فرار 
کردند و به ما پناهنده شدند و در اینجا سکنی گزیدند. ما جوانمردانه 
ایستادیم، جوانمردانه مقاومت کردیم و جوانمردانه اجازه ندادیم حتی یک 
وجب از خاک سرزمینمان نصیب صدام و همفکرانش شود. ما خرمشهر 
را پس گرفتیم و آن را آزاد کردیم، چرا که آن خاک، بخشی از سرزمین 
ــت که به اشغال رژیم بعث عراق درآمده بود. امروز، روز با شکوهی  ماس
ــت، چه آنانکه در زمان  ــت، روزی که متعلق به همه مردم ایران اس اس
جنگ تحمیلی، آن تجربه های تلخ را سپری کردند و چه آنان که امروز با 
خیالی آسوده به زندگی مشغولند و چه آیندگانی که هنوز فرصت به دنیا 
آمدنشان فرا نرسیده است. همه ما مردم ایران مدیون شهیدانی هستیم 
ــر و دلی نترس در  ــال دفاع مقدس جوانمردانه و با س که در طول ۸ س
مقابل دشمنان دیو صفت ایستادند و گلوله خوردند و شهید شدند، اما 
اجازه ندادند خرمشهر و شهرهای دیگر سرزمینمان نصیب به بیگانگان 
شود. باید بپذیریم و باور کنیم اینکه می گویند »ما در مقابل خون شهدا 

مسئولیم«، واقعا حقیقت دارد. 

 خرمشهر پس از جنگ
خیلی از ما تا به حال سعادت این را نداشته ایم که به خرمشهر رفته و از 
نزدیک شاهد این شهر باشیم، اما خیلی ها که رفته اند و با در و دیوارهای 
این شهر که در زمان جنگ هدف آماج گلوله های دشمنان بودند، دل 
و دلبازی کرده اند و آمده اند و برای ما تعریف کرده اند که این شهر چند 
سال و حتی چند دهه پس از پایان جنگ تحمیلی چه حال و روزی دارد. 
خیلی از ما که نرفته ایم و از نزدیک شاهد حال و روز این شهر و مردمانش 
ــت و  ــهر خوب اس نبوده ایم، اما با فرض اینکه اوضاع زندگی در این ش
همه چیز بر وفق مراد، باز هم از مسئوالن و دست اندرکاران درخواست 
می کنیم که به این شهر و مردمانش بیشتر رسیدگی کنند، هوایشان را 
بیشتر داشته باشند، خرمشهر و خرمشهریان به گردن تمام مردم ایران 
حق دارند؛ چرا که در طول جنگ تحمیلی این خرمشهر بود که به عنوان 
سپر بال در مقابل دشمنان ایستاد و ایستادگی کرد و جانها و خونهای 
بسیاری را فدای خاک گوهربار ایران نمود. بنابراین ما و همه مسئوالن 
باید باز هم جوانمردانه رفتار کنیم و به پاسداشت حرمت خون عزیزانی 
که در این شهر گلگون، جانشان را فدای خاک و هموطنانشان کردند، 
بیشتر و باز هم بیشتر به فکر حل مشکالت مردم و کل این شهر باشیم. 
باشد که بتوانیم به اندازه ذره ای از کاری که خرمشهر و خرمشهریان برای 

ما انجام دادند، برایشان انجام دهیم. 

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر

برگی از تاریخ 
ــت! و معموال  ــچ چیز در جهان تصادفی نیس هی
ــگاه کتاب سوژه های جالب و  هر سال در نمایش
ــمندی رخ می دهد. نمایشگاه کتاب امسال  ارزش
ــرایطی برگزار شد که اهالی فرهنگ و علم  در ش
از دولت سیزدهم حمایت بیشتری را خواستارند 
و شاید دیدار آقای رئیسی از این رویداد فرهنگی 
نقطه امیدی بر این مطالبه شود. نکته جالب توجه 
آنست که در جریان دیدار رئیس جمهور در آخرین 
ــگاه کتاب ۱۴۰۱، بدون برنامه ریزی و  روز نمایش
هماهنگی با ناشر معینی از نمایشگاه تعیین شود 
ــه تصادف و از جهاتی حکمت الهی،از بین آن  و ب
ــه غرفه ها و حجم آثار قلمی و تالیفی، مقابل  هم
غرفه یکی از ناشران آثار من توقف کند، بعد ناشر 
ــه مولف، کتاب مرا انتخاب کند و  از بین آن هم
ــان کتاب های موجود، این اثر مکتوب را به  از می
رئیس جمهور تقدیم کند، جای خرسندی و تامل 
ــاب تاریخ ایران اهدایی به رئیس جمهور  دارد. کت
ــه بخش اصلی دارد که برای اهالی دانشگاه و  س
نسل های جوان توصیه می شود. کتاب های ایران 
ــن پیرنیا، ایران  باستان به قلم مشیرالدوله حس
پس از اسالم به قلم عباس اقبال آشتیانی و تاریخ 
معاصر به قلم طاهری صفی آبادی، کوشش برخی 
ــت که برای جامعه  ــوران معاصر ایرانی اس دانش
علمی و فرهنگی، تولید و منتشر شده است. پیام 
اهل کتاب و اندیشه در نمایشگاه کتاب امسال و 
به نمایندگی ملت به ریاست جمهوری این است 
ــناس و  ــه تاریخ ایران و فرهنگ غنی آن را بش ک
ــه نامت در تاریخ  ــاس بدار و نوعی عمل کن ک پ

به نیکی بماند.

 ادامه بازگشتن
 گرسیوز و بدگوی کردن 

پیش افراسیاب
ــرو رهگذار       ــتن ب ــو بس ــی ت ندان
روزگار ــذرد  نگ ــذری  بگ ــر  گ و 
ــو       ت کار  ــه  هم ــد  دان ــیاوش  س
ــار تو ــم ز گفت ــو ه ــم از کار ت ه
ــه درد و رنج       ــی تو زو جز هم نبین
ــج  گن و  ــام  ن و  دوده  ــدن  پراگن
ــگ       پلن ــروردگار  پ ــه  ک ــی  ندان
ــز درد و چنگ  ــد ز پرورده ج نبین
چو افراسیاب این سخن باز جست      
ــت  ــیوز آمد درس همه گفت گرس
پشیمان شد از رای و کردار خویش      
ــازار خویش  ــت ب ــّژ دانس همی ک

چنین داد پاسخ که من زین سخن      
ــه بن  ــم بال را ن ــر نیک بین ــه س ن
ــپهر       ــردان س ــا رای گ ــیم ت باش
ــن کار چهر  ــاید بدی ــه گش چگون
ــتاب       ــگ از ش ــر درن ــر کار بهت به
ــد آفتاب  ــد بلن ــر آی ــا ب ــان ت بم
ــت       ــه رای جهاندار چیس ببینم ک
رخ شمع چرخ روان سوی کیست 
ــش باز       ــوی درگاه خوانم ــر س و گ
ــه دارد براز ــا چ ــخن ت بجویم س
ــان       ــم بی گم ــن بس ــان او م نگهب
ــردد زمان  ــا چه گ ــی بنگرم ت هم
ــود       ش ــکارا  آش ــی  کّژی زو  ــو  چ
ــود ــاره دل بی مدارا ش ــا چ ــه ب ک
ــد بکس       ــش نبای ــس نکوه ازان پ
ــت بس  ــات بد جز بدی نیس مکاف

ــیوز کینه جوی       چنین گفت گرس
ــاه بینا دل و راست گوی  که ای ش
ــّر و برز       ــت و ف ــران آل ــیاوش ب س
ــاخ و آن تیغ و گرز بدان ایزدی ش
ــپاه       س ــا  ب ــو  ت ــدرگاه  ب ــد  بیای
ــود بر تو بر تیره خورشید و ماه  ش
ــت کش دید شاه       سیاوش نه آنس
ــذارد کاله  ــمان بر گ ــی ز آس هم

ــو باز       ــی ت ــم ندان ــس را ه فرنگی
ــت از جهان بی نیاز تو گویی شدس
ــه       ــردد هم ــاز گ ــدو ب ــپاهت ب س
ــاری دمه  ــر نی ــی رمه گ ــو باش ت

ــاهی ببیند چنوی       ــپاهی که ش س
بدان بخشش و رای و آن ماه روی 
ــرا بنده باش       ــو خوانی که ایدر م ت
ــده باش  ــر من آگن ــواری بمه بخ

 »مرگ در حمام بنفش« می آید
ــتندی به  ــام بنفش« نام مس ــرگ در حم »م
ــان  رضایی  ــی آری ــی و کارگردان تهیه کنندگ
ــین کیانی  ــت که به زندگِی تئاترِی حس اس
ــر ایران  ــردان تئات ــنامه  نویس و کارگ نمایش
ــتند »مرگ در حمام بنفش«  می پردازد. مس
با هدف ثبت تاریخ شفاهی تئاتر معاصر ایران 
ــارکت  ــکاری گروه تئاتربازها و با مش و با هم
ــالن اصلی این   ــهر در س مجموعه ی تئاتر ش

مجموعه فیلمبرداری شده است. / صبا 

 شاهنامه خوانی

 کوتاه از هنر 

مفقودی
ــند کمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت اتومبیل پراید مدل ۷۷رنگ  س
ــماره موتور  ــماره انتظامی ۴۶ ایران ۷۶۳ ل ۵۹و ش ــفید روغنی به ش س
ــیS۱۴۱۲۲۷۷۵۵۷۲۳۶بنام حمیدرضا حرمتی  ۷۴۱۰۰و شماره شاس

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مزایده خودرو 
ــند: ۱۴۶۹، تاریخ سند:  ــند ازدواج: شماره س ــتناد س فاطمه منگلی باس
ــماره ۱۶ شهر یزد استان یزد علیه حسین  ۱۳۷۶/۰۹/۱۶، دفتر ازدواج ش
شبانی )بدهکار( مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده 
ــخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ به مدیون ابالغ  ــه ۹۹۰۱۶۱۸ اجرائیه در تاری به کالس

گردیده و پس از جری تشریفات قانونی مورد بازداشت که عبارتند از:
ــماره موتور  ــدل۱۳۸۹ با ش ــپ ۱۶۰۰ م ــکان تی ــت پی ــودرو وان ۱-خ
ــی ۱۷۷۰۰۰ به رنگ سفید به شماره  ــماره شاس ۱۱۴۸۹۰۴۵۰۵۵ با ش
انتظامی ۲۱۱ ط ۹۲ ایران ۵۴ با سوخت بنزین و گاز طبیعی سی ان جی 
ــبانی که به موجب نظر کارشناس وضعیت بدنه به  متعلق به حسین ش
ــد. دارای بیمه نامه شخص  ــت، فاقد ضربه می باش صورت کلی خوب اس
ثالث معتبر، الستیک عقب ۴۰ درصد و الستیک جلو ۵۵ درصد، کارکرد 
برآوردی ۲۵۳/۰۰۰ کیلومتر و به دلیل خوابیدن باطری موتور روشن نشد 
ولی وضعیت کل، سالم به نظر می رسد و حسب ارزیابی کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. 
ــماره انتظامی  ــدا ۱۲۵ به ش ــیکلت طرح هن ــتگاه موتورس ۲-یک دس
۸۴۵۳۴-۶۴۱ با شماره بدنه ۸۴۰۸۹۷۰ و شماره موتور ۰۴۰۸۱۶۳۵۸۵ 
ــمی دادگستری شرایط نگهداری  ــناس رس مدل ۱۳۸۴. برابر نظر کارش
ــده، از نظر موتوری سالم به نظر  ــته، باک آن از موتور جدا ش خوبی نداش
ــد، باطری از کارافتاده و الستیک ها ۴۰ درصد سالم می باشد و به  می رس

مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. 
ــنبه مورخ  ــیکلت( در روز دوش ــکان و موتورس ــت پی ــوق )وان ــوارد ف م
ــه قیمت پایه در قبال  ــح الی ۱۲ ظهر ب ــاعت ۹ صب ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ از س
بخشی طلب، خسارات متعلقه، هزینه اجرائی و حق مزایده در محل توقف 
ــانی بلوار جمهوری به مزایده  ــهدا به نش خودرو واقع در یزد پارکینگ ش
گذاشته می شود و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. 
ــناد رسمی شرکت در  برابر ماده ۱۳۶ اصالحی آیین نامه اجرای مفاد اس
ــاب  ــی به حس مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
ــع نماید و در صورتی که  ــاب صندوق ثبت تودی از تاریخ مزایده به حس
ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
ــاب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت  ــترداد نبوده و به حس قابل اس
ــاقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنا  ــات فروش از درجه اعتبار س عملی
ــند و خالفی و پارکینگ برعهده برنده  ــه تعویض پالک و انتقال س هزین

مزایده خواهد بود. 
اداره اجرای اسناد رسمی یزد 

تاریخ انتشار: 1401/03/03 

خیلی از ما تا به حال س�عادت این را نداشته ایم 
ک�ه به خرمش�هر رفته و از نزدیک ش�اهد این 
ش�هر باش�یم، اما خیلی ها که رفته اند و با در و 
دیوارهای این ش�هر که در زم�ان جنگ هدف 
آماج گلوله های دش�منان بودند، دل و دلبازی 
کرده ان�د و آمده اند و برای ما تعریف کرده اند 
که این ش�هر چند سال و حتی چند دهه پس از 

پایان جنگ تحمیلی چه حال و روزی دارد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سیدزمان میرهاشمی روته مالک 1۶سهم از 25 
سهم یک قطعه زمین به مساحت 12۶مترمربع به پالک ۶21 فرعی 
از 22۶9 اصلی مفروز از پالک 40 فرعی واقع در تهران بخش 10 
 -  ۷111 انتقال  سند  برابر  سپس  و  ثبت  افشاریان  محمود  نام  به 
و سپس  منتقل  قانونی  نسرین  به  تهران   13۶ دفتر   1338/05/24
برابر سند انتقال قطعی 35013 - 1340/11/2۶ دفتر ۷3 تهران به 
منصور مستوفی شوشتری منتقل و سپس برابر سند قطعی 28999 
سند  برابر  نهایت  در  و  منتقل  ستاری  فرخنده  به   1350/05/24  -
سید  به  تهران   38 دفتر   1354/0۷/22  -  105938 قطعی  انتقال 
شماره  به  سند  و  ثبت  مشارالیه  بنام  و  منتقل  هاشمی  میر  زمان 
چاپی 5204۷5 صادر و تسلیم گردیده است. به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
 525 دفترخانه   1400/11/19 مورخ   42۷35 شماره  موجب  به  و 
تهران به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب باستناد تبصره یک 
یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده   ۷2/9/2 مورخه  اصالحی 
نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  شود  می  آگهی  نوبت 
مذکور  مالکیت  سند  وجود  یا  و  فوق  اسناد  از  غیر  مرقوم  ملک  به 
به  روز   10 مدت  ظرف  آگهی  این  نشر  تاریخ  از  میباشد  خود  نزد 
این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار 
نسبت  واخواهی  نرسیدن  و  مزبور  مهلت  انقضای  از  پس  واال  گیرد 
شد. خواهد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به 

بهروز جشان رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا 
تهران- 10۸20

آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت
اپارتمان  یکدستگاه  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1.5
فرعی  ثبتی  پالک  به  اول  طبقه  در  واقع  تفکیکی  دوم  قطعه  مسکونی 
از  فرعی   3255۶ از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   2395 از   4305۷8
مترمربع   114.3۶ مساحت  به  تهران   10 بخش  در  واقع  مذکور  اصلی 
شماره  مسکونی  پارکینگ  بانضمام  است  بالکن  آن  مترمربع   2.8۷ که 
همکف طبقه  غربی  سمت  در  واقع  11مترمربع  مساحت  به  سه 
واقع در سمت شمالغربی  به مساحت 3.38 مترمربع  انباری شماره یک  و 
طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  یک  زیرزمین 
الکترونیکی  دفتر  ذیل  آن  اجرایی  نامه  ایین  و  آپارتمانها  تملک  قانون 
تاجیک  فرنوش  بنام  بشماره چاپی ۷821۶0   139920301080012084
ثبت و صادر و تسلیم شده است حال نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه که 
بامضاء شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 31333- 1400/0۶/2۷

به  است که سند مذکور  است مدعی  تهران گواهی گریده  دفترخانه ۷8۶ 
مالکیت  المثنی سند  تقاضای صدور  و  علت جابجایی مفقود گردیده است 
ملک مورد نظر را دارد لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
انجام معامله نسبت  تا چنانچه کسی مدعی  نوبت آگهی می شود  در یک 
یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  به آن و 
10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
از  پس  صورت  این  در  است  بدیهی  نماید  اقدام  مالکیت  سند  اصل  ارائه 
تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و 
صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی 
خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 
ندارد. بازداشت  اقدام خواهد. ضمنا  مالکیت  المثنی سند  به صدور  نسبت 
بهروز جشان سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهر ارا - 10۸16

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یزد 
منصور مظفری

 کتاب 

  سید حسن امین  
 

هدیه کتاب تاریخ ایران 
 به رئیس جمهور



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

زندگی  سه شنبه3 خرداد  1401    شماره  6304

ــج مغزی ، رایج  ترین   آفتـاب  یزد – نجمه حمزه نیا  : فل
ــاله در  ــت به  طوری  که هرس ــی فیزیکی در کودکان اس ناتوان
بیشتر از ۱۰۰۰۰ کودک این بیماری تشخیص داده می شود. 
ــته ای  ــت بلکه دس به طور کلی فلج مغزی یک بیماری نیس
ــیب به مغز بچه به وجود  ــت که به علت آس از بیماری ها اس
ــبب ایجاد مشکالت جدی در حرکات  می آید. این بیماری س
ــده و فرد را دچار مشکالت  بدن و هماهنگی عضالت بدن ش
ــدی می کند لذا  با  توجه  به  اهمیت  موضوع آفتاب  یزد   ج
ــوق تخصص درد و   ــیامک مرادی ، ف ــاره  با  دکتر س در این ب
 دکتر مسعود مهر پور ، متخصص مغز و اعصاب گفت وگوکرده

 است .
ــزی کودکان به  ــن باره می گوید : فلج مغ ــر مرادی درای دکت
ــوزادی یا  ــتم عصبی در دوران ن ــی از اختالالت سیس گروه
ــرات مداوم و  ــود که تاثی ــدای دوران کودکی گفته می ش ابت
همیشگی بر حرکات بدن و هماهنگی عضالت بدن می گذارد.

وی مطرح کرد : علت بروز فلج مغزی یا بیماری cp، آسیب یا 
ــکیل قسمت هایی از مغز است که موجب  بروز اختاللی در تش
ــود توانایی مغز در کنترل حرکات بدن و حفظ حالت و  می ش

تعادل بدن دچار مشکل شود.
ــرد : فلج مغزی ناحیه کنترل  ــن فوق تخصص درد اظهار ک ای
ــر  ــه بیرونی مغز را درگیر می کند )به نام قش ــرکات در الی ح
ــوط به حرکات  ــتورات مرب ــمت از مغز، دس مغزی(. این قس
ــر مغزی در  ــد.در برخی از موارد قش ــالت را صادر می کن عض

دوران جنینی به طور کامل و طبیعی رشد نمی کند. 
وی اضافه کرد : در برخی دیگر از موارد کودک سالم است اما 
بر اثر حادثه ای در دوران بارداری، در حین تولد یا بعد از تولد، 
این قسمت از مغز او دچار آسیب می شود.در هر دو مورد این 
آسیب قابل جبران نیست و ناتوانی ها و اختالالت ناشی از آن 

نیز دائمی و همیشگی هستند.
ــد  : فلج مغزی کودکان را نمی توان به  دکتر مرادی متذکر ش
طور کامل درمان کرد اما با به کارگیری روش های فیزیوتراپی 
ــی فلج مغزی می توان توانایی های کودک را بهبود  و توانبخش
ــید. بسیاری از کودکان می توانند با کمک این درمان ها،  بخش
ــادی کنترل و مدیریت کنند  ــای خود را تا حدود زی ناتوانی ه
ــابه با زندگی نرمال داشته  ــالی زندگی مش و در دوران بزرگس

باشند.
این فوق تخصص درد خاطرنشان کرد : به طور کلی هر چقدر 
که درمان کودکان مبتال به فلج مغزی زودتر آغاز شود، شانس 
ــیار  ــمی در آنها بس ــق آمدن بر ناتوانی ها و اختالالت جس فائ
بیشتر است و می توانند راه های جدیدی را برای انجام وظایف 

و کارهای مختلف روزانه بیاموزند.
ــتاندارد و  ــی اس ــراز کرد :هیچ روش درمانی و توانبخش وی اب
ــه فلج مغزی وجود  ــرای درمان تمام بیماران مبتال ب ثابتی ب

ندارد و شرایط هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت است.
دکتر مرادی بیان  کرد : علل قبل از تولد  بیماری فلج مغزی 
عبارتند از عفونت ها، کم اکسیژنی یا نرسیدن اکسیژن به مادر، 
ــیدن  ــد ناف قبل از تولد که باعث عدم رس ــره خوردن بن و گ
اکسیژن به جنین می شود، خونریزی مغزی به علت ضربه های 
ــادی مادر به خصوص  ــارداری ، خونریزی های غیرع دوران ب
ــعه x با مغز  ــمومیت مادر ، تماس اش در ماه های اولیه و مس
جنین در سه ماهه   اول بارداری و مسمومیت غذایی، دارویی، 

خوردن قرص های آرام بخش به طور مداوم.
این فوق تخصص درد افزود : حاملگی های متعدد و پشت سر 
ــی مادر می گردد و کمبود  ــار روانی و هیجان هم که باعث فش
ــدید می کند نیز  ــمی و روحی مادر را تش غذایی و ضعف جس

یکی دیگر از علل قبل از تولد  بیماری فلج مغزی هستند .
ــاری فلج مغزی در زمان تولد   ــوان کرد : علل بروز بیم وی عن
ــیژنی نوزاد یا نرسیدن اکسیژن به مغز  نیز عبارتند از کم اکس
نوزاد، و انسداد ریه ها، ضربه های وارده به سر نوزاد، تصادفات و 
حوادث مختلف، کاهش فشار خون مادر، سزارین )اگرهنگامی 
ــکی نباشد (  ،زایمان های سخت که نوزاد از  در کادر تیم پزش

طریق پا به دنیا می آید.
ــل بعد از تولد که  ــرادی اظهار کرد : از مهمترین  عل دکتر م
ــود می توان  به ضربه  ــبب بروز  بیماری فلج مغزی می ش س
ــج مغزی می گردد.  ــنین پایین باعث فل و تصادفات که در س
ــتند ، گاهی  زخم ها و کوفتگی هایی که در ارتباط با مغز هس
ــرایت می کند، له شدگی مغز   ــر به مغز س ــت س عفونت پوس

،مننژیت  ، آنسفالیت مسمومیت ها  اشاره کرد .
این فوق تخصص درد ادامه داد : اختالل در جریان خون رسانی 
به مغز )لخته شدن خون در مغز( و تومورهای مغزی از جمله 

عوامل مهم در ایجاد عارضه فلج مغزی می باشند.
ــانه ها و عالئم فلج مغزی بسیار زیاد است.  وی اذعان کرد : نش
مشکالت حرکتی و هماهنگی اعضای بدن مربوط به فلج مغزی 
عبارتند از تغییر تونوس یا کشنگ ماهیچه ای  ، مانند بیش از 
ــفت شدن و یا شل شدن عضالت ، اسپاسم ماهیچه ا ی  حد س
ــدن عضالت به همراه رفلکس های عضالنی اغراق  یا سفت ش
ــدن ماهیچه ها به همراه رفلکس های طبیعی،  شده، سخت ش
ــرکات غیرارادی ،  ــی ماهیچه ای ، ح ــادل و هماهنگ عدم تع
ــی ، تاخیر در رسیدن موتور حرکتی به  حرکات آرام یا پریش

نقطه اوج  ، تکیه کردن بر یک سمت بدن .
ــوار، بلع دشوار و نداشتن  دکتر مرادی ادامه داد راه رفتن دش
کنترل بر آب دهان ، مشکل در غذا خوردن و مکیدن ، تاخیر 
در صحبت کردن و سخت صحبت کردن ، مشکالت یادگیری 
ــکالتی در به کارگیری موتور حرکتی بدن، مانند بستن  ،مش
دکمه ها و بلند کردن وسایل آشپزخانه به سختی و تشنج نیز 

از  دیگر عالیم  ابتال به فلج مغزی است .
ــص درد بیان کرد : فلج مغزی گاهی کل بدن  این فوق تخص
را درگیر می کند و گاهی هم تنها یکی از دست ها یا پاها و یا 

یک طرف بدن تحت تاثیر قرار می گیرد.
 وی تصریح کرد : اختالل مغزی که منجر به فلج مغزی شده 
ــت زمان تغییر نمی کند، بنابراین عالئم بیماری  است با گذش
ــن بدتر نمی شوند. با این همه هر چه کودک  هم با افزایش س
رشد می کند برخی از عالئم ممکن است کم تر یا بیش تر خود 
را نشان دهند. از طرفی انقباض ماهیچه ها و سختی آن ها هم 

اگر درمان انجام نشود، با گذشت زمان شدیدتر خواهد شد.
دکتر مرادی مطرح کرد : اختالالت مغزی همراه با فلج مغزی 
ــود که شامل مشکالت  ــکالت عصبی دیگری می ش باعث مش
ــنج ،  ــنوایی ، اختالالت عقالنی و کند ذهنی،تش بینایی و ش
احساس المسه و درد غیر طبیعی ،بیماری های دهان و دندان ، 

مشکالت و بیماری های روحی و روانی و بی اختیاری ادرار .
ــرد : انواع فلج مغزی را  ــان ک این فوق تخصص درد خاطرنش
ــیم می کنند. وقتی سن بچه به دو  ــته کلی تقس به چهار دس
ــک معالج می تواند نوع فلج مغزی وی را  ــالگی رسید پزش س

تعیین کند. این انواع عبارتند از 
ــتیک ، فلج آتتوئید،  فلج اسپاس

فلج آتاکسیک و فلج مخلوط.
وی عنوان کرد : فلج اسپاستیک ، 
شایع ترین نوع فلج مغزی است 
ــد بیماران را  و حدود ۶۵ درص
شامل می شود. محل ضایعه در 
این بیماران در قشر مغز است. 
ــوع از بیماری عضالت  در این ن
ــده و والدین یا پزشک  سفت ش
ــی توانند مفاصل  ــختی م به س
ــت و پا یا حتی کمر بچه را  دس

خم و راست کنند.
ــح کرد :  ــرادی تصری ــر م دکت
ــوع  دیگری از  ــج آتتوئید ن فل
ــه  به آن  ــت ک فلج مغزی اس
ــم می گویند.  ــکینتیک ه دیس
ــاران  بیم ــد  درص ــت  بیس
ــزی از این  ــج مغ ــال به فل  مبت
 دسته اند که به علت آسیب به 
 قسمت هایی در عمق مغز به نام 
ــز به  ــده مغ ــای قاع ــده ه عق
ــخصه  ــد. مش ــی آی ــود م وج
ــاری حرکات  ــوع از بیم  این ن
ــت  اس ــرر  مک و  ارادی  ــر  غی
ــی خواهد  ــه م ــه وقتی بچ ک
ــتر   کار خاصی را انجام دهد بیش
ــع راه  ــود.  مثال در موق ــی ش م
ــی خواهد    ــی م ــا وقت ــن ی رفت
ــی ــا وقت ــرد ی ــزی را بگی  چی
 می خواهد حرف بزند این حرکات 

غیر ارادی شدت می گیرند.
ــص درد ابراز  ــوق تخص این ف
ــیک کمتر از  کرد : فلج آتاکس
انواع دیگر فلج مغزی دیده می 
ــود و محل ضایعه در مخچه  ش
است. مشکل اصلی بیماران در 
ــت.  ــوع، حفظ تعادل اس این ن
هماهنگی بین حرکات اندام ها 
ــت.راه رفتن ناپایدار  خوب نیس
ــام دادن حرکات  ــت و انج اس

ــاد بین حرکات عضالت دارد  ــف که نیاز به هماهنگی زی ظری
ــتن دکمه پیراهن( مشکل  ــت گرفتن یا بس ) مثاًل قلم به دس
میشود. در این نوع از بیماری معموال هوش بچه طبیعی است.
وی مطرح کرد : در نوع فلج مخلوط هم عالئم فلج اسپاستیک 
ــل و  ــج آتتوئید وجود دارد. بعضی عضالت ش ــم عالئم فل و ه
بعضی دیگر سفت هستند. اندام هم سفت است و هم حرکات 

غیر ارادی انجام میدهد.
ــوزادان زودرس برای بروز فلج  ــح داد : ن ــر مرادی توضی  دکت
ــد. فلج مغزی در بعضی از  ــتری قرار دارن مغزی در خطر بیش
ــودکان درنتیجه  تولد با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم ، عوارض  ک
حاملگی ، تشنج یا اختالالت تشنجی در مادر ، درمان مادر با 
ــفالوپاتی هیپوکسیک ، خونریزی و عفونت های  هورمون ، آنس
ــت در مادر طی دوران بارداری و   ــزی ، ضربه مغزی ، عفون مغ

برخی علل ناشناخته  دیگر  صورت می گیرد .
ــح  داد : کودکان مبتال به فلج  ــن  فوق تخصص درد  توضی ای
ــب و  ــای دیگر نیاز به تغذیه مناس ــه همانند بچه ه مغزی ب
غذاهای سالم دارند  اما بعضی اوقات ، بسته به سطح فعالیت و 
تون عضالنی ممکن است نیاز به کالری کمتری داشته باشند. 
به عنوان مثال ، کودکی که دارای قدرت عضالنی باالیی باشد 
و از فعالیت بدنی باالتری نیز برخوردار باشد نسبت به کودکی 
ــر ، از انرژی  ــطح فعالیت پایین ت ــار عضالنی کم و س ــا فش ب

بیشتری استفاده کرده و نیاز به تغذیه بیشتری دارد.
ــتن ــه قوی نگه داش ــرای کمک ب ــزود:  ب ــرادی اف ــر م  دکت

 استخوان ها ،در بچه هایی که مبتال به فلج مغزی هستند باید 
ــتفاده کنند که عبارتند  ــه ماده مغذی به اندازه کافی اس از س
ــایر ویتامین ها و مواد  ــفر وس ــیم ، ویتامین D و فس از کلس
 ، C معدنی مهم برای سالمتی استخوان ها  نیزشامل ویتامین
ویتامین K ، منیزیم ، مس ، روی و منگنز است نیز برای  این  

بیماران  مفید  است.
ــوارد علل بروز فلج مغزی  ــیاری از م وی می گوید  که در بس
ــت و بنابراین برای  ــده نیس ــناخته ش ــادرزادی کودکان ش م

پیشگیری از آن کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم.
<فلج مغزی مرتبط با ژنتیک در کودکان قابل پیشگیری نیست

ــا ژنتیک در  ــه داد : فلج مغزی مرتبط ب ــرادی  ادام ــر م دکت
کودکان قابل پیشگیری نیست ولی کارهایی هستند که افراد 
ــک بروز  می توانند قبل و در طول بارداری انجام دهند تا ریس
ــکالت کاهش پیدا کنند بنابراین برداشتن قدم هایی  این مش
ــالم سبب جلوگیری از مشکالت  جهت کمک به باردار ای س

رشدی و حرکتی فلج مغزی می شوند.
ــن  فوق تخصص درد  ادامه  داد : فلج مغزی غیر مادرزادی  ای
ــیب و برخی عوامل  ــودکان اغلب به علت عفونت یا آس در ک

دیگر است که بعضی از آن ها قابل پیشگیری هستند.
ــه  فلج مغزی  ــگیری از  ابتال  ب ــرد : جهت  پیش ــان ک وی بی
ــالم بمانید. مطمئن شوید  نوزاد قبل از بارداری تا می توانید س
ــود و بیماری های قبل  که هر عفونت در مادر حتما درمان ش
ــای خاص قبل از  ــوند. برای بیماری ه ــارداری کنترل ش از ب
ــینه شوید )مثل واکسن آبله مرغان و سرخچه(  بارداری واکس

این بیماری ها سبب آسیب به جنین می شوند.
ــاروری و ــر از فناوری های ب ــه  داد : اگ ــرادی  ادام ــر م  دکت
 درمان های نازایی استفاده می کنید راه هایی را در نظر بگیرید 
ــانس دوقلو یا چندقلویی زایی را کم کند چرا که چند  که ش

 قلو زایی ریسک تولد نوزاد با وزن کم را بسیار باال می برد.
این  فوق تخصص درد  خاطرنشان  کرد  : در طول بارداری نیز 
راههای داشتن بارداری سالم را بیاموزید ، مراقبت های مداوم 
ــید ، مدام دستانتان  ــته باش و منظم برای خود و جنین داش
ــک بروز عفونت ها کم  ــویید چون ریس  را با آب و صابون بش
ــود ، اگر بیمار شدید، تب یا سایر نشانه های عفونت را  می ش
دارید به پزشک مراجعه کنید ، واکسن آنفلوآنزا دریافت کنید  

تا از  ابتال  نوزاد به  فلج مغزی پیشگیری گردد . 
ــروه خونی یا عدم تطابق  ــر تفاوتی در گ ــه  داد  : اگ وی  ادام
ــاال زردی و  ــد احتم ــته باش Rh بین مادر و نوزاد وجود داش

کرن ایکتروس به وجود می آید. 
ــروه خونی خود  مادران باید گ
ــد و دکترها در صورت  را بدانن
ــی در مادر، در  وجود Rh منف
هفته ۲۸ بارداری آمپول روگام 
به او تزریق می کنند تا از زردی 
ــود. دکتر  مرادی   جلوگیری ش
متذکر شد  : اگر دارای ریسک 
زایمان پیش از موعد هستید با 
پزشک مشورت کنید. تحقیقات 
از  ــتفاده  اس ــد  داده ان ــان  نش
سولفات منیزیوم قبل از زایمان 
ــک فلج مغزی را در نوزاد  ریس

کاهش می دهد.
ــوق تخصص درد  توصیه   این ف
کرد  : هر بچه ای ممکن است 
ــدیدی  ــرد. زردی ش زردی بگی
ــبب  ــد س که قابل درمان نباش
ــده و کرن  ــزی ش ــیب مغ آس
ایکتروس نامیده می شود. کرن 
ــی از دالیل بروز  ــروس یک ایکت
ــت  ــج مغزی در کودکان اس فل
ــد.  ــگیری می باش و قابل پیش
ــت وجود زردی  نوزاد باید جه
ــده و  ــتان معاینه ش  در بیمارس
ــص  ــد از ترخی ــاعت بع ۴۸ س
ــود. کارهایی  ــک ش باز هم چ
ــگیری از کرن  ــرای پیش هم ب
ــط  ــده توس ایکتروس ایجاد ش
ــون مادر و  عدم تطابق Rh خ

نوزاد قابل انجام است.
ــگیری  وی  افزود  : جهت پیش
ــه  فلج مغزی   ــال  نوزاد ب از  ابت
ــوزاد بر علیه  ــوید ن مطمئن ش
عفونت هایی که سبب مننژیت 
ــینه  ــود واکس و ورم مغز می ش
شده است مثل واکسن HIB و 
پنومونی استرپتوکوک ) واکسن 

ذات الریه (
ــرادی  توضیح  داد  :   دکتر  م
ــدید فلج مغزی در  در موارد ش
ــخیص داده  ــال اول تولد تش ــتر در دو س کودکان مبتال بیش
ــخیص در بیماران با عالئم خفیف ممکن است  می شوند. تش
طوالنی تر شود. برای تشخیص از معاینه و آزمایشات استفاده 

می شود .
< فلج مغزی ابتدا توسط والدین شناسایی می شود

ــط  این فوق تخصص درد  عنوان کرد  : فلج مغزی ابتدا توس
ــدی کودک  ــر در معیار های رش ــاهده تأخی ــا مش ــن ب والدی
ــی رود که با بزرگ  ــود. از بچه ها انتظار م ــایی می ش شناس
ــدی از جمله باال گرفتن گردن، چرخیدن،  شدن، مراحل رش
خزیدن و راه رفتن را به دست بیاورند و عدم دستیابی به این 
ــدی و یا نمایش رفتار غیرمعمول در هنگام تالش  مراحل رش

برای این حرکات، اغلب اولین عالمت تشخیص می باشد.
وی  اضافه کرد  : با توجه به عالئم اولیه تأخیر در رشد، پزشک 
تعدادی از آزمایشات تشخیصی از جمله تصویربرداری از مغز 

را برای شناسایی مناطق آسیب دیده مغز انجام می دهد.
ــخیص  دکتر مرادی ادامه داد : انواع تصویربرداری جهت  تش
 EEG  ،ــکن ــی تی اس ــزی  عبارتند از MRI ، س ــج مغ فل
ــر  ــالوه ب ــت  و ع ــونوگرافی اس ــفالوگرام( و  س )الکتروانس
ــت آزمایشاتی برای شناسایی  تصویربرداری از مغز، ممکن اس
ــی ، اختالل در  ــالل در بینای ــنوایی ،  اخت ــوارد اختالل ش م

عملکرد شناختی انجام  شود .
ــورت وجود عالئم  ــراز کرد :  در ص ــن فوق تخصص درد اب ای
ــخیص فلج مغزی را  ــه مغزی می توان تش ــخیص صدم و تش
ــوارد، در اولین روز  ــرد. این بیماری در ۷۰ درصد م مطرح ک
تولد کودک تشخیص داده می شوند و هر چه عالئم شدیدتر 

باشد، تشخیص هم زودتر صورت می گیرد.
ــوارد عارضه فلج مغزی در  ــان کرد : در اغلب م وی خاطرنش
طی یک تا دو سال اول زندگی کودک تشخیص داده شود که 
هرچه زمان تشخیص و شروع درمان و از همه مهم تر اقدامات 

توانبخشی کمتر باشد احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود. 
ــایل کمکی مانند انواع بریس ،  ــر مرادی اضافه کرد : وس دکت
ــی تواند به بیماران مبتال به این  ــل ، ولیچر ، عصا و واکر م آت
ــود توانایی های حرکتی  ــتقالل و بهب عارضه برای افزایش اس
ــظ و بهبود ثبات مفاصل  ــایل کمکی در حف کمک کند و وس
ــش  و قرار دادن مفصل در وضعیت صحیح و جلوگیری از کش

بیش از حد عضالت بسیار موثر هستند.
ــرد  : فیزیوتراپی موثرترین  ــص درد عنوان ک ــن فوق تخص ای
ــدی در کودکان مبتال به    ــی و افزایش توانمن راهکار توانبخش
ــامل تمرینات  ــت. برنامه فیزیوتراپی ش عارضه  فلج مغزی اس
مقاومتی ، تقویتی و کششی برای بهبود قدرت و توان عضالنی 
و کاهش خشکی و انقباض آنها است. متخصص فیزیوتراپی با 
توجه به میزان مشکالت فرد مبتال و سطح ناتوانی ایجاد شده 
در وی برنامه توانبخشی مخصوص هر فرد را تنظیم می کند.
وی افزود: فیزیوتراپی در منزل برای کودکان فلج مغزی بسیار 
ــت و این کودکان می توانند در منزل و در کنار  ــب اس مناس
والدین خود خدمات فیزیوتراپی را دریافت کنند بدون آن که 

نیازی به مراجعه به کلینیک فیزیوتراپی داشته باشند.
ــرد : کاردرمانی نیز یکی از بخش های  دکتر مرادی مطرح ک
مهم توانبخشی کودکان مبتال  به  فلج مغزی است که بهبود 
ــتقالل در انجام فعالیت  عملکرد اندام های بدن و افزایش اس

های روزمره کمک می کند.
این فوق تخصص درد گفت : همانطور که گفته  شده مشکالت 
ــودکان مبتال به  ــایع در ک ــکالت ش بلع و گفتار از جمله مش
ــا روش های گفتار درمانی فلج  ــت که ب عارضه فلج مغزی اس
ــتند. متخصص گفتاردرمانی  مغزی قابل کنترل و بهبود هس
در مورد نحوه صحیح تغذیه و غذا دادن به کودکان مبتال  به  
این  بیماری آموزش هایی به والدین کودکان مبتال می دهد.

ــیاری از بیماران مبتال به فلج مغزی در   وی توضیح داد : بس
طول زندگی خود در حال معالجه مداوم هستند و برای کمک 
به معالجه خود از دستگاه های تثبیت کننده بدن مانند آتل، 
ــکوتر برقی استفاده  بریس، صندلی های مخصوص، واکر و اس

می کنند و همچنین دستگاه های کمکی بسیاری مانند رایانه، 
ــت کمک به  ــاب های عکس )جه ــاز و کت ــرم افزار، صدا س ن
ــایر  ــات(، برای کمک به افراد مبتال به فلج مغزی و س ارتباط

بیماری های ناتوان کننده تولید شده اند.
< فلج مغزی شامل طیفی از سندرم های نقص حرکتی است

ــان کرد  : فلج  در ادامه نیز دکتر مهرپور در  این باره  خاطرنش
ــندرم های نقص حرکتی است که  ــامل طیفی از س  مغزی ش
ــرونده هستند. اغلب موارد فلج مغزی در اثر ضایعات  غیر پیش

و ناهنجاری های مغزی به وجود می آید. 
ــیرخوارگی بعضی از بیماری  وی بیان کرد : گاهی در اوایل ش
های متابولیک یا بیماریهای ژنتیک مغزی عالئمی مانند فلج 
مغزی دارند که اشتباه تشخیصی اتفاق می افتد. البته تفاوت 
اصلی بیماری فلج مغزی با بیماری های متابولیک یا بیماری 
ــت به این  ــرونده آن اس ــای ژنتیک مغزی ماهیت غیر پیش ه
ــای متابولیک یا بیماری های ژنتیک  معنی که در بیماری ه
ــرفت کرده و کودک دچار از  مغزی بعد از مدتی بیماری پیش
ــود و پسرفت  ــت دادن توانایی های حرکتی قبلی می ش دس

تکاملی اتفاق می افتد.
ــش که  ــخ  به  این  پرس این متخصص مغز و اعصاب در  پاس
ــیوع بیماری فلج مغزی چه میزان است "، گفت :  "  میزان ش
ــه ازاء هر هزار تولد نوزاد زنده، دو نفر به بیماری فلج مغزی  ب
ــا وزن پایین حین تولد  ــه در نوزادان ب ــوند. البت مبتال می ش
میزان شیوع فلج مغزی بیشتر و حدود ۴ تا ۱۰ درصد گزارش 
شده است. امروزه با پیشرفت های شگرفی که در بخش های 
ــارس و کم وزن  ــت و نوزادان ن ــژه نوزادان اتفاق افتاده اس وی
ــزان ابتال به فلج مغزی در  ــتری نجات پیدا می کنند، می بیش

حال افزایش می باشد.
وی توضیح  داد : فاکتورهای خطر عمده برای بروز فلج مغزی 
شامل ضایعات مغزی حین تولد به علت آسفیکسی یا اشکال 
اکسیژن رسانی مغزی، اختالالت و آسیب های مغزی به علت 
نارسی نوزاد، ناهنجاری های ساختمانی مغزی و سابقه تشنج 

نوزادی می باشد.
ــات و بررسی های مختلف تا ــاس گزارش  وی ابراز کرد : بر اس

ــی  ــابقه قبلی آسفیکس  ۱۶ درصد مبتالیان فلج مغزی در س
ــان دهنده وجود  ــد عالمت مهم نش ــته اند. چن ــوزادی داش ن
ــتند که شامل پایین بودن عدد آپگار  آسفیکسی نوزادی هس
ــروع تنفس بعد از تولد، اختالل  نوزاد حین تولد، تأخیر در ش
هوشیاری، شلی اندام ها، کاهش رفلکس های اندامها و کاهش 
ــنج نوزادی در ۴۸ ساعت اول  رفلکس های نوزادی و بروز تش

بعد از تولد.
ــه داد : نوزادان نارس به دلیل عدم فعالیت  دکتر مهرپور ادام
ــیژن رسانی  ــه های هوایی ریه ها و عدم اکس ــب کیس مناس
مناسب به بافت مغزی و همچنین به علت بروز خونریزی های 
داخل بطنی و داخل بافت مغزی در معرض ابتال به فلج مغزی 
ــن بارداری ۲۲ تا  ــتند. حدود ۸/۲ درصد نوزادانی که س هس
۳۲ هفته دارند، به فلج مغزی مبتال می شوند. وقتی در نوزاد 
ــارس ضایعات اطراف بطنی یا PVL بروز کند، تا ۷۵ درصد  ن

به فلج مغزی مبتال می شوند.
این متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد : در حدود ۱۲ درصد 
ــاختمانی مغزی اتفاق  ــکاالت س موارد فلج مغزی به علت اش
ــاختمانی مغزی نیز  ــایعترین علت ناهنجاری س می افتد. ش
اشکال در شکل گیری الیه های سلول های خاکستری مغزی 
ــلول های خاکستری مغزی در دوره  و ناهنجاری مهاجرت س
جنینی است. علت بیش از نیمی از موارد اشکاالت ساختمانی 
ــاری متابولیک ــکاالت ژنتیک و بیم ــود زمینه اش  مغزی وج

 می باشند.
وی تشریح کرد : تشنج نوزادی معموال در زمینه آسفیکسی، 
ــای داخل رحمی، اختالل در  خونریزی داخل مغزی، عفونته
ــاختمان مغزی نوزاد، کمبود قند و یا کلسیم به علت عدم  س
تغذیه مناسب و یا در زمینه بروز سکته مغزی اتفاق می افتد. 
البته از میان همه علت ها شایعترین دلیل برای تشنج نوزادی 
ــانی به مغز نوزاد یا همان آسفیکسی ــکال در اکسیژن رس  اش

 می باشد. نوزادانی که به سکته مغزی مبتال می شوند، اغلب 
ــته و بعد از یکسالگی با فلج  ــنج دارند و گاه عالمتی نداش تش

نیمه بدن یا همی پارزی مراجعه می نمایند.
ــد : بررسی های متعدد نشان می دهد  دکتر مهرپور متذکر ش
ــان دهنده التهاب  وجود عالیمی مانند تب در مادر باردار نش
ــت.  و عفونت رحمی بوده که فاکتور خطر بروز فلج مغزی اس
ــابقه  ــادی خونی در مادر باردار، س ــن اختالالت انعق همچنی
نازائی قبلی، عفونت ادراری و انواع عفونت های ویروسی مانند 
ویروس هرپس یا تبخال موجب افزایش ابتال به فلج مغزی در 

نوزاد می شود.
ــایع ترین عالمت فلج  ــن متخصص مغز و اعصاب گفت : ش ای
مغزی در دوران کودکی، تأخیر تکاملی ذهنی و حرکتی است. 
البته بر خالف انواع بیماری متابولیک و ژنتیک، در فلج مغزی 
ــیر تأخیر تکاملی پیشرونده نمی باشد. همواره اگر کودکی  س
ــت و بعد از مدتی مشکالت تکاملی  مبتال به تأخیر تکاملی اس
ــت، تشخیص فلج مغزی مطرح  ــدن اس بیمار در حال بدتر ش

نمی باشد.
ــتیک  ــرد : فلج مغزی به دو گروه عمده اسپاس ــان  ک وی اذع
ــتیک  ــود. فلج مغزی اسپاس ــیم می ش  و دیس کینتیک تقس
ــش از ۷۵ درصد موارد  ــایع ترین نوع فلج مغزی بوده و بی ش
ــتیک تون  ــتند. در فلج مغزی اسپاس مبتالیان از این نوع هس
ــدت  ــوده و رفلکس های وتری به ش ــزای یافته ب ــالت اف عض
برجسته تر هستند. در فلج مغزی دیس کینتیک یا آتاکسیک 

سفتی اندامها کمتر بوده و تون عضالت کاهش یافته اند.
ــی های  ــش که "بررس ــخ  به  این  پرس دکتر مهرپور در پاس
تشخیصی الزم برای بیمار مبتال به فلج مغزی چیست" ، بیان 
ــونوگرافی مغزی نقش تعیین کننده ای در تشخیص  کرد : س
ــان  ــزی نوزادان ندارد. گزارش های متعددی نش  ضایعات مغ
می دهد که حدود ۳۵ درصد مبتالیان فلج مغزی سونوگرافی 
ــن و مهمترین اقدام  ــد. اولی ــته ان ــالم و نرمال داش مغزی س
ــج مغزی انجام MRI مغزی  ــخیصی در بیمار مبتال به فل تش
ــت. بررسی ها نشان می دهد که  در MRI مغزی بیش از  اس
۸۹ درصد مبتالیان به فلج مغزی انواع ناهنجاری ها و ضایعات 
ــز و اعصاب در  پایان  گفت   ــود.این متخصص مغ یافت می ش
ــال  به فلج مغزی   بدین   ــات درمانی برای بیماران  مبت اقدام
ــکالت حرکتی بوده و  ــت که کودکی که دچار مش صورت  اس
ــک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان بر اساس معاینه  پزش
ــخیص فلج مغزی را برای او  بالینی و تصویربرداری مغزی تش
ــب،  ــت و نیازمند روش های تغذیه ای مناس مطرح نموده اس

کاردرمانی، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی می باشد.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصصان  بررسی کرد 

نحوه تشخیص فلج مغزی  عالیم و راه های انتقال 
بیماری تب کریمه کنگو

 بیماری تب کریمه کنگو نوعی بیماری مشترک 
ــت که به طور ناگهانی  ــان اس بین حیوان و انس
ــب و گلو  ــزارش ایرنا ،ت ــود. به گ ــروع می ش ش
ــی، دردهای عضالنی،  ــرگیجه و بی حال درد، س
ــهال و استفراغ از جمله  ــیت به نور و اس حساس
عالیم بیماری هستند و گزش کنه آلوده، خون 
ــه، دام آلوده و له کردن کنه  آلوده، تماس با الش
ــت. بر اساس  ــده اس از راه های انتقال گزارش ش
این گزارش از جمله راه های پیشگیری بیماری 
ــت دام  ــب کریمه کنگو پرهیز از مصرف گوش ت
ــودداری از ذبح دام  ــه صورت خام و نیم پز، خ ب
ــتی، و رعایت کامل  در منزل و مراکز غیربهداش
ــت.  ــاس با دام اس ــردی هنگام تم ــت ف حفاظ
براساس گزارش اداره کل دامپزشکی خوزستان 
ــیوع بیماری تب  با توجه به افزایش احتمال ش
کریمه کنگو در فصل گرم سال همزمان با فصل 
فعالیت مخزن بیماری )کنه ها(، ضروری است 
ــامل دامداران،  ــرض خطر ش ــای در مع گروه ه
ــتارگاه ها، قصابان، کشاورزان و به  کارکنان کش
ویژه روستاییان و عشایر که به نحوی با دام سر 
ــری از رفتارهای مخاطره  و کار دارند، با جلوگی
ــالمتی خود باشند. به شهروندان  آمیز مراقب س
ــام دامی خود را از  ــده فرآورده های خ توصیه ش
مراکز مجاز زیرنظارت دامپزشکی تهیه کرده و از 
خرید گوشت از دوره گردان، دستفروشان و افراد 
ــت قرمز  فاقد هویت که مبادرت به عرضه گوش
در حاشیه برخی جاده ها می کنند به طور جدی 
ــی تب خونریزی  ــودداری کنند. ویروس دام خ
دهنده کریمه کنگو در گوشت و آالیش خوراکی 
ــاعت در دمای صفر تا چهار  جگر پس از ۲۴ س
ــود از این رو  ــانتیگراد غیرفعال می ش درجه س
ــتی و استفاده از تجهیزات  رعایت اصول بهداش
حفاظت فردی ) PPE ( توسط کارکنان زنجیره 
کشتار، انتقال و عرضه کنندگان گوشت الزامی 
است. همچنین توصیه شده افرادی که در تماس 
ــتی فردی را  با دام زنده قرار دارند اصول بهداش
ــاهده  رعایت کرده و به هیچ وجه در صورت مش
ــازی کنه با  کنه به روی بدن دام اقدام به جداس

دست نکنند.

نورون های متقاطع باعث انتقال 
التهاب میان مفاصل می شوند

مطالعه جدیدی توسط دانشمندان که نوعی 
ارتباط بین نورونی را به عنوان مکانیزم کلیدی 
در راه گسترش التهاب بین مفاصل در شرایطی 
مانند آرتریت شناسایی کرده اند، منتشر شده 
است. به گزارش  باشگاه خبرنگاران ،این یک 
ــخ ایمنی طبیعی و سالم است که در آن  پاس
سلول های ایمنی با شناسایی تهدیدی مانند 
ــتقر می شوند؛ اما التهاب  عفونت در بدن مس
ــن فرآیند کنترل  ــد، که در آن ای بیش از ح
ــت، با بسیاری از بیماری ها از جمله  نشده اس
تب یونجه، پسوریازیس و بیماری التهابی روده 
ــت.تیم تحقیقاتی مدار های عصبی  همراه اس
ــی را بین مفاصل مچ پای چپ و راست  حس
ــپس آرتریت را  در جوندگان قطع کردند و س
ــاد کردند تا ببینند چه  ــچ پای چپ ایج در م
اتفاقی افتاده است.با مطالعه یک گروه کنترل 
ــی بدون  ــا با مدار های عصبی حس از موش ه
وقفه، این تیم توانست نشان دهد که التهاب از 
مچ پای چپ به راست از طریق اتصال عصبی 
ــود. این اتفاق  ــاع پخش می ش ــی در نخ حس
ــام آدنوزین  ــه افزایش مولکولی، به ن منجر ب
ــفات )ATP( در هر دو مفصل شد  تری فس
که به صورت یک تقویت کننده التهاب عمل 
می کند.محققان خاطرنشان می کنند که این 
فرآیند فقط در موش ها شناسایی شده است و 
باید دید که آیا مکانیسم مشابهی در انسان نیز 
ــود دارد یا خیر. با این حال، امیدوارکننده  وج
ــری از  ــیر جلوگی ــت مس ــود که تیم توانس ب
ــای حیوانی را  ــاب در مدل ه ــترش الته گس
ــان می دهد اگر این نتایج  ــدود کند و نش مس
ــرد، می تواند به  ــان تکرار ک ــوان در انس را بت

درمان های جدید موثر منجر شود.

دندان شیری 
چه اهمیتی دارد؟

ــکی کودکان گفت:  یک متخصص دندانپزش
ــیری از حدود ۶ ماهگی پس  دندان های ش
ــدا می کنند؛ به طوری که  از تولد رویش پی
تا حدود سه ماهگی ۲۰ دندان شیری یعنی 
۱۰ دندان در فک پایین و ۱۰ دندان در فک 
باالی هر کودک وجود دارد.سارا توسلی در 
ــیری  گفت وگو با فارس، ادامه داد: دندان ش
ــرای آنها در  ــر اینکه بحث زیبایی ب عالوه ب
ــدا نیز در  ــت، جدی ــمت قدام مطرح اس قس
ــب مطرح بوده؛ به طوری که  دندان های عق
ــیری جای یک دندان دائمی را          هر دندان ش
ــخص در فک حفظ و نگهداری  به طور مش
می کند.این دندانپزشک کودکان خاطرنشان 
ــیری زودتر از موعد  ــرد: اگر هر دندان ش ک
ــه علت  ــوس فکی ب ــول ق ــود، ط خارج ش
ــد و دندان  جابجایی دندان ها کم خواهد ش
جانشین زیرین که قرار است چند سال بعد 
ــبی را          رویش پیدا کند، احتماال جای مناس
نخواهد داشت یا کمبود فضا داشته و یا نیز 
ــت جای آن از دست برود. توسلی  ممکن اس
ــت حفظ دندان های  ــه کرد: از این جه اضاف
شیری برای حفظ طول قوس فکی کودکان 
ــت و  ــت دارد.همچنین بهداش ــیار اهمی بس
ــواک در روز  ــتفاده حداقل دو بار از مس اس

توصیه می شود.

یا  مغزی  فلج  بروز  علت  مرادی:  =دکتر 

بیماری cp، آسیب یا بروز اختالی در تشکیل 
موجب  که  است  مغز  از  قسمت هایی 
می شود توانایی مغز در کنترل حرکات بدن 
و حفظ حالت و تعادل بدن دچار مشکل شود

=علل بروز بیماری فلج مغزی در زمان تولد  
نیز عبارتند از کم اکسیژنی نوزاد یا نرسیدن 
ریه ها،  انسداد  و  نوزاد،  مغز  به  اکسیژن 
و  نوزاد، تصادفات  به سر  وارده  ضربه های 
مادر،  خون  فشار  کاهش  مختلف،  حوادث 
پزشکی  تیم  کادر  در  )اگرهنگامی  سزارین 
نباشد (،زایمان های سخت که نوزاد از طریق 

پا به دنیا می آید

گروه  دو  به  مغزی  فلج   : مهرپور  =دکتر 

عمده اسپاستیک و دیس کینتیک تقسیم 
می شود. فلج مغزی اسپاستیک شایع ترین 
درصد  از ۷۵  بیش  و  بوده  مغزی  فلج  نوع 
از این نوع هستند. در فلج  موارد مبتایان 
یافته  افزایش  عضات  اسپاستیک   مغزی 
بوده و رفلکس های وتری به شدت برجسته 
تر هستند. در فلج مغزی دیس کینتیک یا 
آتاکسیک سفتی اندامها کمتر بوده و تون 

عضات کاهش یافته اند

 هشدار 

 یافته 

 نکته 
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آفتاب یزد - رضا بردســتانی: یک پژوهشگر 
ارشد مسائل اســتراتژیک در گفتگو با آفتاب یزد 
ضمن ناگزیر دانستِن وجود میانجی ها در مسائِل 
فی مابین ایــران و آمریکا در حــوزه ی مذاکرات 
هســته ای و برجام تأکید می کند: »بعِد گذشــت 
چهاردهه از قطع روابِط تهران - واشــنگتن، این 
دو کشــور حتی اگر به زبان مشترکی در مباحِث 
فی مابین نیز نرســیده باشند قطعا به درک و فهم 
مشترکی رســیده اند که بتوانند روی آن دسته از 
اختالفات تمرکز کنند که قابل حل و رفع ابهام های 

موجود است.« 
دیاکو حسینی همچنین خاطرنشان می کند: »این 
کــه مذاکره با آمریکا در حوزه ی بزرگان نظام و به 
نوعی بستگی تام به یک تصمیم مهم از سوی نظام 
دارد نه شخص و دولت ها اما دیدگاه ها، مشاوره ها 
و تالش ها می تواند اندیشه ی سیاه و سفید دیدن ها 

و صفر و صدی نگاه کردن را تغییر دهد.« 

< میانجی ها یا آتش بیارها و کاسب ها؟! 
همزمان با ســفر ســید ابراهیم رئیسی به عمان، 
یکی از مباحثی که در محافل سیاسی - رسانه ای 
دست به دست می شود، تأکید بر نقش میانجیگرِی 
مسقط در مسائلی است که یک سوی آن ایران و 

سوی دیگر آن ایاالت متحده ی آمریکا است. 
در کنار این تحلیل، هســتند کسانی که معتقدند 
عمان از گذشــته ای که تحت ســلطنِت سلطان 
قابوس بود فاصله گرفته و اینک با زاویه ای متفاوت 
به مباحث منطقــه ای و بین المللی می نگرد. این 
موضــوع در کنار پررنگ تر شــدِن نقش قطر در 
دیپلماســی بین المللی منطقه ای به این موضوع 
دامــن می زند که برای میانجــی گری، قطر بهتر 
اســت یا عمان یا این پرسش ایجاد می شود که به 
عمان بیشتر می توان تکیه و اعتماد کرد یا قطر؟! 

ضلع سوِم ماجرا اما اصِل وجوِد میانجی را زیر سؤال 
می برد و با پرداختن به پیشینه ی کشورهایی که 
با یا بدون خواســِت ایران در نقش میانجی حاضر 
شــدند یا می خواســتند که قبای میانجیگری بر 
دوش بیندازند به این موضوع اشاره می کند که یا 
در حد و اندازه ی اختالفات ایران و آمریکا نبودند یا 
ال به الی میانجیگری، با کارت ایران برای رسیدن 
به منافع خود تالش کردند و دست آخر آن چیزی 
که نشان دادند آن چیزی نبود که قابل ارائه باشد. 
ژاپن بــه عنوان همپیمان آمریکا در شــرق دور، 
کره ی جنوبی در مقاطعی که او نیز از همپیمانان 
ایاالت متحده ی آمریکا اســت و در فقره ی اموال 
بلوکه شده نشان داد نه تنها میانجی که کشوری 
غیرقابل اعتمــاد، حتی در مــراودات عادِی بین 
کشورها است، عمان به عنوان یک میانجی سنتی 
و شناخته شده، قطر که به تازگی قدم در این حوزه 
گذاشته و دیگرانی همچون عراق، پاکستان، ترکیه 

و حتی روسیه و چین! 
آن چه در پی می آید، گفتگوی آفتاب یزد با »دیاکو 
حسینی«، پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک است 
که موضوع میانجی، بایدها و نبایدها و راه حل هایی 
که می تواند مســیر را امن و کوتاه کند را واکاوی 

کرده ایم. 
دیاکو حسینی که نقطه نظرات او در حوزه ی آمریکا، 
مذاکــرات برجام و اختالفات تهران - واشــنگتن 
بارها در رســانه های داخلی و بین المللی منعکس 
شده در مواجهه با این پرســش که؛ تا چه اندازه 
به »حل اختالفات ایران و آمریکا بدون میانجی« 
اعتقاد دارد و نیز این که اساساً حل اختالفات نیاز 
بــه میانجی دارد یا خیــر؟ می گوید: فکر می کنم 
طرفین، دیدگاه های یکدیگر را به خوبی می فهمند 
مشکالت را به خوبی شناخته و بدان آگاهی دارند 
و نسبت به خطوط قرمز و حساسیت های متقابل 
هم مطلع هستند. بنابراین در چنین فضایی نیازی 
به میانجی وجود ندارد. علت اینکه در این شرایط 
قرار گرفتیم این است که چون آمریکا هنوز عضو 
برجام نیست و بر مبنای خطوط قرمزی که نظام 
ترســیم کرده امکان مذاکره ایران و آمریکا خارج 
از برجــام وجود نــدارد بنابراین به طور طبیعی و 
منطقی امکان مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در 
خارج از برجام نیست. لذا در این بستر میانجی ها 
ناخودآگاه به میان می آیند همان طور که اتحادیه 

اروپــا و مســئول آن آقای 
انریکه مورا کسی بود که در 
نقش میانجی و واســطه در 
انتقال اطالعــات وارد عمل 
شــد. همین طور روسیه در 
مقطعی فعاالنه چنین نقش 
میانجی گرایانــه ای را بازی 
 می کرد و این اجتناب ناپذیر
بــود. در حــوزه فراتــر از 
اعضــای برجام میانجیگری 
در جهاتــی می تواند مفید 
باشد به خصوص زمانی که 
پای کشــورهای منطقه ای 
به میان می آیــد آن ها هم 
به طور سنتی می توانند در 
نزدیک شدن دیدگاه ها موثر 
باشــند به این دلیل که در 
نهایت حتی مسئله هسته ای 
ایــران و اختالفــات دیگر 
ایران و آمریکا تــا اندازه ای 
پیدا می کند  منطقه ای  بعد 
و در کشــورهایی که رابطه 
دوســتانه با ایران و آمریکا 
دارند در این بعد منطقه ای 
می توانند تسهیل گر باشند و 
برای مصالحه مشوق باشند. 
از این بعد است که می بینیم 
قطر و عمان که این پتانسیل 
را دارند می توانند نقش بازی 
کننــد و تا امروز هم به نظر 
می رسد نقش مثبتی را ایفا 
کردند. لذا در این چارچوب 
مشــخص میتوانیم از بحث 
میانجیگری هــم در درون 
برجــام هم بیــرون برجام 

استفاده کنیم. 
از آقای حسینی می پرسیم: 
معتقدند  تحلیلگران  برخی 
مواقعــی  در  میانجی هــا 
را ســخت می کننــد.  کار 
میانجی هایــی کــه تا االن 
بودنــد در حد و انــدازه و 

بزرگی اختالفات ایران و آمریکا بوده اند یا خیر؟ 
این کارشناس مسائل آمریکا به صراحت می گوید: 
خیر. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در این 
مورد بتواند تسهیل کننده باشد. زمانی وجود داشت 
 که ایران و آمریکا هیچ نوع ارتباط رســمی با هم
نداشتند و هر نوع ارتباطی تابو بود بعد از برجام این 
 تابو شکست و وزرای خارجه ایران و آمریکا رو در روی
هم نشستند و باهم صحبت کردند و دست دادند 
و قــدم زدند بنابراین فکــر می کنم میانجی ها در 
شــرایط بســیار خاصی می توانند تسهیل کننده 
 شــروع گفتگوها باشــند ولی در رابطه با موضوع 
ایران و آمریکا فکر می کنم طرفین شناخت نسبتا 
خوبی درباره دیدگاه های هم و مشــکالت متقابل 
دارند لــذا به میانجی نیازی ندارنــد و آن تابویی 
هــم که پیش از این بود نیســت و مانع مهمی از 
پیش ما برداشته شده است بنابراین بدون میانجی 
می توانیم این کار را انجام دهیم و بهتر اســت. هر 
میانجی که در نظر بگیریم موضعی برابر در مقابل 
ایــران و آمریکا ندارد. کشــورهایی مانند عمان و 
قطر هم وزن ژئوپلتیکی زیادی ندارند که بتوانند 
خودشان را در تمامی حیطه های اختالفات ایران 
و آمریکا قرار دهنــد بنابراین معتقدم اگر فراتر از 
برجــام بخواهد بین ایران و آمریکا مذاکره صورت 
گیرد بهتر است که دو جانبه و بدون میانجی اتفاق 
افتد و تجربه هم نشــان می دهد در این شــرایط 
رســیدن به نتیجه بســیار مطلوب تر و ممکن تر 
 اســت و پیچیدگی کمتری پیــدا خواهد کرد تا 

درگیر شدن میانجی های مختلف. 
دیاکو حسینی در پاسخ به این پرسش که: »تلویحا 
اشاره کردید شــاید ایران و آمریکا زبان مشترکی 
نداشته باشــند اما فهم مشترکی از اختالفاتی که 
بینشان هست دارند.« پس می توان نتیجه گرفت 
لزومــا دو کشــور که با هم رابطــه دارند در همه 

سطوح نیاز نیست روابط 
حسنه داشته باشند. آیا 
االن فضای مناسب تری 
وجــود ندارد کــه نه با 
زبــان مشــترک که با 
فهم مشــترک حداقل 
اختالفات را حل کنند؟ 
این پژوهشــگر ارشــد 
اســتراتژیک  مســائل 
ایران  می گویــد: روابط 
و آمریــکا را صفر و صد 
این  در  ببینیــم.  نباید 
بیــن میانــه ای در این 
که  دارد  وجــود  طیف 
می توانــد دامنه مهمی 
از موضوعات را شــامل 
شــود. این قاعــده هم 
ایران  مختــص  فقــط 
نیســت بــرای همــه 
کشورها صدق می کند. 
ما می توانیــم با آمریکا 
از  دربــاره سلســله ای 
امکان  کــه  موضوعاتی 
گفتگــو و امکان تفاهم 
وجود دارد کار کنیم و 
در سایر موضوعاتی که 
طرفین  قرمــز  خطوط 
محســوب می شود و یا 
منافــع حیاتی طرفین 
درگیر اســت از ورود به 
آن ها خــودداری کنیم. 
این تفکیک در جاهایی 
به روشــنی امکان پذیر 
مقدمات  امــا  نیســت 
را  دیپلماتیک  تــالش 
کند.  فراهــم  می تواند 
درک  این  باید  بنابراین 
را بپذیریم که در درجه 
اختالفات ایران و آمریکا 
و روابط دو جانبه صفر 
و صدی و سیاه و سفید 
نواحی  در  مــا  نبینیم. 
خاکستری می توانیم با هم تفاهم کنیم. برجام این 
را نشــان داد که ما می توانیم در رابطه با کشوری 
که با هم خصومت داریم بمانیم و در جاهایی هم 
سازش نکنیم. لذا در سایر حوزه ها هم این امکان 
را داریم که با آمریکا وارد گفتگوهایی شویم. دوم 
باید لیست موضوعاتی که می توانیم مذاکره کنیم 

استخراج کنیم و سپس وارد مذاکره شویم. 
وی در ادامــه تأکید می کند: مســئله مذاکره با 
آمریکا فراتر از دولت است. دیدگاه های دولت البته 
تاثیرگذار است اما در نهایت چنین تصمیم کالنی 
به فراتر از دولت مربوط اســت. از یک طرف فکر 
می کنم شرایط می تواند فراهم شود اگر دولت این 
درک جامع را نسبت به موضوع داشته باشد و تالش 
کند می تواند تسهیل کننده باشد. از طرف دیگر هم 
دشوارتر است چون تبعا دولت های محافظه کار به 
سختی می توانند در مذاکرات موفق شوند چون به 
سختی آماده اند امتیازی بدهند و ترجیح می دهند 
وضــع موجــود را حفظ کننــد. در آمریکا دولت 
دموکرات آمادگی بیشتری برای مذاکره دارد اما در 
ایران دولت محافظه کاری داریم که ممکن است نه 
به آن درکی که اشاره کردم اعتقادی داشته باشد 
و نه در عمل آمادگی و مهارت را داشــته باشد که 
آماده سپردن امتیازها باشد و در نهایت تبعات آن 
را هم بپذیرد. اساسا استقرار دولت های محافظه کار 
هر چند از یک طرف بر روی کاغذ می تواند توافق 
را آسانتر نشــان دهد اما در عمل بسیار سخت تر 
خواهد بود و ما این موضوع را در ۸ ماه گذشــته 
که مسئله برجام را داشتیم دیدیم یعنی مطالبات 

حداکثری و نتایج حداقلی. 
دیاکو حســینی در تکمیل گفته های خود اظهار 
می دارد: در جهان امروز در عین خصومت، روابط 
برقرار است مانند آنچه بین چین و آمریکا یا روسیه 

و آمریکا وجود دارد. 

از آقای حسینی می پرسیم: » تا حاال هرچه بوده، 
هزینه و نرســیدن به نتیجه بوده است، چه کنیم 

هزینه ها را کم کنیم؟ 
این کارشــناس مســائل آمریــکا می گوید: این 
تصمیم کالن و ســختی اســت از یک طرف ما 
زمانی که تصمیم می گیریم موضوعات را ســیاه 
و ســفید ببینیم طبعا هزینه هایی دارد و عواقبی 
دارد که ممکن است از ابعاد ایدئولوژیک مطلوب 
تلقی شــود اما از ابعاد اقتصادی هزینه هایی را به 
دنبال خواهد داشت. فکر می کنم مجبور هستیم 
پیامد تصمیمات مان را بپذیریم. نمی توانیم توقع 
داشته باشیم هم در بازی حاصل جمع صفر خود 
را با غــرب و آمریکا تعریف کنیم و در عین حال 
انتظار داشــته باشیم که یک روابط کامال عادی و 
رو به پیشرفت را با ســایر کشورها داشته باشیم 
آن هــم در دنیایی که آمریکا بــه رغم نواقص و 
نارســایی هایی که در قیاس با کشورهای در حال 
ظهور مانند چین یا هند دارد همچنان پول آمریکا 
حاکم بر معامالت بین المللی است همچنان آمریکا 
پرنفوذترین قدرت جهانی است که در چهار گوشه 
جهان می توانــد مداخله کند و اثــرات ملموس 
در امنیــت و اقتصاد جهان به جا گذارد. ســایر 
کشــورها هم علی رغم ظهور چین همچنان این 
اطالع را دارنــد که آمریکا قدرت تعیین کننده ای 
در تهدیدات بین المللی اســت و خود را نسبت با 
آمریکا می بینند و رابطه شان با دیگران را تنظیم 
می کنند. ما باید بپذیریــم اگر می خواهیم مانند 
دهه های پیش وارد تنازع بشــویم و ادامه دهیم 
تبعاتی خواهد داشــت نمی توان انتظار داشــت 
دنیای بدون آمریکا بــرای ما مطلوب خواهد بود 
چون عمال دنیــای منهای آمریــکا وجود ندارد. 
باید این واقعیت ها را بپذیریم. نگاه صفر و صدی 
سبب شــد که قدرت های دیگر از ما بهره برداری 
کننــد و در غیاب ایران مزایــای اقتصادی را درو 
کردند و از جهاتی ما آســیب پذیرتر شدیم. باید 
 بپذیریــم اگــر می خواهیم با آمریــکا وارد بازی 
غیر صفر شویم معنایش این نیست که آمریکا در 
آن بازی منصفانه عمل خواهد کرد و در آن بازی 
 به دنبال منافع ایران خواهد بود یا تضمینی خواهد بود
برای زندگی بهتر ولی یکی از شــروط الزم برای 
زندگی بین المللی بهتر برای ایران این اســت که 
فرمول بازی را تغییر دهیم و به سمت بازی حاصل 

جمع جبری غیر صفر حرکت کنیم. 
آخرین پرســش بــه مباحث فی مابیــن ایران و 
عربستان مربوط می شود آن جا که ریاض و تهران 
در تــالش برای کاهش ســطح تنش و اختالفات 
هستند. از آقای حسینی می پرسیم: حل مشکالت 
و اختالفات ایران و عربستان می تواند کمک کند تا 

برخی از اختالفات با آمریکا نیز حل شود؟ 
وی در پاســخ، بالدرنگ می گوید: حتما می تواند 
موثر باشــد ایران و عربســتان در طی این چند 
ســالی که دچار بحران شده ایم به این جمع بندی 
طرفین نزدیک شــدند که ایران و عربســتان به 
نوعی همســایگان اجتناب ناپذیر یکدیگر هستند 
حتی اگر عالقه ای به هم نداشــته باشند بنابراین 
باید بتوانند این را درک کنند که ایران و عربستان 
هیچکدام توانایی تســلط بر دیگــری را ندارند و 
باید به همزیستی برسند. باید تالش کنند منافع 
مشــترک را تقویت کنند و منافع واگرا را تضعیف 
کنند. بنابراین باید وارد گفتگو و مذاکره شویم که 
منافع طرفین در نظر گرفته شود که اگر اتفاق افتاد 
روابط ما با آمریــکا و غرب هم بهبود پیدا خواهد 
کرد که این به کاهش نفوذ اسرائیل در حوزه خلیج 

فارس هم کمک خواهد کرد.

آفتاب یزد در گفتگویی تحلیلی با دیاکو حسینی، پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک، نقش میانجی ها در حل اختالفات بین المللی را بررسی می کند

هیچ کشوری در تراز میانجی نیست حتی چین و روسیه!
< حل اختالف ایران و عربستان از سه منظر مهم است: الف - مقدمه ای است برای کاهش اختالفات منطقه ای با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اندکی دورتر، 

ب - خود زمینه ساِز کاهش اختالفات ایران با آمریکا، اروپا و کالً غرب می شود، ج - به خودی خود از گسترش نفوذ اسرائیل به جد، جلوگیری خواهد کرد
< اگرچه وجود میانجی در حل اختالفات بین المللی را نمی توان کتمان کرد اما میانجی ها همیشه نیز صد درصد و خیرخواهانه در صدد حل مناقشات نبوده اند! 

رجب طیب اردوغان گفت که کشــورش در دفاع در برابر تروریسم و یا مبارزه 
با آن، هیچ کمکی از متحدان خودش در ناتو دریافت نکرد. او همچنین گفت 
که ترکیه نمی تواند در بررسی عضویت سوئد در ناتو، تحریم های استکهلم علیه 
آنکارا را نادیده بگیرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قرار است 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه جلسه ای برای حزب حاکم عدالت 
 و توســعه در اوایل ماه ژوئن برگزار کند تا در مورد مسیر جدید توسعه کشور 
با توجه به برنامه های توســعه ناتو، رایزنی کند. این رایزنی از سوم تا پنجم ماه 
ژوئن انجام خواهد شد.  رجب طیب اردوغان گفت که کشورش در دفاع در برابر 
تروریســم و یا مبارزه با آن، هیچ کمکی از متحدان خود در ناتو دریافت نکرده 
است. او همچنین گفت که ترکیه نمی تواند در بررسی عضویت سوئد در ناتو، 

تحریم های استکهلم علیه آنکارا را نادیده بگیرد.  اردوغان گفت که آنکارا نمی تواند 
به عضویت فنالند و سوئد در ناتو »آری« بگوید، زیرا نمی تواند تضمین های آن ها 
را در مورد روابط با نمایندگان حزب کارگران کردســتان ترکیه )پ ک ک( که 
فعالیتشان در ترکیه ممنوع است، باور کند.  به گفته اردوغان، اگر ترکیه موافقت 
کند، ناتو »یک سازمان امنیتی نخواهد بود، بلکه به مکانی تبدیل خواهد شد 
که نمایندگان بسیاری از تروریست ها در آن حضور خواهند داشت. کشورها را 
نمی توان در یک ائتالف بدون موافقت همه اعضای آن پذیرفت.« رئیس جمهوری 
ترکیه افزود: در حالی که نقش حیاتی ما در ناتو و سازمان های بین المللی که 
عضو آن هستیم آشکار است، برخی از متحدان ما همچنان درباره لغو تحریم ها 

صحبت می کنند. ما نمی توانیم تحریم های سوئد علیه خود را در نظر نگیریم. 

ایران ما حیف است! 
ادامه از صفحه اول:

این ســیکل سال های سال صرفنظر از اینکه قدرت دست کدام جناح 
است در حال تکرار می باشــد. سوال بدیهی و ساده این است: چرا؟ 
اتفاقا پاسخ ساده تر است: بحران مدیریتی! آری؛ کشورمان سوگمندانه با 
فقدان مدیران کاربلد، دلسوز و مقاوم در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز 

بسر می برد. 

درآبادان نهادهای ناظر و مربوطه اگر براســاس ضوابط و قانون عمل 
می کردند قطعا مجوز ســاخت چنین برجی در خیابانی ۸ متری صادر 
نمی شد. آن هم در شــهری با مختصات آبادان که زمین سستی دارد 
و حتی خانه های غیر مرتفع نیز در صورت غفلت ممکن اســت دچار 
حادثه شــوند. فلذا به نظر این حقیر، وقتی که کارهای رســانه ای و 
شوهای مسئوالن و بازی »من نبودم فالنی بود« آقایان، تمام شد انصافا 
بنشــینند فکری به حال این وضع مدیریتی در کشــور کنند. ایران ما 

حیف است!

سیاسی

ای��ران و آمریکا را صفر  روابط 
و صد نبای��د ببینیم. در این بین 
میان��ه ای در ای��ن طیف وجود 
مهمی  دامنه  می تواند  که  دارد 
شود.  ش��امل  را  موضوعات  از 
ای��ن قاعده ه��م فقط مختص 
ایران نیست برای همه کشورها 
صدق می کند. م��ا می توانیم با 
آمری��کا درباره سلس��له ای از 
موضوعاتی که ام��کان گفتگو و 
امکان تفاهم وجود دارد کار کنیم 
و در سایر موضوعاتی که خطوط 
قرمز طرفین محسوب می شود 
و یا منافع حیاتی طرفین درگیر 
است از ورود به آن ها خودداری 
این تفکیک در جاهایی به  کنیم. 
روش��نی امکان پذیر نیست اما 
مقدمات ت��اش دیپلماتیک را 
می تواند فراه��م کند. بنابراین 
باید این درک را بپذیریم که در 
درجه اختافات ایران و آمریکا و 
روابط دو جانبه صفر و صدی و 
سیاه و سفید نبینیم. ما در نواحی 
خاکستری می توانیم با هم تفاهم 
کنیم. برجام این را نشان داد که 
ما می توانیم در رابطه با کشوری 
که با هم خصومت داریم بمانیم 

و در جاهایی هم سازش نکنیم

اوکراین

تغییرات کتب درسی 
و چند نکته

ادامه از صفحه اول:
اگرچه در سیستم های آموزشی تمامی کشورها، 
کتب درســی بر اســاس برنامه هــای معین و 
هدف های مشخص در دسترس استفاده کنندگان 
آن قرار می گیرد اما واقعیت غیرقابل انکار این است 
که تألیف کتب درسی مانند برنامه ریزی درسی و 
آموزشی و نیز تدریس آن کاری تخصصی است 
و »نگاه بســته و شــتاب زده« به این مقوله خود 
می تواند به آشفتگی و انحراف بیشتر منجر گردد.

کتاب های درسی هر ۵ سال باید بازنگری شوند و 
متناسب با نیاز های روز جامعه تغییر پیدا کنند و 
نه تنها باید دانش آموزان را با علوم و مهارت خواندن 
و نوشتن آشنا کنند بلکه به آنان درس زندگی و 

مسئولیت های اجتماعی و سیاسی بیاموزند. ورود 
به حیطه تدوین کتب درســی، اصالح و انطباق 
برنامه های درسی با نیازهای جامعه رو به تحول 
و ایجاد تغییرات مطلــوب، نیازمند همفکری و 
بهره گیری از نظرات فرهیختگان و صاحب نظران 
عرصــه تعلیم و تربیت دارد که بــدون توجه به 
 خــرد جمعی متخصصیــن این حــوزه از چاله 

به چاه افتادن است.
آینده نظــام تعلیم و تربیت و به تبــع آن آینده 
علمی کشــور درگرو اجرای درســت این طرح 
کاربردی است. بنابراین باید اجازه داد همه نظرات 
کارشناســی شنیده شــود و در انتخاب و حذف 
مطالــب به »نگاه نو و خرد جمعی فرهیختگان« 
احترام گذاشــت و باید مواظب بود نکته سنجی 
رهبر انقالب که تــا به این حد برای »حرکت در 
مرز های دانش« دغدغه دارند، با یک کارنمایشی 

و شتاب زده خراب نگردد.

اتالف عمر در مدارس
ادامه از صفحه اول:

متاســفانه کتب دبیرســتانی اعم از راهنمایی 
تا باالتر ترجمه و کپی کتبی هســتند که هیچ 
سنخیتی با جغرافیای فرهنگی و تاریخی ندارند. 
همانگونه که رهبر فرهیخته انقالب اسالمی به 
درســتی و کفایت بیان نمودند خیلی از جوانان 
ما غذای مطلوب و سن یک فوتبالیست بیگانه 
را بــه خوبی می داننــد؛ اما مفاخــر علمی و 
فرهنگی ما را مثل غزالی و پوریای ولی و ســایر 
مفاخر ملــی و فرهنگی ما مثل همت و خرازی 
و متوسلیان را نمیشناســند. مقصر اول در این 
محور؛ نظام آموزش و پرورش ما میباشد. دست 
اندرکاران کتب درسی دومین گروه از افراد کم 
توجه میباشند. آموزگاران سومین و اصلی ترین 
مقصران سســت بودن ارکان آموزشی کشورند. 
حقوق و مزایای آموزگاران زحمتکش در حدی 
است که آنها را در زیر خط فقر قرار میدهند. در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته در پایان ماه چک 
سفید به آموزگاران میدهند تا آن ها ارقام مورد 

نیاز خود را در آن ها بنویسند. 
برای تحقــق دیدگاههای ســازنده مقام معظم 
رهبــری باید گروهی از نخبگان دانشــگاهی و 
بازنشستگان آموزش وپرورش درهرشهر ومنطقه 
همراه با روانشناســان و علمای دینی دورهم به 
تدویــن ضوابط و معیارهای آموزشــی از کتب 
درســی پرداخته تا آموزگاران روشــهای دیگر 

تدریس را تجربه و بکار بندند. 
والدین به عنوان امانتداران جامعه تفکر نادرست 
فقط دکتر و مهندس را کنار گذاشــته و همراه 
با تیمهای اســتعدادیاب مــدارس بعد از پایان 
تحصیــالت ابتدایی با ارزیابــی توانهای فکری 
و جســمی؛ استعدادهای آشــکار و نهفته فنی 
هنری تحصیلی ورزشــی فرزندان را شناسایی 
کرده و براساس نتایج این استعدادسنجی رشته 

تحصیلی آن هارا تعیین نمایند. 
درصورتــی که این استعدادســنجی درســت، 
منطقی و منصفانه انجام شــود در یک دهه ما 

دیگر دیپلم بیکار نخواهیم داشت. 
امیــدوارم یک بار این مــورد بطور جدی مورد 

مطالعه و آزمایش قرار گیرد.
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مشاور رئیس جمهوری اوکراین با رد احتمال لغو 
تحریم های روســیه در ازای رفع محاصره بنادر 
کشورش، گفت: اگر از لغو برخی از تحریم ها علیه 
روســیه پیروی کنید، آن ها به تشدید درگیری 
در اوکراین ادامه خواهند داد و شــروط جدیدی 
را تعیین خواهند کرد. به گزارش ایســنا، به نقل 
از پایــگاه »صــدای جدید اوکرایــن«، میخایلو 
پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین گفت، 
نباید هیچگونه مذاکره ای درخصوص امتیازدهی 
به روسیه برگزار شود چون این سیگنال را ارسال 
می کند که اتحادیه اروپا و ایاالت متحده ضعیف 
هســتند. این سیاستمدار که مشــاور ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین است، گفت: 
روسیه همیشه اخاذی می کند و آماده است تا برای 
رسیدن به فرصت های بیشتر برای خودش مردم 
را بکشد. بیایید فرض کنیم که برخی از تحریم ها 
علیه آن ها برداشته شود. این موجب تشدید بیشتر 

درگیری می شــود. نه فقط در اوکراین. روس ها 
متوجه خواهند شد که جهان واقعا ضعیف است، 
همانطور که چنین برداشتی را قبل از جنگ در 
اوکراین کرد. این مقــام اوکراین گفت که توافق 
بر ســر لغو محاصره بنادر در ازای برداشته شدن 
برخی از تحریم ها ممکن اســت منجر شود که 
بعدا دیگر کشورها مستقیما در خصومت ها علیه 
روسیه شرکت کنند. پودولیاک که از اعضای تیم 
مذاکره کننده با روســیه اســت، گفت: اگر از لغو 
برخی از تحریم ها علیه روسیه پیروی کنید، آن ها 
به تشدید درگیری در اوکراین ادامه خواهند داد 
و شروط جدیدی را تعیین خواهند کرد. شروط 
ممکن است بی پایان باشــد. سپس درگیری در 
اوکراین، در هر صورت، به حداکثر خواهد رسید؛ 
آن ها هم تجهیزات نظامی و هم نیروی انسانی را 
به اینجا خواهند آورد و دیر یا زود سایر کشورهای 

اروپایی درگیر خصومت ها خواهند شد. 

اوکرایــن الیحه ای را به تصویب رســانده که به 
موجب آن، استفاده از نمادهای حمله روسیه به 
این کشور ممنوع شده اســت. به گزارش ایسنا، 
به نقل از وبســایت روزنامه دیلی میل، نمادهای 
Z و V که اکنون اســتفاده از آن ها ممنوع شده 
اســت، به صورت گسترده در حمایت از اقدامات 
کرملین به کار برده می شوند. این حروف در ابتدا 
برای عالمت گذاری خودروهای نظامی روسیه به 
کار برده شد و سپس به نمای خانه های مسکو راه 

یافته، بر روی لباس ها چاپ و توسط ورزشکاران 
روس تبلیغ شد. اوکراین حرف Z را معادل صلیب 
شکسته آلمان نازی در جنگ فعلی می داند. با این 
حال، بی بی ســی گزارش داد که استفاده از این 
نمادها در موزه ها، کتابخانه ها، آثار علمی و متون 
درســی همچنان مجاز اســت. این قانون جدید 
همچنین استفاده از نمادها و اقدامات روسیه در 
اشــاره به جنگ فعلی با هدف »ترویج اطالعات 
نادرست برای تضعیف اوکراین« را ممنوع می کند. 

مخالفت مشاور زلنسکی با ایده لغو تحریم روسیه در ازای آزادی بنادر

اوکراین استفاده از نمادهای روسی Z و V را ممنوع کرد

آگهی اخطار موضوع کد ۹14 مجموعه بخشنامه های ثبتی
نظر باینکه آقای محمدرضا سلیمانی وکیل خانم زهرا مالکی یکی از وراث مرحوم محسن مالکی ، مالک ششدانگ پالک 1 فرعی 1481 اصلی 
واقع در بخش ۷ تهران درخواست صدور سند مالکیت کاداستری نسبت به سهم االرث موکله خود رانموده و از طرفی سند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه بشماره 1 فرعی از 1481 اصلی واقع در بخش ۷ تهران بنام محسن مالکی صادر و تسلیم گردیده و اعالم شده که اصل سند مالکیت 
نزد یکی از ورثه میباشد که در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب طی این اخطاریه به نامبرده اعالم که پس از ابالغ 
و اتمام مهلت ارائه سند مالکیت اصل سند تحویل اداره ثبت نگردیده ، همچنین در ادامه مقررات ثبتی مراتب یک نوبت در روزنامه همدلی 
بشماره 1۷4۶ مورخ 1400.05.13 منتشر و ارائه سند مالکیت به اداره ثبت پیروزی انجام نشده است ، حال در اجرای صدور سند مالکیت بنام 
متقاضیه فوق و نظر باینکه پالک مزبور توصیفی وحدی به حدی و بدون درج مساحت صادر گردیده و برابر نقشه ارائه و مورد تائید کارشناس 
رسمی دادگستری مساحت ششدانگ به میزان 123.۷8 مترمربع تعیین شده لذا مراتب در اجرای کدهای 913 و 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی یک نوبت آگهی می گردد تا مالکین مشاعی ذیل چنانچه به عملیات ثبتي فوق ونیز مساحت تعیین شده اعتراضی داشته باشند میتوانند 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت پیروزی واقع در خیابان دماوند - جنب پادگان شهید خضرایی ارائه نمایند 
، در غیر اینصورت برابر مقررات رسیدگی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی صورت خواهد گرفت . اسامی مالکین مشاعی : آقای محسن مالکی 
مالک ششدانگ طبق دادنامه شماره 205 مورخ13۶4/01/28 صادره از شعبه ۶9 دادگاه عمومی تهران فوت و وراث به شرح ذیل می باشند : 
1-خانم ملیحه مالکی 2- خانم الهه مالکی 3- خانم شهناز مالکی 4- خانم زهرا مالکی 5- اقای مجتبی مالکی )دختران و پسر( ۶- خانم ملوک 
شهباز خان )همسر( ۷- خانم مرضیه حسینی )مادر( - آقای حسن مالکی )پدر( از ورثه فوق الذکر خانم ملوک شهباز خان فوت نموده که بر 
اساس دادنامه 91/2۶4/395 در حوزه 2۶4 شورای حل اختالف مجتع شماره ۶ استان تهران در تاریخ 1391/8/20 ورثه ایشان به شرح ذیل 
می باشند : 1-اقای مجتبی مالکی 2- خانم الهه مالکی 3- خانم زهرا مالکی 4- خانم شهناز مالکی 5- خانم ملیحه مالکی خانم مرضیه حسینی 
نیز فوت شده اند که بر اساس دادنامه 2۶39- 13۶8/11/24 شعبه 41 دادگاه های عمومی حقوقی تهران به تاریخ 13۶8/11/19 صادر گردیده 
ورثه مرحوم به شرح ذیل می باشند : 1-اقای قاسم مالکی 2- اقای محمود مالکی 3- احمد مالکی 4- اقای محمد مهدی مالکی 5- اقای حسین 
مالکی ۶- خانم شکوه مالکی ۷- خانم فاطمه مالکی اقای حسن مالکی نیز فوت نموده که بر اساس دادنامه شماره 343- 13۶۶/2/1 شعبه ۶9 
دادگاه حقوقی 2 تهران که به تاریخ 13۶۶/2/1 صادر گردیده است ورثه مرحوم به شرح ذیل می باشند : 1-اقای قاسم مالکی 2- اقای محمود 
مالکی 3- آقای حسین مالکی 4- احمد مالکی 5- اقای محمد مهدی مالکی ۶- خانم شکوه مالکی ۷- خانم فاطمه مالکی 8- خانم مرضیه 
حسینی . اقای محمد مهدی مالکی نیز فوت نموده اند که بر اساس گواهی حصر وراثت به شماره 8۷00۶30010۷00۶01 صادره از شعبه 108 
دادگاه حقوقی تهران به تاریخ 138۷/0۷/2۷ ورثه ایشان به شرح ذیل می باشند 1-اقای حسین مالکی 2- اقای قاسم مالکی 3- اقای احمد 
مالکی 4- اقای محمود مالکی 5- خانم فاطمه مالکی خانم شکوه مالکی نیز فوت نموده شده که بر اساس دادنامه شماره 84- 85/1/19 صادره 
از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران به تاریخ 1385/1/1۶ ورثه ایشان به شرح ذیل می باشند : 1-اقای محمد سعید پارساپور 2- اقای 
مسعود پارساپور 3- خانم زهره پارساپور 4- معصومه پارساپور 5- خانم وجیهه پارساپور ۶- خانم زهرا پارساپور ۷- خانم جمیله تربت حیدری 
8-اقای حسین پارساپور اقای محمود مالکی نیز فوت کرده که بر اساس دادنامه به شماره 9۶99۷0920۷01091 صادره از شعبه 8 محتمع 
ایشان به شرح ذیل می باشند : 1-خانم فاطمه مالکی 2- خانم زهرا  تاریخ 139۶/10/24 ورثه  شماره 1 شورای حل اختالف شهر تهران به 
مالکی 3- خانم محبوبه مالکی 4- اقای جمال مالکی 5- اقای محمد حسن مالکی ۶ خانم مریم مالکی ۷- خانم خدیجه کسمایی میرمیران 
اقای قاسم مالکی نیز فوت شده است که بر اساس دادنامه شماره 9۶099۷0920801130 از شعبه 9 مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف 
شهر تهران در تاریخ 139۶/10/28 ورثه ایشان به شرح ذیل می باشند : 1-اقای هومن مالکی 2- خانم فاطمه مالکی 3- خانم نگین مالکی 
میباشد. بازداشت  فقره  درقید چند  دارای  مالکی  مجتبی  ندارد. سهم  وجود  دیگری  ورثه  و  آقالر  زهره حاجی  خانم   -5 مالکی  نگار  خانم   -4

فرج اله علیزاده رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران - 10۸24

اردوغان: 
نمی توانیم تحریم های سوئد علیه ترکیه را نادیده بگیریم



حال خوب سگ ها 
در قطار گلوله ای! 

در قطارهــای سریع الســیر ژاپن، ســگ ها 
معموالً باید در کیف حمــل قرار بگیرند، اما 
روز شــنبه توانســتند روی صندلی ها و در 
 آغوش صاحبان خــود قرار گرفته و از مناظر 

لذت ببرند. 
به گــزارش فرارو، در یک ایســتگاه قطار در 
توکیو ۲۱ مسافر پشــمالو سوار قطار شیک 
شینکانســن - یا قطار گلوله ای که به شبکه 
قطارهای تندرو ژاپن می گویند - شــدند و با 
صاحبان خود به مدت یک ســاعت تا شــهر 
تفریحی کاروایزاوا رفتند. یوکاری سینو، ۴۸ 
ســاله، با نوازش چــی واوای هفت ماهه خود 
به نــام چوبی، که به راحتــی روی پاهای او 
نشســته بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما 

داریم خوش می گذرانیم. 
وی با بیــان اینکه این ســفر تاکنون بدون 
استرس بوده است، گفت: ما با هم زیاد سفر 
می کنیم، اما در گذشته از نگهداری سگم در 
قفس احساس بدی داشــتم. سایر مسافران 
سگ هایی شــامل پامرانیان، تریر و شیبا اینو 
با ظاهری شاد بودند. یوکو اوکوبو ۳۹ساله که 
با کورگی خود به این ســفر پیوست، گفت: 
مثل اینکه در خانه هســتیم. خوشحالم که 
می توانیم بدون نگرانی سوار قطار شویم. ورود 
حیوانات خانگی به شینکانســن مجاز است، 
اما آن ها بایــد در یک نگهدارنده قرار بگیرند 
و وزن کل آن هــا با احتســاب قفس نباید از 
۱۰ کیلوگــرم )۲۲ پوند( تجاوز کند. شــینو 
فوروکاوا، از مسئوالن برگزاری به خبرگزاری 
فرانســه گفت که آن هــا مایلنــد در آینده 
برای حیوانات خانگی  ســفرهای منظم تری 
ترتیب دهند. او گفت: ما درخواســت هایی از 
مشتریانی دریافت کرده ایم که می خواهند با 
سگ هایشــان در قطار اوقات خوشی داشته 
باشــند. ما می خواهیم محیطی ایجاد کنیم 
کــه مردم بتوانند با حیوانات خانگی خود که 
بخشی از خانواده هستند سفر کنند. این گام 
بزرگــی در جهت تحقق حمل و نقل عمومی 
دوستدار حیوانات خانگی است. شینو افزود: 
قطارهای ژاپنی به تمیــزی بی نظیر معروف 
هســتند و یکی از بزرگترین چالش ها حفظ 

استانداردهای بی عیب و نقص در قطار بود.

آفتاب یزد- گروه شبکه: تاریخ یک بار دیگر 
تکرار شــد با همان صحنه های تلخ، همان 
فریادها و صداها که کمک می خواهند، زیر آوار 
ماندن ها و مرگ ها، چشم های نگران و مبهوت 
مانده از آنچه که می بینند و انتظاری کشنده از 
شنیدن یک خبر خوب. همه اینها شرح حالی 
از مردم آبادان است که ریختن یک ساختمان 
ده طبقه روز سیاهی را برایشان ساخته است 
چیزی که درست 6 سال پیش با فروریختن 
ساختمان پالسکو مردم تهران آن را تجربه 
کرده بودند. صدای آژیر آمبوالنس ها آبادان را 
فرا گرفته است هر کسی هر کمکی از دستش 
بر می آید انجام می دهد تا تلفات را کم کنند. 
فاصله شادی و غم شان به باریکی مو است. 
آنجا که فردی را از زیر آوار نجات می دهند 
خوشحال می شــوند و با دیدن آن هایی که 
جان داده اند غمگین می شــوند.  ای کاش ها 
و سواالت زیادی در ذهن شان شکل گرفته 
است که می دانند از جانب مسئوالن بی جواب 
می ماند و یا اگر جوابی بدهند توجیهی بیش 
نیست. حاال دوم خرداد 1401 در تقویم ها برای 
مردم ایران به خصوص آبادانی ها رنگ سیاه به 
خود می گیرد و تا ابد غمش مانند آنچه که بر 
پالسکو گذشت در ذهن ها ماندگار خواهدشد. 
همانطور که مردم آبــادان گفتند؛ »آبادان 

بیچاره صاحب عزاست امروز«. 

< دستگیری پیمانکار و مالک
اما داستان از این قرار است که روز دوشنبه 
دوم خرداد یک ساختمان تجاری ده طبقه 
)متروپل( در آبادان بــه طور ناگهانی دچار 
ریزش شــد. هنوز ابعاد کاملی از حادثه و 
علت آن در دست نیست اما تا لحظه تنظیم 
این گزارش تاکنون 6 تن کشته شده 2۹تن 
مصدوم و ۸0 تن نیــز در زیرآوار محبوس 
شده اند. همچنان نیروی های امدادی از جمله 
آتش نشانی و اورژانس در محل حضور دارند. 
آنطور که مهدی ولی پور، رئیس ســازمان 
می گوید،  احمر  هالل  جمعیت  امدادونجات 
ناپایداری  ساختمان دوم مجاور هم شرایط 
دارد و احتمال ریزش وجود دارد. اما در این 
ویژه  دادســتان  مرانی پور  حمید  خصوص 
آبادان با اشاره به اینکه بعد ریزش ساختمان 
در محل حادثه حضور یافتیم، گفت: در پی 
ریزش بخشی از برج نیمه کاره متروپل واقع 
در خیابان امیرکبیر آبادان پیمانکار و مالک 

ساختمان بازداشت شدند. 

< دستور معاون اول رئیس جمهور 
از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور بر لزوم 
رسیدگی فوری به حادثه ریزش ساختمان ده 
طبقه در مرکز شــهر آبادان و خارج کردن 
ســریع مصدومان از زیر آوار تاکید کرد. به 
گزارش ایسنا، محمد مخبر بالفاصله پس از 
اطالع از وقوع ریزش ساختمان متروپل در 
شــهر آبادان، در تماس های تلفنی جداگانه 
با اســتاندار خوزســتان و فرماندار آبادان، 
دســتورات الزم برای بسیج امکانات جهت 
کمک به مصدومان و مجروحان این حادثه 
را صادر کرد و ضمن تسلیت به خانواده های 
جانباختگان این حادثــه و ابراز همدردی با 
مصدومان، خواستار بررسی دقیق علل وقوع 

این اتفاق شد. 

< دستور وزیر کشور 
وزیر کشور نیز در تماس تلفنی با استاندار 
خوزستان خواستار به کارگیری همه امکانات 
برای رســیدگی فوری بــه حادثه دیدگان 
و نجات محبوســان احتمالی زیر آوار شد. 
دکتر احمد وحیدی در این تماس تلفنی از 
صادق خلیلیان خواست، با به کارگیری همه 
ظرفیت ها و امکانات، بــرای نجات افرادی 
که احتماال در پارکینگ و طبقه همکف این 
ساختمان گرفتار شده اند، تسریع شود. وی 
همچنین به سازمان مدیریت بحران و سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور دستور دارد 
همه امکانات خود را در این زمینه به کار گیرند 
و در اسرع وقت نسبت به بررسی کارشناسانه 
این حادثه اقدام کننــد. عالوه بر این، وزیر 
کشور خواستار معرفی مسببان و متخلفان 

این حادثه به دستگاه قضائی شد. 

< استانداردهای الزم در ساختمان متروپل
         رعایت نشده است

مسائل  ظاهرا  گفت:  استاندار خوزستان  اما 
الزم فنی و استانداردهای الزم در ساختمان 
»متروپل« رعایت نشده و این مسئله، عامل 
ریزش است. صادق خلیلیان اظهار کرد: البته 
باید بررســی های دقیق انجام شود و پس از 
بررسی دقیق شرایط می توان نتیجه قطعی 

را اعالم کرد. 

< ریزش متروپل آبادان پیش بینی شده بود 
اما از ماه ها قبل هشــدار داده شــده بود 
 که پــروژه 10 طبقه نوســاز متروپل آبادان 
فرو می ریزد؛ همین اتفاق هم افتاد. طبق برخی 
 گزارش ها مجتمع برج های دوقلوی متروپل 
به قدری سســت بود که ســتون اصلی و 
حمال مجتمع ها نشست کرده و شکم داده 
بود. تصاویر و ویدئوهای منتشــر شده در 
فضای مجازی نیز چنین چیزی را نشــان 
می داد. مالک، داربست هایی در اطراف پروژه 
کشیده بود که برخی مدعی هستند با هدف 
پنهان کاری وضعیت وخیم پروژه ایجاد شده 
بوده است. گفته می شود مهندسان سازمان 
نظام مهندسی آبادان هشــدار داده بودند 
که این مجتمع به افتتاح نخواهد رســید. 
سال هاست که به موضوع نظارت های صوری، 
زد و بنــد و احداث ســاختمان های ناایمن 
از سوی رســانه ها و کارشناسان پرداخته 
مهندسی،  اذعان جامعه  اساس  بر  می شود. 
طی ۵0 سال اخیر عمر مفید ساختمان ها در 
ایران از 32 ســال به 26 سال کاهش یافته 
است. ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در ســال 1373 هم ظاهرا کمکی به بهبود 
این معضل نکــرده و هر از گاهی با فجایعی 
همچون ریزش بــرج متروپل مواجهیم. به 
گزارش همشهری آنالین، احمدرضا سرحدی 
ساختمان  مهندسی  نظام  ســازمان  عضو 
نظام  سازمان  مهندسان  صوری  نظارت های 
به  مهندسی و بی توجهی عوامل شهرداری 
هشدارهای مهندس ناظر را از عوامل اصلی 
کاهش کیفیت ساخت و سازها عنوان کرد. 
سرحدی تاکید کرد: در مورد پروژه متروپل 
اطالع دقیقی نــدارم همواره پیش آمده که 
تعداد اندکی از همکاران ما به وظایف قانونی 
خود در بحث نظارت بر ســاختمان ها عمل 
نکرده و کنترل های الزم را صورت نمی دهد. 
شــهرداری به عنوان ناظــر و حافظ منافع 
عمومی باید به این موارد رســیدگی کند. 
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 
تاکید کرد: شهرداری بیشتر بر روی مواردی 
مثل اضافه بنا حســاس است و عالقه ای به 
کنترل نقشه ها ندارد. اگر هم کنترلی صورت 
می دهد درخصوص معماری اســت که اگر 
پروژه اضافه بنا داشته باشد بتواند عوارضش 
را بگیرد. کنترل نقشه های محاسباتی عمال 
توسط شهرداری انجام نمی شود. وی با بیان 
این که معموال نگاه منفعت جویانه باعث افت 
مشابه  حوادثی  بروز  و  کیفیت ساختمان ها 
متروپل می شود، خاطرنشان کرد: آن چه در 
به دلیل عدم  افتاد  اتفاق  ساختمان پالسکو 
توجه به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 
در بحث نگهداری بود که هنوز هم به نتیجه 
نرسیده و رها شــده است. در قضیه آبادان 
هنوز گزارش تخلفات ارائه نشده و نمی توان 
صرفا شهرداری یا سازمان نظام مهندسی را 
مقصر دانست و باید منتظر گزارش این حادثه 

باشیم. 

< واکنش کاربران
حاال این اتفاق غم انگیز با واکنش هایی از سوی 
کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. 
یکی از کاربران در این باره نوشته است: »ما 
در همه کارها تخصص رو بوسیدیم و گذاشتیم 
کنار و تملق و چاپلوسی را جایگزین کردیم و 
اسمش رو گذاشتیم تخصص دیگه برنمیگرده 
 پس مــا از اســاس و پایه خــراب کردیم 

و ادامه می دهیم«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »نداشتن علم و 
تخصص در این رشــته، زد و بندهای درون 
قابل  کارشناسی های  نبود  شــهرداری ها، 
اطمینان، عدم اســتفاده از مصالح مرغوب، 

بی ارزش بودن جان انسانها و هزاران عیب و 
ایرادی که در این کشور است باعث این فجایع 

میشه«. 
کاربر دیگری گفته است: »گویا این ساختمان 
بر خالف پالســکو، جدید بوده! نظارت فقط 
یعنی اینکه معلمان و کارگران برای افزایش 

حقوق تجمع نکنند!«
اینطور می نویســد:  از کاربران  یکی دیگر 
»زمیــن آبادان گنجایش ســاختن چنین 
ساختمانی با این تعداد طبقات ندارد. کسانی 
که تاییدیه های این ســقف ها را دادند باید 
دادگاهی بشــوند چون مسئول خون و مال 

مردم هستند«. 
اند: »ساختمان بود یا  کاربران دیگر نوشته 
بســتنی قیفی که به این راحتی ریخت؟!«، 
»پالسکو باالی 40 سال ســن داشت و اگر 

مســائل ایمنی رعایت می شــد و جلوی 
آتش ســوزی را می گرفتند فرو نمی ریخت. 
این هنوز ساخته نشده بود«، »آخه تو شهری 
که یک متر بکنی آب میاد باال و خونه ویالیی 
نشست میکنه تو همین منطقه چطور مجوز 
ســاخت 10 طبقه رو میدین؟«، »امکانات و 
زیرساخت های کشور ایران از حدود 30سال 
پیــش از اولویت خارج شــده و بی اهمیت 
شده اند، خودرو ایرانی، ساختمان، جاده ها و 
هواپیماهای مسافری و...، حتما مراقب خود و 
اطرافیانتون باشید«، »این نتیجه بی مسئولیتی 
و مادی گرایی ما ملت ایران از مسئول گرفته 
تا کارگر اســت. وقتی کارگــر یا پیمانکار 
 بدور از چشــم مهندس ناظر به خاطر سود 
از سر و ته کار میزنند و میگویند ولش کن، 

نتیجش  میشه همین«. 

ایران عزادار آبادان شد

فاجعه ای تلخ تر از پالسکو
اقدام عجیب دانشگاه امیرکبیر

حذف تصاویر دانشجویان دختر 
از بیلبوردهای انتخابات انجمن

آفتاب یزد - گروه شبکه: انتشار تصویری 
از بیلبورد انتخابات انجمن اســالمی دانشگاه 
امیر کبیر که در آن عکس دختران دانشجو 
حذف شــده بــا واکنش هــای زیــادی در 
است.هنوز  مواجه شده  اجتماعی  شبکه های 
هیچ واکنش رســمی از سوی مسئوالن این 
دانشــگاه اعالم نشــده اســت. اما همانطور 
که عنوان شــد واکنش کاربران شبکه های 

اجتماعی را در پی داشته است.
یکــی از کاربــران در ایــن بــاره نوشــته 
است:»دانشــگاه امیرکبیــر در اقدامی واقعا 
عجیب، اقدام به حذف تصاویر زنان کاندیدای 
انتخابات انجمن اســالمی کــرد واقعا از این 

دانشگاه بعید بود چنین اقدامی«.
کاربر دیگری نوشته است:»جدا این طرز فکر 

قراره به کشور برای توسعه کمک کنه؟«
معتبرترین  از  یکی  نوشــت:»چطور  دیگری 
دانشــگاه های کشــور از به نمایش گذاشتن 

عکس پرسنلی دختران امتناع می کند؟«
یکی دیگــر از کاربران اینطور می نویســد: 
»تصاویــر دختران در بنــر تبلیغاتی انجمن 
اسالمی دانشــجویان دانشگاه امیرکبیر دیده 
نمی شــود.آیا اینها می خواهنــد در آینده با 
ژســت اصالح طلبــی از حقوق زنــان دفاع 

کنند؟«
کاربر دیگــری گفت:»این هــا در چه قرنی 
زندگــی می کننــد که از چســباندِن عکِس 

۳در۴ دختران عار دارند؟«
فرد دیگری نوشــته اســت: »در یک جامعه 
کوچــک اگــر تفاوت هــا را بــه رســمیت 
نشناسیم، چطور می خواهیم برای یک کشور 
اثرگذار باشــیم؟ به عنوان یــه پلی تکنیکی 
 متاســفم. جالبه که کســی در ایــن مورد 

پاسخگو نیست«.
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گفتم خوشا هوایی کز باِد صبح خیزد حافظ نامه 
گفتا ُخُنک نسیمی کز کوِی دلبر آید

تفسیر: وقتی برخی رسانه های دولتی اوضاع را گل و بلبلی می پندارند 
حافظ نیز این شعر را به آنان تقدیم می کند. شعر خود گویاست نیاز 

به تفسیر ندارد. از آنجا که برخی رسانه ها تمایل عجیبی برای 
رفتن روی اعصاب مردم دارند دائم یکســری 
خبرها را می زنند و یکســری از رســانه ها هم 
تایید برخی دیگر تکذیب می کنند. مثل قضیه 
گران شــدن ۲۵ درصدی مواد شــوینده که 
برخی رسانه ها تایید کردند برخی تکذیب اما 
همه میدانیم که وقتی بحث گران شدن باشد 
به احتمال قریب به یقین دامن تایید بلندتر از 
دامن تکذیب یا حاشــا است. ولیکن وقتی این 
خبر تکان دهنده و متاثرکننده افزایش قیمت 
شــوینده ها اعالم شــد اعضای خبرچین در 
حرکتی خودجوش درسخنانی بسیار پند آموز 

چنین گفتند: 
*ای مرده شور منو ببرند که نیازی به شوینده 
نداشــته باشــم. قطعا با ایــن افزایش قیمت 
شوینده ها بین برخی همســران هم شکراب 
میشود. ای بدا به حال مردانی که همسرانشان 

خیلی اهل بشور و بساب هستند. 
* بــا توجه به اینکه قیمــت خمیر دندان که 
۲۵ درصد گران تر شــده پیشــنهاد میدهم از 
ذغال اســتفاده کنیم. ذغال کاربردهای مفید 
بسیاری دارد. میدانید مالیدن ذغال به دندان 
باعث ســفیدی دندان میشود؟ بنده به خاطر 
هزینه ســنگین گرانی ها مثل اجداد و نیاکان 
خود از ذغال بجای خمیر دندان برای ســفید 
کردن دندان استفاده می کنم و به این می گویم: 
»بازگشــت به نوســتالژی و عصر گذشته در 
پرتو عنایات مســئولین«. مسئولین هم اگر از 
جنس ما مردم هســتند ذغال به دندان بزنند 

هزینه هایشان هم کمتر می شود. 
* فدوی با شهامت مثال زدنی عرض می کنم: 
با گران شدن مواد شــوینده و صابون، هزینه 
حمام و استحمام هم افزایش پیدا می کند. ای 
وای بر مردمی کــه حمام هم برای آنان گران 
 تمام میشــود. حمام هم از سر مردم زیاد بود؟ 
 ای مــردم کجایید که حمامتــون هم بردند؟! 
در شفاف سازی هایم جسورانه عرض کنم حتی 
با افزایش قیمت مواد شوینده و صابون، دور از 
جون هزینه غســالی یا مرده شور خانه ها هم 
افزایش می یابد در واقع گرانی ها حتی دســت 
از ســر اموات ما هم بر نمی دارد چه برسد به 
زنده ها. یا می توان گفت با این گرانی شوینده ها 
چه هزینه زنده شــورخانه یعنی »حمام« چه 
هزینه مرده شــور خانه چه هزینه شستشو و 
 نظافت در خانه افزایش چشــمگیر یا چشــم 

کور کنی پیدا می کند. 
حرف آخر: در کل با این گرانی مواد شــوینده، 
ای بــدا به حال هم رفتگان هــم زندگان. هر 

کسی مخالف ماست درود بر او!

خبرچین

حمام هم از مردم گرفتند!
 امیر حسین ذاکری 
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آفتاب یزد - رضا بردستانی: »بیا تا یه جایی برسونمت«، »مسیرم با شما یکی است اجازه بده 
کمکت کنم«، »فدای سرت چیزی نشده، برو به کارت برس«، »مشکل برای همه هست نگران 
 نباش«، »وقت کردی سری بزن به انتقال خون« و... این ها دیالوگ هایی است که هنوز هم 

کم و بیش شنیده می شود یا به کار می بریم. 
< بی اعتمادی هست، نسل اعتماد اما منقرض نشده! 

در میانه ی تلف شــدن دو توله از ســه توله ی »ایران« و ال به الی گرانی ها و تنگدستی ها و 
تلخکامی ها، ناگهان خبر می رسد، ساختمانی چندین طبقه در آبادان فروریخته است. آمارها 
می گوید این فرو ریختن هم تلفات جانی داشته هم مصدوم و زیر آوار مانده اما صفی که مردم 
تشکیل داده اند برای اهدای خون به مصدومان حادثه؛ اندکی از تلخی ها می کاهد. این روزها 
که مردم با دیدن قیمت ها شوکه می شوند و با شنیدن برخی خبرهای تلخ، بهت زده؛ هنوز هم 
جمالتی از همان دست که در ابتدا نوشتیم به ما توان می دهد که نیمه ی پر لیوان را فراموش 
نکنیم، به ما کمک می کند خیلی از خصوصیت های خوِب اخالقی که قرن ها در خون و رگ 
ایرانی ها در جریان است را فراموش شده به شمار نیاوریم. هنوز در راه مانده ها با مهربانی به 
مقصد می رسند، هنوز خودروهایی که در مسیر بنزین تمام کرده اند شاهد توقف برای کمک 
کردن هســتند. هنوز اتفاقات ناگوار و ناگهانی در چنبره ای از مهربانی قرار داده می شوند تا 
تلخی به شیرینی و حیرانی به آرامش تبدیل شود. در همین روزگاِر گرانی و تورم، بارها با یک 
استکان چای و لقمه نانی که بوی مهر می دهد دعوت شده ایم. در همین روزگاران، بارها میهمان 
غریبه هایی شده ایم که نه می شناختیم شان نه می شناختن مان. در همین روزگاران حتی شب 
را اجازه پیدا کرده ایم زیر سقفی که متعلق به انسان هایی از جنس مخمل سبز و نرم مهربانی 
هستند به صبح برسانیم. در همین روزگاران هنوز هم چون دستی دراز شد دست هایی برای 

گرفتن مهیا است و این یعنی: »بی اعتمادی هست، نسل اعتماد اما منقرض نشده!« 
< سخت می گیرد جهان... اما نه برای همیشه! 

در جدال با ضرب المثل ها، بارها دیده ایم که همه جا آسمان همین رنگ نیست، بارها دیده ایم 
جواب خوبی، بدی نیست، بارها دیده ایم اعتماِد هرچند بی جا همیشه هم گرفتاری به دنبال 
ندارد و بارها دیده ایم مشت نشانه ی خروار نیست. در جدال با سیاه نمایی ها و تلخ نشان مان 
دادن ها، کم نبوده اند کامیون هایی که با بارهای حتی گران بها، واژگون شده اند اما چپاول 
نشــده اند، کم نبوده اند مردمانی درمانده که به آرامش پیوند نخورده اند و نیز کم نبوده اند 

بی فریادرس هایی که فریاد رسی به فریادشان رسیده است. 
< ایرانی بمانیم حتی در تنگناها...

می گویند خیلی ها مهاجرت کرده اند، می گویند خیلی ها قید آب و خاك شان را زده و راهی 
غرب شده اند، می گویند برخی حتی پشت کرده اند به میهن و سرزمین شان اما در همان 
غربت و تنهایی نیز یادشــان نرفته که ایرانی هستند یادشان نرفته خوِن ایرانی در رگ و 
پی شان جریان دارد و چون یادشان نرفته، در سخت ترین شرایط و در دورترین مناطق بازهم 
ایرانی بودن شان را از یاد نبرده اند و این یعنی در همه حال و در همه وقت اگر ایرانی بمانیم 

کفایت می کند تا همچنان امیدوارانه تر زندگی کنیم! 
< باور کنیم مردم هوای هم را دارند

دیگران هرچه دل شان می خواهد بگویند، دیگران هرکار در توان شان هست انجام دهند این 
باور که مردم این سرزمین هنوز هوای همدیگر را دارند یک باور واقع گرایانه است حتی اگر 
همه عصبانی و ناراحت از شرایطی باشند که در آن به سر می برند... بگذارید دیگران هرچه 
می خواهند بگویند اما این باور را از دست ندهیم که مردم همچنان هوای هم را دارند این را 

می توان در لحظه لحظه ی روزگار و در گوشه گوشه ی این سرزمین دید و به تصویر کشید.

دیگران هرچه می خواهند بگویند...
باور کنیم مردم هوای هم را دارند

|
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ــیب های اجتماعی مجلس، با بیان اینکه  ــخنگوی فراکسیون آس س
ــت،  ــیب های اجتماعی در پایتخت خطرناک اس وضعیت کنونی آس
ــودکان خیابانی و معتادان متجاهر را  ــرایط کودکان کار به ویژه ک ش
ــهر مشمئزکننده خواند.علی اصغر عنابستانی در گفتگو با  در این ش
ــار اخباری از برخی مسئوالن حوزه شهری  خانه ملت، در مورد انتش
مبنی بر اینکه وضعیت پایتخت از نظر کنترل آسیب های اجتماعی 
ــت، گفت: آسیب های اجتماعی تنها محدود به یک شهر  مطلوب اس
ــت که بتوانیم آن را مورد ارزیابی قرار دهیم چرا که یک آسیب  نیس

عمومی است ضمن اینکه متاسفانه آسیب های اجتماعی 
در پایتخت از بُعد تظاهر بیرونی نیز از وضعیت مطلوبی 
ــت کما اینکه اگر وضعیت کودکان کار و  برخوردار نیس
معتادان متجاهر را بررسی کنیم بیانگر این مهم است.
وی ادامه داد: البته ممکن است مسئوالن حوزه شهری 

برنامه هایی برای کنترل آسیب های اجتماعی داشته باشند که در پی 
اجرای آنها تالش کنند در این خصوص به شرایط مطلوبی دست یابیم. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما از این نوع برنامه ها 

ــرایط  ــتقبال می کنیم اما این اظهار نظر را که در ش اس
کنونی پایتخت از وضعیت مطلوبی در خصوص کنترل 
آسیب های اجتماعی برخوردار باشد را به هیچ وجه قبول 
نداریم. سخنگوی فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، تاکید کرد: هم اکنون وضعیت کودکان 
کار به ویژه کودکان خیابانی در تهران مشمئز کننده است همچنین 
متاسفانه نحوه کنترل آسیب های اجتماعی که پنهان بوده همچون 

طالق و زنان سرپرست خانوار نیز از شرایط خوبی برخوردار نیست.

 وضعیت آسیب های اجتماعی در پایتخت در مرز هشدار قرار دارد
 وزارت کار

 حج

 گزارش 
 مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار:

کیفیت آموزش در کشور 
شرایط مناسبی ندارد

موسوی نیک گفت: کیفیت آموزش در کشور 
ــن موضوع هم به  ــبی ندارد، ای وضعیت مناس
ــود. خانواده ها و هم به مدارس مربوط می ش
ــاه اجتماعی وزارت کار  مدیرکل مطالعات رف
ــر، فاز اول  ــاخص های فق ــاس ش گفت: بر اس
توسعه آموزشی در کشور مسیر خوبی را طی 
کرده  و دسترسی به آموزش قابل قبول است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به گفته موسوی 
نیک بحث آموزشی را نباید به مدارس محدود 
ــود که  ــد به این نکته توجه ش ــرد بلکه بای ک

کودکان در خانواده ها چه وضعیتی دارند.

ویزای زائران اربعین
 حذف می شود

ــتاد مرکزی  ــور و رئیس س ــاون وزیر کش مع
ــت سفیر جمهوری  ــاره به نشس اربعین با اش
ــور،  ــالمی ایران در عراق با دولت این کش اس
ــا اعالم کرد  ــفیر م ــت: دولت عراق به س گف
ــود«. ــته می ش ــزای زائران اربعین برداش »وی
ــدی اظهار  ــا، مجید میراحم ــه گزارش ایرن ب
داشت: استانداران ایالم، خوزستان و کرمانشاه 
ــت ستاد مرکزی  گزارش های خود را در نشس
ــوزه  ــود در ح ــه الزم ب ــه و آنچ ــن ارائ اربعی
ــته و  ــکالت گذش ــاختی برای رفع مش زیرس
ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران بیان کردند.
ــان کرد: مواجه شدن با  میراحمدی خاطرنش
فصل گرما که اواخر شهریور اوج گرما است و 
هوای شرجی باالی۵۰ درجه جنوب مستلزم 
برنامه ریزی حساس و دقیقی است تا بتوانیم 

خطر گرمازدگی را مدیریت کنیم.

تخریب صد مدرسه در اصفهان
 به دلیل فرونشست زمین

فرونشست زمین شهرها و روستاها را نسبت به 
زلزله آسیب پذیرتر می کند، از همین رو احتمال 
زلزله در مدارسی که ساختمان آن ها تحت تاثیر 
فرونشست زمین قرار گرفته اما تخلیه نشده از 
ــتاندار  فاجعه ای تلخ خبر می دهد.به گفته اس
ــه  ــتان بیش از ۱۰۰ مدرس اصفهان در این اس
تخلیه شده است. اکثریت این دانش آموزان از 
ــتند که پس از مشکالت  اقشار کم درآمد هس
ــازی در دوران کرونا، حاال باید با  ــوزش مج آم
ــن و تخلیه و تخریب  ــت زمی چالش فرونشس
مدارس دست و پنجه نرم کنند. برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی سال به سال دشت های ایران 
را فقیرتر می کند و بر گستره فرونشست زمین 
ــور می افزاید. نرخ فرونشست زمین در  در کش
ــط جهانی است و  ایران بیش از ۵ برابر متوس
ــت کشور حدود ۴۷۰ دشت دچار  از ۶۰۹ دش
ــت. در این میان  ــده اس ــت زمین ش فرونشس
ــیار بحرانی دارد  استان اصفهان وضعیتی بس
ــاالنه فرونشست زمین در  چرا که آمار نرخ س
ــت.به  ــانتی متر اس ــتان بیش از ۱۸ س این اس
گفته مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان 
ــت وجود دارد که  ــتان اصفهان ۳۵ دش در اس
ــت  ــت ممنوعه و ۱۰ دش از این تعداد ۲۷ دش
ــت ممنوعه بحرانی است. تنها ۸  از این۲۷ دش
ــتر  ــت آزاد در اصفهان وجود دارد که بیش دش
ــتان است. در این هشت  در مناطق شرقی اس
دشت آزاد نیز به دلیل کیفیت بسیار پایین آب 
آبخوان ها و یا حفر چاه ها که عامل اصلی از بین 
رفتن آبخوان ها است فرونشست کمی مشاهده 
ــاورزی، ساختمان ها  می شود. زمین های کش
ــهری و ابنیه های تاریخی  و زیرساخت های ش
ــت در استان  ــتقیما تحت تاثیر فرونشس مس
اصفهان قرار گرفته اند. هفته گذشته استاندار 
ــه در این  ــر از تخلیه۱۰۰ مدرس اصفهان خب
استان به دلیل فرونشست زمین داد. عمده این 
مدارس ساختمان های فرسوده و فاقد استحکام 
ــادی از دانش آموزانی  ــی دارند و بخش زی کاف
ــغول به تحصیل بوده اند از اقشار  که در آن مش
کم درآمد و فرودست هستند. پس از همه گیری 
کرونا تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم 
به دلیل مجازی شدن آموزش و عدم دسترسی 
به امکانات آموزشی از قبیل گوشی های همراه 
ــد. درباره این موضوع  ــکل جدی ش دچار مش
ــو کارگروه  ــادی، عض ــا بهرام ن ــن ب خبرآنالی
فرونشست زمین اصفهان گفت وگو کرده است.

  وضعیت مدارس تخلیه ش��ده در اثر 
فرونشست زمین در استان اصفهان چگونه 

است؟
دشت اصفهان-برخوار شامل شهرهایی همچون 
ــاهین  اصفهان، دولت آباد، حبیب آباد، گز، ش
شهر و... است که جمعیت ساکن در آن بیش از 
۲.۵ میلیون نفر است. برداشت بی رویه آب های 
ــت زمین در این  زیرزمینی منجر به فرونشس
دشت با حداکثر نرخ ۱۸.۵ سانتیمتر در سال 
۱۴۰۰ شده است. بیشترین نرخ فرونشست  در 
مناطق شمالی اصفهان و نواحی۴ و ۵ آموزش 
و پرورش رخ داده است که جمعیت آن را اقشار 
کم درآمد و مهاجرین تشکیل می دهد. به گفته 
استاندار اصفهان تاکنون ۱۰۰ مدرسه در استان 
به دلیل فرونشست زمین تخلیه شده و سازمان 
ــازی و تجهیز مدارس استان اصفهان در  نوس
حال بررسی و شناسایی مدارس تخریبی ناشی 
ــتان است. مشکل عمده  ــت در اس از فرونشس
ــن زمینه به دو  ــتان اصفهان در ای مدارس اس
بخش تقسیم می شود. بخش اول مرتبط با ۱۰ 
ــه تخریبی استان اصفهان و بخش  هزار مدرس
ــی به احداث فضاهای  دوم نیز عدم توجه کاف
آموزشی، فرهنگی در مسکن مهر، شهرک های 
جدید و... است. مسکن مهر فوالدشهر و شهرک 
ــازی و توسعه  ــاران نمونه هایی از انبوه س اطش
ــکن بدون توجه به نیازهای اساسی  سریع مس
ــوب می شود.  ــاخت های آموزشی محس زیرس
ــازمان  با توجه به ارقام مذکور تالش فراوان س
نوسازی و خیرین محترم مدرسه ساز در ساخت 
ــال  ــان در س ــتان اصفه ــه در اس ۴۷۰ مدرس
ــی  ۱۴۰۰ هم نمی تواند کمبود فضای آموزش
ــهرک های جدید، مسکن مهر و مدارس  در ش

تخریبی را برطرف کند.

  عامل اصلی فرونشست زمین در این 
منطقه چیست؟

ــت اصفهان- ــت در دش عامل اصلی فرونشس
ــت  ــود ۴۸۵۴ چاه مجاز با برداش ــوار وج برخ
ــالیانه۲۸۶ میلیون متر مکعب، ۱۴۹۰چاه  س
ــالیانه۲۹ میلیون متر  ــت س غیرمجاز با برداش
ــون متر مکعب  ــا مجموع ۳۱۵ میلی مکعب ب
ــوان به دلیل عدم  ــال و عدم تغذیه آبخ در س
ــطحی در زاینده رود است. حتی  جریان آب س
ــه آب و قیمت گذاری  ــذف یاران در صورت ح
ــن هر متر مکعب آب معادل  جهانی با میانگی
۲.۲ دالر، اقتصاد آب محور به مفهوم نابود شدن 
شهر، مدارس، کشاورزی، تهدید امنیت غذایی 
ــر هم زدن آرامش روحی و روانی جامعه به  و ب

ازای۷۰۰ میلیون دالر درآمد در سال است.

  آیا پدیده فرونشس��ت زمین منجر به 
افزایش مهاجرت و جابه جایی در استان و 

به بیرون از استان شده است؟
ــردم اصفهان به  ــال حاضر تعدادی از م در ح
ــور و به استان های  سمت مناطق شمالی کش
ــرت کرده اند چرا  ــدران مهاج ــالن و مازن گی
ــده وضعیت آب و تبعات  که نمی دانند در آین
ــود. اما همین  ــت زمین چه خواهد ب فرونشس
مهاجرت به استان های مازندران و گیالن هم 
منجر به افزایش ویالسازی و در نتیجه تخریب 
جنگل ها و اکوسیستم مناطق شمالی می شود. 

9 اجتماعی

ــاره به کمبودهای  ــی با اش رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوش
ــی از خطر احتمالی ورود مافیا به تولید  مقطعی در داروهای بیهوش
ــکی ابراز نگرانی کرد."علیرضا سلیمی" رئیس  دارو و تجهیزات پزش
ــت ویژه در گفت وگو با  ــی و مراقب انجمن علمی متخصصان بیهوش
ــاره به کمبودهای مقطعی برخی داروهای بیهوشی اظهار  ایلنا با اش
ــت و  ــته به تجهیزات و دارو اس ــی علمی جدید و وابس کرد: بیهوش
هرگونه کمبود در این حوزه بسیاری از خدمات بیمارستانی را دچار 
اختالل می کند.وی افزود: بیهوشی علی رغم اینکه علمی نوینی است 
ــتانی مانند انجام اعمال جراحی  بسیاری از کارهای خطیر بیمارس
وابسته به خدمات آن است. بیهوشی یک خواب همراه با بی دردی، 
فراموشی و شلی عضالت است و عالوه بر آن در زمان عمل جراحی 
ــت مدت زیادی طول بکشد، باید شرایط قلب، کلیه،  که ممکن اس
قند، فشار خون و… نیز همزمان بررسی شود و در این راستا ممکن 
ــت داروهای مختلفی نیز مورد استفاده قرار بگیرند.سلیمی بیان  اس
ــتفاده در بیهوشی یا مستقیم برای بیهوشی  کرد: داروهای مورد اس
ــوند و اختصاصی این خدمت پزشکی هستند و یا  به کار برده می ش
ــی مورد استفاده قرار  ــتند که در زمان بیهوش اینکه داروهایی هس
می گیرند. همیشه در ایران با کمبودهای مقطعی دارو مواجه هستیم 
ــه از داروهای با کیفیت و استاندارد باال استفاده  با این حال همیش
ــده ایم.  ــای قاچاق و کم کیفیت مواجه ش ــم و کمتر با داروه کردی
ــدار این داروها  ــوع نیز به این باز می گردد که خری ــل این موض دلی
ــتان های دولتی بوده اند و خود آن ها این داروها را نیز  عمدتا بیمارس
ــتقیمی برای دریافت دارو  ــه کرده اند و چون مردم مراجعه مس تهی
ــیار کم است.او افزود: مسئوالن  ــانس تقلب نیز در آن بس ندارند، ش

خرید در یک بیمارستان خصوصی نیز افراد متخصصی هستند که 
ــال ها در این حوزه فعالیت می کردند، بنابراین شانس خریداری  س
ــت.وی ادامه داد: با توجه  ــای قاچاق و تقلب در آن کمتر اس داروه
ــی باید گفت که  ــه کمبودهای مقطعی در حوزه داروهای بیهوش ب

ــی  ــا مدیریت مصرف می خواهد، عمده داروهای بیهوش این داروه
ــتند و تالش زیادی شده است تا کیفیت  داروهای تولید داخل هس
آن ارتقا پیدا کند، امروز این داروها از استاندارد باالیی برخوردار بوده 
و مشکلی از این بابت وجود ندارد، یک مشکل عمده ما این در حوزه 
این است که با توجه به شرایط اقتصادی و کم توجهی که به حوزه 
ــود ما از داروها و تجهیزات جدید بی بهره هستیم  ــی می ش بیهوش
ــت که داروها و تجهیزات جدید بیهوشی وارد  ــال های سال اس و س
کشور نمی شود.رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی یادآور شد: 
ــوی دیگر برخی مشکالت در حوزه توزیع و پیش بینی مصرف  از س
ــی می شود.  وجود دارد که موجب کمبود در برخی داروهای بیهوش
حتی داروهای تولید داخل و داروهای پایه ای بیهوشی نیز در برخی 

مقاطع دچار کمبود می شوند.

<زنگ خطر ورود مافیا به تولید تجهیزات بیهوشی
سلیمی در ادامه با اشاره به سیاست های واردات تجهیزات بیهوشی 
ــال های سال است که گفته می شود در حوزه واردات  اظهار کرد: س
تجهیزات پزشکی مافیا وجود دارد و اگر حرکت درستی انجام ندهیم، 
خطر این وجود دارد که این مافیا به تولیدات داخلی نیز وارد شده و 
کنترل آن را به دست گیرد و بر همین اساس باید در مسیر تقویت 
ــاخت ها حرکت کنیم.وی تأکید کرد: به یک سیاست گذاری  زیرس
قوی و مدیریت درست در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم. 
وقتی دست ما در انتخاب دارو محدود باشد، نمی توانیم از داروهای 
جدیدتر استفاده کنیم و یک بیهوشی باکیفیت باال را داشته باشیم. 

این حق همه مردم است که از این خدمات بهره مند باشد.

 یک متخصص:

 با وجود محدودیت دارویی، 
نمی توانیم بیمار را با کیفیت باال بیهوش کنیم

وجود ۹۳۵ هزار دانش آموز 
بازمانده و تارک تحصیل 

در کشور
ــی وزارت آموزش  ــوزش ابتدای ــرکل آم مدی
ــدود ۱۸۵ دانش آموز  ــرورش از وجود ح و پ
ــزار دانش آموز  ــده از تحصیل و ۷۵۰ ه بازمان
ــور خبر داد.به گزارش  ترک تحصیل در کش
ــنا، محمدحسین حسینی گفت: ما هیچ  ایس
ــعه کشور جز آموزش  راه همواری برای توس
و پرورش نداریم.وی افزود: پیشرفت تحصیلی 
و یادگیری دانش آموزان همانند ظرفی است 
ــود می توان انتظار داشت توسعه  که اگر پر ش
ــرفت در دیگر بخش ها رقم بخورد. اگر  و پیش
ــته باشیم که کشور همواره پویا و  تمایل داش
مترقی باشد راهش این است که همه بچه های 
ــند و همه آنها بیاموزند،  ــه باش ما در مدرس
ــکل می گیرد که دانش آموزان ما  وضعیتی ش
مسئولیت پذیری، نوع دوستی و وطن دوستی 
ایرانی خواهند ساخت که آرزوی همه ماست.

 خشک شدن 
پر آب ترین قنات جهان در بم

بر اثر بی احتیاطی در عملیات عمرانی بوستانی 
در بم، قنات قنبرآباد بم به عنوان پر آب ترین 
ــک شد. به گزارش  قنات ایران و جهان خش
خبرگزاری صداوسیما، مدیر جهاد کشاورزی 
ــر آب ترین قنات  ــت قنات قنبر آباد پ بم گف
ــاورز با دبی آب  ملی و جهانی که ۱۰۰۰ کش
ــتفاده می کردند،  ــر درثانیه از آن اس ۳۶۰لیت
ــی پیمانکار و ورود به حریم  بر اثر بی احتیاط
قنات با ماشین آالت سنگین و غلطک خشک 
ــر آب بر اثر  ــزود: این قنات پ ــد.معقول اف ش
لرزش و تسطیح و خاکبرداری در حریم قنات 
و منطقه تخریب شد و متاسفانه چندین روز 
ــاورزان با مشکل مواجه شده اند  است که کش
ــت.  و آب این قنات بر اثر ریزش بند آمده اس
ــاورزی بم گفت هم اکنون ۶  مدیر جهاد کش
ــص و مغنی در  ــروه و ۴۰ نفر نیرو متخص گ
ــتند تا بتوانند  حال الیه روبی این قنات هس
هر چه سریع تر آن را احیا کنند. وی افزود با 
توجه به فصل نیاز شدید چهار هزار هکتار باغ 
کشاورزی به آبیاری امیدواریم زودتر آب این 

قنات دوباره به جریان افتد.

 آموزش 

 مکث 

سال های سال است که گفته می شود در حوزه 
واردات تجهیزات پزشکی مافیا وجود دارد و اگر 
وجود  این  خطر  ندهیم،  انجام  درستی  حرکت 
دارد که این مافیا به تولیدات داخلی نیز وارد 
شده و کنترل آن را به دست گیرد و بر همین 
زیرساخت ها  تقویت  مسیر  در  باید  اساس 

حرکت کنیم

ــرقی در  ــع نمایندگان آذربایجان ش عضو مجم
ــالمی گفت: احیای دریاچه  مجلس شورای اس
ــته با زحمات بسیاری  ارومیه طی۸ سال گذش
ــداث تونل  ــی و اح ــب طرح های پژوهش در قال
ــی قرار گرفت، اما به دلیل تغییرات  مورد بررس
ــی و کاهش بارندگی هیچ کدام از طرح ها  اقلیم
ــنگی دریاچه بین المللی ارومیه نبوده  حالل تش
ــمت  ــر این دریاچه به س ــت در حال حاض اس
ــائی بهرام در  نابودی پیش می رود.معصومه پاش
گفت وگو با خانه ملت افزود: نابودی این دریاچه 
ــی خواهد  ــوم ریزگردهای نمک ــه هج منجر ب
ــا از اطراف خود را  ــد، تا جایی که کیلومتره ش
ــکنه می کند؛ برای پیشگیری از این  خالی از س
ــی و برنامه ای  فجایع باید حاکمیت فکری اساس
ــد، در اطراف دریاچه ارومیه  سازنده داشته باش
ــهرهای  ــهرهایی همچون تبریز، ارومیه و ش ش
ــود دارند که بالغ بر ۷ الی۸  کوچک اقماری وج
میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده اند که 
زندگی آنها مستقیما تحت تاثیر این خشکی قرار 
ــت.وی در ادامه اظهار کرد: در حال  خواهد گرف
ــای خزر به دریاچه  حاضر بحث انتقال آب دری
ــتانی و  ــه در بین مباحث اس ــی ارومی بین الملل
ــرکت های دانش بنیان مطرح شده است؛ در  ش
ــراب رودخانه ای وجود دارد که  ــتان س شهرس
ــتقیما به حوزه آبریز دریاچه ارومیه سرازیر  مس

می شود و نیاز به احداث کانال و لوله برای انتقال 
ــد آب دریای خزر طی  ــت، فقط بای آب آن نیس
ــرازیر و از رودخانه  ــراب س تونلی به رودخانه س
ــراب به دریاچه ارومیه منتقل شود تا شاهد  س
ــیم،  ــودی دریاچه ارومیه نباش تبعات گران ناب
البته این طرح در مرحله مطالعاتی قرار داد و از 
دولت سیزدهم تقاضا داریم هر چه سریع تر این 
موضوع را مورد بررسی قرار دهد.پاشایی با اشاره 
به مشکالت انتقال آب رودخانه ارس تاکید کرد: 
ــکل  در حوزه انتقال آب رودخانه ارس دچار مش
ــرای احیای دریاچه  ــده ایم، در نظر بگیریم ب ش
ارومیه باید از ظرفیت های درونی استفاده کنیم؛ 
اگر حاکمیت با قدرت بیشتر در راستای تصفیه 
آب های منطقه ای همت کند و اعتبارات مناسبی 
ــاهد  ــک ش برای این مهم اختصاص دهد بی ش
احیای بخشی از این دریاچه بین المللی خواهیم 
بود.نماینده مجلس یازدهم در ادامه یادآورشد: 
ــیاری مبنی بر هزینه کرد احیای  انتقادهای بس
ــتیم و این نه تنها  ــاهد هس دریاچه ارومیه را ش
ــت بلکه به نوعی بازگشت  هدر رفت هزینه نیس
سرمایه است؛ اگر تمام هزینه های صورت گرفته 
ــانی آن در  را در مقابل تمام عواقب و فجایع انس
نظر بگیریم باید این موضوع در اولویت رسیدگی 
قرار بگیرد، نمایندگان دو استان آذربایجان غربی 

و شرقی پیگیر احیای دریاچه ارومیه هستند.

سرپرست مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر 
ــدور پروانه مرمت برای بناهای  تهران از آغاز ص
ــر داد و گفت: مصوبه  ــمند و تاریخی خب ارزش
ــت و بهره برداری از  ــد صدور پروانه مرم »فرآین
بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران« موجب 
ایجاد انگیزه برای مرمت و حفظ بناهای تاریخی 
و دارای ارزش و جلوگیری از تخریب این بناها، 
ــا نیازمند با بیان  ــود. به گزارش ایلنا، نیم می ش
ــرداری از  ــدور پروانه مرمت و بهره ب ــه »ص اینک
بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران«، بازگشت 
حیات شهری به بناهای تاریخی و ارزشمند شهر 
ــال دارد، گفت: الیحه »فرآیند  ــران را به دنب ته
ــرداری از بناهای  ــه مرمت و بهره ب ــدور پروان ص
ــران« با هدف  ــهر ته ــمند ش ــی و ارزش تاریخ
حفاظت از میراث تاریخی شهر و بهره برداری از 
ــای معماری، تاریخی و فرهنگی بافت و  ارزش ه
بناهای ارزشمند کالنشهر، تصویب و به مناطق 
ــته تشویقی که در  ــد که باتوجه به بس ابالغ ش
ــن امالک در نظر  ــن مصوبه برای صاحبان ای ای
ــت از بناهای دارای  ــده، انگیزه حفاظ گرفته ش
ارزش، افزایش خواهد یافت.وی تصریح کرد: به 
منظور اجرای این مصوبه، کمیته ای تحت عنوان 
»کمیته فنی« با عضویت مدیریت بافت و بناهای 
تاریخی شهرداری تهران به عنوان دبیر کمیته، 
نماینده اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 

صنایع دستی،یک نفر کارشناس خبره با معرفی 
و انتخاب کمیسیون های شهرسازی و معماری 
ــالمی شهر  ــورای اس و فرهنگی و اجتماعی ش
ــی و اجتماعی  ــران، نماینده معاونت فرهنگ ته
ــهرداری تهران، معاون شهرسازی و معماری  ش
شهرداری منطقه مربوطه، نمایندگان سازمان ها 
ــتگاه های مرتبط، تشکیل خواهد شد. در  و دس
ــت ها و طرح های مربوط  ــه، درخواس این کمیت
ــمند  ــت و احیاء بناهای تاریخی و ارزش به مرم
ــهر تهران و تعیین کاربرد برای آن ها با توجه  ش
ــخص و مصوبات مالک  به ضوابط و مقررات مش
عمل، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
نیازمند با اشاره به اینکه اکنون فعالیت بسیاری 
ــای تاریخی به دلیل  ــای مرمت بناه از کارگاه ه
عدم پرداخت عوارض، متوقف شده است، اظهار 
ــور، از این پس  ــت: با توجه به ابالغیه مذک داش
ــه در فرایند صدور  ــمول این مصوب بناهای مش
ــده  ــت، از پرداخت عوارض قید ش ــه مرم پروان
ــت از مرمت و احیاء بافت های  در »قانون حمای
تاریخی- فرهنگی« و همچنین عوارض مربوط 
ــبه و دریافت عوارض  ــه »نحوه محاس به مصوب
ــهر  ــاختمانی نظارت فنی در ش صدور پروانه س
تهران و عوارض استفاده موقت در شهر تهران« 
معاف شده و در صورت الحاقات به بنا، حداکثر 

تا ۵ درصد مشمول عوارض می شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واردات شیرخشک های 
ــور و دپوی آنها در انبارهای  ــفارش به کش رژیمی بدون ثبت س
ــیون  ــروز محبی نجم آبادی عضو کمیس ــرک انتقاد کرد.به گم
ــو با خانه  ــالمی در گفتگ ــورای اس ــه و بودجه مجلس ش برنام
ــک های  ــت در مورد تخلف گمرک در بحث واردات شیرخش مل
ــتیم که تمام تالش حاکمیت بر  ــرایطی هس رژیمی،گفت: در ش

این است که شفافیت در کشور وجود داشته باشد و به ویژه در 
ــیم در این  ــته باش مورد واردات و صادرات، اطالعات دقیق داش
ــفارش و نرخ گذاری  ــاس نیاز و ثبت س رابطه واردات باید بر اس
ــازمان های ذی ربط و نظارت آنها در بازار  تعیین شده توسط س
ــک های رژیمی و برخی داروها  ــود.وی افزود: شیرخش عرضه ش
ــفارش وارد شده و برخی شرکت ها این اقالم را در  بدون ثبت س

انبارهای گمرک دپو کردند تا پس از اینکه با کمبود شیر مواجه 
ــدیم و قیمت شان افزایش یافت توزیع کنند؛ مسئله ای که به  ش
ــه ای باید به آن پرداخت این است که آیا برای این  صورت ریش
ــده و بر اساس نیاز داخلی و نرخی  ــفارش انجام ش اقالم ثبت س
که معاونت غذا و دارو اعالم کرده وارد و عرضه شده اند؟ به طور 
ــازمان غذا و دارو باید مشخص کنند  قطع نهادهای نظارتی و س
ــفارش  ــت و این کاالها با کدام ثبت س که چه اتفاقی افتاده اس

ــده اند؟ وارد و با چه قیمتی عرضه ش

تاریک خانه گمرک محل تخلف سودجویان

سرپرست مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران:عضو مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس مطرح کرد: 

مالکان بناهای تاریخی از پرداخت عوارض مرمت معاف شدند انتقال آب از دریای خزر به دریاچه در حال مرگ ارومیه

ــن برای زنان در زمان طالق به ۳۱ و برای مردان به ۳۶  ــط س  متوس
سال رسیده است. پس از ازدواج که شاید بتوان آن را مهم ترین عامل 
ــت؛ دوام زوجیت و کاهش میزان طالق شاید  در رشد جمعیت دانس
مهم ترین عامل در این زمینه باشد.با توجه به ضرورت جایگزینی نسل 
و جلوگیری از ابربحران جمعیت، طبیعی است در کنار توجه به افزایش 
ــور هم  ــا و نرخ باروری، باید از میزان ازدواج ها در کش ــداد ازدواج ه تع
ــت.یکی از مهم ترین مقدمات ارتقا فرزندآوری در کشور ایجاد به  کاس
موقع، تضمین صمیمیت و دوام زوجیت است. افزایش میانگین سن 
ازدواج و افزایش فاصله ی بین ازدواج و اولین فرزند از یک سو و ایجاد 
ــال و افزایش احتمال ناباروری  ــرس از بارداری باالی۳۵ س فرهنگ ت
ــنین باالتر از سوی دیگر مانع فرزندآوری بسیاری از زوجین در  در س
ــت و از آن جا که حدود ۲۵ درصد از طالق ها  ــرایط فعلی شده اس ش
مطابق آمار سال ۹۸ در سه سال اول زندگی اتفاق می افتند، فرزندآوری 
زمانی محقق خواهد شد که این زوج بتوانند پای تعهد خود به زندگی 

مشترکشان بمانند و این ازدواج به جدایی منتهی نشود.

<به ازای هر سه ازدواج در ایران که طالق ثبت شد
به گزارش مهر، مطابق گزارش مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۳۹۸ و در 
زمانی که بیش از ۵۳۰ هزار ازدواج در یک سال ثبت شد، بیش از ۱۷۴ 
ــه ازدواج در ایران که  هزار طالق نیز ثبت گردید. یعنی به ازای هر س
طالق ثبت شد.در خانواده های روستایی به ازای هر ۵ ازدواج یک طالق 
ثبت شده بود و لذا این نسبت در خانواده های شهری نگران کننده تر 
بود. در برنامه ی ششم توسعه )ماده ی۸۰( دولت مکلف به تهیه ی طرح 
ــیب  ــی برای کنترل و کاهش طالق )به عنوان یکی از پنج آس جامع
اجتماعی دارای اولویت( شد به گونه ای که طالق در انتهای برنامه به 

۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد. هرچند این امر متأسفانه محقق 
نگردید.در زمانی که بیش از ۵۳۰ هزار ازدواج در یک سال ثبت شد، 
بیش از ۱۷۴ هزار طالق نیز ثبت گردید. یعنی به ازای هر سه ازدواج 
در ایران یک طالق ثبت شد.رشد ساالنه ثبت ازدواج تا ابتدای دهه ی 
نود نتیجه ی محتوم اثر تجربه ی گذار جمعیتی است. در جامعه ای که 
مدام نسبت جوانی باالیی داشته است، شکل گیری خانواده و رشد مدام 
ازدواج بدیهی خواهد بود. عالوه بر آن رشد همگام طالق نیز تا حدی 
ــال ها )یعنی جمعیت در معرض  متأثر از افزایش خانواده ها در این س
طالق( بوده است. ولی از بین رفتن قبح طالق و تغییرات سبک زندگی 

را نیز نمی توان بی اثر دانست.

<قبح زدایی از طالق در نسل های جدید بسیار بیشتر
 از نسل های پیشین است

ــال ۱۳۹۶ از هر هزار خانواده ایرانی،۸ خانواده به دلیل طالق از  در س
هم گسیخته شدند و در مقابل ۳۲ خانواده شکل گرفتند. قبح زدایی 
از طالق در نسل های جدید بسیار بیشتر از نسل های پیشین است به 
ــنی طالق در گروه ۴۵ تا ۴۹ ساله )متولدان  طوری که میزان ویژه س
دهه های چهل و پنجاه شمسی(، ۴.۱ و در گروه سنی۱۵ تا ۱۹ ساله 
)متولدان دهه هفتاد و هشتاد شمسی( ۳۰.۴ است. و این چشم اندازی 
از افزایش احتمالی طالق در سال های آتی، با باالتر رفتن نسبت ازدواج 
ــل های دهه هفتاد و هشتاد شمسی، ترسیم می نماید. کرده های نس
عالوه بر گسترش شهرنشینی و تأثیرات آن، تغییرات رخ داده در سبک 
زندگی، و تغییرات نهاد خانواده، کاهش باروری و به تبع آن بعد خانوار و 
بی فرزند یا تک فرزند بودن برخی خانواده ها باعث شده تا تصمیم گیری 
ــد. در پیمایش ملی طالق، ۴۵  ــان تر از گذشته باش برای جدایی آس

درصد همسرانی که طالق گرفته اند، فاقد فرزند بودند. بی فرزندی در 
زمان طالق البته ممکن است باعث افزایش شانس ازدواج مجدد نیز 
ــود. موضوع مهم دیگر آن است که متولدان دهه ی هفتاد و هشتاد  ش
شمسی که وارد چرخه ی ازدواج می شوند، خود فرزندان خانواده هایی 
هستند که در دوران کنترل موالید شکل گرفته و عمالً تک فرزند یا 
ــت آنان به  ــتند. از این رو حمایت خانوادگی و بازگش دو فرزندی هس
ــبت به خانواده های پرفرزند  ــواده ی اصلی بعد از رخداد طالق نس خان

آسان تر اتفاق می افتد.

<عدم شناخت از حقوق و مسئولیت ها مهم ترین عامل بروز اختالفات
متوسط سن برای زنان در زمان طالق به ۳۱ و برای مردان به ۳۶ سال 
رسیده است. فاصله ی میانگین سن در اولین ازدواج با میانگین سن در 
ــان طالق نزدیک به میانگین طول مدت ازدواج در زمان طالق در  زم
ــت. طبعاً تالش برای تسهیل گری با هدف کاهش  کشور ۹ سال اس
ــوده و از طرف دیگر  ــن طالق نیز مؤثر ب ــن در اولین ازدواج، بر س س
ــران برای ازدواج مجدد پس از طالق را افزایش خواهد  ــانس همس ش
داد. اما با این حال مهم ترین برنامه ای که باید مد نظر سیاست گذاران 
ــئله و حفظ زندگی از  قرار گیرد، افزایش مهارت آموزی برای حل مس
ــترک تا پس از آن است. در  ــکل گیری زندگی مش زمانی پیش از ش
ــکالت منجر به جدایی ناشی از عدم شناخت از  ــیاری از مش واقع بس
حقوق و مسئولیت های هر یک از زوجین در زندگی مشترک و کسب 
مهارت مواجهه با مسائل و مشکالت مربوط به زندگی مشترک است. 
بر همین اساس برنامه های مربوط به ایجاد و حفظ روابط عاطفی بین 
ــعه ی این صمیمیت به عنوان سرمایه ی قوی حفظ و ارتقا  زوج، توس
ــازی زوجین  وضعیت خانواده و فرزندان و مهارت آموزی و توانمندس
ــر همین محورها باید در رأس آموزش های عمومی و دانش آموزی و  ب

دانشگاهی کشور قرار گیرند.

سایه سیاه طالق بر نوخانواده های ایرانی
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خریــد آیفون ۱۳ پرومکس با فضای ذخیره ســازی یک ترابایت ۶۳ 
میلیون تومان هزینه دارد. فروشــنده های موبایل روز یکشــنبه اول 
خرداد این رقم را بابت آیفون ۱۳ پرومکس نسخه یک ترابایت دریافت 
کردنــد، اما هفته قبل این مدل کمتــر از ۶۰ میلیون تومان قیمت 
داشت. راز افزایش قیمت آیفون تاحدود زیادی به ماجرای ممنوعیت 
واردات آن مربوط می شود. درحالی که تصور می شد ممنوعیت واردات 
گوشی های آیفون تا پایان اردیبهشت به شکل موقت خواهد بود، اما 
روز یکشنبه آب پاکی روی دست واردکنندگان آن ریخته شد. گفته 
می شــود به خاطر قرار گرفتن اپل در گروه ۲۷ که شــامل کاالهای 
لوکس و غیرضروری می شود، امکان ثبت سفارش آن در سامانه جامع 
تجــارت وجود ندارد. وزارت صمت به عنوان نهاد باالدســتی هنوز به 
ایــن ماجرا ورود نکرده، اما رصد بازار موبایل از افزایش قیمت آیفون 

حکایت دارد. 

< قیمت آیفون ۱۳ پرومکس؛ ۴۰ تا ۶۳ میلیون
به گــزارش فرارو، خرید آیفــون ۱۳ پرو مکس می تواند بیشــتر 
از ۶۰ میلیــون تومان هزینه داشــته باشــد. قیمــت آیفون ۱۳ 
پرو مکس نســخه یک ترابایت یکشــنبه اول خــرداد در برخی از 
موبایل فروشــی های تهران حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیون تومان بود. این 
رقم در حالی بابت خرید آیفون ۱۳ پرو مکس رد و بدل می شود که 
یک هفته قبل این مدل را می شــد با ۵۹ میلیون تومان خریداری 
کرد. خریــد آیفون ۱۳ پرومکــس با فضای ذخیره ســازی ۵۱۲ 
گیگابایت، ۱۰ میلیون تومان کمتر تمام می شــود. فروشــنده های 
موبایل در اولین روز خرداد امســال رقم ۵۳ میلیون تومان را برای 
این نسخه از آیفون ۱۳ پرومکس درنظر گرفته اند. اگر دنبال خرید 
آیفون ۱۳ پرومکس نســخه ۲۵۶ گیگابایت هستید، احتماال ۴۶ تا 
۴۹ میلیون تومان از شــما می گیرند. خرید آیفون ۱۳ پرومکس با 
فضای ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت نیز از حدود ۴۰ میلیون تومان 

شروع می شود و گاهی تا ۴۵ میلیون تومان خرج خواهد داشت. 

< قیمت آیفون ۱۳؛ حداقل ۳۰ میلیون تومان
خرید آیفون ۱۳و نسخه های مختلف این نسل از گوشی های اپل بین 
۳۰ تــا ۶۳ میلیون تومان هزینه دارد. آیفون ۱۳ پرومکس با حافظه 

ذخیره ســازی یک ترابایت به عنوان گران ترین نســخه نزدیک ۶۳ 
میلیون تومان فروخته می شود و برای خرید آیفون ۱۳ مینی -نسخه 
۱۲۸ گیگابایت- به عنــوان ارزان ترین گزینه باید حدود ۳۰ میلیون 
تومان پرداخت کرد. برخی از فروشنده های موبایل بابت نسخه ۲۵۶ 
گیگابایت آیفــون ۱۳ مینی ۳۸ میلیون تومان و برای فروش آیفون 
۱۳ مینی نسخه ۵۱۲ گیگابایت ۴۰ میلیون تومان دریافت می کنند. 
آیفــون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ با چه قیمت هایی فروخته می شــوند؟ 
خرید آیفون ۱۳ پرو بابت ارزان ترین نســخه از این گوشــی -۱۲۸ 
گیگابایت- نزدیک ۴۳ میلیون تومان آب می خورد. فروشــنده های 
موبایــل آیفون ۱۳ پرو نســخه ۲۵۶ گیگابایت را تقریبا ۴۵ میلیون 
تومان می فروشــند و بابت آیفون ۱۳ پرو نسخه ۵۱۲ گیگابایت ۵۰ 
میلیون تومان دریافت می کنند. همچنین آیفون ۱۳ نســخه ۱۲۸ 
گیگابایت در اولین روز خرداد ۳۳ میلیون تومان قیمت داشت. قیمت 
آیفون ۱۳ نسخه ۲۵۶ گیگابایت به ۳۶ میلیون تومان رسید و خرید 
آیفون ۱۳ نسخه ۵۱۲ گیگابایت تقریبا ۴۰ میلیون تومان خرج روی 

دستتان می گذارد.

اقتصادی

»خبرگزاری نیکی ژاپن« در گزارشی، به رویه های اخیر روسیه در 
امر فروِش گاز خود )به ویژه پس از وضع تحریم های گسترده غرب 
علیه این کشــور در پی جنگ اوکراین( و ارائه تخفیف های قابل 
توجه به مشــتریان گازی بین المللی این کشــور اشاره کرده و به 
طور خاص این رویه جدیِد در پیش گرفته شــده از سوی روس ها 
 )LPG( را حامــل تاثیرات مخرب در امر فــروش گاز مایع ایران

عنوان کرده است. 
در واقع، این خبرگزاری تاکید کرده که مشتریان سنتی گاز مایع 
ایران نظیر ترکیه، افغانســتان و پاکستان، تا حد زیادی به واسطه 
تخفیف هــای قابل توجــه روس ها، تحریک شــده اند و در حال 
کاستن از ســطح مراودات انرژی خود با ایران هستند. مسئله ای 
که مخصوصا در بحبوحه تداوم یافتن تحریم ها علیه کشــورمان، 
عمال آســیبی قابل توجه را به منابع درآمدی ایران وارد می سازد. 
مسئله ای که شاید بر روابط دو کشور نیز تا حدی اثرگذار باشد. 

خبرگــزاری نیکی ژاپن در این رابطه می نویســد: »در شــرایط 
کنونــی، صادرات گاز مایع ایران با یک فضــای رقابتی جدید رو 
به رو شــده است. این مســئله به طور خاص در بحبوحه »جنگ 
اوکراین« و اقدام دولت روسیه در فروش گاز خود با تخفیف های 
قابل توجه، معنا و اهمیت خاصی پیدا کرده و مشــتریاِن سنتی 
ایران در کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و ترکیه را تحریک 
نمــوده تا به جای گاز مایع ایران، از روســیه نیازهای انرژی خود 

را تامین کنند. 
بــه گزارش فرارو، صادرات LPG )گاز مایع( که موارد اســتفاده 
مختلفی، از ایجاد گرمایش گرفته تا آشــپزی و استفاده به عنوان 
ســوخت در خودروها دارد، یکی از منابــع درآمدی اصلی و مهم 
ایران به عنوان کشــوری است که سال هاست با تحریم های غرب 
دســت و پنجه نرم می کند. با این حال، اکنون این منبع درآمدی 
ایران با توجه به حمله روســیه بــه اوکراین و اقدامات دولت های 
غربی در وضِع تحریم های گسترده علیه روسیه که متعاقبا موجب 
شده تا روس ها نسبت به فروش گاز خود با تخفیف هایی باالتر از 
ایــران در بازارهای بین المللی اقدام کنند، عمال با تهدیدی جدی 

مواجه شده است. 
در این راستا، »سید حمید حسینی« رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران به یکی از رســانه های این کشــور 
می گوید: »ما پیشتر به صورت روزانه به ازای هر تن ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
دالر، گاز مایع به افغانســتان و پاکستان می فروختیم، با این حال 
افغان ها به تازگی گفته اند که صرفا حاضرند به ازای هر تن، ۴۵۰ 

دالر بپردازند.« 
رونِد تامین ارزان تر گاز توســط روسیه، دیگر صادرکنندگان این 
منبع تامین انرژی نظیر قزاقســتان و ازبکستان را نیز واداشته تا 
قیمت های فروِش خود را پایین بیاورند. البته که نوسانات در این 
زمینه به بازارهای نفت و سوخت دیزل نیز گسترش یافته است. 

ایران ســاالنه ۹ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی خشــک تولید 
می کند. مســئله ای که این کشور را به سومین تولیدکننده عمده 
گاز در جهان پس از آمریکا و روســیه تبدیل می کند. حدودا دو 
سوم از این میزان تولید گاز، در داخل این کشور و در حوزه هایی 
نظیر تامین نیازهای خانگی، صنعتی و نیروگاه های برق استفاده 

می شود. مابقی نیز صادر می گردد. 
ایران قراردادهایی جهت فروش گاز به عراق، ترکیه، افغانســتان و 
پاکســتان دارد. این کشور همچنین قراردادهای سوآپ گازی نیز 
بــا آذربایجان دارد. با این حــال، تحلیلگران معتقدند که احتماال 
فقط عراق اســت که در بلند مدت همچنان مشــتری گاِز ایران 

باقی خواهد ماند. 
»مجید چگینی« مدیر شــرکت ملی گاز ایران می گوید: »عراق از 

ایران جهت تمدید قراردادهای گازی با این کشور درخواست هایی 
را به عمل آورده اســت. مسئله ای که نشــان می دهد این کشور 
همچنان مایل به خرید گاز از همســایه خود )ایران( اســت.« در 
عین حال، مذاکرات در مورد یک قرارداد ســاالنه جدید با ترکیه 
هم در جریان اســت. مذاکراتی که به طور خاص به دلیل نزدیک 

بودِن اتمام قرارداد گازی میان دو کشور انجام می شود. 
در این راستا، »سید صادق حسینی« خبرنگار ایرانی، به نقل از یک 
از منبــع ایرانی در حوزه انرژی در یک پیام توئیتری نقل کرده که 
روسیه مخازن گاز ترکیه را در سه سال آینده اجاره کرده است. این 
اقدام روسیه در شرایطی انجام می شود که این کشور خود را آماده 
تامین نیازهای گازی ترکیه می کند. یکچنین اقداماتی تا حد زیادی 

به تجارت گازی ایران با کشوری نظیر ترکیه آسیب خواهد زد. 
در این زمینه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران می گوید که »هر کشوری آزاد است تا نیازهای انرژی خود را 
از هــر منبع و جایی که آن را با قیمت های بهتر و ارزان تر برایش 
فراهم سازد، تهیه کند. درست به همین دلیل است که کشورهایی 
نظیر ترکیه و افغانستان نیز کامال آزاد هستند که انرژی مورد نیاز 
خود را از هر جایی که مناســب می بینند وارد کنند«. وی به طور 
خاص می افزاید: »البته این مســئله بر روابــط ایران با این قبیل 
کشــورها اثرگذار نخواهد بود و تهــران تالش نخواهد کرد که در 

فرآیند تصمیم سازی های آن ها مداخله ای داشته باشد«. 
ایران امیدهای فراوانی داشــت که در بحبوحه وضع تحریم های 
گسترده علیه روســیه، درآمدهای قابل توجهی را کسب کند. از 
ســویی تهران بر این باور بود که تغییر روندها در چهارچوب نظم 
جهانی در پِی جنگ اوکراین می تواند روند گفتگوهای اتمی وین 
را تسهیل کرده و سرعت بخشد. با این همه، این مذاکرات اکنون 
متوقف شده و به جای اینکه فضای مناسبی برای ایران ایجاد شود 
تا بتواند سهم روسیه را نیز در بازارهای انرژی جهان بگیرد، اکنون 
با وضعیت جدیدی رو به رو شده و مجبور است که مثال بهای گاز 
صادراتی خود را بیش از گذشته پایین بیاورد تا شاید از این طریق 

بتواند با تخفیف های گاز صادراتی روسیه مقابله کند. 
رقابت در حوزه گازی در شرایط فعلی تا حد زیادی روابط روسیه 
و ایران را نیز پیچیده کرده اســت. روســیه بــه همراه چین، در 
بحبوحه کارزار فشــار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران، در کنار 
ایران ایستاد و پس از خارج شدن دولت ترامپ از برجام، به طرق 
مختلــف از ایران حمایت می کرد. بــا این حال، با روی کار آمدن 
بایدن و درست در شرایطی که اینطور تصور می شد که چشم انداز 
دستیابی به یک توافق در قالب مذاکرات اتمی وین نزدیک است، 
روس هــا با حمله به اوکراین عمال فضــای توافق را بر هم زدند و 

عمال بر پیچیدگی های معادله اتمی ایران و مذاکرات هســته ای با 
تهران افزودند. 

در ابتدا تمامی طرف های برجامی از جمله روســیه تاکید داشتند 
که روند مذاکرات وین به واســطه جنگ اوکراین تحت تاثیر قرار 
نخواهد گرفت. با این حال در اوایل ماه مارس، مســکو به شدت 
واشینگتن را تحت فشار قرار داد تا تضمین هایی را به روس ها اعطا 
کند تا در صورت حصول یک توافق با ایران، مراودات تجاری ایران 

با روسیه مشمول تحریم های آمریکا و غرب نگردد. 
در عمــل، برخی بر این باورند که روســیه از توافق اتمی ایران به 
مثابه ابزاری جهت تضعیف تحریم هایی که بواسطه آن ها از سوی 
غرب هدف قرار گرفته، استفاده کرده است. این مسئله عمال خود 
بن بســت و وقفه ای را در روند مذاکرات اتمی وین در دو ماه اخیر 

ایجاد کرده است. 
»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز 
که به میانجی گری میــان ایران و آمریکا می پردازد، به تازگی در 
قالب تالشی جهت احیای روند مذاکرات وین به تهران سفر کرده 
است. با این حال، در طی رایزنی های دو روزه وی، او فضای کمی 
را برای ایجاد پیشــرفت های قابل توجه مشاهده کرده است. این 
مســئله به طور خاص با توجه به این نکته که ایران و آمریکا قویا 
یکدیگر را مسئول بن بســت جاری در مذاکرات اعالم می کنند، 

معنا پیدا می کند. 
»جوزپ بورل« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا روز ۱۳ 
می در موضع گیری گفت که وی معتقد اســت »در جریان ســفر 
انریکــه مورا به تهــران و رایزنی هــای وی با مقام هــای ایرانی، 
پیشرفت های کافی جهت احیای مذاکرات وین ایجاد شده است«. 
البتــه که وی تاکید کرده که موضع ایران نیز در این روند، مثبت 

بوده است. 
در این راســتا، »علی شمخانی« دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران در توئیتی می گوید: »اگر آمریکا و اروپا اراده ای جدی داشته 

باشند، ما نیز آماده ایم و توافق در دسترس است.« 
در عین حــال، میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات 
اتمی وین، مخالفت خود را با هرگونه توافق با آمریکا در یک پیام 
توئیتری اعالم کرده اســت. وی در توئیتش می گوید: »از آنجایی 
که واقع بین هســتیم، ما درک می کنیم کــه نمی توانیم انتظار 
گفتگوهای نتیجه گرایی را با آمریکا در مورد برجام و در شرایطی 
که آمریکایی ها وارد یک جنگ نیابتی علیه روسیه شده اند، داشته 
باشیم. در شرایطی دیگر، شاید روسیه می توانست روند مذاکرات 
هســته ای ایران را به سمت مرحله توافق نهایی سوق دهد. با این 

حال، اکنون آن زمان نیست.« 
در این راستا، برخی در ایران بر این باورند که روسیه عمال در حال 
استفاده از ایران به عنوان یک ابزاِر چانه زنی در مراوداتش با غرب 
است. مسئله ای که انتقادات و سرخوردگی هایی را نیز ایجاد کرده 
اســت. در جریان مذاکرات اتمی وین، توافق شــده بود که ایران 
مواد هســته ای اضافی خود از جمله آب ســنگین و کیک زرد را 
از طریق عمان به روســیه صادر کند. با این حال، یک مقام ایرانی 
می گوید که )وی به شرط ناشناس ماندن سخن گفته(، روسیه با 

این پیشنهاد موافقت نکرده است. 
برجــام به ایران اجــازه می دهد تا این مــواد را تولید کند، اما بر 
اســاس این توافق، تهران تنها مجاز اســت که بخشی از آن ها را 
نگه دارد. اکنون که روسیه از خریِد مواد هسته ای از ایران امتناع 
می کند، آمریکا و کشورهای اروپایِی طرِف برجام بایستی در مورد 
یک خریدار جدید توافق کنند. این مســئله نیز خود به مشکالت 
و پیچیدگی های دســتیابی به یک توافــق در روند مذاکرت وین 

افزوده است. «

خرید آیفون چقدر آب می خورد؟ 

واکنش آیفون به ماجرای ممنوعیت واردات
قیمت آیفون 13 پرومکس نسخه یک ترابایت با رشد چهار میلیونی درقیاس با هفته قبل به 63 میلیون رسید

تجارت

یارانه

اتاق بازرگانی

وزیــر صمت بــا معــاون نخســت وزیر و وزیر 
تجارت و همگرایی قزاقســتان دیدار و بر انجام 
سرمایه گذاری های مشترک تأکید کرد و گفت: 
با تقویت روابط اقتصادی دو کشــور و مشارکت 
شــرکت های ایرانی و قزاقستانی، همکاری های 
عمیق، پابرجا و گســترده تری شــکل خواهد 
گرفت. به گزارش شــاتا، سیدرضا فاطمی امین 
افزود: قزاقستان در حوزه معدن بسیار غنی است 
و مانند ایران شرکت های معدنی بزرگی دارد و 
ما می توانیم بخشــی از نیاز وارداتی خود به دو 

میلیون تن ورق را از قزاقستان تأمین کنیم.
وی تصریح کرد: ایران در حوزه هایی مانند لوازم 
خانگــی، تجهیزات پزشــکی و صنایع دارویی 
به ظرفیت های قابل توجهی رســیده اســت و 
می تواند زمینه ساز کارهای مشترکی میان دو 

کشور شود.
فاطمی امین همچنین بر تدوین نقشه راه برای 
توســعه مبادالت تجاری و اقتصادی دو کشور 
تأکید کرد و گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایــران از طرف ما امورات مرتبــط با تجارت با 

قزاقستان را به صورت ویژه پیگیری می کند.

< ایران می تواند هاب صادرات قزاقستان
        در منطقه باشد

بخت ســلطان اوف معاون نخســت وزیر و وزیر 
تجــارت و همگرایی قزاقســتان نیز با تأکید بر 
تقویــت کریدور فراخزر با اســتفاده از امکانات 
لجســتیکی ایــران گفــت: ایران بــا توجه به 
ظرفیت ها و توانمندی هایی که دارد می تواند به 

هاب صادرات قزاقستان در منطقه تبدیل شود.
وی ادامه داد: در ســفر نخســت وزیر قزاقستان 
به کشــور ترکیــه، اســتفاده از توانمندی ها و 
ظرفیت های ایران برای افزایش مراودات تجاری 
ایران، ترکیه و قزاقستان مورد تأکید قرار گرفت 
و موضوع تبدیل شــدن ایران به هاب صادرات 
قزاقستان در منطقه موردبحث و تبادل نظر قرار 
گرفت، زیرا این موضوع برای گسترش مراودات 

بسیار مهم است.

< استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل های اقتصاد ایران
وی با اشاره به سفر نخســت وزیر قزاقستان به 
روســیه نیــز، ادامــه داد: در آن دیدارها نیز بر 
اســتفاده هر چه بیشتر از پتانسیل های اقتصاد 
ایران تأکید شــده بود و هیئت های کارشناسی 
قزاقســتانی نیز که پیش تر به ایران سفرکرده 
بودند، تصمیم های خوبی برای اســتفاده از این 

ظرفیت ها داشتند.

< به دنبال احیای تجارت سنتی دو کشور
        در شرایط جدید هستیم

معاون نخســت وزیر و وزیر تجارت و همگرایی 

قزاقســتان بابیــان این که درصدد هســتیم تا 
تجارت ســنتی دو کشــور ایران و قزاقستان را 
در شــرایط جدید دوباره احیا کنیم، گفت: این 
تجارت در حوزه هایی ازجمله فلزات، محصوالت 
 آهن و ذوب آهن، کود شــیمیایی، کشاورزی و.. 

بوده است.

< ضرورت یافتن جنبه های جدید همکاری دو کشور
ســلطان اوف بــر ضرورت یافتــن جنبه های 
جدید همکاری دو کشــور تأکید کرد و ادامه 
داد: بــه دنبال اســتفاده از تجربیات ایران در 
حوزه هایی مانند تولید ماشین آالت کشاورزی، 
کــود شــیمیایی، تولیدات صنعتــی، معدن 
و صنایــع معدنی و همچنین نفــت و گاز با 
 توجه به تجربه اســتخراج ۱۲۰ ســاله نفت 

در ایران هستیم.

< تقویت کریدور فراخزر
        با استفاده از امکانات لجستیکی ایران

وی بر استفاده از ظرفیت های لجستیکی مؤثر 
میان دو کشــور تأکید کرد و افــزود: کریدور 
فراخزر که مورداستفاده قزاقستان برای تجارت 
بین المللی و صادرات است، می تواند با استفاده 
از امکانات لجستیکی ایران هر چه بیشتر تقویت 
شــود؛ همچنین مناطق آزاد دو کشور ظرفیت 

خوبی برای ارتقای مراودات دارند.

< فراهم ساختن شرایط الزم
       برای ارتباط کسب وکارهای دو کشور

سلطان اوف در ادامه به مهیا ساختن شرایط و 
تســهیالت الزم برای ارتباط کسب وکارهای دو 
کشور اشــاره کرد و گفت: بخش خصوصی دو 
کشــور ظرفیت های الزم برای افزایش مراودات 
تجاری با فراهم ساختن شرایط الزم را دارد و در 
ترکیب هیئت اعزامی نیز نمایندگان اتحادیه های 
صنفی و صنعتــی و اتاق بازرگانی قزاقســتان 

حضور دارند.
وی در پایان راه اندازی پروازهای مســتقیم بین 
شــهرهای مهم دو کشــور و حل وفصل مسائل 
ویزایــی را از مهم ترین دغدغه فعاالن اقتصادی 

دو کشور دانست.
گفتنی است، هیئتی از جمهوری قزاقستان به 
ریاست »بخیت سلطان اوف« معاون نخست وزیر 
و وزیر تجارت و همگرایی این کشور، روز شنبه 
سی ویکم اردیبهشت ۱۴۰۱ به منظور یک سفر 

کاری دو روزه، وارد ایران شد.
در این سفر قرار اســت دیدارهای مهم معاون 
نخســت وزیر جمهوری قزاقســتان با مقامات 
ارشد ایرانی برای بحث و بررسی در مورد طیف 
گســترده ای از موضوعات همکاری قزاقستان و 

ایران برگزار شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز 
ترجیحــی و اصالح قیمت ها اجتناب ناپذیر بود، 
گفت: برای جبران هزینه های ناشــی از اصالح 
قیمت ها یا یارانه نقدی به همه پرداخت شود یا 
حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد 

تا دیگر نیازی به پرداخت یارانه نباشد. 
کامران نــدری در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه اصــالح نظام پرداخت یارانه در بلندمدت 
اجتناب ناپذیر بود و چــاره ای جز این کار نبود، 
اظهــار کرد: از آنجا که اقتصاد بیش از این توان 
تحمل تفاوت قیمت ها را ندارد، غیر از موضوعاتی 
رانت و فساد، مشکالتی در تخصیص غیربهینه 

منابع ایجاد می کرد. 
وی افزود: اصالح قیمت ها باید صورت می گرفت 
امــا روش انتخاب شــده برای ایــن اصالح به 
خصوص برای کاالهای اساســی مناسب نیست 
زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود تورم باال 
و رشد اقتصادی پایین، وارد کردن چنین شوک 
ناگهانی و یکباره به معیشت مردم سنجیده نبود. 

اصالح قیمت ها باید تدریجی انجام می گرفت. 

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: برنامه هایی 
که بــرای جبران اصالح قیمت هــا و حذف ارز 
ترجیحی پیش بینی شده نیز کارشناسی نیست 
و برآورد دقیقــی از هزینه های پرداخت کمک 
معیشــتی صورت نگرفته اســت. برای جبران 
اصالح قیمت ها گزینه ای پیش روی دولت به جز 
همین پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کاالبرگ 
الکترونیک نیســت اما در زمینه پرداخت یارانه 
نقدی توصیه من این است که به همه مردم این 

مبالغ پرداخت شود. 
نــدری بهترین گزینه برای جبــران هزینه های 
اصالح قیمت ها را ترمیم حقوق و دســتمزدها 
متناسب با نرخ تورم دانست و گفت: اگر حقوق و 
دستمزدها متناسب با نرخ تورم اصالح شود، یارانه 
نقدی بهتر است تا به ســه دهک اول پرداخت 
شــود اما در غیراینصورت، یارانه نقدی یا باید به 
همه مردم پرداخت شود یا حقوق و دستمزدها 
متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. البته، اگر ترمیم 
حقوق و دستمزدها به شکل درست انجام شود، 

دیگر نیازی به پرداخت یارانه نقدی نیست.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می گوید برای آنکه 
کاالهای ایرانی توان حضور قدرتمند در بازار عمان 
داشــته باشند، باید در دو حوزه کیفیت و قیمت 

توان رقابتی خود را افزایش دهند.
مهدی علیپور در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
ایران و عمان از ســال های دور با یکدیگر روابط 
سیاسی خوبی دارند و اصوال عمانی ها برای ایران 
و کاالهای ایرانی احتــرام قائل اند اما در عمل با 
توجه به مشکالتی که در مسیر حضور قدرتمند 
کاالهــای ایرانی در عمان وجود داشــته، امکان 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت بازار این کشــور 

وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه عمان بخش مهمی از نیازهای 
خــود را از طریق واردات تامین می کند، توضیح 
داد: ایــن کاالها حتی از مقاصد دور نیز به عمان 
می آیند. مثال بخشی از نیاز عمان به شیر خوراکی 
از انگلیس تامین می شود یا سس کچاپ از آمریکا 
وارد می شــود. به این ترتیب می بینیم که برای 
کاالهای ایرانی ظرفیت مناسبی وجود دارد که در 
این بازار فعالیت کنند اما به شرط اینکه کاالهای 
ایرانی کیفیت خود را باال برده و در حوزه قیمتی 

نیز توان رقابت با سایر کاالها را داشته باشند.
این فعال اقتصادی با اشاره به سفر رئیس جمهور 
ایــران به عمان، بیان کرد: هر چند هنوز جزئیات 
دقیقی از برنامه های اقتصادی این سفر منتشر نشده 

امــا این امید وجود دارد کــه دو طرف بتوانند در 
حوزه هایی مانند کاهش تعرفه های تجاری، افزایش 
همکاری های اقتصادی و فراهم کردن بستر افزایش 
صادرات ایران به عمان به جمع بندی های جدید 

برسند تا امکان افزایش صادرات فراهم شود.
علیپور در پاســخ به این ســوال که چرا امکان 
افزایش تجارت مشترک با عمان مانند آنچه که با 
امارات متحده عربی رخ داده وجود ندارد؟ تشریح 
کرد: امارات متحده عربی در ســال های گذشته 
توانســته خود را به عنوان هاب تجاری منطقه 
تعریف کند و از این رو بســیاری از کاالهایی که 
از مبدا یا به مقصد کشــورهای مختلف منطقه 
بارگیری می شوند، ابتدا در امارات متحده عربی 
تحویل شــده و سپس به ســمت مقاصد نهایی 
بارگیری می شوند. قطعا عمان چنین جایگاهی از 
نظر اقتصادی ندارد اما در عین حال ظرفیت های 

خاص خود را نیز خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عمــان می تواند دروازه ورود به 
آفریقا باشــد، گفت: اگر کاالهــای ایرانی امکان 
صــادرات به عمان را پیــدا کنند یا امکان تولید 
مشترک آنها در عمان فراهم شود، می توان انتظار 
داشت که بســتر مطلوبی برای صادرات به سایر 
کشــورهای منطقه و حتی کشورهای آفریقایی 
فراهم شــود و از این طریق مسیری جدید برای 

کاالهای ایرانی باز شود. 
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در پی اِعمال تحریم های گسترده غرب 
علیه روسیه )در بحبوحه جنگ اوکراین(، 
روس ه��ا تخفیف های قاب��ل توجهی را 
امر ف��روش گاز مایع خود  به ویژه در 
لحاظ می کنند. مس��ئله ای که مشتریان 
س��نتی گاز ای��ران را ترغی��ب به کنار 
گذاشتن تامین نیازهای انرژیشان از این 
کشور و در مقابل، به گرایش به سمت 
روسیه واداشته است. موضوعی که در 
نوع خود مناب��ع درآمدی ایران را تا حد 

زیادی تحت فشار قرار داده است

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برند اپل منجر به افزایش قاچاق 
می شود، گفت: در این شرایط شاهد هستیم برخی آژانس های مسافرتی اطالعات مسافران را بدون اطالع آنها می فروشند و موبایل 
به اســم آن ها وارد کشور می شود که بدون خدمات پس از فروش عرضه خواهد شد و مصرف کنندگان را دچار مشکل می کند. 
مهدی محبی در گفت وگو با ایسنا، با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت موبایل های آیفون از روز گذشته تاکنون گفت: این در 
حالی است که هنوز هیچ ارگانی اطالعی در این رابطه نداده که آیا واردات آیفون به طور کلی قطع شده یا خیر که همین صحبت 
نکردن هم خودش باعث گرانی می شود. رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه تصمیم گیری 
یک شبه مشابه گذشته تاثیرات خوبی ندارد، تصریح کرد: در دولت قبل هم این اتفاق افتاد و گوشی یک شبه 10 تا 1۵ میلیون 

تومان گران شد و دوباره به حالت اول برگشت.

< برخی آژانس ها اطالعات مردم را می فروشند
همچنین به گفته وی یکی از مشــکالت این است که در حال حاضر واردات تجاری متوقف و واردات مسافری آزاد است. در این 
شرایط شاهد هستیم برخی آژانس های مسافرتی اطالعات مسافران را بدون اطالع آنها می فروشند و موبایل به اسم آن ها وارد 
کشور می شود. این موبایل ها رجیستر می شــوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می شود مردم در سطح عرضه به 
مشکل بربخورند. وی با بیان اینکه این طرح باعث گسترش قاچاق انواع موبایل و نه فقط برند اپل می شود، تصریح کرد: در نتیجه 
زحمات پنج ساله برای ایجاد رجیستری و توقف قاچاق از دست خواهد رفت. به طور معمول مسافر، موبایل همراه خود نمی آورد، 
بلکه از کف بازار ارز آن تامین می شــود که باعث می شود بازار ارز هم به هم بریزد و سازمان های درگیر هم در این رابطه تخلف 
 می کنند. هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه 
31 اردیبهشت محدود شده است. اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعالم شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند 
اپل در گروه کاالیی 27 امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه 27، گروه کاالهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین 
ارز برای آنها وجود ندارد. البته هنوز ابالغیه رسمی از سوی سازمان های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در این رابطه منتشر نشده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایل های 
لوکس نداده اســت. گفتنی است ممنوعیت موبایل های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شده است؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹0 مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال 

1401 واردات آیفون ممنوع شود.

سوء استفاده برخی آژانس ها از ممنوعیت ورود آیفون |

خبرگزاری نیکی ژاپن گزارش می دهد
آیا رقابت گازی ایران و روسیه، روابط دو طرف را تیره خواهد کرد؟

در دیدار وزیر صمت با معاون نخست وزیر قزاقستان مطرح شد؛
تقویت روابط اقتصادی ایران و قزاقستان 

منجر به همکاری های عمیق و گسترده می شود

اگر نظام یارانه ای اصالح نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟
اصالح نظام پرداخت یارانه اجتناب ناپذیر بود

شرط ورود ایرانی ها به بازار عمان
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 فرهنگی

جمهوری اسالمی: خرمشهر اخالقی
ــد  ــون خبری پخش ش از تلویزی
ــی از امامان  ــی از اینکه یک حاک
ــبت نزدیکی  ــه مناس ــران، ب ــت ته ــه موق جمع
ــهر، اصطالح »خرمشهر  ــازی خرمش ایام آزادس
ــان درصدد بود  ــادی« را بکار برد. البد ایش اقتص
ــهر از اشغال صدامیان  بگوید همانطور که خرمش
ــد، اقتصاد کشور هم باید از مشکالتی که  آزاد ش

گرفتارشان است آزاد شود.
نکته خوبی است البته به این شرط که گوینده آن 
به عوامل پیدایش این مشکالت نیز توجه داشته 
باشد و به جای آنکه مواضع سیاسی محدودکننده 
ــعه اقتصادی را عامل اصلی وضعیت موجود  توس
ــراغ عوامل موهوم نرود. اقتصاد، تابع  بداند، به س
ــت است و کشور پهناور و ثروتمندی مثل  سیاس
ــم از داخلی و  ــی، اع ــران اگر در عرصه سیاس ای
بین المللی، از مواضع دقیقی برخوردار باشد قطعاً 
از اقتصاد پیشرفته، شکوفا و مستحکمی برخوردار 
خواهد بود. این، واقعیتی است که متأسفانه عمداً 
ــی که این  ــت و تا زمان ــهواً مورد غفلت اس یا س
غفلت بر تصمیم گیرندگان کشورمان حاکم است، 
مشکالت اقتصادی حل نخواهند شد و »خرمشهر 
اقتصادی« مورد نظر آن امام جمعه موقت تحقق 
ــردن اصطالح  ــدف از مطرح ک ــد یافت.ه نخواه
ــن مقاله، پرداختن  ــهر اقتصادی« در ای »خرمش
به این موضوع و مسائل اقتصادی نیست. مقصود 
اینست که تأکید کنیم قبل از خرمشهر اقتصادی 
ــاز داریم که یکی از  ــهرهای دیگری نی به خرمش
ــهر اخالقی«  مهم ترین و فوری ترین آنها »خرمش

است. اخالق که باشد، اقتصاد هم خواهد بود.
جمله معروف امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه 
ــدا آزاد کرد« مثل  ــهر را خ که فرمودند »خرمش
تمام سخنان و پیام های آن عبد صالح خدا بسیار 
ــخص بود. امام فقط  ــده و با هدفی مش حساب ش
نمی خواست به بیان قرآنی »َوما َرَمیَت اِذ َرَمیت« 
ــدأ و قدرت الیزال  ــاره کند و همگان را به مب اش
الهی توجه بدهد. این، یکی از اهداف امام بود که 
ــدا آزاد کرد«  ــهر را خ در جمله معروف »خرمش
مستتر است. هدف دیگری که برای امروز و فردای 
جامعه ما کاربردی و عامل تزکیه است این بود که 
تمام کسانی که در دفاع مقدس به نحوی دخالت 
ــه این نکته  ــب نقش بودند را ب ــتند و صاح داش
توجه بدهد که مبادا دچار غرور و خودبزرگ بینی 
شوند و بعد از پایان جنگ برای خودشان حساب 
ــای خدا قرار  ــاز کنند و خود را ج ــه ای ب جداگان
بدهند و تصور کنند فعال مایشاء هستند.خدا بر 
درجات شهدای پیشتاز دفاع مقدس بیافزاید که 
ــهادت برسند تا  آرزو می کردند همان زمان به ش
روزگاری فرا نرسد که دچار نفس اماره خود شوند 
و با ورود به بازی های سیاسی یا چشیدن چرب و 
شیرین قدرت و ثروت و شهرت، خدا را فراموش 
کنند و موازین اخالقی را زیر پا بگذارند. شهدای 
دفاع مقدس و جانبازان و تمام رزمندگان ۸ سال 
جنگ تحمیلی حق بزرگی بر گردن ما ایرانیان و 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی دارند. آزادسازی 
خرمشهر، قله پیروزی های آنان در این نبرد نابرابر 
بود. افتخارات بزرگی را این نسل فداکار برای این 
ــا را در تاریخ با  ــور آفرید که ما موظفیم آنه کش
ــته ثبت نمائیم و برای همیشه از  خطوط برجس
آنها حفاظت کنیم. حفاظت از این افتخارات فقط 
ــت.  ــر اس با پای بندی به معیارهای اخالقی میس
اخالق می گوید تاریخ را آنگونه که رخ داده است 
روایت کنید نه آنگونه که خود می خواهید. وقتی 
تاریخ جنگ را می نویسید یا در قالب فیلم و کتاب 
ــراد حاضر در  ــار روایت می کنید، نقش اف و گفت
ــما آنها را نمی پسندید  جنگ را به دلیل اینکه ش
نادیده نگیرید و برای افرادی که می پسندیدشان 
ــان را  یا به هر دلیل دیگری الزم می دانید نقشش
ــاب های فوق العاده ولی فاقد  برجسته کنید، حس
ــه می خواهید درباره  موجودی باز نکنید. فردا ک
ــهر بگوئید، نام فرمانده جنگ و نام  آزادی خرمش
و فیلم و صدای اولین کسی که در مسجد جامع 
خرمشهر حاضر شد و به حماسه سازان آن روزها 
خسته نباشید گفت را سانسور نکنید. خرمشهر 
اخالقی یعنی روایت کردن بی سانسور آزادسازی 

خرمشهر و دفاع مقدس.

اعتماد: نمایشگاه کتاب آمیزه ای
 از اسطوره و نمایش

ــوم به  ــگاه کتاب تهران، موس نمایش
ــگاه بین المللي کتاب، یکي از  نمایش
ــر کتاب  چندین ابزارها و روش هاي حمایتي نش
ــال دارد و  ــینه اي بیش از ۵۰ س ــت که پیش اس
ــا و روش هاي دیگر آن مانند، هفته کتاب،  ابزاره
ــگاه هاي تخصصي و استاني و بن کتاب و  نمایش
ــت که پیش از  خرید کتاب و... به همان گونه اس
تاسیس جمهوري اسالمي طراحي و اجرا مي شده 
و پس از آن، با گسستي ناشي از انقالب و جنگ 
در دهه ۶۰ اجراي آنها مجددا از سرگرفته شدند.  
تکرار این روش ها و قالب هاي وابسته به زمان هاي 
ــت یا  ــوان به خودي خود، ناشایس دور، را نمي ت
ــت که آیا هدف  ــمرد. مهم این اس شایسته  برش
ــیس )علت موجده( و همچنان در  از چرایي تاس
ــت یا خیر؟  ــي تداوم )علت مبقیه( باقي اس چرای
تاسیس نهادهایي همچون کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان یا بنگاه هاي نشر مانند بنگاه 
ــگاه  ــر و ترجمه، فرانکلین و... همانند نمایش نش
ــاب و... در ابتدا و  ــه کتاب و بن کت کتاب و هفت
ــر،  در زمانه فقدان نهادهاي مدني فرهنگي و نش
خوش مي نمایند و آثاري چشمگیر پدید مي آورند 
و به رونق کتاب و کتابخواني مي افزایند. بنابراین 
با کمي رواداري، مي توان نتیجه گرفت این گونه 
دخالت هاي دولت در امر فرهنگ، به  طور کلي و 
در امر نشر کتاب، به طور خاص گاهي نتیجه بخش 
ــي آینده نگرانه و  ــد در نگاه ــت. هر چن بوده اس

ــات هم به به  ــالف »حال گرایي« همین اقدام خ
ــدن روند شکل گیري  ــت ش تاخیر افتادن و سس
پایه هاي نهادهاي مدني - فرهنگي منجر شده و 
دستاوردهاي برجسته و زودگذر آنها، دامي بوده 
که زیان هاي بنیادین و اساسي آن را پنهان کرده 
و به آشکار شدن باطن این ظاهر رنگارنگ مجال 
ــش این است که، به عنوان  نمي داده است. پرس
نمونه، پس از ۵۰ سال، آیا دستاوردهاي نمایشگاه 
ــت که بود؟ شکل و قالب  کتاب تهران هماني اس
ــزاري این به اصطالح رخداد  و روش کنوني برگ
ملي و فرهنگي مي تواند اهداف نخستین برآورده 
ــازد و چرایي تاسیسي خود را بازآفریني کند؟  س
ــه همان مقداري  ــود این روش و قالب ب و آیا س
است که بود؟ نکته مبنایي و اساسي این است که 
ــت فرهنگي،  در ایران، ظرف و قالب و فرم سیاس
بر معني و محتواي آن چیرگي داشته است. فرم 
ــران امري  ــت هاي فرهنگي در ای ــب سیاس و قال
ــي و الهوتي و »زمان بي کرانه« )»زروان«  فرازمان
ــتایي و پهلوي( و اسطوره اي است و  در زبان اوس
شکل است که محتواي را صورت مي بخشد. روش 
ممیزي پیشینه اي بیش از صد سال دارد و روش 
ــاب، به قدمت  ــتقیم از کت حمایتي نقدي و مس
حکومت ها در ایران تاریخ دارد. اما این روش هاي 
ــان در ذهن مدیران و  ــطوره اي و تاریخي چن اس
جان نظام اداري - فرهنگي ایران جاخوش کرده 
ــت که کمتر مدیر عالي  ــده اس و با آنها یگانه  ش
فرهنگي اي شک کردن درباره ناراستي و نادرستي 
آنها یا نوسازي یا حتي، بازسازي آنها را به قلمروي 
آگاهي خود راه مي دهد، چه برسد به گواهي دادن 
ــش و همت براي تغییر این قالب ها  به آن و کوش
ــا. در نگرش این مدیران فرهنگي میان  و روش ه
ــدف و روش مرزي و تمایزي وجود ندارد و هر  ه

دو از یک جنس و همبسته  همند. 
نمونه خالف این نگرش و مشابه شکلي نمایشگاه 
کتاب تهران، نمایشگاه جهاني فرانکفورت آلمان 
است که از حیث گستردگي و مقیاس بزرگ تر و 
ــده ها )کمي کمتر از  از حیث زماني به درازاي س
تاریخ اختراع چاپ توسط گوتنبرگ( پیشینه دارد 
و محصول رونق تولید انبوه کتاب پس از اختراع 
ــاپ بود که ابتدا با همین روش یعني فروش و  چ
ــد و شکل گرفت. اما در سیر  توزیع کتاب برپا ش
ــطوره اي خود، فروش  تحولي و زمان مند و غیراس
کتاب کنار گذاشته شد و نمایشگاه کتاب به مجال 
و امکاني براي آگاهي ناشران و موزعان از آخرین 
ــره تجاري آنها با  ــت عناوین کتاب و مذاک فهرس
ــازي در  یکدیگر تکامل یافته و با بازتعریف و نوس
ــر کتاب به  ــب، در صنعت جهاني نش روش و قال
ــده است. این تحول  نهادي مهم و موثر مبدل ش
محصول نگرشي است که مدیران غیردولتي آن، 
ــي آگاه بوده اند؛ تمایز  ــاده و اساس به تمایزي س
میان هدف و روش. میان این دو تناسب گوهري 
و همبستگي ذاتي و فراتاریخي و فرازماني وجود 
ندارد. هدف، نسبتا از جنس ثبات و ایستایي و با 
ــامح، از گونه امور حقیقي اند و روش از جنس  تس
امور زمان مند و اعتباري. هدف در زمان مي تواند 
ــوده نشود )مانند هدف  پایدار بماند و پیر و فرس
رونق کسب وکار و داد و ستد کتاب در نمایشگاه 
ــوده و  کتاب فرانکفورت(، اما روش  در زمان فرس
ــود و گاهي به مخل  بي توان و از کار افتاده مي ش
هدف و بر ضد آن رنگ مي بازد و چهره دگرگون 
ــگاه  ــد. بنابراین خرید و فروش در نمایش مي کن
ــت بود و در زماني  کتاب، در زمانه خودش، درس

دیگر عین نادرستي و ناکارآمدي... 

آرمان ملی:نقش اروپا در برجام
چارچوب هاي مذاکرات هسته اي بین 
ایران و کشورهاي غربي کامال روشن 
است. آنچه ما دنبال آن هستیم این است که در 
ــته اي کشورمان  کنار فعالیت هاي صلح آمیز هس
ــتي آزمایي  ــه طبق توافق صورت گرفته با راس ک
ــت، از امتیازات یک  ــراه اس ــوي آژانس هم از س
کشور فعال در عرصه بین المللي برخوردار باشیم 
ــود را انجام دهیم.  ــع فعالیت هاي خ و بدون مان
ــکالتي به وجود آمده که به  ــرایط مش در این ش
خواسته هاي غیرمنطقي طرف غربي برمي گردد و 
به خاطر این تصور اشتباه است که با فشار بیشتر 
ــتر وادارند . با  مي توانند ما را به دادن امتیاز بیش
ــه االن در صحنه اروپا بعد از  توجه به اتفاقاتي ک
درگیري اوکراین و روسیه شاهد هستیم، شرایط 
ــت. اروپایي ها هم احساس تهدید  تغییر کرده اس
ــد و هم به لحاظ  ــي در مرزهاي خود دارن امنیت
ــیه اعمال  اقتصادي با تحریم هایي که علیه روس
ــیه علیه  کردند و به عکس تحریم هایي که روس
اروپایي ها اعمال کرد؛ فشار بسیاري به اروپا وارد 
ــن انرژي و هم  ــم به خاطر تامی ــود. این ه مي ش
تامین مواد غذایي و غالت و دانه هاي روغني است 
ــیه و اوکراین دنبال مي شد. در  که از طرف روس
چنین شرایطي که هرچه پیش مي رویم، تاثیرات 
این جنگ در کشورهاي اروپایي که در صف اول 
ــاهده مي شود  مقابله با این بحران قرار دارند؛ مش
لذا نقش ایران مي تواند براي طرفین مثبت باشد. 
ــم مي تواند به اروپا براي جایگزین کردن  ایران ه
منبع تامین انرژي مهم باشد و هم چون در محل 
ــرق و غرب قرار گرفته ایم مي توانیم به  تالقي ش
ــن کننده اي در  ــر این تحریم ها نقش تعیی خاط
ــته باشیم.  ــیه داش تامین مواد اولیه اروپا و روس
ایران با موقعیت جغرافیایي و ارتباطاتي که دارد 
ــده اي براي به صرفه  ــد عامل تعیین کنن مي توان
ــت از موقعیت  ــد. اگر قرار اس ــودن تجارت باش ب
ایران استفاده شود باید بحث برجام زودتر به یک 
نتیجه اي برسد و کشورهاي غربي قدري عاقالنه 
فکر کنند و منافع بلند مدت خود را در نظر بگیرد 
ــي آمریکا قرار نگیرد زیرا  ــارهاي سیاس و زیر فش
ــیه و اوکراین برنده اصلي  در این بحران بین روس

 آمریکا است. 

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

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب به عنوان یک مجموعه جدید 
ــیقایی از روز یکشنبه اول خرداد با اجرای نمایش  تئاتری و موس
ــد. طی ۲ سال گذشته پردیس  ــن معجونی افتتاح ش »باغ« حس
تئاتر و موسیقی باغ کتاب راه اندازی و آماده بهره برداری بود ولی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت رسمی خود را آغاز نکرد. در این 
ــرایط و در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نمایش »در انتظار گودو«  ش
به کارگردانی امیررضا کوهستانی در فضای باز این مجموعه اجرا 
شد. نمایش »باغ« در سالن »ُکرهال« این مجموعه که دارای ۲۶۰ 
صندلی، سن دارای ابعاد ۱۲ متر در ۱۲ متر و دارای سن گردان 
 Array به قطر ۱۰ متر، سیستم نور ال ای دی و سیستم صوتی
است، به صحنه رفت. به گزارش مهر، بلک باکس، استودیو باکس 
و کافه ُکر از دیگر فضاهای پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب است 

که در زمینه تئاتر و موسیقی فعالیت می کند.

ــه کارگردانی رها امیرفضلی و  ــیدگرفتگی« ب فیلم کوتاه »خورش
علیرضا قاسمی برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش بین الملل 
ــنواره الریسا یونان شد. جشنواره الریسا که  چهارمین دوره جش
ــال ۲۰۰۸ فعالیت خود را در شهر الریسای یونان آغاز کرده  از س
ــاالنه فیلم هایی برگزیده در دو بخش ملی و بین الملل  ــت س اس
ــماعیلی،  ــید چراغی پور، پانیذ اس را به نمایش می گذارد. خورش
ــری، فراز مدیری و پیمان نعیمی از بازیگران فیلم کوتاه  آنیتا باق
»خورشید گرفتگی« هستند. به گزارش صبا، این فیلم محصول 
ــم و کمپانی فرانسوی ستاره  ــترک کمپانی ایرانی ضلع شش مش
سفید بوده و پخش بین المللی آن برعهده کمپانی مانیفست است.

ــور«، »به هیچکس نگو«،  ــای کوتاه »ُصراحی«، »مانیک فیلم ه
»موناکو« و »َدم« در اولین برنامه »نما« ویژه نمایش فیلم های 
ــله برنامه  ــوند. »نما« عنوان سلس ایرانی در آلمان اکران می ش
ــت  ــی« اس ــب های فیلم پارس ــران فیلم های ایرانی در »ش اک
ــا ۲۷ می با نمایش  ــرداد ماه مصادف ب ــه ۶ خ ــه از روز جمع ک
ــود. »نما« با  ــان آغاز می ش ــاه در هامبورگ آلم ــم کوت ۵ فیل
ــی در عرصه  ــازان جوان ایران ــار فیلمس ــدن آث هدف دیده ش
ــده  ــوان فرصتی برای آنها ترتیب داده ش ــی و به عن بین الملل
ــداد اختصاص به  ــه اول این روی ــزارش ایرنا،برنام ــت. به گ اس
ــی دارد که موضوعات روز  ــش ۵ فیلم کوتاه برگزیده ایران نمای
ــیده است. پس  ــی زبان را به خوبی به تصویر کش جامعه پارس
ــه گفتگو پرداخته ــازان ب  از اتمام نمایش فیلم ها نیز با فیلمس

 می شود.

ــین دارابی و تهیه  ــینمایی »هناس« به کارگردانی حس  فیلم س
ــفاه که از فیلم های پربحث اکران شده در  کنندگی محمدرضا ش
ــنواره فیلم فجر بود، از نیمه خردادماه راهی اکران  چهلمین جش
ــود. به گزارش صبا، این فیلم  در سینماهای سراسر کشور می ش
سینمایی با برداشتی از سلسله ترورهای دهه ۸۰ تا ۹۰، نخستین 
ــته ای است که  ــهدای هس اثر با محوریت پرداخت به زندگی ش
ــوش رضایی نژاد  ــهید داری ــتان زندگی ش به روایتی آزاد از داس
ــهره پیرانی  ــخصیت ش می پردازد. پرداختی ملموس و زنانه از ش
ــته ای که تالش های او برای حفظ امنیت  همسر این شهید هس

خانواده اش را به تصویر می کشد.

فیلم کوتاه »در ساحل« به کارگردانی ابوالحسن کیوان به بخش 
ــنواره منهتن آمریکا که ۱۹ خرداد تا ۲ تیر )۹ تا ۲۳  اصلی جش
ــود، راه یافت و در  ــهر منهتن نیویورک برگزار می ش ژوئن( در ش
ــندگی،  ــاحل« به نویس ــود. »در س ۱۶ ژوئن نمایش داده می ش
ــوان در جزیره کیش  ــن کی ــی و کارگردانی ابوالحس تهیه کنندگ
ــت. به گزارش ایرنا، در خالصه داستان این  فیلمبرداری شده اس
فیلم کوتاه آمده است: »مرد جوانی که نامزدش از ایران مهاجرت 
ــاحل به انتظار او نشسته است. برادرش هر روز  کرده، روزها در س
به او سر می زند و برایش غذا و آب می آورد و گاهی او را سرزنش 
ــت، تا اینکه یک  ــده اس ــته ش می کند که دیگر از این وضع خس
ــاحل« که به تازگی در بخش اصلی جشنواره  روز...« فیلم »در س
عشق و امید بارسلونا حضور داشت تاکنون به فستیوال های جهانی 

مختلفی راه یافته و جوایزی به دست آورده است. 

ــه کارگردانی رضا کرمی زاده و  ــب های انباری« ب نمایش های »اس
ــت حکیم اهلل« به کارگردانی ویدا موسوی شامگاه یکشنبه  »بهش
ــایه مجموعه  ــو و س اول خرداد اجرای خود را در تاالرهای چهارس
ــهر آغاز کردند. نمایش »اسب های انباری« به نویسندگی  تئاتر ش
ــامان خلیلیان و کارگردانی رضا  رضا گشتاسب، تهیه کنندگی س
ــت که از روز اول خرداد ماه  ــی اس کرمی زاده از جمله آثار نمایش
ــهر به صحنه رفت. به گزارش  ــو مجموعه تئاتر ش در تاالر چهارس
ــایه نیز نمایش »بهشِت حکیم اهلل« به نویسندگی  مهر، در تاالرس
ــوی از روز اول خرداد احرای  خسرو امیری و کارگردانی ویدا موس

خود را آغاز کرد.

 سینمای ایران در هامبورگ

 »هناس« اکران می شود

 »در ساحل« در آمریکا 

نمایش های جدید در تئاتر شهر 

 »باغ« در باغ کتاب

 جایزه برای »خورشید گرفتگی«

آفتاب یزد – گروه فرهنگی: نادر سلیمانی بازیگر جنوبی سینما 
ــهر« در  ــاره وضعیت این روزهای »خرمش ــون ایران درب و تلویزی
آستانه چهلمین سالگرد فتح این شهر گفت: زادگاه من خوزستان 
ــوده ام و هم حین  ــت. هم قبل از جنگ آنجا ب ــهر آبادان اس و ش
ــاً کل خوزستان بعد از جنگ فراموش  جنگ؛ انگار آبادان و اساس
شده اند. این یک واقعیت است که سال هاست آن را تکرار می کنیم 
ــخصه دیگر خجالت می کشم از تکرار این حرف ها. باید به  و به ش
خوزستان برسید. هر جا بحث می شود حرف آن را پیش می کشم 
ــتان  ــی به داد خوزس ــوال را مطرح کنم؛ چرا واقعاً کس تا این س
نمی رسد؟ وی افزود: آب شیرین خوزستان بعد از جنگ شور شد. 
ــتگاه های آب شیرین کن که  ــختی بسیار با کمک دس مردم با س
امروز در خانه بسیاری از تهرانی ها هم هست، آب خود را شیرین 
ــد! آن هم از وضعیت حاصلخیزی آب آن مناطق که دیگر  می کنن
آبی وجود ندارد. آن هم از دامپروری که گاومیش های بسیاری به 
واسطه گرما در آن منطقه تلف شدند و گوسفند چندانی هم دیگر 
باقی نمانده است. اگر به غیرت و همت مردم خوزستان نگاه کنید، 
ــختی ها دارند در این منطقه  خواهید دید که با وجود تمام این س
زندگی می کنند. سلیمانی ادامه داد: من سال گذشته تابستان به 
ــرکت نفت با دوچرخه می آیند و  ــادان رفتم و دیدم کارگران ش آب
ــده اند. شاید کسی بگوید او کارگر است و  از گرما، خیس عرق ش
باید این کار را انجام دهد اما سوال من این است که آیا قانون کار 
ــتان به درستی اجرا می شود؟ همان زمان درجه حرارت  در خوزس
مطابق دماسنج ماشین من ۶۲ درجه بود! در این دما کارگر نباید 
ــمی را  ــکلی پیش نیاید، دمای رس کار کند اما به دلیل اینکه مش
۳۸ درجه اعالم می کردند! من واقعاً کاری به اعتراضات معترضان 
ــما به ازای این حجم از منابع غنی از  ــت ش ندارم، حرفم این اس
ــود، چه  نفت و خاک تا آب و خرما که از این منطقه حاصل می ش
ــزی به این مردم داده اید؟ در ازای این همه لطف مردم که در  چی
ــان حاصل شده  این گرما دارند زندگی می کنند، چه عایدی برایش
است؟ بروید خرمشهر بعد از جنگ را از نزدیک ببینید. دو بخش 
ــده و بخش دیگر هم خیلی خیلی  ــی که کامل رها ش دارد؛ بخش
ــتان که می شود آب و لجن باال  ــیدگی می شود. زمس معمولی رس
ــنوایی  ــد، مردم هم هرچه اعتراض می کنند، هیچ گوش ش می زن
نیست. هر بار که سیل می آید شرایط همین گونه است. این بازیگر 

ــیل در خوزستان در  ــاره به حضور یک ماهه خود در ایام س با اش
این منطقه گفت: من خجالت می کشم از بس اعالم کرده ام که آقا 
ــیدگی کنید. نمی دانم واقعاً خواب هستند؟ واقعاً  به این مردم رس
ــد؟ آبادان عروس ایران  ــهر باید این باش وضعیت آبادان و خرمش
بوده اما امروز تبدیل به گنداب شده است که همه مدل موش در 
ــت، من عمرم را در این شهر  آن زندگی می کند! این ها دروغ نیس
گذرانده ام و خاطرم هست در آنجا خبری از پشه و مگس هم نبود، 
ــده است! سطل های زباله را  امروز جوب های آن تبدیل به نیزار ش
ــال است که جنگ تمام شده، دیگر کی  هم جمع کرده اند! ۳۰ س
ــت این مسائل را اصالح کنید؟ دل تان فقط به رنگ کردن  قرار اس
جدول خیابان ها در آستانه عید خوش است؟ اینجا تبدیل به یک 
شهر بی قاعده شده است! وی با مرور مفصل بخش هایی از مصائب 
ــهرهای جنوب به  زندگی روزمره مانند گردوغبار غلیظ هوا در ش
ــهر، گفت: مگر می شود بچه های خوزستان،  ویژه آبادان و خرمش
خوزستان را رها کرده باشند؟ دست و پای همه آن ها را می بوسم 
چه آن ها که رفتند و شهید شدند و چه آن ها که ماندند و مقاومت 
ــی پیدا کند.  ــت ندارم حرف هایم رنگ و بوی سیاس کردند. دوس
ــت که دل همه ما باید برای این شهرها بسوزد، هم  حرفم این اس
ــئوالن. من نمی دانم کی می خواهیم متوجه شویم  مردم و هم مس
ــم فرزند ما می رود و  ــت. اگر گردوغبار در چش ــا زادگاه ماس اینج
ــزد کنیم که  ــئوالن گوش آب و برق نداریم، باز هم ما باید به مس
دارید چه می کنید؟ سلیمانی درباره نقش سینما در ادای دین به 

ــتان هم بیان کرد: چه ادای دینی به این مردم عزیز  مردم خوزس
ــادان یازده ۶۰«  ــدی پیش برای بازی در فیلم »آب ــم؟ چن کرده ای
ــا هنوز صفریم در برابر این دینی  ــوح تقدیری به من دادند اما م ل
ــت و  ــه بر گردن داریم. بخش مهمی از تاریخ ما جنگ بوده اس ک
نمی توانیم آن را کتمان کنیم. ما در این جنگ آدم هایی متفاوت از 
شهرهای متفاوت داشتیم که به همین شهر ما آمدند و جان شان 
را برای ایران دادند. جنگ که کار چهار نفر نبوده است، میلیون ها 
ــد، تاریخ هر کدام را می توانیم بیرون  نفر در این زمین جنگیده ان
بکشیم تا ببینیم چه رشادت هایی داشته اند. از همه این قهرمانان 
ــود؟ مگر  ــاخت، اما چرا نمی ش می توان فیلم های خیلی خوبی س
رمان و ادبیات جز این کار را می کند؟ وی تأکید کرد: مگر می شود 
ــده است؟  بگوییم ظرفیت پرداختن به جنگ و آدم هایش تمام ش
ــمی که جنگ را دیده است، یک فیلم است. ای  هر یک جفت چش
کاش عده ای بودیم که می توانستیم این مشاهدات را جمع کنیم. 
ــن به همین  ــی می جنگید. پرداخت ــت خال ــهید جهان آرا دس ش
واقعیت ها مگر ظرفیت نیست؟ چرا مدام می گویند ما ساخته ایم؟ 
ــد پای تک تک خاطرات بچه های جانباز در خانه های جنوب  بیایی
بنشینید تا بفهمید هنوز هیچ چیز نساخته اید! شما تنها یک نما یا 
یک فریم از یک فیلم را تصویر کرده اید. به گزارش مهر، سلیمانی 
که سیمرغ بهترین بازیگری خود برای فیلم »ضد« را در اختتامیه 
ــنواره فجر به مادران شهدا تقدیم کرد گفت: من آن جایزه را  جش
ــارج از فضای جنگ و به  ــهدایی تقدیم کردم که خ به مادران ش
دست منافقین شهید شدند. این وظیفه من است. بی گناهانی در 
این ماجراها شهید شدند که قربانی تروریسم شدند و واقعاً وظیفه 
ــم. آن جایزه را با تمام قلبم به این  ــتم به آن ها ادای دین کن داش

مادران اهدا کردم و به این کار افتخار می کنم.

 روایت نادر سلیمانی از مصائب آبادان و خرمشهر

من خجالت می کشم!
مگر می شود بچه های خوزس�تان، خوزستان را 
رها کرده باش�ند؟ دس�ت و پای هم�ه آن ها را 
می بوسم چه آن ها که رفتند و شهید شدند و 
چه آن ها که ماندند و مقاومت کردند. دوست 
ندارم حرف هایم رنگ و بوی سیاسی پیدا کند. 
حرفم این اس�ت که دل همه ما باید برای این 
شهرها بس�وزد، هم مردم و هم مسئوالن. من 
نمی دان�م کی می خواهیم متوجه ش�ویم اینجا 
زادگاه ماست. اگر گردوغبار در چشم فرزند ما 
م�ی رود و آب و برق نداری�م، باز هم ما باید به 

مسئوالن گوشزد کنیم که دارید چه می کنید؟

پندار اکبری بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت های 
ــت: در حال حاضر  ــر و تلویزیون گف ــینما، تئات ــود در عرصه س خ
ــغول کارگردانی نمایش »زنی در دو چهره« هستم که روزهای  مش
ــته و به امید خدا از دهم  ــت سر گذاش پایانی تمرینات خود را پش
ــه خواهد رفت. وی  ــپند روی صحن خرداد ماه در پردیس تئاتر س
ــته  ــر اضافه کرد: من همواره و از گذش ــاره کارگردانی در تئات درب
ــالها پیش به  ــتم، از س ــینما و تئاتر را داش دغدغه کارگردانی در س
این موضوع فکر می کردم اما همواره اعتقاد داشتم که برای ورود به 
عرصه کارگردانی باید تجربه کسب کنم، به همین دلیل مدتی صبر 
کردم و بعد از حضور در آثار سینمایی، تلویزیونی و تئاتر در نهایت 
ــیار برایم  تصمیم گرفتم تا کارگردانی در تئاتر را تجربه کنم که بس
جذاب و شگفت انگیز است. اکبری درباره روند تولید نمایش »زنی 
ــینی و  در دو چهره« افزود: از همان اوایل پاندمی کرونا و خانه نش
ــاس اثری  قرنطینه این متن را انتخاب کردم، متن این نمایش براس
اسپانیایی است که من آن را در دو سال کرونایی بازنویسی کردم و 
ــتم تا اثری قابل قبول را تولید کنم، روزهای کرونا برایم  سعی داش
ــب  ــبی بود تا تمام تمرکزم را روی پیش تولید مناس فرصت مناس
ــن کار صرف کنم. وی درباره اجرای نمایش خود در دوران کرونا  ای
ــتم این نمایش را زودتر روی  ــت داش تاکید کرد: واقعیت امر دوس
ــتی و  ــرایط کرونا و رعایت پروتکل های بهداش ــه ببرم اما ش صحن
ــت را از من گرفت و  ــای مکرر تئاتر این فرص همچنین تعطیلی ه
ــرایط »زنی در دو چهره« را روی صحنه ببرم  تصمیم گرفتم در ش
که شرایط سالمت در جامعه کمی بهتر شده باشد، سعی داشتم تا 
این اثر در وضعیتی عادی روی صحنه برود، البته همچنان معتقدم 
ــته است.  ــرایط تئاتر به وضعیت عادی پیش از کرونا بازنگش که ش
اکبری درباره استفاده از گروه بازیگران جوان در نمایش »زنی در دو 

چهره« اضافه کرد: این نمایش ترکیبی از بازیگران جوان اما با تجربه 
در سینما و تلویزیون و تئاتر و همچنین بازیگران جوان کم تجربه 
ــت که استعداد و انگیزه باالیی دارند، همین بازیگران جوان کم  اس
تجربه پتانسیل باالیی داشته و مطمئنا می خواهند خودشان را نشان 
ــه افزود: اتفاقا اینکه  ــریال »گاندو« در همین رابط دهند. بازیگر س
ــتند برای من دلنشین  تمامی گروه بازیگران این نمایش جوان هس
ــور فراوانی بین گروه وجود دارد و  ــت زیرا اتحاد و همدلی و ش اس

افراد به راحتی می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. اکبری درباره کم 
کاری خود در سینما و عرصه تصویر افزود: خوشبختانه و یا متاسفانه 
مدتی است که در عرصه تصویر حضور ندارم، طبیعتا کم کار بودن 
اتفاق خوبی نیست اما چاره ای هم نیست و نمی توانم به خاطر این 
ــم زیرا همه ما دیگر می دانیم در سینما و تصویر  اتفاق غمگین باش
چه خبر است. وی با نقد وضعیت انتخاب بازیگران در سینما تصریح 
کرد: متاسفانه شرایط انتخاب بازیگران به سمتی رفته که باندبازی و 
یارکشی در سینما و تصویر بسیار علنی، مشهود و شدید شده است، 
ــن وضعیت را فهمیده اند.  ــه نحوی که مردم هم به طور کامل ای ب
اکبری در همین رابطه ادامه داد: قبال ۱۰ بازیگر بودند که در تمامی 
آثار سینمایی حضور داشتند، هر فیلمی را که می دیدید صرفا این 
ــده است، صرفا  ــتند، اما حال وضعیت وخیم تر ش افراد حضور داش
ــابقات، شوهای  ۱۰ نفر را می بینیم که در تمامی آثار تولیدی، مس
تلویزیونی و نمایش خانگی و برنامه های دعوتی حضور دارند. وی در 
همین راستا تاکید کرد: البته تمامی بازیگران حاضر در این برنامه ها 
برای من عزیز هستند و روی صحبتم با آنها نیست، با چرخه  مافیا 
ــت که باعث می شود صرفا یک عده خاص به قیمت از  و باندی اس
ــکل من  ــوند. مش بین رفتن تعداد زیادی از بازیگران خوب دیده ش
ــت.  ــلیقه ای و رفاقتی افراد اس نبود عدالت و همچنین چیدمان س
ــازی در سینما و شبکه نمایش خانگی  اکبری درباره روند ستاره س
اظهار کرد: به نظر من این باند و مافیای پشت پرده می تواند تعداد 
زیادی ستاره به سینما معرفی کند اما صرفا چند نفر دیده می شوند، 
ــوت با تجربه داریم چرا از  ما این همه بازیگر جوان خوب و پیشکس
ــود؟. به گزارش میزان، اکبری در  این افراد هیچ استفاده ای نمی ش
ــان کرد: به نظر من این مدل ستاره سازی و  همین رابطه خاطرنش
توجه به تعداد محدودی از افراد در نهایت به شکست ختم می شود، 
ــته می شوند، دیگر همه چیز  زیرا مردم از دیدن افراد تکراری خس
ــان قابل حدس شده و همچنین سینما و تولیدات به تکرار و  برایش

نابودی کشیده می شود.

 پندار اکبری: 
باندبازی در سینما کامال علنی شده است

خوش�بختانه و یا متاس�فانه مدتی است که در 
عرص�ه تصویر حضور ن�دارم، طبیعت�ا کم کار 
بودن اتفاق خوبی نیست اما چاره ای هم نیست 
و نمی توانم به خاطر این اتفاق غمگین باشم زیرا 
همه ما دیگر می دانیم در س�ینما و تصویر چه 

خبر است
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جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای حمله روســیه به اوکرایــن را به مثابه »زنگ 
خطــری« برای امنیت اروپا توصیــف کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از آناتولی، در این بیانیه که در وب سایت 

اتحادیه اروپا منتشــر شد، بورل افزود: »توانایی های دفاعی که ما 
داریم با توانمندی های مــورد نیاز برای رویارویی با تهدیداتی که 
با آن مواجه هســتیم، مطابقت ندارد«. بــورل توضیح داد: آژانس 
دفاعی اروپا )EDA( قباًل و پیش از شروع جنگ اوکراین در این 

مورد هشدار داده است. وی ادامه داد: قبل از شروع 
بحران اوکراین و روسیه، انگیزه جمعی برای افزایش 
هزینه های دفاعی وجود نداشــت، اما مشکل اکنون 
افزایش هزینه ها نیست بلکه هزینه های جمعی تنها 
و بهترین راه برای ارتقای امنیت دفاعی کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا اســت. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا همچنین اعتراف کرد 
که ذخیره تجهیزات نظامی کشــورهای اتحادیه اروپا در ارتباط با 
ارائه کمک به اوکراین به پایان رســیده اســت. او نوشت: کاهش 

ذخایر تسلیحاتی در نتیجه حمایت نظامی که ما از اوکراین ارائه 
کرده ایم بارزترین نمونه از کاستی ها )در دفاع اتحادیه اروپا( است. 
رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه 
برای تضمین امنیت خود به ارتشی اروپایی نیاز دارد. بورل گفت: 
اوضاع امنیتی جدید نشان می دهد که اتحادیه اروپا باید مسئولیت 
بیشتری در قبال امنیت خود بپذیرد. برای این کار، ما به نیروهای 
مسلح اروپایی مدرن و قابل همکاری نیاز داریم که سطح آمادگی 

باالتری داشته و به دنبال ارتقای توانمندی خود هستند. 

بورل: جنگ اوکراین زنگ خطری برای اروپاست سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آمریکا

روسیه

سیاست های »شی جین پینگ« تاثیری عمیق و دردناک بر بازارها دارند. 
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیســت، »جینگ آن« یک ساختمان 
مســکونی با فضای ســبز زیبا و حوضچه ها در شمال شانگهای باید با 
فعالیت هایی پر جنب و جوش همراه باشــد چرا که کارگران در حال 

سنگ تمام گذاشتن بودند. در عوض، آن منطقه اکنون ساکت است. 
قرنطینه دو ماهه شانگهای ۲۵ میلیون نفری توسعه دهنده این پروژه 
یعنی گروه بزرگ »یان لرد« را مجبور به توقف ساخت و ساز در این 
منطقه کرده اســت. خریداران خانه ماه هاســت که با مشکل مواجه 
بوده اند زیرا برخی از بزرگترین توســعه دهنــدگان امالک ناتوان از 
پرداخت اوراق قرضه بوده و اعــالم نکول )ناتوانی از پرداخت بدهی( 
کرده اند و برای تحویل خانه ها به خریداران عادی چینی تقال می کنند. 
اکنــون »یان لرد« باالجبار به مشــتریان اعالم کرده که امالک خود 
را به موقع دریافت نخواهند کرد. دســت کم ۲۰ پروژه مســکن در 
سراســر شانگهای تاخیرهای مشــابهی را اعالم کرده اند. بسیاری از 
پروژه های ملکی دیگر مجبور به توقف فروش واحدها شده اند. قرنطینه 
به حدی شدید بوده اســت که موانع و ایست های بازرسی پلیس در 
سراسر شانگهای قابل مشاهده هستند. کارگران، مصالح ساختمانی و 
نمایندگان فروش به سادگی قادر به رسیدگی مستقیم به پروژه های 
ساختمانی نبوده اند. در همین حال، پیش فروش خانه های »یان لرد« 

در ماه آوریل بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. 
بحــران امالک چیــن موضوع تازه ای نیســت. با ایــن وجود، ترس 
فزاینــده در میان ســرمایه گذاران خارجی از یــک فاجعه بزرگ در 
سیاســتگذاری های چین وجود دارد. ترکیبی از رکود جدی در بازار 
مسکن و سیاست ســازش ناپذیر »شی جین پینگ« برای مقابله با 
کووید صفر تنها یکی از مشکالت اخیر است که مدیران صندوق های 
خارجی را به این پرسش واداشته است که آیا چین رویکرد عملگرایانه 

خود را برای مدیریت اقتصاد کنار می گذارد یا خیر. 
اصرار »شی« بر استفاده از قرنطینه های طوالنی مدت برای خالصی 
چین از شر سویه اومیکرون و همچنین حمایت او از جنگ روسیه در 
اوکراین به عنوان تعقیب یک دستور کار ایدئولوژیکی تلقی می شود که 
واقعیت های اقتصادی و ژئوپولیتیکی را نادیده می گیرد. به این شرایط 
می توان سرکوب گروه های فناوری مانند »علی بابا« یک شرکت بزرگ 
تجارت الکترونیک و شرکت های غول پیکر در عرصه دارایی و امالک 
ماننــد »اورگراند« را نیز افزود. این اقدامات نشــان می دهند که چرا 
برخی از بزرگترین گروه های ســرمایه گذاری جهان کیفیت رهبری 

چین را زیر سوال می برند. 
بســیاری از ناظران این اقدامات ایدئولوژیک را مرتبط با زمینه سازی 
چین برای برگزاری نشست کنگره حزب کمونیست می دانند که قرار 
است در فصل پاییز برگزار شود و انتظار می رود در آن به شی پنج سال 
دیگر باقی ماندن در مقام ریاست جمهوری اعطا شود. رویدادهای سال 
۲۰۲۲ میالدی می توانند نحوه نگاه و رویکرد سرمایه گذاران جهانی به 

چین را در سال های آینده شکل دهند. 
در مدت کمی بیش از یک ســال سیاست های شی تاثیری عمیق و 
دردناک بر بازارهای جهانی گذاشته اند. عرضه اولیه عمومی سهام در 

بازارهای هنگ گنگ و نیویورک با ارزش بیش ۲ تریلیون دالر در سال 
جاری تقریبا متوقف شده اســت. به گفته Dealogic یک شرکت 
ارائه دهنده داده، شــرکت های دارایی چین در ســال ۲۰۲۲ میالدی 
تاکنون تنها ۲۸۰ میلیون دالر اوراق قرضه دالری پربازده فروخته اند 

که از ۱۵.۶ میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته کم تر است. 
در چین ارزش دارایی های مالی یوان در اختیار خارجی ها بیش از یک 
تریلیون یوان )۱۵۰ میلیارد دالر( در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ کاهش 
یافت که بزرگترین کاهش تا به امروز محسوب می شود. انستیتو مالی 
بین المللی )iif( یک گروه متشکل از بانکداران در واشنگتن پیش بینی 
می کند که امسال در مجموع ۳۰۰ میلیارد دالر سرمایه از چین خارج 
شود که بیش از ۱۲۹ میلیارد دالر سرمایه خارج شده از چین در سال 

۲۰۲۱ میالدی است. 
پیش از آن، این باور ایجاد شــده بود که ســرمایه گذاری در چین با 
روند بازگشــایی و بازدهی باال ادامه خواهــد یافت و به حفظ ارتباط 
چین با ســرمایه داران قدرتمند غربی کمــک کرد که امیدوار بودند 
ســرمایه گذاری در آن کشور آنان را ثروتمندتر سازد. حتی زمانی که 
روابط بین آمریکا و چین در طول سال های ریاست جمهوری ترامپ 
تیره شد و جنگ تجاری میان دو کشور باعث تضعیف روحیه سرمایه 
گذاران شده بود نیز اجازه مالکیت کامل کسب و کار به خارجی ها در 
چین داده شد و این سیاست نشانه روشنی از آن بود که پکن به دنبال 

تجارت با غرب است. 
در فاصله آغاز سال ۲۰۱۷ میالدی تا پایان سال ۲۰۲۱ میالدی میزان 
دارایی های خارجی نســبت به دارایی های یوان )سهام، اوراق قرضه، 
وام ها و سپرده ها( بیش از سه برابر شد و از حدود ۳ تریلیون یوان به 
۱۰.۸ تریلیون یوان رسید. این شادی از رونق تجارت اکنون به سرعت 

در حال از بین رفتن است. 
بســیاری از ســرمایه گذاران خارجی در ســالیان اخیر نســبت به 
ســرمایه گذاری در چین بسیار مشــتاق بودند و تصمیم گرفتند که 
مخاطرات سرمایه گذاری را نادیده بگیرند. اکنون این سرمایه گذاران 
در حال بیدار شدن هســتند. دیدگاه بسیاری از سرمایه گذاران این 
اســت که اگرچه چیــن هرگز به این اندازه در برابر جریان ســرمایه 
خارجی باز نبوده اما از نظر ایدئولوژیک نیز انعطاف ناپذیرتر شده است. 

حمایت چین از جنگ روســیه در اوکراین بــه نگرانی هایی در مورد 
ادعای این کشور پیرامون تایوان دامن زده مبنی آن که ممکن است 
چین در نهایت با هر وسیله ای و به هر طریقی تایوان را بازپس گیرد. 
نگرانی های ژئوپولیتیکی مانند این موضوع بخشی از ارزیابی مجدد و 
بازنگری ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در چین در میان سرمایه 

گذاران خارجی بوده اند. 
ارزش سهام خارجی در چین در سه ماه نخست سال جاری میالدی 
نزدیک به ۲۰ درصد یا حدود ۷۵۵ میلیارد یوان کاهش یافته اســت. 
شاخص csi ۳۰۰ که یک شاخص کلیدی محسوب می شود بیش از 
۱۷ درصد از ابتدای ســال کاهش یافته است. دارایی های خارجی به 
عنوان سهم بازار سهام چین از حدود ۴.۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ 

میالدی به کمتر از ۴ درصد در ماه مارس سقوط کرد. 
Gavekal یــک گروه تحقیقاتی ارزیابی کــرده که کل دارایی های 

خارجی در ســال جاری تاکنون حدود ۲ درصد کاهش یافته است. 
کاهش نرخ بهره مورد انتظار بانک خلق چین در تاریخ ۲۰ مه می تواند 
مشــوقی برای سرمایه گذاران باشد. با این وجود، چندین مدیر ارشد 
انتظار دارند تا زمانی که شــفافیت بیشــتری در مورد سیاست های 
اقتصادی چین وجود نداشته باشد جریان خروج سرمایه از آن کشور 

ادامه خواهد یافت. 
این روحیه تیره و تار برای گروه کوچک و رو به کاهش تکنوکرات های 
لیبرال چین که هنوز سرســختانه در حال دفاع از چین با درهای باز 

هستند دردناک بوده است. 
دیدگاه بدبینانه این اســت که شــی در مورد مسیری که در دو سال 
گذشــته چین را به آن ســو برده جدی اســت و آینده چین بسیار 
ایدئولوژیک تر خواهد بود. »اس اند پی« یک آژانس رتبه بندی در تاریخ 
۱۹ مه هشــدار داد که شوک های سیاستی به آموزش، مسکن، کار و 

رفاه اجتماعی چین برای سال ها ادامه خواهد یافت. 
سیاســت کووید صفر مدنظر شــی و قرنطینه بی امان شانگهای نیز 
نگرانی هایی را در مورد تصمیمات اتخاذ شــده از سوی رهبری چین 
ایجاد کرده است. برخی از سرمایه گذاران نگران هستند چین روندی 
معکــوس و یک عقب گرد را طی کند. آنان معتقدند ممکن اســت 
سیاست کووید صفر نشانه ای از مبارزه میان جناح های مختلف سیاسی 
در پکن باشد و در نهایت به پیروزی یک جناح بر جناح دیگر منتهی 
شود. در نتیجه، زمانی که سرمایه گذاران می شنوند که در حال کشیده 

شدن به سیاست هستند عصبی می شوند. 
یکی از نتایج محتمل در ماه های آینده اختالف فزاینده بین سرمایه 
گذاران خارج از چین و سرمایه گذاران با دفاتر بزرگ و رو به رشد در 
داخل سرزمین اصلی چین خواهد بود. بسیاری از گروه هایی که ده ها 
سال برای گشایش در سرزمین اصلی چین تالش کرده اند هم چنان 
به استخدام کارکنان بیش تر ادامه می دهند. در مقابل، سرمایه گذارانی 
کــه از طریق هنگ کنگ به ســرزمین اصلی چین دسترســی پیدا 
کرده اند به کاهش ارتباط خود ادامه خواهند داد. پیش بینی می شود 
با ادامه روند فعلی سرمایه گذاری در چین در سال جاری باعث ایجاد 

تفرقه بیش تر شود.

اکونومیست گزارش می دهد

سرمایه گذاران خارجی در حال فرار از چین هستند
ترکیبی از رکود جدی در بازار مسکن و سیاست سازش ناپذیر »شی جین پینگ« برای مقابله با کووید صفر تنها یکی از مشکالت اخیر است 

که مدیران صندوق های خارجی را به این پرسش واداشته است که آیا چین رویکرد عملگرایانه خود را برای مدیریت اقتصاد کنار می گذارد یا خیر
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علی رغم گذشــت حدود شش ماه از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی 
عراق، دولت این کشــور به دلیل اختالفــات میان احزاب مختلف 
تشکیل نشده است و بحران سیاسی درحالی روز به روز پیچیده تر 
می شــود که طی روزهای اخیر سناریوی جدید در محافل سیاسی 
عراق مطرح شده اســت و زمزمه هایی از تمایل برخی احزاب و در 
رأس آن هــا جریان صــدر و هم پیمانان آن بــه انحالل پارلمان و 
برگزاری مجدد انتخابات به عنوان راه حلی برای خروج از بن بست 
سیاسی فعلی به گوش می رســد. به گزارش ایسنا، روزنامه العربی 
الجدید در گزارشی درباره وضعیت بن بست سیاسی در عراق نوشت: 
چند روزی اســت که احزاب سیاســی مختلف عراق با بیانیه ها و 
اظهارات مکرر گزینه انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در 
عراق را به عنوان راه حلی برای مقابله با بحران سیاســی کنونی که 
به زودی وارد هفتمین ماه خود می شود، پیشنهاد می کنند. از زمان 
اعالم نتایج نهایی و رسمی انتخابات عراق در نوامبر ۲۰۲۱ تا کنون 
بحران سیاســی عراق همچنان ادامه دارد و به یکی از طوالنی ترین 
بحران ها در در این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون تبدیل شده است. 

< تشکیل دولت؛ دلیل اصلی بحران سیاسی عراق
بحران سیاسی عراق متمرکز بر تشکیل دولت جدید است، چراکه 
مقتــدی صدر، رهبر جریــان صدر که فراکســیون مطبوعش در 
انتخابات رتبه اول را کسب کرد، همچنان اصرار دارد که یک دولت 
اکثریت ملی را تشکیل دهد و حاضر به بازگشت به نظام »سهمیه 
بندی« نیست. در مقابل چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز بر 
تشــکیل دولت براســاس توافق میان احزاب سیاسی تاکید دارد و 

مخالفت تشکیل دولت توسط هر جریانی به غیر از شیعیان است. 

< گزینه انحالل پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات
طی چند روز گذشــته، مواضع سیاسی مختلفی اتخاذ شده است 
مبنــی بر اینکه انحالل پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات با توجه 
به نگرانی ها از تاثیر بحران سیاسی بر پرونده امنیتی، گزینه ای بهتر 

از ســناریوی هرج و مرج خواهد بود. در همین حال، عالء الرکابی، 
رئیس جنبش »امتداد« اخیرا به خبرگزاری عراق گفت که گزینه 
انحالل پارلمان بار دیگر مطرح شده است؛ چراکه فرصت های تعیین 
شــده در قانون اساسی سپری شده و هیچ نشانه ای از حل و فصل 
بحران کشــور وجود ندارد. همچنین »فائق یزیدی«، عضو اتحادیه 
میهنی کردســتان عراق نیز معتقد اســت: انحالل پارلمان یکی از 
سناریوهای احتمالی برای خروج از بحران سیاسی کشور است. اما 
»محمد عنوز«، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق می گوید که 
انحالل پارلمان نتایج وخامت باری بر اوضاع عراق خواهد داشــت. 
یکی از اعضای جریان صدر که حاضر به افشای نامش نشده است به 
العربی الجدید گفته است؛ انحالل پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات 

بهتر از تشکیل دولتی ناکارآمد است. 
وی همچنین بررسی این گزینه در نشست ها و دیدارهای مختلف و 
به ویژه میان اعضای ائتالف »نجات میهن« )ائتالف سه گانه متشکل 
از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتالف حاکمیت( 

را تایید کرده است. 
این عضو جریان صدر معتقد است که برگزاری مجدد انتخابات به 
نفع احزاب حامی طرح تشــکیل دولت اکثریت و همچنین احزاب 
مدنی و مســتقل اســت. وی ادامه داد: تصمیم انحالل پارلمان به 
دست ائتالف نجات میهن است. ما ۱۸۰ نماینده داریم و زمانی که 
متوجه شویم انحالل پارلمان به نفع عراقی ها است، بدون تردید این 
تصمیم را اتخاذ خواهیم کرد و حتی اگر چارچوب هماهنگی جلسه 
را تحریم کند، در تشــکیل حد نصاب تشــکیل این جلسه مشکل 
نخواهیم داشــت. محمد الصیهود، از رهبران چارچوب هماهنگی 
شــیعیان عراق نیز تایید کرده اســت که زمزمه انحالل پارلمان و 
برگزاری مجدد انتخابات طی روزهای اخیر بیشــتر شــده است و 
در صورت تداوم بحران سیاسی، انحالل پارلمان بهتر از گزینه های 
دیگر خواهد بود اما برگزاری انتخابات جدید با همان کمیســاریای 
انتخابــات و نظارت دولــت کنونی، بی فایده اســت. یک نماینده 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق در پارلمان نیز در گفت وگو با 

العربی الجدید نیز تاکید کرده است که برگزاری مجدد انتخابات باید 
با تغییر کمیســاریای انتخابات و بازنگری در قانون انتخابات همراه 
باشد و اگر پارلمان منحل شود دیگر نمی توان قانون را اصالح کرد 
و ایــن به دان معنا اســت که عراق وارد یک هــرج و مرج بزرگ تر 
خواهد شــد. وی گزارش داد: در پیام های جریان صدر به چارچوب 
هماهنگی به صورت ضمنی به این گزینه اشــاره شــده است و ما 
معتقد هستیم که ملحق شدن جریان به اپوزیسیون بهتر از برگزاری 

مجدد انتخابات است. 

< سازوکار انحالل پارلمان
علی التمیمی، کارشــناس مســائل مربوط به قانون اساسی عراق 
می گوید: طبق ماده ۶۴ قانون اساســی، پارلمان با اکثریت مطلق 
اعضای خود بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر 
و با موافقت رئیس جمهور منحل می شود. وی تصریح کرد: پس از 
انحالل پارلمان، شخص رئیس جمهور خواستار برگزاری انتخابات 
جدید در مدت حداکثر شصت روز پس از انحالل خواهد شد. در این 
حالت، کابینه دولت نیز مستعفی تلقی می شود و به دولت پیشبرد 
امور تبدیل خواهد شد. »احمد الشریفی«، کارشناس مسائل سیاسی 
عراقی نیز در این باره به العربی الجدید گفته اســت: گزینه انحالل 
پارلمان و برگزاری انتخابات جدید دســت کم در جلسات احزاب 
سیاســی که به دنبال راه حل برای بحران کشــور هستند، مطرح 
است و ممکن اســت که برخی از این احزاب خودشان را برای این 
سناریو احتمالی آماده می کنند. وی معتقد است: این گزینه علی رغم 
دشــواری، اما آخرین راه حل خروج از وضعیت بن بست سیاسی در 
عراق است. الشریفی همچنین می گوید: اینکه مقتدی صدر چندین 
بار به این گزینه اشــاره می کند، بیانگر اعتماد باالی وی به پایگاه و 
مقبولیت مردمی اش است، پایگاه مردمی مقتدی صدر از برگزاری 
مجدد انتخابات تاثیر منفی نخواهد پذیرفت و حتی ممکن اســت 
این اتفاق شمار کرسی های در اختیار جریان صدر و هم پیمانانش 

را افزایش دهد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری 
آمریکا درباره تایوان گفت: موضــوع تایوان و اوکراین کامالً متفاوت 
اســت و مقایسه آن ها پوچ است. به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، 
سخنگوی این وزارتخانه در سخنانی مقایسه مسئله تایوان با بحران 
اوکراین رو نادرست و آن را پوچ توصیف کرد. وی گفت: تایوان بخشی 
از خاک چین است و ما به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی 
ما را نمی دهیم. این مقام چینی در ادامه عنوان داشــت: ما از ایاالت 
متحده می خواهیم هنگام صحبت در مورد موضوع تایوان مراقب باشد. 
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین به تهدیدهای شدید اللحن 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا علیه کشورش اشاره کرد و گفت: 

آمریکا می داند که چین قادر به حفاظت از خاک خود اســت. رئیس 
جمهــور آمریکا امروز در توکیو حمایت علنی خود را از تایوان اعالم 
کرد و گفت: »اگر چین به تایوان حمله کند، ایاالت متحده به صورت 
نظامــی در رابطه با این موضوع مداخلــه و از تایوان حمایت خواهد 
کرد.«  بایدن خاطرنشــان کرد که پس از حمله روسیه به اوکراین، 
محافظت از این جزیره )تایوان( مســئولیت »بسیار خطیری« است. 
وی افزود: ما در قبال تایوان متعهد شده ایم. هرگونه زور و اجبار چین 
علیه تایوان نامناســب و ناپسند تلقی خواهد شد. چین با اقدام خود 
کل منطقه را تحت تاثیر قرار و اتفاقی مشابه اوکراین رخ خواهد داد. 
وزارت خارجه تایوان هم در واکنش به این اظهارات گفت: ما به تقویت 

قدرت دفاعی خود و همکاری با بسیاری از کشورها از جمله واشنگتن 
و توکیو برای تامین امنیت مان ادامه خواهیم داد. 

انحالل پارلمان؛ سناریوی احتمالی برای خروج عراق از بن بست سیاسی

چین خطاب به بایدن: مراقب حرف زدنت باش! 

در بحبوحــه »قاطعیــت روزافــزون چین« و 
پیامدهای حمله روسیه به اوکراین، جو بایدن به 
»دوست خوب« خود فومیو کیشیدا اطمینان داد 
کــه ایاالت متحده به طور کامل به دفاع از ژاپن 
متعهد است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به 
ژاپن و دیدار با دیگر رهبران گروه »کواد« )ژاپن، 
هند و استرالیا( بخشی از برنامه های اولین سفر او 
به آســیا محسوب می شود. جو بایدن در ابتدای 
سخنانش با فومیو کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن 
اظهار کرد: »ائتالف آمریکا- ژاپن رکن و پایه ای 
برای صلح و شکوفایی در منطقه هند- آرام بوده 
اســت و ایاالت متحده به طور کامل به دفاع از 
ژاپن متعهد است.« فومیو کیشیدا، نخست وزیر 
ژاپن هم اعالم کرد که ژاپن و ایاالت متحده باید 
جهان را برای اجرای اصل »منطقه باز و آزاد هند 
و اقیانوس آرام« رهبری کنند. شبکه تلویزیونی 
ژاپنی NHK گزارش داد، رئیس جمهور ایاالت 
متحده، نیاز به اصالح شورای امنیت سازمان ملل 
و تمایل ژاپن برای عضویت دائمی در آن را تایید 
کرده است. جو بایدن در بیانیه ای حمایت علنی 
خود را از تایوان اعالم کرد و گفت: »اگر چین به 
تایوان حمله کند، ایاالت متحده به صورت نظامی 
در رابطه با این موضوع مداخله و از تایوان حمایت 
خواهد کرد.« بایدن خاطرنشــان کرد که پس از 
حمله روسیه به اوکراین، محافظت از این جزیره 
)تایوان( مسئولیت »بسیار خطیری« است. وی 
در این کنفرانس خبــری در توکیو افزود: ما در 
قبال تایوان متعهد شده ایم. هرگونه زور و اجبار 
چین علیه تایوان نامناسب و ناپسند تلقی خواهد 
شد. چین با اقدام خود کل منطقه را تحت تاثیر 
قرار و اتفاقی مشــابه اوکرایــن رخ خواهد داد. 
این اظهارات در حالی مطرح شــد که جو بایدن 
درخصوص »قاطعیت فزاینده چین« در منطقه 
نظرات شدید الحنی ارائه کرد و گفت: »امیدوارم 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه بهای 
حمله خود به اوکراین را بپردازد تا به چین نشان 
دهد که درصورت حمله به تایوان، با چه چیزی 
مواجه خواهد شد.« تحت سیاست »چین واحد«، 
ایــاالت متحده، پکن را به عنــوان دولت چین 

می شناسد و روابط دیپلماتیکی با تایوان ندارد. اما 
با این حال آمریکا روابط غیرسمی خود را با تایوان 
از جمله سفارت دوفاکتو در تایپه حفظ می کند. 
آمریکا همچنین تجهیــزات نظامی را به تایوان 
ارســال می کند. وی همچنین قبــل از دیدار با 
نخست وزیر ژاپن، با امپراتور ناروهیتو گفت وگوی 
مختصری را انجام داد و کاخ سفید خبر داد که 
جو بایدن از عــوض تمام مردم آمریکایی با این 
امپراتور سالم و احوالپرسی کرد. انتظار می رود که 
هر دو کشور درخصوص گسترش برنامه ها و توان 
نظامی ژاپن جهت مقابله با »قاطعیت روزافزون 
چین« گفت وگو کنند. گفته شده است که یکی از 
نگرانی های اصلی طی این دیدارها مسئله چین و 
تایوان خواهد بود؛ به خصوص روابط نزدیک چین 
و روســیه نیز از موارد دیگری محسوب می شود 
که »نگرانی ها« را برانگیخته اســت. همچنین، 
کره شمالی و مســائل منطقه ای در دستور کار 
این دیدار خواهد بود. خبرگزاری کیودو گزارش 
داد که مســئله فضا یکــی از حوزه های کلیدی 
درخصوص مشــارکت و همکاری میان این دو 
کشور است. ژاپن برنامه گسترده ای را درخصوص 
هوا و فضا دارد که عمدتا بر توســعه پرتابگرها و 
کاوشگرهای فضایی متمرکز است. اما برای حمل 
فضانوردان خود به فضا به ایاالت متحده و روسیه 
متکی است و خود ژاپن در این خصوص برنامه ای 
ندارد. بــه نقل از خبرگزاری کیــودو، همکاری 
درخصوص مسائل فضایی احتماال یکی دیگر از 
موضوعات دیدار بین جو بایدن و فومیو کیشیدا 
باشد. از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا از توافق تجــاری چندملیتی که 
اکنون به عنوان »توافقنامه جامع برای مشارکت 
ترانس-پاسیفیک« شناخته می شود، کناره گیری 
و زمینه را برای گسترش نفوذ چین فراهم کرد، 
واشنگتن فاقد یک ستون اقتصادی جهت تعامل 
با منطقه هند- اقیانوسیه بوده است. یک منبع 
آگاه گفته اســت: در این دیدار که قرار اســت 
درخصوص این مســائل گفت وگو شود، انتظار 
مــی رود نارندرا مودی، نخســت وزیر هند، جو 
بایدن و فومیو کیشیدا به صورت حضوری و سایر 

رهبران به صورت مجازی شرکت کنند.

پنتاگون اعالم کرد که »هیچ تصمیمی« درخصوص 
اعزام نیروهای ویژه جهت محافظت از سفارت تازه 
بازگشایی شده آمریکا در کی یف اتخاذ نشده است؛ 
این اطالعیه پس از گزارش وال اســتریت ژورنال 
منتشر شده که براساس آن گفته شده بود مقامات 
آمریکایی در حال بررسی مسئله استقرار این نیروها 
هستند. به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال به 
نقل از مقامات آمریکایی نوشــته بود که »حضور 
احتمالی ســربازان آمریکایی صرفا جهت دفاع از 
امنیت سفارت کی یف« خواهد بود اما این برنامه 
هنوز به دست جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
نرسیده است. پنتاگون در بیانیه ای به پایگاه خبری 
هیل عنوان داشت: »ما درخصوص مسائل امنیتی با 

همکاران خود در وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
در تماس مستقیم هستیم. سفارت تازه بازگشایی 
شــده کی یف به فعالیت خــود ادامه می دهد اما 
هیچ گونه تصمیمی درخصوص استقرار نیرو در 
این سفارت اتخاذ نشده است و هیچ پیشنهاداتی 
در این زمینه در حال بحث و گفت وگو نیست.« 
گفته می شود که اگر چنین برنامه ای اجرا شود، 
با وعده جو بایدن مبنی بر اینکه »ایاالت متحده 
هیچ نیرویی را به اوکراین نخواهد فرســتاد«، در 
تضاد خواهد بود. وال استریت ژورنال خاطرنشان 
کرد که در حال حاضر امنیت ســفارت کی یف از 
سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا 

تامین می شود. 

رئیس سابق ستاد مشــترک ارتش آمریکا گفت 
که مقامات واشنگتن باید احتمال اینکه روسیه در 
بحبوحه حمله خود به اوکراین از سالح هسته ای 
اســتفاده کند، در نظر بگیرند. به گزارش ایسنا، 
»مایک مولن«، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش 
آمریکا به برنامه »این هفته« شــبکه ای بی سی 
گفت: واقعا دانســتن این کــه والدیمیر پوتین 
)رئیس جمهوری روسیه( در برهه زمانی مشخص 
به چه فکر می کند، بســیار دشوار است. قطعا او 
دربــاره این صحبت کرده اســت. گمان می کنم 
ما باید اطمینان حاصل کنیم که آن را به عنوان 
یک احتمــال در نظر بگیریم. او بــا بیان اینکه 
امیدوار اســت بازدارندگی موثر باشد، گفت: آن ها 
ویرانگرترین تســلیحاتی که تاکنون روی زمین 
تولید شده اســت، در اختیار دارند. مایک مولن 
گفت: باید یادآوری کنیم که ما به عنوان کشوری 
که در دهه ۱۹۴۰ واقعاً از آن تســلیحات استفاده 

کرد، چقدر آن ها ویرانگر هستند و ما باید هر کاری 
که ممکن اســت انجام دهیم تا مطمئن شویم از 
این تسلیحات استفاده نمی شود. با این حال آن ها 
بخشی از زرادخانه پوتین هستند. او افزود: پوتین به 
خوبی گوشه رینگ افتاده و مشت خورده، بنابراین 
ما باید به طور حتم در نظر داشته باشیم که این 
اقدامی است که ممکن است او انجام دهد. رئیس 
سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که با دیدن 
تالش فنالند و سوئد برای عضویت در ائتالف ناتو، 
آن هــم پس از حفظ چند دهه موضع بی طرفی، 
امیدوار شده است. ژنرال مولن گفت: آنچه درباره 
فنالند و ســوئد بر من روشن شده، این است که 
آن ها بــرای ده ها و ده ها ســال چقدر عمیق به 
وضعیت بی طرفی پایبند بودند و چقدر نگران این 
تهدیدی شده اند که اکنون از جانب پوتین ایجاد 
می شــود. و خیلی به اقدام آن ها امیدوار شدم. با 

دیدن اتحاد ناتو دلگرم شدم. 

بایدن: چین به تایوان حمله کند، مداخله نظامی می کنیم

ستاد کل ارتش روسیه اعالم کرد که کرملین از 
طریق حمالت هوایی و موشکی به بمباران اوکراین 
ادامه می دهد و از قدرت هوایی خود در شرق به 
میزان بیشتری استفاده می کند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از پایگاه »صدای جدید اوکراین«، به گفته 
ســتاد کل ارتش روســیه یک گروه از نیروهای 

روسی در دونباس آماده می شوند تا پیشروی خود 
را به سمت اسلوفیانسک از سر بگیرند. همچنین، 
مسکو ســامانه های سیار موشک های کوتاه-برد 
بالستیک اســکندر-ام )Iskander-M( را در 
منطقه بلگورود روســیه در نزدیکی مرز اوکراین 

مستقر کرده است. 

مشاور رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد، مسکو 
آمــاده ادامه مذاکــرات با اوکراین اســت که با 
»خواست کی یف« متوقف شده است. به گزارش 
ایسنا، والدیمیر مدینسکی، مشاور رئیس جمهوری 
روسیه یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
اوان تــی بالروس )ONT( گفت: ما به نوبه خود 
آماده ادامه گفت وگو هستیم. اما می خواهم تاکید 
کنم که توپ مذاکرات بیشتر برای صلح در زمین 
اوکراین است. توقف مذاکرات، یک ابتکار کامال 
اوکراینی بود. مدینسکی با بیان اینکه پیش نویس 
اســناد باید برای برگزاری چنین نشستی آماده 
شوند، افزود: روسیه هرگز از مذاکرات، از جمله در 
سطح باال، خودداری نکرده است. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه بارها این موضوع را تکرار 
کرده است. مسئله این است که مقدمات جدی 

برای یک جلسه در سطح باال -دیدار بین روسای 
جمهور- الزم اســت. او که مذاکره کننده ارشد 
روسیه در مذاکرات با اوکراین است، توضیح داد: 
سران دو کشور باید برای دستیابی به توافق های 
نهایی و امضای اســناد با یکدیگر مالقات کنند، 
نه صرفــا برای عکس گرفتن. به گفته مشــاور 
پوتین، یک ماه پیش طــرف روس پیش نویس 
یک توافقنامه و تعــدادی از مواضع اصلی آن را 
قبال روی آن ها توافق شده بود، به طرف اوکراینی 
ارجاع داد. مدینسکی گفت: ما می خواستیم کار را 
ادامه دهیم. اما از آن زمان تاکنون، هیچ قصدی 
برای ادامه گفت وگو از ســوی اوکراین ندیده ایم. 
بنابراین، مذاکره کنندگان ما متوقف شدند. به نظر 
می رسد آن ها )اوکراین( اصال عجله ای ندارند. توپ 

در زمین آن هاست.

پنتاگون: تصمیمی درخصوص اعزام نیروهای ویژه به سفارتمان 
در کی یف اتخاذ نشده است

ژنرال مولن: 
آمریکا احتمال استفاده روسیه از سالح اتمی را در نظر بگیرد

ارتش روسیه از استقرار موشک های اسکندر در مرز اوکراین خبر داد

مشاور پوتین: توپ مذاکرات صلح، در زمین اوکراین است


