
 

هربامداد در سراسر کشور

8
قیمت در سراسر کشور  ۵000 تومان 27 شوال 1443   | سال 24 | شماره 6308 29 May 2022 یکشنبه 8 خرداد 1401   | 

ماجرای 
خیابان طالقانی

بازداشت فرد مسلح پس از تیراندازی به ۴ مامور
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ریزش و فروپاشی ساختمان متروپل در آبادان 
و کشته شدن تعدادی و زیرآوار ماندن گروهی 
از مردم، موضوع نظارت بر عملکرد مسئولین 
ناظر بر ساخت و سازها را در دستور کار دولت 
قرار داد، نظارتی که تا قبل از فروپاشی ساختمان 
متروپل به آن توجه نمی شد. آیا تنها متروپل 
آبادان است که ازعدم نظارت رنج می برد؟ نه. 
واقعیت تلخی که باید به آن اذعان داشت دوروبر 
ما هزاران متروپل سربرکشیده اند. مگر خودروئی 
که در ایران تولید می شود چندین مرجع نظارتی 
بر تولید آن نظارت ندارند؟ داغ نزدیک به ۳۰ 
نفری که در فروپاشی متروپل آبادان جان خود 
را از دست دادند تا همیشه ماندگار است. اما 
باید دانســت داغی که هر روزه در جاده های 
کشور در تصادفات رانندگی که ناشی از تولید 
خودروی معیوب است نیز کم نیست. برابر با 
آمارهای موجود از ســال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۹ 
بیش از ۵۰۹ هزار نفر در تصادف های رانندگی 
در جاده های کشور کشته شده اند، به آمار نوروز 
امسال هم توجه کنید: از اول فروردین تا روز 
هفتم فروردین ۵۰۰ نفر کشته شدند. سال گذشته 
نیز تعداد جانباختگان در جاده های کشور در ایام 
نوروز ۱۰۰۰ و ۸۰ نفر اعالم شد. یعنی حدوداً 
روزی ۸۰ نفر در تعطیالت نوروز جان خود را 
از دست دادند. باعث و بانی تلفات جاده ای غیر 
از اتومبیل بی کیفیت، نوع جاده های کشور هم 
هستند. کافی است به جاده های تازه ساخت 

کشور نگاه کنید تا تعجب نمایید. 

متروپل ها 
در گوشه و کنار کشور

نعمت احمدی
حقوقدان

سرمقاله

زان
: می

س از
عک

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

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.
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آواربرداری از متروپل 
سخت تر از پالسکو است

قانون جوان سازی جمعیت نقصی دارد؟ گزارش آفتاب یزد درمورد اخبار منتشر شده 
۳در خصوص رها سازی نوزادان

مصیبت آوار شدن ساختمان متروپل و کشته 
و مفقود شــدن هموطنان عزیزمان، بار دیگر 
مردم را عزادار و جامعه را در بهت و خشــم 

فروبرده است. 
حادثه ی دردناکی که داغ رخدادهای دردناک 
مشابه گذشته مثل »پالسکو« را نیز تازه کرده 

است. 
یکــی از مســائلی که پس از ایــن مصیبت 
دردناک شــاهد آن هستیم، موضوع مرگ یا 
زنده ماندن مالک این ســاختمان اســت که 
روایت های متضاد و ضــد و نقیضی در مورد 

آن به گوش می رسد. 
موجــی که به نظر می رســد هدف اصلی آن 
منحرف کــردن اذهان جامعه از علل اصلی و 

ریشه ی این اتفاق مصیبت بار است. 
وقتی طبق قانون و به طور اخص بر اســاس 
مواد بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، 
ســی و چهار، سی و پنج و تبصره ماده سی و 
یک قانون شــهرداری ها تاکید و تشریح شده 
است که تمام امور ساختن یک بنا از پی سازی 
تا نازک کاری بایــد تحت نظارت کامل فنی 
و تخصصی انجام گرفتــه، نهایتا نیز گزارش 
مبسوطی به شهرداری و نظام مهندسی ارائه 
شود، کدام اراده و دست های پنهان و آشکار 
روالی چنین صریح که در قانون لحاظ شــده 

است را سخره کرده و دور می زند. 
چه کسانی عاملین اصلی چنین مصیبت هایی 
هســتند که مقامــات رســمی و دولتی از 
شهرداری گرفته تا فرمانداری و... در برابرشان 
چنیــن مطیــع، فرمانبردار و خاضــع بوده، 
استاندار را به یک اشــاره برای افتتاح پروژه 

خود فرا می خوانند. 
در واقــع امثــال عبدالباقی، بابــک زنجانی، 
خــاوری و... آخریــن و ضعیف ترین حلقه ی 
زنجیــره ی اتفاقاتــی چنیــن نابهنجــار و 
آسیب رسان هستند که پس از رخ دادن فاجعه 
و به بار آمدن افتضاح نام شان آورده و روی آن 

مانور داده می شود. 
واقعیــت وحشــتناک دیگری کــه مصیبت 
متروپل از آن رخ می نماید پاســخ واقعی به 
این سوال اســت که در حال حاضر چندین 
و چند متروپل دیگر در شهرهای مختلف به 
پشــتیبانی رانت و بی قانونی ها و اعمال نظر 
پدرخوانده هایی که استاندار، فرماندار، شهردار 
و سایر مقامات رسمی در پیشگاه شان در حد 
نوچه های امربر و فرمانبردار هستند، ساخته 

شده و باال رفته است.

مسئله 
»عبدالباقی« نیست

بابک خطی 
طبیب و فعال اجتماعی

یادداشت-۵
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هنــگام بــروز حادثه ســاختمان پالســکو، 
کارشناســان و صاحب نظران هریک نظریات 
متفاوتی ارائــه دادند اما همــه در یک نکته 
متفق بودند که اختالل و ضعف در ســازه های 
ساختمانی باعث سقوط این ساختمان و بروز 
آن حوادث تلخ و دل آزار گشــت. هنگام بروز 
حادثه پالسکو شهروندان، آتش نشانان و افراد 
متعلق به سازمان های امدادی جانانه پای کار 
آمدند و به عنوان یک فریضه اجتماعی به نجات 
زیرآوار ماندگان پرداختند. آن چه که در حادثه 
پالسکو قابل توجه و آمایش می باشد مدیریت 
میدان به صورت متمرکز و متحدالشکل بود. 
حتی اگر شــهروندان و هموطنان برای کمک 
به سانحه به محل حادثه آمده بودند تحت نظر 
و فرمــان مدیریت میدان به یاری رســاندن 
می پرداختند. کمتر کسی بود که خودسرانه به 
عملی دست بزند. در حادثه ساختمان متروپل 
بــا توجه به اخطارها و تذکرات کتبی در مورد 
نقاط و نقایص سازه وعدم توجه سازندگان به 
آن، انتظار می رفت که چنین حادثه تلخی در 
این نقطه کشور اتفاق افتد. با توجه به حضور 
نیروی دریایی و پاالیشــگاه نفت و تجربیات 
گرانقدر اعضای این دو نهاد در مقابله با سوانح 
و حوادث انتظار می رفت که در زمان کوتاهی 
بــه کمک حادثه دیــدگان شــتافته و اجازه 
ندهند این حادثه تلخ طوالنی شــود. در مورد 
حادثه متروپل آبادان دو نکته بســیار مهم و 

حائزاهمیت وجود دارد.

پالسکو و متروپل 
دو حادثه با یک تجربه

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-1

بهار یک شوخی است وقتی ریزگردها اجازه 
نمی دهند پرندگان بــه رویاهایمان راه پیدا 
کنند و رنجی عظیم از خس خس سینه های 

آدم ها ریه های شهر را آزار می دهد.
بهار یک شــوخی است،وقتی مردی مجنون 
روی سخاوت خورشــید حساب نمی کند و 
در روز روشن چهار بی گناه را در شهریار به 
رگبار می بندد و به ضرب گلوله های ســربی 
خاطره ها و خیال ها را به مســلخ می فرستد 
تا بــاور کنیم اینجا آدمیــزاد حالش خوش 
 نیســت و دیگر در چشم های ستاره ها کامل 

نخواهد شد.
بهار یک شــوخی اســت وقتی آنجا در کنار 
اروند، دســتی از زیر خاک بیــرون می آید 
بی آنکه معلوم شــود مال چه کســی است. 
وقتی تار و کمانچه از صــدا افتاده و کوچه 
بــه کوچه مرده می برند تا نخل ها بر ســر و 
صورت خود بکوبند و فالفل و سمبوسه طعم 

مرگ بگیرند.
بهار یک شوخی اســت وقتی گرانی و تورم 
ســگرمه ها را در هم می برد و کاری از دست 
ما و شــما بر نمی آید تا توت فرنگی و آلوچه 
و گیالس به رویاهای کودکانی که دوســت 
دارنــد کودکی کنند و زیــر تگرگ مصیبت 

کمی خوش به حالشان شود راهی نیابند.
بهار یک شوخی است وقتی بی آبی و بی نانی 
و بــی کاری اهل کنایه نیســتند و نم نماِی 
حضور خــرداد را آکنده از تلخی می کنند تا 
به یادمان بیاید روزی روزگاری خرداد یادآور 
رخسار روشن تابستان بود که صدای پایش 
کوچه هــای بهار را پر می کرد و گرمایش در 
نزدیکی همین تنفس بی خــواب زندگی را 

جال می داد.
حاال که بهار یک شوخی است گریزی نداریم 
جز آنکه به دردها لبخند بزنیم و کاری کنیم 
که کلمات از ما حرف شــنوی داشته باشند.
اینطوری می توانیم در اوج مصایب دنیا را به 
خبرهای خــوب پیوند بزنیم و مرهمی برای 

زخم های ناسور خویش پیدا کنیم.
احساس مسافري را دارم

که باید برود
و نمي داند به کجا،

بلیت سفر به ناکجا را
من سال هاست در مشتم مي فشرم...

بهار 
یک شوخی است!

امید مافی
روزنامه نگار

یادداشت-3
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سالهاســت که گروه های شبه نظامی و مسلح زیادی 
در منطقه اقلیم کردستان در حال فعالیت های مخرب 
علیه ایران و کشــورهای منطقه هستند که همگی 
تحت حمایت مســئولین آن اقلیــم و به طور خاص 
 حزب دموکرات کردستان به رهبری خاندان بارزانی 

قرار دارند. 
 هر یک از این گروه ها که شــامل پژاک شاخه ایرانی 
پ. ک. ک، کومله، حزب دموکرات کردســتان ایران، 
حزب آزادی کردســتان )پاک( و... هســتند، کارنامه 

سیاهی در اقدامات ناقض حقوق بشری دارند. 
این گروه ها »اقدامات ناقض حقوق بشری« بسیاری را 

در پرونده و کارنامه عملیاتی خود دارند. 
برخــی موارد نقض حقوق بشــر توســط گروه های 
شبه نظامی و مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق 

به صورت خالصه عبارتند از: 
- نقض حقوق کودکان در قالب اســتفاده از آن ها به 
عنوان نیروی نظامی و آموزش کار با اسلحه )کودک 
سربازی مهمترین مورد نقض این مورد است که ریشه 
آن نیز در فریب و ربایش افراد زیر ۱۸ سال به جهت 

عضویت و تامین نیروی انسانی خود است( 
- نقض حقوق زنان بر خالف شعارهایی که در خصوص 
جایگاه زن در رسانه ها و نشریات خود مطرح می کنند 
)آموزش های سنگین، استفاده از آن ها به عنوان نیروی 
نظامی در نبردهای مختلف خود، اجبار به انجام کارهای 

طاقت فرسا برای زنان( 
- آسیب روحی روانی به خانواده های اعضای خود )اکثر 
خانواده های این اعضا و به خصوص کودک سربازان پس از 
جدا شــدن آن فرد از کانون خانواده دچار آسیب های 
شدید روحی، روانی و جسمی می شوند و موارد بسیاری 

بودند که خانواده های آنان از هم پاشیده شدند.( 
- نادیده گرفتن تعهدات بین المللی با اجرای سیاست 
کودک ســربازی )بر خالف معاهــده بین المللی این 
گروه های شبه نظامی ُکردی در قالب »ژنو کال« این 
موضوع جای رســیدگی و نظارت از ســوی این نهاد 

بین المللی را دارد( 
حال سوال اینجاســت که چرا مجامع حقوق بشری 
چون ســازمان عفو بین الملل، شــورای حقوق بشر 
ســازمان ملل و... نسبت به این موارد توجه و جدیت 

الزم را به خرج نمی دهند؟ 
چرا نهادهای حقوق بشری جهانی از مسئولین اقلیم 
کردســتان عراق نمی خواهند کــه در این خصوص 
پاسخگو باشــند که چرا این حجم از گروه های شبه 
نظامی متعدد ُکردی در اقلیم کردستان حضور دارند 
و مشغول به فعالیت های غیرقانونی و مخرب هستند؟! 
آنطور که برخی از رسانه ها مطرح کرده اند، خانواده های 
ُکرد ایرانی بسیاری هستند که از این سیاست گروه های 
شــبه نظامی ُکردی آسیب دیده اند و فرزندان خود را 
اســیر چنگال این گروه ها یافته اند. بر اساس رویه ای 
غیرانسانی که این گروه ها دارند، خانواده ها هیچ گونه 
حق ارتباط و تماسی با فرزندانشان ندارند و اگر شانس 
با آن ها یار باشــد، چندین سال پس از کشته شدن 
فرزندان خود در این گروه ها، متوجه آن خواهند شد! 

این امیدواری وجود دارد که در وهله اول دولت ایران و 
دستگاه های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه نسبت 
به این امر حساسیت و جدیت داشته باشند و در راستای 
احقاق حقوق شهروندان ایران مناطق غربی و شمال 
غربی کشور اقدامات حقوقی و بین المللی الزم را انجام 
دهند. همچنین آنکه، این انتظار می رود که اصحاب 
رسانه و فضای مجازی نیز، هم داستان با خانواده های 
مورد ظلم واقع شده مناطق ُکردنشین ایران نسبت به 
نقض فاحش و مســتمر حقوق بشر توسط گروه های 
شبه نظامی ُکردی که در اقلیم کردستان عراق مستقر 

هستند، واکنش الزم و جدی داشته باشند.

مسئولین اقلیم کردستان
پاسخگو باشند

فرهاد طالیی

یادداشت-2

بنا به گــزارش روزنامه ایندیپندنــت، بالغ بر 
۲۹۸ میلیون مورد اضطــراب در جهان وجود 
دارد. سازمان بهداشت جهانی در بررسی خود 
از اختالالت روانی گزارش کرده اســت میزان 
اضطراب در جهان به مرز ۴۰ درصد رســیده 
اســت. در این خصوص مدیر بخش بهداشِت 
 )WHO( روان ســازمان جهانــی بهداشــت
نیز گفته اســت: »انزوا، ترس، عدم اطمینان و 
آشفتگی های اقتصادی همه عواملی هستند که 
باعث پریشانی روانی می شوند.« طبق پیش بینی 
این ســازمان، بیماری و بحران هــای روانی در 
جهــان در هفته هــا و ماه های آینــده روندی 
تصاعدی خواهد داشت به همین جهت دولت ها 
بایــد این موضوع را »محور اصلی چالش های« 

خود قرار دهند. 
 )Anxiety Disorders( در تعریف اختالل اضطراب
یــا دلهره؛ گفته می شــود که اختــالل اضطراب 
احساسی ناخوشایند و مبهم از هراس و نگرانی با 
منشا ناشناخته است، که به فرد دست می دهد و 
شــامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی 

فیزیولوژیکی است. 
تحقیقات دانشمندان در زمینه ی بیماری های 
ذهنی نشان داده است که اختالالت اضطراب 
تحت تأثیر مجموعه عواملی همچون تغییرات 
در مغــز و اســترس های محیطی بــه وجود 
می آینــد. اضطــراب در مراحل شــدید باعث 
اختــالل در عملکرد زندگی و فقــدان برنامه 
ریزی و تصمیم گیری درست و نیز باعث کاهش 

پتانسیل حل مسئله در افراد می شود. 
امــروزه درمان و کنترل اضطراب با روشــهای 
ســنتی دمنوش والرین یا پونه و استراتژیهای 
مقابله ای بستن چشم ها و نوشیدن یک لیوان 
آب و یــا تنفس منظــم دیافراگمــی درمان 
نمی شود زیرا حجم رویدادهای غیرقابل کنترل 

و اخبار ناخوشایند بشدت رو به افزایش است. 
از جمله دالیل دیگر اضطراب ها می تواند زمینه 
ژنتیک و یا ریشــه در گذشته داشته باشد و یا 
اینکه در ســابقه خانوادگی دیده شود به طور 
مثال پدر و مادر مضطرب می توانند مســتعد 
ابتــالی فرزندان خــود به اضطراب باشــند 
کودکی که پدر یا مادرش فوبی حشــرات دارد 
به احتمال باال همان فوبیــا را در کودک خود 
ایجاد خواهد کرد همچنین تکرار وقایع استرس 
زا، نگرانی های فکری، تداوم مسائل و چالشهای 
گوناگون در زندگی و ناامیدی و ناتوانی در حل 
مســائل زندگی نیز از دالیل دیگر ابتال به انواع 

اختالالت اضطرابی است. 

در سایه 
اضطراب

فرانک صادقی

یادداشت-4

۶ روز از حادثه آبادان گذشت

محمدعلی بصیری، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با آفتاب یزد:

ایران حق دارد نگران مرزهای شرقی خود باشد
بر اساس قوانین حقوقی و بین المللی، عملیاِت پیشگیرانه می تواند بخشی از واکنش جمهوری اسالمی ایران به مباحثی باشد که مرزها را دچار ناامنی می کند

تیتر

یادداشت ها 

مجید ابهری

پالسکو و متروپل 
دو حادثه با یک تجربه
1

بابک خطی

فرشید محمدی

مسئله 
»عبدالباقی« نیست

ما روی یک دور باطل 
می چرخیم

1

7

فرهاد طالیی

مسئولین اقلیم کردستان
پاسخگو باشند

1

فرانک صادقی

در سایه 
اضطراب

1

امید مافی

بهار 
یک شوخی است!

1

آیا همپیماناِن آسیایی آمریکا، قربانی رویارویی 
پکن - واشنگتن خواهند شد؟!

۴

ادامه در صفحه 7

بازدید رییس کل نیروهای مسلح  
از پایگاه سری  پهپادی ارتش

صفحه7

شرق آسیا
آتش زیر خاکستر

صفحه 2



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

2 خبر  یکشنبه8 خرداد  1401    شماره  6308 
ــلیت حادثه »متروپل«  ــت اهلل جوادی آملی در پیامی ضمن تس آی
ــئول و مردم عادی موظفند  ــت: جامعه اعم از مس آبادان بیان داش
ــه و  ــاس فکر، عقل، درایت، اندیش ــه ما موظفیم که اس یعنی هم
انگیزه را بر اعتقاد صائب و عمل صالح بنیانگذاری کنیم. اینگونه از 
رخداد های تلخ در اثر نبود عقیده صائب و ایمان سالم است. کسی 
ــازد!  ــد و مضطرب فکر می کند، مضطرب می س که لرزان می اندیش
ــی و اندیشه نجومی دارد، فکرش را، فکرتش  آن که انگیزه اختالس
ــت، خواه  ــقوط، بنیانگذاری کرده اس را، فطرتش را بر لبه لرزان س
از مسئولین خواه از مردم! و کسی که باور صحیح، اعتقاد صائب و 

ایمان سالم داشت، او در زمین مستحکم خانه می سازد.
ــوادی آملی بدین  ــن کامل پیام آیت اهلل ج ــفقنا، مت به گزارش ش

شرح است:
أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــه همه تعزیت  ــنگین و غمبار آبادان را ب ــانحه س رخداد تلخ و س
ــی از لرزان بودن بنیان  ــرض میکنیم! اینگونه از حوادث تلخ ناش ع
ــت. جامعه اعم از مسئول و  ــئولین و همچنین مردم اس فکری مس
ــاس فکر، عقل،  مردم عادی موظفاند یعنی همه ما موظفیم که اس
درایت، اندیشه و انگیزه را بر اعتقاد صائب و عمل صالح بنیانگذاری 
ــم. اینگونه از رخداد های تلخ در اثر نبود عقیده صائب و ایمان  کنی

سالم است.
ــی کند، مضطرب  ــد و مضطرب فکر م ــی که لرزان می اندیش  کس
می سازد. آن که انگیزه اختالسی و اندیشه نجومی دارد، فکرش را 
ــقوط، بنیانگذاری کرده است  فکرتش را فطرتش را بر لبه لرزان س
ــئولین خواه از مردم_ و کسی که باور صحیح، اعتقاد  _ خواه از مس

صائب و ایمان سالم داشت، او در زمین مستحکم خانه می سازد.
ــما بنیان فکری و اندیشه و انگیزه را در  ــبحان فرمود ش خدای س
ــازید، به فکر اختالس و چپاول نباشید، به فکر زرق  جای لرزان نس
ــما را میبرد! آن که در لبه رودخانه که  ــید، این ش و برق دنیا نباش
ــازد، غرق خواهد شد؛ فرمود: أَْم َمْن  ــت خانه میس زیرش خالی اس

َس بُْنیانَُه َعلی  َشفا ُجُرٍف هارٍ  ]۱[این اصل اول. أَسَّ
ــالم اهلل علیه( میفرماید:  ــت که امیرالمؤمنین )س اصل دوم آن اس
ــرت در نهج البالغه  ــوا«؛ ]۲[این بیان نورانی حض ــوا تَلَْحُق ُف »تََخفَّ

ــَس بُْنیانَُه َعلی  تَْقوی  من اهلل ]۳[ ــیدن به آن أَ َفَمْن أَسَّ زمینه رس
ــد و عمل صالح داشته باشد  ــت. اگر کسی خواست معتقد باش اس
ــد؛ بار دیگران را به دوش خود نگذارد، بار زائد را  باید سبکبار باش
ــه دوش خود نگذارد، کاری که از او برنمی آید نپذیرد، کاری که  ب

ُفوا تَلَْحُقوا«. مقدور او نیست بر زمین بگذارد؛ فرمود: »تََخفَّ
ــول گرامی )علیه و علی آله  ــت که رس ــوم نمونه عملی اس اصل س
ــاختن دو قبر شرکت کرد؛ یکی مربوط  آالف التحیه و الثناء( در س
به فرزندش یکی در جای دیگر. دستور داد که این قدر بَکنید، این 

طور بَکنید، لحد را این طور بگذارید، مرده را آنچنان بخوابانید.
ــازد هر چند قبر و  ــالم خان های که برای مردم می س فرمودند اس
خانه مرده باشد آن را محکم می سازد! دین برای مرده قبر محکم 
میسازد، قبری که ریزش کند دینی نیست اسالمی نیست؛ فرمود: 
َ یُِحبُّ َعْبداً إَِذا َعِمَل َعَماًل أَْحَکَمه« ]۴[. این پیام دین  ــنَّ اهللَّ »و لَِک
ــتی، محکم بساز؛ معمار هستی، محکم  ــت! فرمود مهندس هس اس
ــاز؛ برای مرده گورَکنی میکنی  ــاز؛ پیمانکار هستی، محکم بس بس

محکم بساز!
ــئول آن  ــن؛ اگر مس ــی ای ــت یعن ــالمی اس ــام، نظام اس ــر نظ اگ
ــان پیغمبر  ــه بی ــن عمل ب ــند، ای ــن نباش ــردم ای ــر م ــد اگ نباش
ــالمی! فرمود:  ــه اس ــت ن ــالممالی اس ــن اس ــت؛ ای ــالم نیس  و اس

َ یُِحبُّ َعْبداً إَِذا َعِمَل َعَماًل أَْحَکَمه«. »و َلِکنَّ اهللَّ
ــم و امیدواریم  ــلیت عرض می کنی ــانحه تلخ را تس مجدداً این س
ــند هم مردم متدین باشند، تا هیچ کسی  ــئولین عاقل باش هم مس
ــه تلخ نبیند و امیدواریم ذات اقدس الهی همه داغدیدگان و   حادث
ــه و با لطف و َکرم خویش مورد  ــن وج مصیبت دیدگان را به احس

عنایت قرار دهد!

  واکنش آیت اهلل جوادی آملی به ریزش ساختمان متروپل

ــرایطی بودیم که کشورمان  ۱۸۱۵- کاش در ش
ــت میزبانی جام ملت های ۲۰۲۳ را به  می توانس

دست می آورد. )۲/۲۴(
ــرات وین دوباره فعال  ــا پرونده مذاک ۱۸۲۱- آی
ــرات و توافق  ــه مذاک ــه ادام ــده؟ می توان ب ش

خوشبین بود؟ )۲/۲۴(
۱۸۳۱- از اینکه در حال حاضر از لحاظ کرونایی 
شهر قرمز و نارنجی نداریم باعث خوشحالی است 
اما رعایت پروتکل ها باید جدی صورت گیرد تا 

در حق یکدیگر اجحاف نکنیم. )۲/۲۴(
ــا وجود  ــت که ب ــی اس ــای دلگرم ۱۸۴۱- ج
مشکالتی که مرم دارند بازار نمایشگاه کتاب داغ 
ــت. مردم کتاب را از سبد خرید خود حذف  اس

نمی کنند. )۲/۲۴(
ــم این خبر چقدر صحت دارد  ۱۸۵۲- نمی دانی
ــده آمریکا اجازه سرمایه گذاری در  که عنوان ش

بخش هایی از سوریه را صادر کرده. )۲/۲۴(
ــنیدیم طالبان در  ۱۹۰۲- در خبری عجیب ش
افغانستان اعالم کرده زنان و مردان خانواده حق 
ندارند در کنار هم در رستوران ها غذا بخورند! در 

مغز این آدم ها چه می گذرد؟ )۲/۲۴(
ــت در حرفی  ــک مقام وزارت بهداش ۱۹۰۷- ی
ــالمتی خود هم که  جالبی گفتند مردم برای س
شده بی دلیل بخندند. به ایشان می گویم با دلیل 
و بی دلیل خندیدن برای ما سخت شده! )۲/۲۴(
ــنیدیم دو کارگر جوان  ــری ش ۱۹۱۰- در خب
یک نانوایی به دالیل نامعلوم اقدام به خودکشی 
کردند. چقدر این خبرهای تلخ آزاردهنده است. 

)۲/۲۴(
ــریعتی  ــار رفتن آقای نجم الدین ش ۱۹۲۰- کن
ــمت خدا در تلویزیون صحت دارد؟  از برنامه س
ایشان یکی از مجریان برتر کشور شناخته شدند. 

)۲/۲۴(
ــت ها در برخی مناطق  ــن فرونشس ۱۹۳۰- ای
ــده خطرناکی  ــران را باید جدی گرفت پدی ته
ــت. باید دید چه می توان برای جلوگیری از  اس

خطرات احتمالی انجام داد؟ )۲/۲۴(
ــگاه علوم پزشکی قم اعالم کرده  ۱۹۴۱- دانش
ــط  ــم کرونا را برای اواس ــر وقوع موج هفت خط
ــتان پیش بینی می کنیم. یعنی احتماال باز  تابس
ــاهد پیک های جدید باشیم؟  ــت ش ممکن اس

)۲/۲۴(
ــی آب اصفهان چقدر  ــوع آلودگ ۱۹۵۲- موض
ــا در این مورد ضد و  ــت دارد. برخی خبره صح

نقیض است. )۲/۲۴(
ــورای شهر می گوید زباله  ۲۰۱۱- یک عضو ش
گردی در اهواز خانوادگی و مافیایی شده. به نظر 
ــد. خیلی هم  که در تهران هم همین حالت باش

تعداد زباله گردها زیاد شده. )۲/۲۴(
۲۰۱۲- آیا قرار است یک گرسنگی احتمالی در 
برخی کشورهای جهان به وجود آید که پوتین 

گفته مقصر آن غرب خواهد بود؟ )۲/۲۴(
۲۰۲۰- رئیس دانشگاه آزاد گفته اند دانشگاه یک 
محیط مشترک زن و مرد است نباید به محیط 

مختلط تبدیل شود. )۲/۲۴(
ــیا  ــن از میزبانی جام ملت های آس ۲۰۲۵- چی
ــرایط کرونایی.  انصراف داد. آن هم به خاطر ش
مدتها چینی ها کرونا را مهار کردند اما دوباره اوج 

گرفت پس مراقب کرونا باشیم. )۲/۲۴(
ــیه  ــای اولیانوف نماینده روس ــن آق ۲۰۳۰- ای
ــن روزها حرف های معقول  ــرات چرا ای در مذاک
می زند؟ چرا توهین می کند؟ چرا رفتار روس ها 

عوض شده؟ )۲/۲۴(
ــه  ــتان یک مدرس ــان در افغانس ۲۰۴۷- طالب
دخترانه را تعطیل می کند بعد شادی می کنند 
ــن رفتارهای  ــد. ای ــی می کنن ــص و پایکوب رق

متحجرانه نگران کننده است. )۲/۲۴(
۲۰۵۰- آمریکا اگر میل به احیای توافق دارد چرا 

دوباره برخی تحریم ها را تمدید کرده؟ )۲/۲۴(
ــجریان  ــل اینکه آقای همایون ش ۲۰۵۳- دلی
ــیما همکاری کند  ــدارد با صدا و س عالقه ای ن
ــان است؟  به خاطر دلخوری های مرحوم پدرش

)۲/۲۴(
۲۱۰۲- از دست اندرکاران سریال جالب و جذاب 
و طنز »خوشنام« که از شبکه یک سیما پخش 

شد تشکر و قدردانی می کنیم. )۲/۲۴(
ــفر انریکه مورا به  ۰۸۱۰- باید دید آیا پس از س
تهران آیا آمریکایی ها نرمش خاصی برای احیای 

توافق نشان می دهند یا خیر؟ )۲/۲۵(
۰۸۴۱- آیا قرار است وزیر آموزش و پرورش به 
ــود؟ کسانی که می گویند  مجلس فرا خوانده ش
از عملکرد او راضی نیستند دلیل نارضایتی شان 

چیست؟ )۲/۲۵(
۰۹۰۵- به نظر روزنامه کیهان و مدیرمسئول آن 
ــغ و گاهی بیش از حد از  با حمایت های بی دری

دولت تبدیل به وکیل الدوله شده است. )۲/۲۵(
ــد ایران و کوبا  ــر امور خارجه گفتن ۰۹۱۵- وزی
باید از تجربیات یکدیگر در بی اثر کردن تحریم ها 
استفاده کنند. آیا کوبا تحریم ها را بی اثر کرده؟ 

)۲/۲۵(
ــده مردم زیاد  ۰۹۲۱- روزنامه کیهان مدعی ش
ــی و اینترنت است باید فضای  سرشان به گوش

مجازی را محدود کرد. )۲/۲۵(
ــل انگلیس و  ــورهایی مث ــرا از کش ۰۹۴۱- چ
ــابق سخنانی درباره واسطه گری  فرانسه مثل س
ــود؟ چرا این  ــنیده نمی ش در مذاکرات وین ش

کشورها در سکوت هستند؟)۲/۲۵(
پیامهای مردمی در صفحات 4-2
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سردار سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح از یک پایگاه 
سری ارتش جمهوری اسالمی ایران بازدید کرد.

ــرد که این پایگاه  یکی از پایگاه های  ــط عمومی ارتش اعالم ک رواب

سری  پهپادی  ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
ــان آخرین توانمندی ها در  ــکر باقری در جری در این بازدید سرلش
ــای نظامی، تهاجمی و دور برد ارتش قرار  حوزه تولید انواع پهپاده

ــدن این پایگاه سری که در عمق صدها متری  گرفت. با عملیاتی ش
زمین طراحی و ساخته شده  جمهوری اسالمی ایران به قدرت برتر 

پهپادی در منطقه تبدیل شده است . 

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در نامه ای به مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بار خواستار واگذاری ۱۵ غرفه اصلی میادین میوه 
و تره بار تهران برای عرضه مستقیم گوشت قرمز شد. به گزارش ایسنا 

ــازمان  ــن نامه مجتبی عالی به ایوب فصاحت - مدیرعامل س در مت
ــت: به دستور وزیر جهادکشاورزی در  میادین میوه وتره بار آمده اس
ــتقیم تولیدات از طریق تشکل های تخصصی به  خصوص توزیع مس

ــت قرمز و حذف دالالن، این اتحادیه در  منظور کاهش قیمت گوش
نظر دارد جهت توزیع گوشت قرمز به صورت مستقیم در پانزده غرفه 
ــازمان میادین میوه و تره بار تهران اقدام کند. لذا  از غرفات اصلی س
خواهشمند است سریعا در خصوص واگذاری غرفات مذکور خارج از 

تشریفات اداری هماهنگی های الزم را مبذول فرمایید.

رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی 
ــت  ــازمان حفاظت محیط زیس تاالب های س
ــت: در حال حاضر ۴۳ درصد از تاالب های  گف
ــدن به منشأ گرد  ــیل تبدیل ش ــور پتانس کش
ــت که اگر  ــار را دارند و این بدان معناس و غب
ــد و نیاز آبی آن  ــرایط تاالب مطلوب نباش ش
ــود، می تواند به کانون جدید گرد و  تأمین نش

غبار در کشور تبدیل شود.
ــدرس طباطبایی  ــنا صدیقه م به گزارش ایس
ــر تامین نیاز  ــارت ب ــن و نظ ــرد: تعیی اظهارک
ــا و رودخانه های  ــتی تاالب ه آبی محیط زیس
ــای حفاظت  ــرای برنامه ه ــور، تهیه و اج کش
ــرای برنامه  ــه و اج ــا، تهی ــای تاالب ه و احی
ــت  ــا با رویکرد زیس ــت جامع تاالب ه مدیری
ــور از اصلی ترین  بومی و پایش تاالب های کش
ــت  ــازمان حفاظت محیط زیس فعالیت های س
برای حفاظت از تاالب ها است.وی عدم تامین 
ــتی تاالب ها و کاهش آب  نیاز آبی محیط زیس

ــه تاالب ها از منابع آب حوضه تاالب،  ورودی ب
تصرفات و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی 
ــترش  ــیه تاالب ها، ورود و گس ــاالب و حاش ت
ــم، ورود  ــی مضر یا مهاج ــای غیر بوم گونه ه
ــیمیایی و  ــک، ش ــای بیولوژی ــواع آالینده ه ان
ــاورزی، شهرها،  ــی از اراضی کش فیزیکی ناش
روستاها و صنایع و رسوبات ناشی از فرسایش 
ــعه ای و  ــه، اجرای طرح های توس خاک حوض
ــیمی،  ــازی، پتروش زیربنایی بزرگ مثل راه س
ــگاه، فرودگاه، خطوط انتقال انرژی در  پاالیش
ــت مالحظات  ــی بدون رعای ــای تاالب حوضه ه
ــه و بیش از  ــتفاده بی روی ــتی، اس محیط زیس
ــکار و  ــد توان تجدیدپذیری تاالب مانند ش ح
ــت علوفه  ــاز و بی رویه و برداش ــد غیر مج صی
ــرات اقلیمی  ــایر محصوالت تاالبی، تغیی و س
ــی را از جمله  ــای قانون ــص و کمبوده و نواق
ــران  ــا در ای ــای تاالب ه ــا و تهدیده  چالش ه

عنوان کرد.

ــد- ۱۹ در  ــری کووی ــه ۱۱۸ همه گی در هفت
کشور، همچنان تعداد شهرهای قرمز و نارنجی 
ــوده و در عین حال رعایت پروتکل های  صفر ب
ــدود ۵۰  ــی مجدد به ح ــا کاهش ــتی ب بهداش
ــنا، بر  ــزارش ایس ــت. به گ ــیده اس درصد رس
ــه رنگ بندی کشور که از  ــاس آخرین نقش اس
ــر شد، همچنان  ــوی وزارت بهداشت منتش س
ــز و نارنجی قرار  ــهری در وضعیت قرم هیچ ش
ــهرهای زرد به  ــدارد. در حال حاضر تعداد ش ن
۲۵۳ شهر و شهرهای آبی به ۱۹۵ شهر رسیده 
ــاس اعالم معاونت بهداشت وزارت  است.بر اس
بهداشت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
ــور در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه  در کش
ــرداد ماه(،  ــت تا ۷ خ ۱۴۰۱ )از ۳۱ اردیبهش
ــر ۵۰.۵۴ درصد بوده  ــان پایین و بالغ ب همچن
ــزان رعایت  ــال میانگین می ــت.در عین ح اس
ــت فردی در اماکن عمومی استان های  بهداش
کشور در بازه زمانی ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد 

ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد بوده است. در 
ــاخص بیشترین میزان رعایت در استان  این ش
ــا ۶۶.۴۲ درصد و کمترین  ــان غربی ب آذربایج
ــران با ۴۶.۹۴  ــتان ته میزان رعایت هم در اس
ــت.همچنین میانگین رعایت  ــوده اس درصد ب
ــور از  ــردی در اماکن عمومی کش ــت ف بهداش
ــت تا ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱، بالغ بر  ۲۱ اردیبهش
۵۵.۸۳ درصد بوده است که سالن های سینما و 
تئاتر با ۹۳.۱۹ درصد بیشترین میزان رعایت و 
مراکز ورزشی با ۴۹.۷۶ درصد کمترین میزان 
ــاخص داشته اند.بنابر اعالم  رعایت را در این ش
وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در 
شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن 
ــتان های کشور از ۲۸ اردیبهشت تا  عمومی اس
ــت  ۴ خرداد ماه بالغ بر ۴۵.۷۱ درصد بوده اس
که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان 
ــزان رعایت  ــد و کمترین می ــا ۶۵.۲۷ درص ب

مربوط به قم با ۳۵.۱۰ درصد بوده است.

 ۴۳ درصد تاالب های کشور 

در معرض تبدیل شدن به منشأ گرد و غبار 
 آمار ۴۵ درصدی استفاده از ماسک 

در کشور

ــه کادراس با اشاره به اینکه زنان بارداری  معاون اجتماعی موسس
ــکالت خاصی  ــتند با مش که به مواد مخدر یا هروئین معتاد هس
ــان نیز وابسته به  ــت کودک ش روبرو خواهند بود، زیرا ممکن اس
ــا »متادون« و  ــود، تفاوت درمان اعتیاد ب ــرف مواد متولد ش مص
ــهرابی در  ــریح کرد.فرزانه س »بوپرنورفین« در زنان باردار را تش
ــیاری از زنان مبتال به  ــاره به اینکه بس ــنا، با اش گفت وگو با ایس
اختالل سوء مصرف مواد همزمان، از سایر اختالالت روانی مانند 
ــج می برند،  ــترس رن ــالل پرخوری و اختالل اس ــردگی، اخت افس
ــتند به  ــر این زنانی که مصرف کننده مواد هس می گوید: عالوه ب
ــالمت روان پس از  ــالالت دیگری مانند س ــور همزمان با اخت ط
ــتند که این  ــت دادن حضانت فرزندان روبرو هس طالق و از دس
ــد. این امر در  ــخت تر می کن ــوارد درمان اعتیاد را برای آنها س م

ــیاری  ــوء مصرف مواد نیز وجود دارد.بس مورد درمان اختالل س
ــتند  ــال به دنبال درمان نیس از زنان باردار یا دارای فرزند خردس
ــی از زنان  ــد. همچنین برخ ــود را زود رها می کنن ــا درمان خ ی
ــا اعتیاد خود را  ــت دادن فرزند معموالً ی ــرس از دس ــه دلیل ت ب
ــان نمی روند.معاون اجتماعی  ــرده یا اصاًل به دنبال درم پنهان ک
ــاره  ــه کادراس در ادامه به درمان اعتیاد در زنان باردار اش موسس
ــواد مخدر یا هروئین  ــد و می گوید: زنان بارداری که به م می کن
ــتند با مشکالت خاصی روبرو خواهند بود، زیرا ممکن  معتاد هس
ــت کودک شان نیز وابسته به مصرف مواد متولد شود. در حال  اس
ــده داروهایی را برای  ــذا و داروی ایاالت متح ــازمان غ حاضر، س
ــت، اما  ــته به مواد مخدر تایید نکرده اس درمان زنان باردار وابس
ــا مراقبت های دوران  ــن همراه ب ــادون یا بوپرنورفی نگهداری مت

ــیاری از  ــارداری و یک برنامه درمان دارویی جامع می تواند بس ب
ــوب مرتبط با اختالل مصرف مواد مخدر درمان  پیامدهای نامطل
ــده را بهبود بخشد.سهرابی یادآور می شود: به طور کلی، قطع  نش
درمان با متادون یا بوپرنورفین برای زنان باردار توصیه نمی شود. 
ــارداری در معرض متادون  ــال، نوزادانی که در دوران ب با این ح
قرار گرفته اند، ممکن است برای عالئم ترک نیاز به درمان داشته 
ــان می دهند که بوپرنورفین دارای  ــند. برخی از مطالعات نش باش
ــوء مصرف مواد  ــبت به متادون در درمان اختالل س مزایایی نس
ــت. نوزادانی که از مادران تحت درمان  مخدر میان زنان باردار اس
با بوپرنورفین به دنیا آمدند، در مقایسه با آنهایی که تحت درمان 
ــتگی کمتری داشتند و مدت  با متادون قرار گرفتند، عالئم وابس

اقامت آنها در بیمارستان نیز کاهش یافت.

ــت که  ــامانه در اختیار متقاضیان یارانه اس ــال حاضر دو س در ح
ــامانه ثبت  باید بدانند هر یک از آن ها کاربرد جداگانه ای دارد؛ س
ــامانه ثبت نام که  ــت و س اعتراض که محدود به گروه خاصی اس

محدودیتی برای ورود ندارد. 
به گزارش ایسنا، فضای یارانه ای از ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری، 
ــد از واریز یارانه  ــت و بع ــاوت و البته پرماجرا پیش رفته اس متف
جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، افراد بسیاری درگیر این جریان 
ــه تا پیش از این، یارانه دریافت می کردند  بوده اند؛ خانوارهایی ک
ــت ماه، یارانه آن ها قطع شد و دیگر، افرادی که از  ولی از اردیبهش
سال ها قبل یارانه آن ها قطع شده و یا اصال در لیست یارانه بگیران 
ــت ماه، ثبت نام از  ــتند. مدتی بعد نیز در ۲۷ اردیبهش قرار نداش

جاماندگان یارانه آغاز شد. 
ــرار گرفته که امور  ــترس مردم ق ــامانه در دس در این میان دو س
یارانه ای خود را در آن انجام دهند که کاربرد متفاوتی از یکدیگر 
ــامانه ثبت اعتراض و درخواست بازبینی و دیگری سامانه  دارد؛ س
ــت که برخی  ــن در حالی اس ــه. ای ــدگان یاران ــام از جامان ثبت ن
متقاضیانی که از قبل یارانه آن ها قطع شده و یا یارانه ای دریافت 
نمی کردند به سامانه ثبت اعتراض وارد شده اند، در حالی که برای 
آن ها چنین کارایی نداشته و فقط باید به سامانه ثبت نام مراجعه 
ــا پیش از این، حدود ۷۸ میلیون  ــت که ت کنند. این در حالی اس
نفر در جمع یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشتند که 
ــتی )ناشی از اصالح  بیش از ۶۰ میلیون نفر از آن ها یارانه معیش
قیمت بنزین( هم دریافت می کردند اما یارانه جدید، شامل حدود 

ــی را وزارت رفاه در قالب دهک دهم  ــد و مابق ۷۲ میلیون نفر ش
ــد؛ به طوری که  ــرد؛ این یارانه برای ۹ دهک پرداخت ش حذف ک
ــه دهک اول هر نفر ۳۰۰ هزار و شش دهک بعدی ۴۰۰  برای س
ــدگان و  ــی از حذف ش ــد، در این میان بخش هزار تومان واریز ش
البته کسانی که دریافت کرده بودند، نسبت به دهک بندی صورت 

گرفته، اعتراض داشتند. 
<فقط کسانی که یارانه می گیرند و یا یارانه آن ها
 از اردیبهشت قطع شده، می توانند اعتراض کنند

بر این اساس سامانه hemayat. mcls. gov. ir از سوی وزارت 
ــت  ــترس قرار گرفت که ورود به آن برای عموم نیس رفاه، در دس
ــبت به ثبت اعتراض و درخواست  بلکه تنها افرادی می توانند نس
ــال یارانه ۴۵ هزار  بازبینی در آن اقدام کنند که تا فروردین امس
ــا ۲۰۵ هزار تومانی را  ــتی ۵۵ ت ــی و یا یارانه معیش و ۵۰۰ تومان
ــته اند، به عبارتی یارانه بگیر  ــت می کردند و یا هر دو را داش دریاف
بوده اند و یارانه مرحله ۱۳۴ )فروردین( را هم دریافت کرده بودند 
ولی دیگر مرحله ۱۳۵ و ۱۳۶ یعنی برای اردیبهشت و خرداد که 

یکجا واریز شد را دریافت نکرده و حذف شدند. 
ــت  ــامانه وارد و درخواس ــرادی می توانند به این س ــن اف همچنی
ــند که حتی یارانه جدید را دریافت کرده اند  ــته باش بازبینی داش
ولی نسبت به دهک بندی انجام شده، معترض هستند. کلیه افراد 
ــد، می توانند با ورود به  ــه دریافتی ندارن ــر و آن هایی ک یارانه بگی
ــامانه hemayat. mcls. gov. ir و یا از طریق شماره  همین س

گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ از وضعیت دهک خود مطلع شوند. 
ــتور رئیس جمهوری برای پیگیری  ــت که با دس این در حالی اس
ــدی یارانه ها تاکنون به  ــازمان هدفمن اعتراض صورت گرفته، س
ــاب افرادی که اعتراض کرده و درخواست بازبینی داشته اند،  حس
ــت تا بعد از  ــدود اس واریز یارانه جدید را انجام داده ولی فعال مس
بررسی و تایید وضعیت آن ها برای دریافت یارانه، در دسترس شان 

قرار گیرد. 
<ثبت نام برای همه کسانی که یارانه نمی گیرند

ــرای ثبت نام از  ــت که ب ــر، my. gov. ir اس ــامانه دیگ ــا س ام
ــئولیت آن بر  ــرار گرفته و مس ــترس ق ــدگان یارانه در دس جامان
ــازمان هدفمندی یارانه ها است. برای ورود به این سامانه  عهده س
ــت یعنی چه  ــروه متقاضی یارانه نیس ــی برای هیچ گ محدودیت
ــانی که  ــده اند و چه کس افرادی که در قالب دهک دهم حذف ش
در سال های گذشته یا اصال در لیست یارانه بگیران نبوده اند و یا 

اینکه قبال حذف و یا انصراف داده بودند. 
ــتناد تبصره ۱۴ قانون بودجه  ــام از جاماندگان یارانه، به اس ثبت ن
ــت متقاضیان بعد از بررسی اولیه  ــود و لیس ــال انجام می ش امس
ــازمان هدفمندی یارانه ها، در اختیار وزارت رفاه جهت  توسط س
پایش نهایی و دهک بندی قرار خواهد گرفت که در صورت تائید 

در لیست یارانه بگیران اضافه خواهند شد. 
 hemayat. mcls. gov. ir برای ثبت درخواست در هر دو سامانه

و همچنین my. gov. ir، فعال محدودیت زمانی وجود ندارد.

 چرا زنان معتاد باردار و دارای فرزند خردسال تمایل کمتری به ترک اعتیاد دارند؟ 

بازدید رییس کل نیروهای مسلح از پایگاه سری پهپادی ارتش 

 درخواست اتحادیه دامداران برای عرضه مستقیم گوشت قرمز در میادین

 یک اشتباه از متقاضیان یارانه
به تفاوت دو سامانه توجه کنید 

 بهداشت

 محیط زیست

 خبر 

 ونزوئال خواستار استفاده 

از تجربیات ایران 
در حوزه ساخت واکسن شد

ــت، درمان و آموزش پزشکی گفت:  وزیر بهداش
ــتفاده از تجربیات ایران در  ونزوئال خواستار اس
حوزه ساخت واکسن شد.به گزارش ایرنا از وبدا، 
بهرام عین اللهی، ضمن ابراز خرسندی از دیداربا 
ــت ونزوئال که  ــاون وزیر بهداش ــر بولو، مع دکت
ــی بین مردم عدالتخواه و انقالبی  نزدیکی خاص
ونزوئال و ایران وجود دارد.وی آمادگی جمهوری 
ــالمی ایران را جهت همکاری در حوزه های  اس
ــور ونزوئال اعالم کرد و گفت: با  ــالمت با کش س
توجه به حوزه های مختلف همکاری بین ایران و 
ونزوئال باید کارگروهی بین ایران و ونزوئال شکل 
ــس از انجام توافقات اولیه، تصمیمات  گیرد و پ
ــد دو وزارت اتخاذ و  ــات ارش ــط مقام الزم توس
ــود.معاون وزیر بهداشت ونزوئال نیز  عملیاتی ش
ــرنگ  قدردانی رئیس جمهور ونزوئال از اهدا س
ــالم کرد و ضمن  ــور را اع ــن به آن کش و واکس
ــت ونزوئال با سفیر  ــاره به دیدار وزیر بهداش اش
ــت ونزوئال  ایران در کاراکاس، گفت: وزیر بهداش
خواستار همکاری وزارت خانه های بهداشت دو 
کشور در حوزه های مختلف سالمت است.دکتر 
ــکاری با وزارت  ــو مهمترین اولویت های هم بول
ــازی،  ــران را در زمینه های داروس ــت ای بهداش
ــرمایه گذاری ایران  تامین مواد اولیه دارویی، س
در حوزه داروسازی و تجهیزات پزشکی ونزوئال 
ــتفاده  ــتار اس اعالم کرد و افزود: ونزوئال خواس
ــن به  ــران در حوزه تولید واکس ــات ای از تجربی
ــور است. عنوان یکی از نیازهای فوری این کش
معاون وزیر بهداشت ونزوئال همچنین خواستار 
ــتاد و  ــگاهی نظیر تبادل اس همکاری های دانش
ــجو وهمکاری در زمینه پزشکی هسته ای  دانش
ــمندان ایرانی برای درمان بیماری  و اعزام دانش

لوسمی به ونزوئال شد.

پلنگ زخمی دنا تلف شد
ــی حفاظت محیط  ــط عموم ــس اداره رواب رئی
زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: قبل از حضور 
مامورین محیط زیست در محل، پلنگ زخمی 
عصبانی به دو کارگر باغ و یک خانواده حمله ور 
ــده بود.به گزارش ایلنا، به نقل از اداره روابط  ش
عمومی حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه 
و بویر احمد، هادی سینایی از تلف شدن پلنگ 
زخمی منطقه گردشگری تنگ مهریان خبر داد 
ــق دارت و بیهوش  ــلیک موف و گفت: پس از ش
کردن پلنگ، متاسفانه به دلیل جراحت ناشی از 
گلوله اسلحه تفنگ از نوع ساچمه زنی که از قبل 
به پلنگ اصابت کرده بود ریکاوری موفقیت آمیز 
ــاعت تالش  نبود و پلنگ پس از نزدیک به ۲ س
غروب دیروز جمعه تلف شد.سینایی به تشریح 
ــح کرد: پس از تماس  موضوع پرداخت و تصری
تلفنی دو نفر از باغداران تنگ مهریان در حاشیه 
ــه و در منتهی الیه مرز منطقه حفاظت  رودخان
ــه یک قالده پلنگ  ــده و آزاد، مبنی بر حمل ش
ــه دو کارگر پاکبان باغ، مامورین یگان  زخمی ب
حفاظت محیط زیست اداره کل و شهرستان با 
تجهیزات کامل بیهوش کننده حیات وحش به 
ــک به محل اعزام شدند.مسئول  همراه دامپزش
باغ گردشگری به مامورین محیط زیست گفت 
ــت بدن دچار  ــه از ناحیه راس ــگ زخمی ک پلن
خونریزی شدید بود به دو کارگر باغ که مشغول 
ــه بودندحمله کرده، اما به دلیل  جمع آوری زبال
ــت به کارگران  ــر و صدا خوشبختانه نتوانس س
آسیبی برساند و پس از ناکامی به سمت پایین 

دره حرکت کرد.

 سازمان ملل:
جهان به اندازه کافی 

برای مقابله با بالیا هزینه نمی کند
ــازمان ملل اعالم کرد: جهان به اندازه کافی  س
ــری از وقوع بالیای طبیعی هزینه  برای جلوگی
ــنا، کشورها در مواجهه  نمی کند.به گزارش ایس
ــیل در آفریقای  ــا فجایع فزاینده جهانی، از س ب
جنوبی گرفته تا موج گرمای بی سابقه در هند و 
برای جلوگیری از وقوع بالیا، هزینه بسیار کمی 
را در نظر می گیرند.مامی میزوتوری، رئیس دفتر 
ــر بالیا گفت: از  ــازمان ملل برای کاهش خط س
ــه موجود در ارتباط با  ۱۳۳ میلیارد دالر بودج
ــال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، تنها چهار  بالیا در س
ــده و مابقی  درصد آن صرف کاهش خطرات ش
ــهای پرهزینه تِر پس از فاجعه  آن صرف واکنش
شده است.وی افزود: این چشم انداز جدید خطر 
بالیاست. ما در یک دنیایی زندگی می کنیم که با 
چند خطر با اثرات ترکیبی مواجه هستیم و باید 
بیشتر در زمینه پیشگیری سرمایه گذاری کنیم.

ــت که کشورها  این کمبود بودجه در زمانی اس
پس از سال ها مبارزه با همه گیری باید با بالیای 
طبیعی و درگیری های ژئوپلیتیکی مقابله کنند. 
کشورهای در حال توسعه بیشترین زیان ناشی 
ــد از تولید  ــزان یک درص ــه به می ــا را ک از بالی
ناخالص داخلی در سال است، متحمل می شوند 
ــتاوردهای  که تهدیدی برای خنثی کردن دس
ــورهای  ــت. این رقم برای کش اقتصادی آنهاس
ــی ۰.۱ -۰.۳ درصد ــه تنهای ــه ب ــعه یافت  توس

 است.

نجومی  اندیشه  و  اختالسی  انگیزه  که  آن   
دارد، فکرش را، فکرتش را، فطرتش را بر لبه 
از  بنیانگذاری کرده است، خواه  لرزان سقوط، 
مسئولین خواه از مردم! و کسی که باور صحیح، 
اعتقاد صائب و ایمان سالم داشت، او در زمین 

مستحکم خانه می سازد
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آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء:رهاسازی نوزادان گرچه پدیده ای جدید نیست 
اما تعدد این اتفاق از میزان تاسف برانگیز بودن آن نمی کاهد. در فاصله کمتر از دو 
ــدند یکی در نازی آباد تهران و دیگری در  هفته، چند نوزاد در میان زباله ها پیدا ش
ــخص نیست والدین شان در چه شرایطی  ــیرخوارگاه آمنه؛ نوزادانی که مش مقابل ش
بوده اند که حاضر بودند چنین وضعیتی را برای فرزندشان رقم بزنند. البته که بیشتر 
ــدند  ــتر خانواده های خود می ماندند و در آن جا بزرگ می ش این نوزادان اگر در بس
ــیم. این اتفاق و ازدیاد این موضوع  ــتیم از آینده آن ها مطمئن باش بازهم نمی توانس
ــتند که همزمان  ــواالت گوناگونی را به وجود می آورد. عده ای بر این اعتقاد هس س
ــترش فقر بسیاری از شهروندان،  ــامانی شرایط اقتصادی در جامعه ما و گس با نابس
رها سازی نوزادان نیز افزایش پیدا کرده است. عده ای دیگر به تصویب قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت اشاره می کنند و معتقد هستند که این قانون شرایط را 
برای گروه های آسیب دیده و در معرض آسیب سخت تر کرده چرا که سقط جنین و 
ــتفاده از لوازم پیشگیری از بارداری با محدودیت های بیشتری مواجه شده است. اس
بر اساس بخشنامه سال گذشته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
ــاده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی  ــتای اجرای م و دارو به معاونان و در راس
ــگیری از بارداری، کار  جمعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقالم مرتبط با پیش
ــتفاده از آن ها در شبکه بهداشتی درمانی  ــتن اقالم پیشگیری و تشویق به اس گذاش
ــکی ممنوع و هر گونه ارائه دارو های جلوگیری  ــگاه های علوم پزش ــته به دانش وابس
ــت و کار گذاشتن اقالم  ــور و شبکه بهداش ــر کش از بارداری در داروخانه های سراس
پیشگیری منوط به تجویز پزشک شد.پیش از تصویب این قانون اقالم پیشگیری از 
ــط خانه های بهداشت یا سمن های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی  بارداری توس
ــیب دیده مانند زنان و مردان  ــار نیازمند و افراد آس به صورت رایگان در اختیار اقش
ــه ناآگاهی و البته  ــت این اقدام و با توجه ب ــرار می گرفت.با ممنوعی ــواب ق کارتن خ
ــان قرار  ــیاری از افرادی که پیش تر این اقالم به صورت رایگان در اختیارش فقر بس
می گرفت تولد نوزادانی که بالفاصله بعد از تولد در خیابان ها رها می شوندیا به دلیل 
فقر و عدم آمادگی خانواده در شرایط بسیار نازل اجتماعی و اقتصادی رشد کرده و 
به سرنوشتی نامعلوم دچار می شوند کم نیست.در خصوص شرایط اقتصادی جامعه 
و باال بودن نرخ تورم نیز به نظر می رسد ارائه جزئیات مختلف تکرار مکررات باشند. 
ــرایط اقتصادی به گونه ای است که بسیاری از مردم دچار درد  امروز در جامعه ما ش
ــت. در هر صورت  ــده اند و فرزندآوری برای آنان به منزله افزایش این درد اس نان ش
این اتفاق و رها شدن نوزادان در خیابان ها و سطل های آشغال بسیار هولناک و غم انگیز 

است و باید هر چه زودتر دولت و مسئولین در این زمینه کاری انجام دهند. 
<پیامدهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

دکتر محمدرضا محبوب فر کارشناس حوزه سالمت و بحران های محیطی و پژوهشگر 
ــال ۱۳۹۹ همزمان با گرانی هایی  ــعه به رویداد۲۴ می گوید: از س برنامه ریزی و توس
ــیاری از  ــتور کار مردم و بس ــد، ازدواج و فرزندآوری از دس ــور ایجاد ش که در کش
ــاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی  ــت.او با اش ــده اس زوج ها خارج ش
ــور عنوان می کند:  ــالمندی در کش ــت به دلیل کاهش جمعیت و افزایش س جمعی
ــتوری و با در نظرگرفتن مشوق های مالی  تصویب کنندگان این قانون به صورت دس
ــبیه به توهم و خیال بود  ــه با توجه به هزینه های روزافزون خانواده های ایرانی ش ک
ــته، اما به  ــتاوردی نداش ــتند. این قانون تا کنون هیچ دس به دنبال فرزندآوری هس
افزایش ازدواج های صوری و ازدواج برای کسب وام ازدواج و طالق بعد از آن منجر 
شده است.به گفته محبوب فر این طرح محدودیت های بیشتری را بر حقوق سالمت 
ــت. حقوق سالمت جنسی و باروری  ــی و باروری زنان و مردان ایجاد کرده اس جنس
به معنای دسترسی ارزان و فراوان به لوازم پیشگیری از بارداری و اطالعات جنسی 
است که این طرح این حقوق را سلب کرد است. این طرح تاثیری بسیار منفی را بر 
حقوق زنان اعمال کرده است.مهم ترین دستاورد این قانون افزایش سقط جنین در 

کشور است موضوعی که محبوب فر بر آن تاکید کرده و ادامه می دهد: طرح جوانی 
ــده است،  ــهیل ازدواج جوانان و ارتقا کیفیت زندگی مردم نش جمعیت منجر به تس
زیرا مسئوالن برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری باید رفاه را برای مردم ایجاد کنند. 
ــوق واقعی برای فرزندآوری وجود ندارد و افرادی که به  در حال حاضر هیچ گونه مش
امید این مشوق ها اقدام به فرزندآوری کنند در هزینه های تولد و پرورش فرزند خود 

می مانند و در نهایت اقدام به سقط جنین می کنند.
<افزایش رها شدن نوزادان

ــود که براساس آمار هایی که از مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی  او مدعی می ش
ــت، طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵ هزار نوزاد در سراسر  و... در اختیارش قرار گرفته اس
ــت؛ یعنی روزانه ۵۰۰ جنین تازه متولد شده.محبوب فر سونامی  کشور رها شده اس
ــته و می افزاید:  ــال اخیر را در افزایش این آمار موثر دانس ــه س قیمت ها طی دو، س
ــتای افزایش جمعیت صورت می گیرد متاسفانه شاهد  برخالف اقداماتی که در راس
ــه کرد مادری  ــد به این نکته توج ــتیم. در واقع بای ــقط جنین نیس کاهش آمار س
ــه درجه ای از فقر و  ــدی را در بطن خود پرورش می دهد باید به چ ــه ماه ها فرزن ک
فالکت رسیده باشد که جگرگوشه خود را با همان بندناف در خیابان رها می کندیا 
ــقط جنین می رود. به گفته او درحال حاضر تعداد افرادی که در  اینکه به دنبال س
ــهر زندگی کرده و به دلیل فشار اقتصادی  ــکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ش س

ــالمت روانی و جسمی  ــاکن غیربهداشتی با آثار سوء برس ــمت زندگی در مس به س
ــت.در شرایطی که در تهران و سایر شهر های بزرگ کشور  می روند رو به افزایش اس
خط فقر مسکن به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده است، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور 
ــده اند. از طرف دیگر با توجه به گرانی های اخیر تحت  ــین یا بدمسکن ش حاشیه نش
عنوان آزادسازی قیمت ها و حذف سوبسید موادغذایی ۸۶ درصد درآمد یک خانواده 
ــور نیز  ــود. ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کش ــرف تامین مواد غذایی می ش ــره ص ۴ نف
اجاره نشین هستند که ۵۰ درصد درآمدشان صرف تامین مسکن می شود. در نتیجه 
ــح باقی نمی ماند. در نتیجه می توان  ــت و درمان و تفری چیزی برای آموزش، بهداش
گفت وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس این ۴۰ میلیون نفر خارج شده است.

<رها شدن 5 هزار نوزاد در ایران صحت ندارد
ــت که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره  این در حالیس
رها شدن ۵ هزار نوزاد در ۱۰ روز اخیر در سراسر ایران گفت: خبر رها شدن ۵ هزار 
ــر کشور صحت ندارد.ابوحمزه گفت: این آمار یعنی  نوزاد در ۱۰ روز اخیر در سراس

سهم زیادی از متولدین ما باید در کنار خیابان رها شوند که اصال اینطور نیست.
<سال گذشته ۶۱ نوزاد در نزدیکی شیرخوارگاه ها »رها« شدند

ــور با اشاره به آمار ۳۰ هزار  ــوی دیگر، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کش از س
خانواده متقاضی فرزندخواندگی گفت: سال گذشته ۶۱ نوزاد توسط والدین زیستی 
خود در سطح شهر باالخص جوار شیرخوارگاه ها رها شده اند.به گزارش ایسنا، محمد 
نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۶۱ نوزاد سال گذشته 
توسط والدین زیستی خود در سطح شهر باالخص جوار شیرخوارگاه ها رها شده اند، 
ــبب  ــتند اما به س ــاالنه خانواده های فراوانی متقاضی فرزندخواندگی هس ــت: س گف
ــال ها در صف انتظار باقی می مانند.به  ــت در کشور، س کمبود کودکان فاقد سرپرس
ــتی کشور، معاون اجتماعی  ــازمان بهزیس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل س
سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار خانواده متقاضی 
ــامانه ملی فرزندخواندگی ثبت نام کردند که پرونده ۱۷ هزار خانواده تکمیل و  در س

منتظر پذیرش کودک هستند.
<زایمان در فضای غیر بهداشتی 

ــناس اجتماعی در خصوص موضوع  ــناس و روانش ــریفی یزدی جامعه ش علیرضا ش
ــده به  ــر ش ــته منتش ــازی نوزادان و جنین و اخباری که طی روزهای گذش رهاس
ــه فقط در ایران بلکه  ــازی نوزادان ن ــاب یزد گفت:»طبیعتا یکی از عوامل رها س آفت
ــت که خانواده به لحاظ اقتصادی احساس می کند  ــور های دیگر هم این اس در کش
ــد. گروهی به این  ــدارد و فرزند خود را رها می کنن ــداری از بچه را ن ــه توان نگه ک
ــرایط  ــوند که برای این بچه ش امید فرزند خود را رها می کنند که دیگرانی پیدا ش
مناسبی را فراهم کنند. عمدتا این اتفاق در خانواده های فقیر و یا پر جمعیت اتفاق 
ــروع است.یعنی برخی از این نوزادان از  می افتد. یک دلیل دیگر موضوع روابط نامش
ــت می آیند که شاید اصال پدر فرزند مشخص نباشد.یک دلیل دیگر  روابطی به دس
ــد برای ما قابل حدس  ــان نداده باش که به نظر من اگر االن هم خیلی خودش را نش
ــال های آینده افزایش پیدا خواهد کرد موضوع  ــت که در ماه ها و س و پیش بینی اس
سقط جنین است. با این قوانین جدید افراد ناچار می شوند که فرزند خود را کامال به 
صورت سنتی در فضاهای غیر بهداشتی به دنیا آورند و بعد فرزند خود را رها کنند.
ــئله  ــرایط نقش دارد. در خصوص مس پس تمام این موارد در به وجود آمدن این ش
ــتر خانواده به دنیا می آید ولی خانواده توانایی تامین زندگی او  اقتصادی فرد در بس
ــائل مربوط به روابط نامشروع و بحث پیشگیری ها  را ندارد لذا او را رها می کند. مس
نیز تاثیر گذار است زیرا قاعدتا فرزندآوری ناخواسته افزایش پیدا می کند و به همین 
ــقط جنین های غیر قانونی و رها سازی  ــیم که آمار س ــته باش میزان باید انتظار داش

نوزادان نیز افزایش پیدا کند. «
<کوتاه تر کردن پروسه کارهای تشریفاتی 

ــازی جمعیت پیامد های منفی بلند  ــناس ادامه داد:» به هر قیمتی جوانس این کارش
ــت در گام اول باید  ــت. دول ــدت فردی، خانوادگی و اجتماعی در پی خواهد داش م
ــا از این اتفاق پیشگیری کند. دولت باید  ــته باشد که اساس به این بخش توجه داش
ــد که این اتفاقات به این شکل  ــته باش ابتدا در قوانین و قواعد یک تجدید نظر داش
ــد. در مورد فرزندانی که رها می شوند نیز کار دولت مشخص  به حداقل ممکن برس
ــت. بخش بزرگی ازجامعه ما کسانی هستند که خواهان فرزندخواندگی هستند. اس
ــریع این  ــت و پا گیر مبارزه کند و س ــد و قوانین دس ــتم بتواند با  قواع ــر سیس اگ
ــپارد و نظارت داشته باشد و در  ــده بس ــناخته ش نوزادان را به خانواده های امن و ش
ــیاری از این آسیب ها  این زمینه کمک اقتصادی هم بکند یقینا می تواند جلوی بس
ــی که به خودش  ــرایط خوبی را برای این بچه ها فراهم کند. زیرا کس را بگیرد و ش
ــخصیت دارد.این افراد دچار  ــد یقینا اختالل ش ــازه می دهد فرزندش را رها کن اج
ــود  ــت آن ها بزرگ ش ــت اگر نوزادی زیر دس ــتند که معلوم اس انواع اختالالت هس
ــود این نوزادان است که از والد  ــکل پیدا خواهد کرد و شاید از یک طرف به س مش
بیولوژیک خود جدا شوند و در بستر یک خانواده با شرایط بهتری قرار بگیرند. دولت 
ــد که پروسه کارهای تشریفاتی ای که بهزیستی  باید در این زمینه نقش آفرین باش
ــن زمینه بی دقتی  ــه به این قیمت که در ای ــد را کوتاه تر کند البته ن ــام می ده  انج

صورت بگیرد.«

 گزارش آفتاب یزد درمورد اخبار منتشر شده در خصوص رها سازی نوزادان

قانون جوان سازی جمعیت نقصی دارد؟ 

 علیرضا شریفی یزدی: اگر سیستم بتواند با قواعد 
و قوانین دس�ت و پا گیر مبارزه کند و س�ریع این 
ن�وزادان را ب�ه خانواده های امن و ش�ناخته ش�ده 
بس�پارد و نظارت داش�ته باش�د و در ای�ن زمینه 

کمک اقتصادی هم بکند یقینا می تواند جلوی بسیاری از این 
آس�یب ها را بگیرد و ش�رایط خوبی را برای این بچه ها فراهم 
کند. زیرا کس�ی که به خودش اجازه می دهد فرزندش را رها 
کند یقینا اختالل شخصیت دارد.این افراد دچار انواع اختالالت 
هس�تند که معلوم اس�ت اگر نوزادی زیر دست آن ها بزرگ 
شود مشکل پیدا خواهد کرد و شاید از یک طرف به سود این 
نوزادان است که از والد بیولوژیک خود جدا شوند و در بستر 
یک خانواده با ش�رایط بهتری قرار بگیرند. دولت باید در این 
زمینه نقش آفرین باشد که پروسه کارهای تشریفاتی ای که 
بهزیستی انجام می دهد را کوتاه تر کند البته نه به این قیمت 

که در این زمینه بی دقتی صورت بگیرد

عملکرد عجیب داوطلبان کنکور به روایت آمار درصدهای صفر و منفی
عملکرد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ نشان می دهد عملکرد دانش آموزان 
در کنکور نیز با ضعف های بسیاری همراه است.به گزارش تسنیم؛ افت تحصیلی 
ــور را به وضوح می توان از  دانش آموزان و ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش کش
عملکرد آنها در آزمون های بین المللی، نتایج امتحانات نهایی و نتایج نهایی کنکور 
مشاهده کرد.آنچه در این میان بیشتر از هر موضوع دیگری محل توجه است، 
شفاف نبودن نظام آموزش و پرورش کشور و عدم ارائه آمار و اطالعات دقیق از 
وضعیت عملکرد دانش  آموزان ایرانی به ویژه نتایج امتحانات نهایی، وضعیت ترک 
تحصیل و... است.در حالی که در دوره متوسطه دوم تمام توان آموزش و پرورش 
ــده است اما تحلیل نتایج کنکور می تواند  و مدارس معطوف به مقوله کنکور ش
وضعیت دقیق تری را از افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان نمایش دهد و درصد 
قابل توجهی از داوطلبان عملکرد قابل قبولی ندارند و درصد صفر یا منفی کسب 
می کنند.تحلیل نتایج کنکور ۱۴۰۰ در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، ریاضی و 

علوم تجربی وضعیت را نمایان تر می کند.
=علوم ریاضی

ادبیات: ۳۳۲۶۷ نفر معادل ۲۶ درصد داوطلبان. میانگین نمره درس ادبیات: ۱۱.۵
معارف: ۲۵۰۵۸ نفر معادل حدود ۲۰ درصد داوطلبان. میانگین نمره درس معارف: ۱۸

ــد داوطلبان. میانگین نمره درس  ــی: ۶۲۳۹۴ نفر معادل ۴۹ درص زبان انگلیس
انگلیسی: ۱۴

عربی: ۲۱۲۶۸ نفر معادل ۱۶ درصد داوطلبان. میانگین نمره درس عربی: ۱۷
=علوم تجربی

میانگین نمره درس ادبیات: ۱۲.۴
میانگین نمره درس عربی: ۱۸.۸
میانگین نمره درس معارف: ۲۱
میانگین نمره درس زبان: ۱۴.۱

در درس زبان عمومی ۴۴.۲۷ درصد داوطلبان درصد منفی کسب کرده اند.
=گروه علوم انسانی

ادبیات: ۱۲۴۳۷۲ نفر معادل ۳۷ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین 
ــی: ۸۸۶۸۴ نفر معادل ۲۶ درصد داوطلبان صفر یا درصد  نمره درس: ۶.۸ عرب
منفی. میانگین نمره درس: ۱۱.۲ معارف: ۸۱۹۷۰ نفر معادل ۲۴ داوطلبان صفر 
یا درصد منفی. میانگین نمره درس: ۱۵.۵زبان عمومی: ۲۲۳۵۵۸ نفر معادل ۶۷ 

درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین نمره درس: ۴.۴
وضعیت درصد صفر و منفی داوطلبان در دروس تخصصی

=ریاضی

ریاضی: ۵۳۳۸۱ نفر معادل ۴۲ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین 
نمره درس:۳.۹

فیزیک: ۷۰۶۹۹ نفر معادل ۵۵ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین 
نمره درس: ۴.۱

شیمی: ۶۵۲۹۱ نفر معادل ۵۱ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین 
نمره درس: ۴.۴

=تجربی
۲۶۱ هزارو ۴۰۳ داوطلب یعنی بیش از ۵۳ درصد داوطلبان گروه تجربی حتی به یک 
سوال ریاضی پاسخ صحیح نداده اند و صفر درصد زده اند همچنین ۹۱ هزار و ۶۷۵ 

داوطلب یعنی حدود ۱۹ درصد داوطلبان در این درس درصد منفی کسب کردند.
میانگین نمره درس زمین شناسی: ۲.۲

میانگین نمره درس ریاضی: ۲.۷
میانگین نمره درس زیست: ۷.۶
میانگین نمره درس فیزیک: ۴.۶
میانگین نمره درس شیمی: ۵.۵

=علوم انسانی

ریاضی: ۲۵۱۱۰۵ نفر معادل ۷۵ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین 
نمره درس: ۱.۵

اقتصاد: ۱۲۰۷۱۰ نفر معادل ۳۶ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. میانگین 
نمره درس: ۱۸.۳

ادبیات فارسی تخصصی: ۱۰۱۷۴۰ نفر معادل ۳۰ درصد داوطلبان صفر یا درصد 
منفی. میانگین نمره درس: ۱۰.۲

ــی: ۱۲۵۸۳۱ نفر معادل ۳۷ درصد داوطلبان صفر یا درصد  زبان عربی تخصص
منفی. میانگین نمره درس: ۹.۶

تاریخ و جغرافیا: ۱۲۳۶۵۸ نفر معادل ۳۷ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. 
میانگین نمره درس: ۵.۴

علوم اجتماعی: ۱۳۳۸۰۹ نفر معادل ۴۰ درصد داوطلبان صفر یا درصد منفی. 
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نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در یادداشـتی با اشـاره به خبر مرتبط با یک نوزاد رها شـده در سطل زباله به بررسی برخی جنبه های این رویداد 
پرداخته و با تاکید بر حقوق کودکان تصریح کرده که باید فرزندآوری به مثابه یک امر به ذاته ارزشـی در جامعه انسـانی و در عین حال راهبردی در چارچوب 
سیاست های جمعیتی، با نظرداشِت اقتضائات حمایتی خاص در همه ساحت ها توأم با مساعدت های قانونی، اجرایی و نظارتی، مد نظر باشد تا غایت مقدس حفظ 
کرامت انسـانی کودکان و خانواده ها محقق شـود.به گزارش ایسـنا، محمود عباسی در این نوشتار با اشاره به اینکه »انتشار تصاویر دلخراش و پرالتهاب نوازدی 
رها شده در زباله دانی، تألم و تأثر عمیق هربیننده ای را برانگیخت تا ناباورانه نظاره گر ناهنجاری دهشتناکی در جامعه باشیم که به اعتقاد وی زیر هجمه سنگین 
بی اخالقی ها و رسـوب سـرمایه های فرهنگی و شـکاف نیروهای اجتماعی، بیرون خزیده و تابلوی کرامت انسانی را این چنین در برابر افکار عمومی مخدوش و 
مشـوه می کند، آورده اسـت: »این واقعه تلخ به رغم آن که خوشبختانه با لطف و توجه الهی و آگاهی شهروندان مسئولیت پذیر که مستحکم ترین، مهمترین و 
آخرین دژ زیسـت اخالقی و کرامت دار در هر نظام اجتماعی به شـمار می روند، پایانی التیام بخش داشت و نجات این نوزاد و رسیدن او به جایگاه امن، تسکینی 
بر جراحت اندیشه دغدغه مندان اخالق و فرهنگ این مرز و بوم شد، لیکن همچنان زنگ هشدار افزایش مخاطرات این چنینی و لزوم آگاهی بخشی و حمایت 
مضاعف اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی از خانواده ها و به ویژه افرادی را که به  هر طریق در جایگاه مادری قرار می گیرند برای مسئوالن و نهادها و کنشگران 
حوزه های مربوطه به صدا درآورد.«عباسـی در ادامه این یادداشـت با اشـاره به اینکه کودکان، مرکز ثقل کرامت بشری هسـتند و لذا، اولویت بی چون و چرای 
نظام های اجتماعی باید کیفیت زیسـت آنان باشـد، آورده اسـت: »قرار گرفتن نوزاد انسانی در چنین شـرایطی توأم با بازتاب آن در رسانه ها، عالوه بر ارتکاب 
خشـونت و نقض حق حیات، تخدیش شـخصیت و کرامت او و زمینه اضطراب و سـرافکندگی اجتماعی و زمزمه نوعی رواداری قبیح اخالقی در جامعه اسـت. 
امروزه، جسم و جان، روح و روان، و شخصیت کودکان، نبض حیاتی و از حوزه های دفاع تمام قِد ناوگان حقوق بشری به حساب می آید.وی در پایان تاکید کرده 
اسـت: » الزم اسـت تا فرزندآوری به مثابه یک امر به ذاته ارزشـی در جامعه انسـانی و در عین حال راهبردی در چارچوب سیاست های جمعیتی، با نظرداشِت 
اقتضائات حمایتی خاصه در سـاحت های اقتصادی، فرهنگی و اخالقی توأم با مسـاعدت های قانونی، اجرایی و نظارتی، مطمح نظر باشـد تا غایت مقدس حفظ 

کرامت انسانی کودکان و خانواده ها در رأس هرم برنامه های کالن بنشیند.«

| سر راه گذاشتن نوزادان، نقض حق حیات

کشف جسد پسر 17 ساله و 
مرد جوان در غار اسکندر

ــخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت ۲  س
کوهنورد در غار »اسکندر« واقع در سه راهی اهر 
خبر داد.به گزارش رکنا، وحید شادی نیا  در یک 
گفتگوی خبری افزود: شامگاه دیروز جمعه پس 
از تماس تلفنی با اورژانس مبنی بر گرفتار شدن 
ــکندر، بالفاصله عوامل  ــورد در غار اس ۲ کوهن
ــدند.وی افزود:  اورژانس به محل حادثه اعزام ش
جسد مرد ۴۰ ساله و پس از ساعاتی جسد پسر 
ــار پیدا و به بیرون منتقل  ــاله از داخل غ ۱۷ س
شد.غار »اسکندر« روستای سعید آباد در فاصله 
۳۰ کیلومتری تبریز در استان آذربایجان شرقی 
قرار دارد؛ این غار شامل هفت تاالر می باشد که 
تنها ۲ تاالر آن قابل دسترسی است و علت آن 
هم ریزش سنگ های درون غار می باشد.عرض 
دهانه این غار حدود پنج متر و دیواره های داخل 
آن دارای استالکتیت های جالب توجهی است؛ 
روستای سعید آباد در نزدیکی تبریز واقع شده و 
از توابع شهرستان بستان آباد استان آذربایجان 
ــد.درون این غار تاالری نسبتا  ــرقی می باش ش
بزرگ وجود دارد و در انتهای غار داالنی تاریک 
ــرد از نزدیکی آن  ــود دارد که بوی گاز گوگ وج

قابل استشمام است.

جزئیات شهادت
 دو محیط بان در استان فارس 
ــت کشور با  فرمانده یگان حفاظت محیط زیس
ــهادت رساندن  تاکید بر این که مظنونین به ش
ــط بان در  ــان و یک همیار محی ــک محیط ب ی
ــتان فارس تحت تعقیب هستند، به تشریح  اس
ــکارچی با یک نیروی  جزئیات از درگیری دو ش
محیط بانی و دو همیار محیط بانی در پناهگاه 
ــتان بوانات استان  حیات وحش دره باغ شهرس
ــته پرداخت.به گزارش  فارس در عصر روز گذش
ــکارچی مسلح با نیروهای  رکنا، درگیری دو ش
ــاران محیط بان در پناهگاه  محیط بانی و همی
حیات وحش دره باغ در شهرستان بوانات استان 
ــهادت یک محیط بان و یک  فارس منجر به ش
ــدن یک همیار  ــار محیط بان و زخمی ش همی
محیط بان دیگر شد.سرهنگ جمشید محبت 
ــت  ــی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیس خان
ــه گفت: روز  ــاره جزئیات این حادث ــور درب کش
جمعه ساعت ۱۸:۴۰ محیط بان محمد فرهمند 
به همراه دو همیار محیط بان یعنی آقایان رضا 
بهرامپور و علی اسدی مشغول گشت و پایش در 
ــمال استان  پناهگاه حیات وحش دره باغ در ش
فارس بودند که از فاصله دور با دو شکارچی که 
مشغول شکار قوچ بودند، مواجه می شوند. محیط 
بان فرهمند بالفاصله از طریق بی سیم موضوع را 
به رئیس اداره محیط زیست شهرستان بوانات 
ــیدن  ــفانه پیش از رس اطالع می دهد، اما متاس
ــکارچیان به طرف محیط  نیروهای کمکی، ش
ــلیک می کنند. بان ما و همیاران محیط بان ش
ــزود: با وجود این که محیط بان فرهمند  وی اف
دستور ایست صادر می کند، اما شکارچیان بدون 
توجه به این دستور از فاصله دور اقدام به شلیک 
ــتقیم به نیروهای محیط بانی می کنند که  مس
ــهادت محیط بان فرهمند و  این اقدام باعث ش
ــود. همچنین  همیار محیط بان بهرامپور می ش
ــز در این حادثه از  ــدی نی همیار محیط بان اس
ناحیه گلوله می خورد، اما خوشبختانه هم اکنون 
ــدی در بیمارستان آباده بستری است  آقای اس
و وضعیت مناسبی دارد.فرمانده یگان حفاظت 
ــه داد: هنوز هیچ  ــور ادام ــت کش محیط زیس
ــتگیر نشده است، ولی  کس در حادثه اخیر دس
نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست 
ــرنخ هایی را از مظنونین این حادثه به دست  س
ــرعت ضاربان  ــم که به س ــد و امیدواری آورده ان
نیروهای محیط بانی و همیاران محیط زیست 

شهرستان بوانات استان فارس دستگیر شوند.

 حوادث 



موج جدیدی از فشارها در عرصه سیاست انگلیس علیه بوریس جانسون از بابت برگزاری 
مهمانی های غیرقانونی در محل دفتر نخســت وزیری در زمان اجرای طرح های قرنطینه 
اجباری مربوط به مقابله با همه گیری کرونا به راه افتاده اســت. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، در همین راستا یک قانونگذار محافظه کار انگیسی اقدام به ثبت نامه 
درخواست رای عدم اعتماد علیه بوریس جانسون کرده و یک سیاستمدار دیگر این کشور 
 نیز در راســتای هموار ساختن مسیر برای برکنار کردن جانســون از سمت دستیاری 
وزیر کشور انگلیس استعفا داد. باب نیل، رئیس کمیته قضائی پارلمان انگلیس گفت که 
یک گزارش رسمی درباره این مهمانی های جنجالی برگزار شده از سوی جانسون که روز 
چهارشنبه منتشر شد، نشان دهنده وجود الگویی از »رفتار غیر قابل قبول« در طی چندین 
ماه در طول بحران کروناویروس در انگلیس بوده است و گفت که توضیحات جانسون در 
این مورد را معتبر نمی داند. نیل در بیانیه ای گفت: اعتماد مهم ترین متاع در سیاست است، 
اما این رویدادها نه تنها اعتماد به دفتر نخست وزیر، بلکه به خود فرآیند سیاسی را تضعیف 
کرده است. برای بازسازی این اعتماد و حرکت به جلو، تغییر در رهبری الزم است. جانسون 
پس از انتشــار این گزارش گفت که مسئولیت این رویدادها را بر عهده گرفته اما استعفا 
نمی کند. پل هولمز، یکی دیگر از قانونگذاران محافظه کار انگلیس نیز اوایل روز جمعه گفت 
که از ســمتش در دولت به عنوان یک دستیار خصوصی پارلمانی وزارت کشور انگلیس 
اســتعفا می دهد تا تمرکزش را بر نمایندگی کردن از سوی رای دهندگان حوزه انتخابیه 

خود متمرکز کند. هولمز در بیانیه ای گفت: "برای من واضح است که بی اعتمادی عمیقی 
هم به دولت و هم به حزب محافظه کار در اثر این رویدادها ایجاد شــده اســت. برای من 
ناراحت کننده است که از سمت شما و به سبب فرهنگی سمی که ظاهرا به داخل دفتر 
نخست وزیری نفوذ کرده، کار ما خدشه دار شده است. دیگر قانونگذاران محافظه کار انگلیسی 
هم در روزهای اخیر گفته اند که نامه هایی را با هدف طرح درخواست برگزاری رای اعتماد 
به جانسون به رئیس کمیته ۱۹۲۲ حزب متبوعشان ارسال کرده اند؛ چنانچه حد نصاب ۵۴ 
نامه از این نوع مطرح شود، این فرآیند رای اعتماد مربوط به جانسون کلید زده می شود. 
نامه ها محرمانه هســتند، بنابراین فقط رئیس کمیته ۱۹۲۲ می داند که واقعاً چند نامه 
ارسال شده است. با این حال، هولمز به رویترز تأیید کرد که نامه ای با هدف طرح استعفای 
جانسون ننوشته است. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس روز پنجشنبه به دنبال انتشار 
گزارشی درباره رسوایی گردهمایی های برگزارشده در دفترش طی دوران شیوع ویروس 
کرونا از محافظان و نظافتچی های ساختمان شماره ۱۰ دفتر نخست وزیری عذرخواهی 
کرد. در نتیجه تحقیق اداری درباره »پارتی گیت« آمده که در گردهمایی های برگزار شده 
در دفتر نخست وزیر انگلیس به کارکنان این نهاد بی احترامی شده است. سو گری، مقام 
عالی رتبه دولتی که مامور بررسی این گردهمایی ها شده در گزارش خود نوشته است که 
در یکی از این مجالس نظافتچی ها مجبور به تمیز کردن استفراغ دست کم یکی از مهمانان 
شــدند. در بخش دیگری از گزارش سوگری آمده است که در یکی از این گردهمایی ها 

 که با »مصرف بی رویه مشروب الکلی« همراه بود بین دو نفر از مهمانان مشاجره رخ داد. 
 در این گزارش از »موارد متعدد بی احترامی به محافظان و نظافتچی های« دفتر نخست وزیری 
در جریان گردهمایی های دوران شــیوع کرونا انتقاد شده است. در همین حال، بوریس 
جانسون؛ نخست وزیر انگلستان در پاسخ به درخواست های مکرر رهبران احزاب و شماری 
از نمایندگان مجلس برای استعفا پس از گزارش جدید درباره موارد نقض قوانین قرنطینه 

گفته که »نگاه من به آینده است و وظایفم را ادامه خواهم داد«.

مسئله »عبدالباقی« نیست
ادامه از صفحه اول:

بناهــای ناامنی که مردم بی گناه و بی خبــر از همه جا با صرف حاصل زحمات زندگی و 
سرمایه شان آن را خریده و در آن سکنی گزیده اند یا تجارتی کوچک را در آن آغاز کرده اند. 
از این افق نگاه، متروپل آبادان را تنها ســر کوه یخ بی تدبیری وعدم شایســتگی هایی 
می توان بر شمرد که از سر اتفاق از پرده برون افتاده و به قیمت گرفتن جان هموطنان 
عزیزمان به رویت عموم رســیده است، در حالی که ســایر قربانگاه های بالقوه ای که 

به پشــتی رانت ساخته شده و ســربرآورده اند بی خیال و بدون نگرانی در جای خود 
ایستاده اند. 

از طرف دیگر متروپل قطعا فاجعه ای بزرگ و عبدالباقی و هلدینگ او طبعا مجرم اصلی 
در این قضیه هستند، اما عاملین این مصیبت را هرگز نمی توان به یک نفر محدود کرد. 
این اتفاق حاصل بد عمل کردن مجموعه ای از افراد نادرست با عملکرد نادرست است 

که عبدالباقی نامی، کم ارزش ترین عضو آن است. 
برای گرفتن تقاص جانهایی که رفته و برای بستن راه تکرار بر خطر چنین مصیبت هایی 

باید تمام عامالن این جنایت را پیدا کرد و روی صندلی محاکمه ی عادالنه نشاند. 

مصیبت سازانی که باید بهای جنایت رخ داده را تمام و کمال بپردازند تا هم مرهمی 
بر زخم داغ دیدگان این حادثه ی دردناک باشد و هم درس عبرتی گردد برای مخاطبان 
خــاص تا بدانند جان و زندگــی مردم چنانکه می پندارند متاع بی ارزشــی که فدای 

خودبزرگ بینی و شهوات آنان گردد، نیست. 
نکته آخر اینکه در حالی که مقام رسمی و ارشد دولت به وجود فساد گسترده به عنوان 
علت فاجعه متروپل اذعان دارد، چقدر عدم شــعور و بی شرافتی ممکن است در بعضی 
آدم ها که اســم تحلیل گر را یدک می کشند ممکن است یک جا جمع شده باشد که به 
عادی سازی این مصیبت و اینکه اتفاق خاصی نیفتاده و همه چیز نرمال است، بپردازند.

پالسکو و متروپل دو حادثه با یک تجربه
ادامه از صفحه اول:

یک اینکه سازنده و پیمانکار این سازه ظاهرا بدون توجه به اخطارهای سازمان های فنی 
و ذی ربط به کار خود ادامه داده و بر پایه های سست و ناتوان سازه سنگین را بنا گذاشته 
بودند. وابستگی های سیاسی و پشتوانه حمایتی از صاحب این سازه باعث شده بود که 
 ایشان با پشــتگرمی کامل به کار خود ادامه دهد. نکته تلخ در مورد اول این است که 
شبکه های خبررسانی، سایت ها و شبکه های ماهواره ای با سوء استفاده از این حادثه تلخ 
و عزاداری مردم شریف آبادان و قسمت عظیمی از مردم ایران شروع به دروغ پردازی و 

 شایعه سازی کردند. عده ای بیان می داشتند که صاحب این بنا زنده است. عده دیگر از 
جمله مقام قضائی آبادان و ســایر مسئولین مرگ وی را اعالم نمودند. نکته قابل توجه 
در این میان ضعف اطالع رسانی و اعتماد مردم به رسانه های داخلی است. بنا به دالیل 
مختلف سســت شدن اعتماد اجتماعی باعث گردیده که بسیاری از افراد حرف و قول 
دادستان یک شهر را که امین نظام است را نپذیرند. از این حادثه باید درس بگیریم و 
ضمن ترمیم اعتماد اجتماعی دوباره اندیشی درباره بازسازی ساختار اعتماد اجتماعی 
را مــورد مطالعه قرار دهیم. در این میان عده ای فرصت طلب از ســوگ و درد مردم 
شــریف آبادان سوء استفاده کردند و با شــعارهای انحرافی قصد انحراف حضور مردم 
را داشــتند. رسانه های داخلی و در راس آن ها صدا و سیما با بازنگری جدی و عمیق 

در ســاختار اطالع رســانی باید به گونه ای حرکت کنند که اعتماد اجتماعی مردم به 
ساختارهای اطالع رسانی تجدید و تقویت گردد. آنچه که در حادثه آبادان بسیار قابل 
توجه بود مسئله عدم تمرکز در مدیریت میدان بود. خودگردانی و خودسر بودن عالوه 
بر اینکه کمکی به مدیریت ســانحه نمی کند بلکه باعث آزار و صدمات بیشتر به افراد 
درگیر می گردد. باید وزیر کشــور ضمن مامور نمــودن و اعزام هیئتی به آبادان برای 
بررســی شــائبه تاخیر اقدام رسانی و ریشه یابی آن اقدام ســریع نموده و اجازه ندهد 
فرصت طلبان از خأل وحدت اطالع رسانی سوء استفاده کرده و افکار عمومی را آشفته 
نمایند. دستگیری و محاکمه علنی عوامل و افرادی که باعث بروز این حادثه شده اند، 

می تواند مرهمی بر زخم های داغ دیدگان باشد.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: ناتو، آنزوس، آکوس، کواد، چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس 
آرام )IPEF( و... ســازمان ها و پیمان های مهم بین المللی و منطقه ای است که آمریکا در 
برهه های مختلف زمانی بــرای حفظ قدرِت جهانی و کنترل رقبای خود از جمله چین و 

روسیه، آن ها را ایجاد کرده است: 
- ناتو: ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی یا ناتو، در ۴ آوریل ۱۹۴۹ میالدی با هدف دفاع 

جمعی در واشینگتن دی. سی. پایه گذاری شد و هم اکنون ۳۰ عضو دارد. 
- آنزوس: یک پیمان سه جانبه امنیتی میان استرالیا، زالندنو و ایاالت متحد آمریکا بود که 
در سپتامبر ۱۹۵۱ در سان فرانسیسکو بسته شد. به موجب این پیمان، »هریک از دولت های 
عضو، حمله مسلحانه در اقیانوس آرام علیه دیگر دولت های عضو پیمان را تهدیدی برای صلح 
و امنیت خود قلمداد کرده و برای رویارویی با خطر مشترک اقدام می کنند. حمله مسلحانه 
شامل »حمله به سرزمین اصلی هریک از دولت های عضو یا جزایر تحت حاکمیت آن ها یا به 

نیروهای مسلح، کشتی ها و نیروی هوایی آن« است. 
- آکوس: ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا یک پیمان امنیتی تاریخی را برای تقویت قابلیت ها 
و توانایی هــای نظامی در اقیانوس آرام اعــالم کردند، پیمانی که به آن ها اجازه می دهد تا 
فناوری های پیشرفته دفاعی خود را به اشتراک گذاشته و فناوری زیردریایی هسته ای را در 

اختیار استرالیا قرار دهد. 
- کواد: گروه چهارگانه موسوم به »کواد« که متشکل از کشورهای آمریکا، ژاپن، استرالیا و 
هند است، ابتدا در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد، اما با فراز و فرودهایی به دلیل تغییرات داخلی 

کشورهای عضو مواجه بوده است. 
- چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام )IPEF(: چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه نوع 
جدیدی از توافقنامه تجاری اســت که ایاالت متحده به دنبال آن است که بین کشورهای 

منطقه ایجاد کند. 

< همه چیز علیه »آسه آن«؟ 
بنابر گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه ی روسیه در نشست شورای 
سیاســت گذاری خارجی و دفاعی روســیه گفت: یکی از رایج ترین گرایش ها، استراتژی 
اقیانوس های هند و آرام است که آمریکا مبتکر آن است و برای تحقق آن پیمان »آکوس« و 
ائتالف »کواد« بوجود آمده است. وی افزود: همه این اقدامات باعث از بین رفتن چارچوب های 
همکاری در منطقه آسیا و اقیانوس آرام شده که در یک دهه اخیر تحت نظارت انجمن ملل 
جنوب شرقی آسیا )Asean( شکل گرفته بود. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: استراتژی 
جدید اقیانوس هند و آرام در چارچوب آکوس برای ازبین بردن سیستمی اجرا می شود که 
بر تفکیک ناپذیر بودن امنیت کشورهای منطقه تکیه داشت و هدف این ائتالف )آکوس( 
بازداشتن چین اعالم شده است. الوروف در ادامه گفت که جالب خواهد بود که آمریکا چه 
کشورهایی را در فهرست دعوت شدگان به اجالس حامی دموکراسی خواهد گنجاند که قرار 
است در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ برگزار شود. وزیر خارجه روسیه این را نیز گفت که روسیه 

برخالف آمریکا اصول ایدئولوژیکی الزم االجرا ندارد. 
اسفند ۱۴۰۰، پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویو در گزارشی نوشت: استراتژی جدید آمریکا نشان 
می دهد که اعضای پیمان کواد به عنوان مهم ترین پایگاه برای اهداف و استراتژی آن ها در 

منطقه هند و پاسیفیک در نظر گرفته شده اند. 
این پایگاه خبری با اشاره به تنش های اخیر بین غرب و روسیه بر سر اوکراین نوشت: این 
سند بالقوه در موقعیتی حساس درباره امنیت اروپا که نیازمند توجه جدی آمریکا برای مقابله 
و بازدارندگی روسیه است، منتشر شده و نشان می دهد که این منطقه تا چه اندازه از نظر 
پایداری امنیت منطقه ای برای آمریکا مهم است. این سند تاکید دارد که آمریکا »بر تمامی 
مناطق اقیانوس هند و آرام از گوشه شمال شرقی آسیا تا جنوب شرقی آسیا و از جنوب آسیا 
تا دورافتاده ترین نقاط اقیانوس از جمله تمامی جزایر اقیانوسی« توجه دارد و این اطمینان را 
به کشورهای این منطقه بدهد که حمایت واشنگتن به مانند دوره دونالد ترامپ ادامه خواهد 
یافت. از سوی دیگر این سند به دنبال آن است که نشان دهد توجه بیشتر به یک منطقه به 
معنای نادیده گرفتن منطقه دیگر نیست. براساس این سند، دولت بایدن همچنان چین را 
به عنوان تهدید اصلی و مهم ترین دلیل برای توجه فزاینده واشنگتن به این منطقه می داند. 
با این حال در این سند هیچ اشاره مستقیمی به نام چین و رقابت بین قدرت های بزرگ در 

زمینه دیپلماتیک، نظامی و حتی تکنولوژیک نشده است. 
اوراسیا ریویو نوشت: به طور خاص، تنش دیپلماتیک استرالیا با چین، بن بست مرزی مداوم 
هند در سراســر مرزهایش با چین، تنش های حول حاکمیت در دریاهای چین شرقی و 
جنوبی و تهدید روزافزون بر ســر تایوان، همگی تحت اســتراتژی های تهاجمی و اجباری 
چین ذکر شده اند. احترام به حقوق بشر و قوانین بین المللی، از جمله آزادی دریانوردی، به 
همان اندازه در این سند مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر در این سند بر تعامل و 

همکاری با چین در حوزه هایی مانند تغییرات آب و هوایی و خلع سالح تاکید شده است. 
این سند به طور مشخص نشان می دهد که سیاست آمریکا و متحدان و شرکایش در منطقه 
رقابت با چین است اما همزمان فضایی را برای همکاری با پکن در نظر می گیرد. این مقاله 
تاکید کرد: در حالی که نمی توان انکار کرد که بیشتر متحدان و شرکای ایاالت متحده در 
منطقه مانند فیلیپین، استرالیا، ژاپن، هند »ظهور نه چندان صلح آمیز« چین را به رسمیت 
می شناسند و به دنبال تقویت همکاری با ایاالت متحده هستند اما در عین حال کشورهایی 
مانند تایلند، کره جنوبی، نیوزیلند و برخی از کشورهای عضو آ. سه. آن مانند اندونزی، مالزی، 
سنگاپور وجود دارند که هنوز رویکرد پوشش ریسک را اتخاذ می کنند و با دقت در رقابت 
آمریکا و چین پیش می روند. بنابراین، انتظار از همه شرکای آمریکا برای همکاری در کنار 
واشنگتن برای رقابت با افزایش چین، ممکن است دور از ذهن به نظر برسد. این کشورها نیز 
مانند آمریکا خواهان ترکیبی از رقابت و همکاری در سیاست های خود در قبال چین هستند. 

< اوکراین، اروپا را گرفتار جنگ کرد؛ تایوان با آسیا چه می کند؟! 
در حالی که تماِم اروپا و بخش هایی از جهان متأثر از حمله ی روســیه به اوکراین اســت 
سفِر بایدن به آسیا این ابهام را به وجود آورده که، آمریکایی ها برای این نقطه از جهان چه 
خواب های آشفته ای دیده اند از جمله این که؛ وقتی اوکراین، اروپا را گرفتار جنگ کرد؛ تایوان 

با آسیا و همپیمانان آسیایی آمریکا چه می کند؟! 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نخســتین سفر آسیایی خود، از زمان حضورش در کاخ 
ســفید را به پایان رســاند. جو بایدن در این سفر پنج روزه با یون سوک یول، همتای خود 
در کره جنوبی و فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، دیدار کرد. کاخ سفید از این سفر اهداف 
مختلفی را دنبال می کند. به اعتقاد تحلیلگران مهم ترین پیام این سفر می تواند خطاب به 
چین باشد مبنی بر این که مشابه آن چه روسیه در اوکراین انجام داد را در هیچ کجای آسیا، 
به ویژه در تایوان، دنبال نکند. این سفر نشان می دهد ایاالت متحده در حالی که بر مدیریت 
جنگ علیه روسیه در اروپا متمرکز است، همچنان تمرکز بر مقابله با سیاست های چین را نیز 
در دستور کار خود دارد. بایدن در حالی به شرق آسیا رفت که این منطقه امروز نگاه مبهمی 
به قدرت ایاالت متحده دارد. او احتماال در نظر داشت تا تالش کند روابط در این منطقه را 
که در دوران ترامپ به تبع اقدام هایی همچون خروج آمریکا از شــراکت ترانس پاسیفیک، 
دســتخوش تحوالتی شده بود، تغییر دهد. در عین حال تالش برای تقابل با سیاست های 
چین و همچنین خطر کره شــمالی، این برآورد را مطرح می کند که احتماال کشــورهای 
میزبان از تقویت تعامل خود با آمریکا استقبال کنند. روزنامه نیویورک تایمز هم زمانی برخی 
سیاست های کاخ سفید را امتحانی دشوار برای رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرده است. 
بایدن از یک سو پیش از سفر به آسیا، در خصوص مسئله روسیه، در کاخ سفید از تصمیم 
رهبران ســوئد و فنالند برای پیوستن به ناتو حمایت می کند. همچنین از سوی دیگر، با 
میزبانی از کشورهای جنوب شرق آسیا برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک و حوزه 
دریایی و حاال سفر به کره جنوبی و ژاپن، تالش برای جلوگیری از تسلط چین بر آب های 
منطقه را دنبال می کند. این سفر از دیدگاه نیویورک تایمز پیام دیگری نیز به همراه داشت و 
آن اینکه جو بایدن به متحدان خود در منطقه )آسیا( اطمینان دهد رویکردهای دولت قبلی 

آمریکا در قبال آسیا دنبال نمی شود. 
بایدن تاکنون سیاســت تعرفه ای ترامپ بر کاالهای چینی را حفــظ کرده زیرا او نیز این 
ابرقدرت آسیایی را بزرگ ترین تهدید برای ایاالت متحده می داند. با این حال او تا پیش از 
این به دنبال همراهی سایر کشورهای آسیایی با خود نبوده است. البته سال گذشته کاخ 

سفید توافقنامه ای امنیتی با مشارکت استرالیا و بریتانیا در زمینه زیردریایی های هسته ای و 
تقویت ناوگان دریایی استرالیا در اقیانوس آرام منعقد کرد. گرچه در جریان رونمایی از این 
توافق سه جانبه اشاره ای به چین نشد، اما تحلیلگران آن را جبهه ای دربرابر پکن عنوان کردند. 

< چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام )IPEF( پیمان یا آغاِز اختالفات؟! 
خروج های ترامپ از پیمان نامه های بین المللی، صرفاً به برجام ختم نمی شود زیرا ترامپ از 

بسیاری پیمان نامه ها از جمله »پیمان تجاری اقیانوس آرام نیز خارج شده است. 
بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا بر سر تجارت با 
آسیا با یک دوراهی روبرو شده، چراکه وی نمی تواند برای جبران آنچه که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۷ انجام داد و ایاالت متحده را از پیمان تجاری 
اقیانوس آرام خارج کرد، به پیوستن دوباره به این توافق بیندیشد. درواقع توافقی که ترامپ 
از آن خارج شد، صرف نظر از محتوای آن، از نظر سیاسی برای واشنگتن بسیار زیانبار بود و 
آمریکایی ها حضور در این توافق را یکی از دالیل نابودی مشاغل می دانستند. اکنون به نظر 

می رسد بایدن جایگزینی دیگر برای این پیمان پیدا کرده است. 
بایدن در جریان سفر به توکیو، فهرست کشورهایی را که به توافق اقتصادی هند و اقیانوس 
آرام )IPEF( می پیوندند، اعالم کرد. اگرچه نحوه عملکرد پیمان جدید ایندوپســیفیک 
)توافق اقتصادی هند و اقیانوس آرام( مشخص نیست، اما نشست ها و تحوالت نشانگر آغاز 
گفت وگوها میان کشورهای شرکت کننده بر سر تصمیم گیری در مورد چارچوب آینده این 
پیمان خواهد بود. به عبارت کلی، پیمان جدید نشــانگر تعهد واشنگتن به ادامه حضور به 

عنوان یک قدرت پیشرو در آسیا است. 
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توضیح پیمان جدید ایندوپسیفیک گفته 
اســت: توافق جدید بر ادغام بیشتر اقتصادهای هند و اقیانوس آرام، تنظیم استانداردها و 
قوانین، به ویژه در زمینه های جدید مانند اقتصاد دیجیتال و همچنین تالش برای اطمینان 
از وجود زنجیره های تامین ایمن و انعطاف پذیر متمرکز است. به گفته کارشناسان، ضرورت 
وضع استانداردهای جدید برای تجارت جهانی، تنها نیاز مردم آمریکا نیست. چرا که جهان 
شاهد بود چگونه بروز یک همه گیری جهانی کل زنجیره تامین را مختل کرد، کارخانه ها را 
به تعطیلی کشاند، حرکت کشتی های باری را به تاخیر انداخت، بنادر را از فعالیت بازداشت 
و باعث تورم در سطح جهانی شد. این آسیب پذیری ها به ویژه پس از بروز جنگ در اوکراین، 

آشکارتر گردید و باعث جهش بی سابقه بهای انرژی و غذا در مناطق مختلف جهان شد. 
مذاکرات با کشورهای شریک حول چهار محور یا موضوع خواهد بود و مسئولیت اصلی این 
کار به صورت مشترک بر عهده نماینده تجاری آمریکا و وزارت بازرگانی آن است. نماینده 
تجاری آمریکا مذاکرات حول محور تجارت عادالنه را انجام می دهد که این امر شامل تالش 
برای پشتیبانی از کارگران ایاالت متحده در برابر هرگونه خطر از دست دادن شغل است، به 
ویژه آنکه ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ منجر به موج اخراج کارگران 
از کارخانه ها شد. درواقع همین امر هم مسبب اصلی خشم آمریکایی ها و پیروزی ترامپ در 
انتخابات سال ۲۰۱۶ بود؛ کسی که به عنوان رئیس جمهور به محض ادای سوگند در سال 
۲۰۱۷ ایــاالت متحده را از پیمان اقیانوس آرام خارج کرد. وزارت بازرگانی نیز بر مذاکرات 
روی سه محور دیگر متمرکز می شود؛ از جمله انعطاف پذیری زنجیره تامین، زیرساخت ها و 

تغییرات آب و هوایی و مالیات و مبارزه با فساد. 
کاخ سفید اعالم کرده است که پیمان جدید ایندوپسیفیک یک پلتفرم باز خواهد بود. هرچند 
این ایده مورد انتقاد چین قرار گرفته است. دولت پکن بر این باور است که هر توافق انحصاری 
جدید می تواند منجر به آشفتگی بیشتر در منطقه شود. هرچند گزارش ها حاکی از آن است 
که در توافق جدید ایندوپسیفیک برخی حساسیت های چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ 
جهان نیز لحاظ شده است؛ از جمله جزیره خودمختار تایوان که چین آن را متعلق به خود 
می داند، از حضور در این پیمان مســتثنی شده است. این استثنا به ویژه از آنجا که تایوان 
یکی از تولیدکنندگان پیشرو در زمینه تراشه های کامپیوتری بوده مورد توجه قرار گرفته 
است. به عقیده ناظران از آنجا که تراشه ها یکی از عناصر مهم اقتصاد دیجیتال و بخشی از 
مذاکرات پیمان ایندوپسیفیک است، نبود تایوان در این پیمان تاثیرگذار خواهد بود. سالیوان 
در اظهاراتی با اشاره به چشمگیر بودن عدم حضور تایوان در پیمان جدید تجاری گفت که 
هرگونه مذاکره تجاری با تایوان یک به یک انجام خواهد شد. وی افزود: ما به دنبال تعمیق 
مشارکت اقتصادی خود با تایوان از جمله در مورد فناوری پیشرفته و تامین نیمه هادی ها 

هستیم. اما در وهله نخست ما این موضوع را به صورت دوجانبه دنبال می کنیم. 
به گفته یک مقام دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود، توافق جدید به محض شروع 
مذاکرات عملی می شود که انتظار می رود بین ۱۲ تا ۱۸ ماه به طول انجامد. وی با بیان اینکه 
مهلت تعیین شده برای یک توافق تجاری جهانی بسیار کم است، افزود ایجاد اجماع در داخل 

آمریکا هم در روند این پیمان بسیار موثر خواهد بود.

آیا همپیماناِن آسیایی آمریکا، قربانی رویارویی پکن - واشنگتن خواهند شد؟!

شرق آسیا، آتش زیر خاکستر
در حالی که تماِم اروپا و بخش هایی از جهان متأثر از حمله  روسیه به اوکراین است سفِر بایدن به آسیا این ابهام را به وجود آورده که، آمریکایی ها برای این نقطه از جهان 

چه خواب های آشفته ای دیده اند از جمله این که؛ وقتی اوکراین، اروپا را گرفتار جنگ کرد؛ تایوان با آسیا و همپیمانان آسیایی آمریکا چه می کند؟!
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۲۱۱۵- فیلم و تصاویــری که از برخی 
ســرقت ها و زورگیری ها می بینیم باعث 
نگرانی مردم می شــود. ســارقان خیلی 
گستاخ شدند. چگونه می توان این پدیده 

زشت را در جامعه از بین برد؟ )۲/۱۷(
۲۱۲۱- آیــا کســانی که در شــهرها 
رانندگی خطرناک می کنند تصاویر آنها 
توسط دوربین ها ضبط می شود؟ باید با 

متخلفین برخورد شود. )۲/۱۷(
۲۱۲۵- آیا امکان دارد شهرداری در یک 
اقدام جهادی در شهر تهران مبادرت به 
ســاخت پارکینگ های جدید بکند این 
برای شــهر تهران خیلی ضروری است. 

)۲/۱۷(
۱۱۴۰- بــرای آقــای عماد افــروغ که 
درگیر بیماری هستند آرزوی سالمتی و 
بهبودی می کنیم. ایشان یکی از بهترین 

جامعه شناسان کشور هستند. )۲/۱۷(
۱۱۴۵- وزیر بهداشت گفتند ۸۵ درصد 
مردم دز دوم واکسن را زدند. اگر چنین 
اســت می توان امیدوار بود. شاید اگر دز 
ســوم را هم می زدند شرایط حتی بهتر 

بود. )۲/۱۷(
۱۲۰۱- به مربی تیم فوتبال اســتقالل 
می گویم شــما گاهی دچــار غرور بیجا 
می شــوید تیم تان هم ضرر می کند. چرا 
باید امتیازهای مهم را از دست بدهید؟ 

)۲/۱۷(
۰۹۳۰- در تصاویــری عجیــب دیــدم 
هواپیمــای جنگنده روســی در ارتفاع 
پاییــن پــرواز می کــرد و بــه مواضع 
اوکراینی ها شــلیک می کرد. ظاهرا یک 
ماده ســمی هم به ســمت اوکراینی ها 

پرتاب کرده. )۲/۱۷(
۰۹۴۱- با این ایراداتی که فدراســیون 
جهانی فوتبال یعنــی فیفا برای گرفتن 
مجــوز حرفــه ای فوتبــال می گیــرد 
می ترســیم با خطر تعلیق مواجه شویم. 

)۲/۱۷(
۰۹۵۰- شــهرداری تهــران یک فکری 
برای روشنایی پارک ها در شب ها بکند. 
چرا پارک ها در شب ها نور کافی ندارند؟ 

)۲/۱۷(
۱۰۱۱- چــه بخواهیــم و چه نخواهیم 
جنگ اوکراین مشــکالت زیادی را برای 

همه جهان ایجاد کرد. )۲/۱۷(
۰۹۰۶- برخــی محققان قبال می گفتند 
کرونا از طریق ســطوح بیشــتر منتقل 
می شود اما حاال معتقدند از سطوح و هوا 
هم عامل انتقال اســت. پس مردم لطفا 

ماسک بزنند. )۲/۱۷(
پاســاژ  دادگاه  اینکــه رأی  از   -۰۹۱۲
عالءالدین به نفع مردم صادر شــد جای 

تشکر و قدردانی دارد. )۲/۱۷(
۰۹۲۰- منظــور رئیس ســازمان نظام 
پزشــکی چیســت که می گوید برخی 
مرگ های کرونایی قابل پیشگیری بود؟ 
آیا کوتاهی هایی صورت گرفته؟ )۲/۱۷(

۰۸۰۹- خبــر چاقو خوردن شــهردار 
منطقــه ۱۹ به خاطر اینکه با ســاخت 
و ســاز غیرقانونی مخالفــت کرده واقعا 
ناراحت کننــده بود. برخــی افراد خیلی 
شرور شدند. می خواهند هر کاری دلشان 

می خواهد انجام دهند. )۲/۱۷(
۰۸۱۰- چرا آنقدر رســانه ها به موضوع 
مرگ یک توله یوزپلنــگ می پردازند و 
می خواهنــد بزرگنمایی کنند یا محیط 
زیست را مقصر جلوه دهند؟ سیاه نمایی 

هم حدی دارد؟ )۲/۱۷(
۰۸۲۱- آمــار فوتی های کرونا بســیار 
کاهشی شده امیدواریم حداقل از دست 

کرونای لعنتی خالص شویم. )۲/۱۷(
۰۸۴۱- در خبری شنیدیم آمار زنان قلیانی 
که از این وسیله خطرناک و مضر استفاده 
می کنند افزایش ۵۷ درصدی داشته. واقعا 
ناراحت کننده است چرا باید مردم سمت 

این چیزهای مضر بروند. )۲/۱۷(
قیمت کاالهایی که مشــمول   -۰۹۳۱
افزایش قیمت می شــوند ظاهرا بســیار 
باالســت. چند برابر باید افزایش قیمت 

داشته باشند؟ )۲/۲۳(
واریزی چقدر  یارانه هــای  این   -۰۹۴۱
جوابگــوی اصالح قیمت ها یــا افزایش 

قیمت هاست؟ )۲/۲۳(
۰۹۵۳- آیا با آزاد کردن واردات خودرو 
می توان امیــد به کاهش قیمــت بازار 

خودرو در داخل بست؟)۲/۲۳(
۱۰۱۵- بــرای رفع کمبــود روغن باید 
تولید و توزیع آن در فروشگاهها افزایش 

یابد. )۲/۲۳(
۱۱۰۵- چــرا ســایت و شــماره تلفن 
استعالم وضعیت دهک  بندی خانوارها از 

دسترس خارج شده؟ )۲/۲۳(
۱۱۳۵- امیدواریم با آزاد شــدن واردات 
خودرو بازار آشــفته خودرو سروسامانی 

بگیرد. )۲/۲۳(
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 

افزایش فشارها برای استعفای بوریس جانسون در اعتراض به »پارتی گیت«
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مولف فارسی شکر است 

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ 092۱۳55۳۱9۳ 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

ــفند ماه سال ۱۴۰۰ رمان »جان های شعله ور« به قلم سمیه  اواخر اس
کاظمی حسنوند از سوی نشر روزگار منتشر شد. از این نویسنده پیش تر 
مجموعه داستان »یاس امین الدوله« و »کاپیتان و دوشنبه« نشر یافته 
است. هنرآنالین به بهانه انتشار رمان تازه این نویسنده با او گفت وگویی 

انجام داده که ماحصل آن را در ادامه می خوانید. 

  خانم کاظمی ، درباره موضوع رمان »جان های ش��عله ور« 
بگویید؟

رمان درباره زندگی پسر جوانی است به نام یعقوب که یک روز تصمیم 
می گیرد خودش را به دیوانگی بزند و همه چیز زندگیش را رها کند. او 
مدت ها در کوچه و خیابان سرگردان است و بچه ها دنبالش می کنند و 
با سنگ سروصورتش را می شکنند. در نهایت هم سر از یک آسایشگاه 
ــنا می شود. در واقع  روانی در می آورد و در آنجا با آدم های دیگری آش
ــش برای او فراهم  ــتری که بقیه آدم های زندگی زندگی یعقوب و بس
ــود که او قید زندگی در میان عاقالن را بزند و به  کرده اند باعث می ش
دنیای دیوانگان پناه ببرد. هر چند موضوع اصلی این بود که دیوانه ها 
ــتند؟ درون آسایشگاه یا بیرون آن؟ به نظر  ــوی دیوار هس در کدام س
می رسد دیوانه ها بیرون آسایشگاه هستند چون رفتارشان این را نشان 
می دهد. رفتاری که با طبیعت دارند، رفتارهایی که با انسان های دیگر 
ــت و در واقع این پرسش بزرگ  دارند و... هیچ کدام از روی تعقل نیس
در ذهن من بوده که دیوانه ها کدام سو هستند؟ عنوان کتاب هم یک 
ــان هایی که ضرری برای کسی ندارند اما همیشه  بار معنایی دارد. انس
مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. همین هم باعث می شود که آنان جان 
شعله وری باشند و رنج بکشند. آدم هایی که در اوج معصومیت هستند 
اما دنیای وحشی آدم ها، تاب تحمل این معصومیت را ندارد و مدام در 
صدد آسیب به آنان است. حاال یعقوب یکی از این آدم های بی آزار است. 
پدرش معتاد است، مادرش زنی رنج کشیده، خواهرش غنچه الل است 

و اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند. در واقع او یک جان شعله ور است.

  ایده نگارش رمان از کجا می آید؟
ــیری که دخترم را به مدرسه می بردم، از جلوی یک آسایشگاه  در مس
ــگاه کوچک بود و افراد ساکن آنجا را برای  رد می شدم. حیاط آسایش
هواخوری به پیاده رو می آوردند. آن ها در پیاده رو می نشستند و وقتی من 
از کنارشان رد می شدم، چیزی در من تکان می خورد. رنجی، اندوهی، 
حرفی! چیزی در نگاه آن آدم ها بود که برایم عجیب بود. آدم هایی که 

البته فراموش شده هم بودند و هستند برای همین هم تصمیم گرفتم 
درباره آن ها بنویسم.

  چه مدت نوشتن آن به طول انجامید؟
ــته کار نکردم. هر وقت شروع به  ــه سال. البته به طور پیوس حدود س
نوشتن می کنم، اواسط کار معموال یک شک بزرگ به سراغم می آید. 
ــکی که باعث می شود با خودم فکر کنم آیا اصال این موضوع و این  ش
داستان، برای بقیه هم جذاب است؟ آیا می تواند کاری باشد که ارزش 
هنری و ادبی داشته باشد؟ برای همین هم مدتی به سراغش نمی روم تا 
آن هیجان و شیفتگی که نسبت به کار خودم دارم، فروکش کند بعد با 

قدرت به سراغش می روم و تمامش می کنم.

 درباره شخصیت های رمان صحبت کنید؟ به نظر می رسد 

رمان زیر الیه های اجتماعی و تاریخی هم دارد.
همه داستان رمان در آسایشگاه روانی می گذرد. راوی دیوانه نیست اما 
یک انسان عادی هم نیست. او یک روح حساس است و حساسیتش 
ــگاه آدم های  ــت. در آسایش برای زندگی در جامعه، به او لطمه زده اس
دیگری هم هستند که هر کدام با مشکالت خودشان دست و پنجه نرم 
می کنند. صفی علیشاه یک شازده قاجاری است و مدام به نشخوار تاریخ 
و روابط ایران و روسیه می پردازد. روابطی که باعث شده کشور ما بارها 
و بارها متضرر شود. عهدنامه های منحوسی مانند گلستان، ترکمانچای 
و... بسته شود تا به وسیله آن ها قسمت هایی از ایران مانند گرجستان، 
قفقاز و... جدا شود و ضمیمه خاک روسیه شود. صفی علیشاه در واقع 
ــت و گویی وظیفه اش این است که آن  ضمیر ناخودآگاه ما ایرانی هاس
ــزد کند که چه بر این  ناخودآگاه را به یاد مخاطب بیاورد و به ما گوش

سرزمین گذشته است.

  در رم��ان »جان های ش��عله ور« رگه های��ی از طنز دیده 
می ش��ود. این طنز را عمدا وارد اثر کرده اید یا شرایط و محیط 

رمان باعث به وجود آوردن آن شده است؟
ــتان و رمان ایرانی نبودن این طنز است.  ــکل اصلی داس به نظرم مش
اگر به شاهکارهای دنیا توجه کنیم در بیشتر آن ها طنزی وجود دارد 
ــوت« را در نظر  ــه مخاطب را جذب می کند. رمانی مانند »دن کیش ک
بگیریم، در این رمان از همان لحظه ای که دن کیشوت سوار بر یابوی 
پیری می شود و به همراه سانچوپانزا به جنگ آسیاب بادی ها می رود، 
ــتی طنز را وارد رمان می کند. این طنز به هیچ وجه  نویسنده با زبردس
ــرگرمی ندارد، بلکه باعث جذابیت و زیرالیه هایی برای  فقط جنبه س

متن هم می شود.

  آیا می ت��وان گفت مفهوم وطن، یکی از مفاهیم اصلی در 
رمان شماست؟

ــه دغدغه ذهن من بوده و هست. باز هم باید  بله. مفهوم وطن همیش
برگردیم سراغ یک اصل بزرگ و آن داشتن یک ناخودآگاه جمعی برای 
مردم ماست. ناخودآگاهی که ما را به هم می پیوندد. روح یک ملت. این 
ــی در ادبیات است که این ناخودآگاه جمعی خواسته  یک اصل اساس
ــتان، رمان و... متجلی می شود و خودش را نشان  یا ناخواسته در داس
می دهد. به نظرم بدترین ویژگی برای یک انسان، بی وطنی است. انسان 

بی وطن انسان بدون ریشه ای است که باد او را به هر سویی می برد.

 سمیه کاظمی حسنوند:

وطن همیشه دغدغه ذهن من بوده است 

جایزه برای »فصل انگور« 
ــه کارگردانی بهروز  ــاه »فصل انگور« ب فیلم کوت
ــترک بهروز خرم و الهام  خرم و نویسندگی مش
نامی و تهیه کنندگی امین آذریان از سی و دومین 
ــیقی مدیا ویو مجارستان  جشنواره فیلم و موس
ــه را از آن خود کرد. این  جایزه بهترین فیلمنام
جشنواره که در ماه می برگزار شد، »فصل انگور« 
را برای رقابت با فیلم های سایر کشورهای جهان 
ــه گزارش صبا، بازیگران این  انتخاب کرده بود . ب
ــی، بهروز خرم و  ــم بازیگرانی چون الهام نام فیل

امیرعلی قنبری هستند.

جواد موالنیا در »پروین«
جواد موالنیا به جمع بازیگران نمایش »پروین« به 
کارگردانی حسین کیانی پیوست. به گزارش مهر، 
ــتن جواد موالنیا، گروه بازیگران نمایش  با پیوس
ــین  ــندگی و کارگردانی حس »پروین« به نویس
ــن« به قلم و  ــد. نمایش »پروی کیانی تکمیل ش
ــین کیانی و تهیه کنندگی داود  کارگردانی حس
نامور از امروز هشتم خردادماه ساعت ۱۹ در سالن 
اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه خواهد رفت.

ــن روزها که  معنی زندگی همه اش ختم   در ای
می شود به تشویش و اضطراب و ترسی مشترک 
ــن من و تو و همه همنوعانمان، با خود تکرار  بی

می کنم چه باک ازین روزهای پرهراس! 
ــاد کنیم چرا که  ــه زندگی اعتم بیایید کمی ب
ــد مسیر خود را گم   اگر زندگی جغرافی بلد باش
نمی کند، چون میداند راه خوشبختی از چه سو است؛ 

اگر تاریخ بداند می فهمد که فلسفه غم زیاد است 
در این دیار؛

ــی داند  ــد، خوب م ــرش ضعیف نباش ــر هن اگ
سرزمینم مهد چه کسانی ست؛

ــه ما را مهمان می  ــد هم اگرادبیاتش خوب باش
ــب و انقدر این قصه را  کند به  قصه هزارویک ش

ــپری شود این  می خواند برای تک تک ما که س
ــق شاملو قرن ما، در برابر این  دوران و قصه عش

عشق ورزی کم بیاورد!
الالیی زندگی گوش نواز است، آنقدر گوش نواز 
ــه لحظه لحظه تو را با امید، به روزنه ای وصل  ک
ــاوری در این ایام، که هرگز  می کند که تاب بی
فکر نکنی زندگی کوچه بن بستی است که داری 
ــوی، دنیا هنوز کلی به  به آخر آن نزدیک می ش
ــت و من و تو هنوز رویاهایمان را  ما بدهکار اس

زندگی نکرده ایم!

ــیقی دستگاهی و مقامی و نوازنده  سهراب پورناظری آهنگساز موس
ــه تار و تنبور از زمان برگزاری کنسرت نمایش  ــازهای کمانچه، س س
جدید خود به نام »سی صد« با تهمورس پورناظری و خوانندگی رضا 
ــرت نمایش »سی صد« اولین فعالیت پورناظری  بهرام خبر داد. کنس
ــی همایون  ــال ۱۳۹۶ با همراه ــت و او در س ــه نیس ــن عرص در ای
ــی« را روی صحنه برده بود. کنسرت  ــجریان کنسرت نمایش »س ش
ــی« به کارگردانی علی اصغر دشتی براساس سه داستان  نمایش »س
ــتم و  ــفندیار« و »رس ــتم و اس ــتان های »زال و رودابه«، »رس از داس

ــهراب« از شاهنامه فردوسی بود که در مرداد و شهریور ۱۳۹۶ در  س
کاخ سعدآباد تهران اجرا شد. این نمایش به نویسندگی نغمه ثمینی و 
بازیگری سحر دولتشاهی، بهرام رادان، مهدی پاکدل، بانیپال شومون، 
ــین صوفیان، دلنیا آرام و صابر ابر به نمایش در آمد و همچنین  حس
همایون شجریان خواننده و سهراب پورناظری آهنگساز این پروژه بود. 
حاال بعد از چهار سال از اجرای آن کنسرت، سهراب پورناظری قصد 
ــرت نمایش »سی صد« را به کارگردانی امیر جدیدی،  دارد که کنس
آهنگسازی برادرش تهمورس پورناظری و خوانندگی رضا بهرام روی 

ــاکری، دلنیا آرام،  ــه ببرد. مهران غفوریان، بهرام رادان، غزل ش صحن
منوچهر علیپور، عرفان ناصری، نیما سکوت و امیر جدیدی بازیگرانی 
ــد رفت. زمان  ــرت نمایش خواهن ــتند که روی صحنه این کنس هس
ــرت نمایش »سی صد« برای خرداد و تیرماه ۱۴۰۱ در  برگزاری کنس
ــعدآباد تهران برنامه ریزی شده است. به گزارش صبا، سهراب  کاخ س
ــجریان،  پورناظری تجربه همکاری با خواننده هایی چون همایون ش
پدرش زنده یاد محمدرضا شجریان، حمیدرضا نوربخش، دنیا کمالی 

و علیرضا قربانی را دارد.

 »جنگل سوگوار« 
در خانه هنرمندان 

آفتاب یزد: پانصد و سومین برنامه و هفتمین 
ــینمای  ــش فیلم های تاریخ س ــه از نمای جلس
معاصر ژاپن با نمایش فیلم »جنگل سوگوار« به 
کارگردانی نائومی  کاواسه محصول سال ۲۰۰۷ 
ــنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت  میالدی روز دوش
۱۷ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران 
ــن برنامه مهدی ملک به  ــود. در ای برگزار می ش
عنوان منتقد و کارشناس حضور خواهد داشت. 
در خالصه داستان »جنگل سوگوار« آمده است: 
»یک پرستار با یکی از بیماران خود در جنگلی 
ــفری دو روزه  ــرگردان می شوند و در آنجا س س

طاقت فرسا و روشنگر را آغاز می کنند.«

موسیقی »تک تیرانداز« آمد
ــک تیرانداز« به  ــیقی متن فیلم »ت آلبوم موس
ــان  ــازی احس کارگردانی علی غفاری و آهنگس
ــامل ۱۶ قطعه موسیقایی است،  بیرقدار که ش
در سال ۱۳۹۹ تولید و در سال ۱۴۰۱ در قالب 
آلبوم منتشر شده است.  به گزارش ایسنا، »تک 
تیرانداز«، »سفر«، »بی بازگشت«، »بی شک«، »آماده 
ــمان«،  ــیطان«، »آس رفتن«، »خاطرات«، »ش
ــه«، »دوئل«،  ــروج«، »برادران ــروزی«، »ع »پی
ــرآغاز«، »قهرمان«  ــی«، »ناجی«، »س »دلتنگ

قطعات آلبوم »تک تیرانداز« هستند.

صدیقیان در »پوست شیر«
مهرداد صدیقیان بازیگر جوان سینما و تلویزیون 
ــریال  ــتنش به س ــتاگرام خود از پیوس در اینس
ــیر« خبر داد. سریال  نمایش خانگی »پوست ش
»پوست شیر« به کارگردانی جمشید محمودی 
ــم اکنون در  ــی نوید محمودی ه و تهیه کنندگ
ــرار دارد و از جمله تولیدات  مرحله فیلم برداری ق
اختصاصی پلتفرم »فیلم نت« محسوب می شود. به 
گزارش ایمنا، »پوست شیر« سومین حضور مهرداد 
صدیقیان در سریال های شبکه نمایش خانگی و 

اولین همکاری وی با برادران محمودی است.

»انفرادی« به اروپا رسید
ــان مقیم اروپا این بار در کنار رضا عطاران  ایرانی
به تماشای فیلم سینمایی »انفرادی« می نشینند. 
ــار ویدیویی در  صفحه خبری فیلم نیوز با انتش
ــرادی« در  ــت: »انف ــتاگرام خود آورده اس اینس
ــلدورف، برلین، کلن و  ــلو، دوس ــهرهای اوس ش
ــا عطاران در  ــود و رض فرانکفورت اکران می ش
ــای »انفرادی«  کنار ایرانیان مقیم اروپا به تماش
می نشیند. به گزارش ایمنا، این فیلم سینمایی 
به کارگردانی سید مسعود اطیابی، تهیه کنندگی 
سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی 
صدرنشین جدول فروش است. مهدی هاشمی، 
ــرزو ارجمند،  ــد مهران فر، ب ــا عطاران، احم رض
شقایق دهقان، علی عامل هاشمی و ... بازیگران 

»انفرادی« هستند.

 کوتاه از هنر 

 مفقودی
گواهینامـه به شـماره۹383841828بنام داود شـیر محمدی به شـماره ملی 

4370133300و کارت اتومبیل رنو لوگان L۹0 مدل 13۹2 رنگ سفید روغنی
 شماره انتظامی   68 ایران 46۹ ی 17شماره موتورW1372۹8شماره شاسی

NAPLSRALDC11۹۵7۹۹بنام داود شیر محمدی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
کارت کامیون کشـنده دانگ فنـگ تیپ DFL4180-۹۹۹  مـدل 13۹3 رنگ 
سـفید- روغنـی به شـماره پـالک 32۹ ع 37 – ایـران 2۹ به شـماره موتور 
ISLE37۵3087664۵30 و شـماره شاسی NADG3DV21EH61380۵ به 

نام جمال پرواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی 
دانشـنامه فارغ التحصیلی اینجانب سـارا صابری فرزند عبدالکریم به شـماره 
شناسنامه 633و شـماره ملي 2۵3۹8۵6233 صادره از اقلید فارس در مقطع 
کارشناسـی ناپیوسته رشته حسابداری - حسـابداری خدمات فرهنگی و آثار 
فرهنگی و هنری صادره از واحد دانشـگاهی جامـع علمی کاربردی فرهنگ و 
هنـر واحد 34 تهران بـه شـماره ۹32380۵۵1۹0141 مفقود گردیده اسـت و 
فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به دانشگاه به  آدرس 
 تهـران، خیابان انقالب اسـالمی بین خیابـان حافظ و نجات الهـی پالک 683

 ارسال نماید.

مفقودی 
وکالتنام به شـماره 2۹242 مورخه 13۹8/10/2 تنظیمی دفترخانه ۹ مالرد بنام 

بهزاد جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
شناسنامه مالکیت تاکسی زرد گردشی ) پژو 40۵ (مدل 13۹0 شماره انتظامی 22 
 NAAM11CA8BE 0۹1127 ایران ۹3۵ ت ۵1 شماره موتور124۹0106۵68شماره شاسی

بنام رضا رسول پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
 کلیـه مدارک )برگ سـبز و برگ کمپانی و.....( خودرو پـژو ۵04 ال مدل 1۹77 
ش شاسـی:26۵۵177ش موتـور:26۵۵177ش پالک:44 ایـران 334 س 48 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

مفقودی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب یوسـف پاشـازاده به کدملـی ۵07۹231۹3۹ 
فرزند حاجی بابا تاریخ تولد 13۵6/0۵/04وشماره شناسنامه 1017 ورودی سال 
137۵دانشگاه علوم پزشکی کردستان رشته هوشبری مفقود گردیده  و  فاقد 

اعتبار می باشد.

مفقودی 
 NAAP03EE0NJ2807۹2:برگ سـبز خودرو پـژو 206 تیـپ 2 ش شاسـی 
ش موتور:16۵A01۹887۹ش پالک:68 ایران 1۵8 س 34بنام مسـعود طالبلو 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـدرک فارغ التحصیلی )گواهـی موقت کاردانی(اینجانب سـارا صابری فرزند 
عبدالکریم به شماره شناسـنامه 633 صادره از اقلید فارس در مقطع کاردانی 
رشته علمی کاربردی حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد 

دماوند با شماره 6۵31 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند به 
نشانی: شهرستان دماوند ، گیالوند، بلوار شهید بهشتی، میدان معلم ، مجتمع 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند ارسال نماید.

 لوریس چکناواریان: 
دستمزد اهالی موسیقی ناامید کننده است

لوریس چکناواریان نقاش و رهبر ارکستر پیرامون فعالیت های خود در عرصه 
ــال تعطیلی کرونایی قطعات  ــیقی گفت: در حال حاضر به دلیل دو س موس
ــال زمان خوبی بود تا بتوانم بیشتر روی  زیادی را آماده اجرا دارم، این دو س
کارهایم وقت بگذارم و توانستم قطعات خوبی را تولید کنم. وی درباره آخرین 
ــال  ــکر می کنم که طی دو س ــمانی خود اظهار کرد: خدا را ش وضعیت جس
ــنی که من دارم این  ــته به بیماری کرونا مبتال نشدم زیرا قطعا در س گذش
ــدت رعایت  ــد، البته این را هم بگویم که به ش ــوع نگران کننده می ش موض
کردم و نگذاشتم تا این بیماری برایم خطری ایجاد کند. البته تزریق واکسن 
هم این رعایت ها را تکمیل کرد. چکناواریان در همین راستا ادامه داد: حال 
ــیده تا بار  ــختی هایی که کرونا به ما تحمیل کرد وقت آن رس بعد از تمام س
دیگر روی پایمان بایستیم. اهالی موسیقی قطعا یکی از بزرگترین ضربات را 
متحمل شدند، بیکاری، نبود کنسرتها و همین طور شرایط بد روحی جامعه 
به سبب درگذشتگان بیماری کرونا باعث شد تا موسیقی کامال کمرنگ شود و 
طبیعتا این کاهش فعالیت موسیقی اهالی آن را هم متضرر روحی و مالی کرد. 
چکناواریان پیرامون مشکالت قرارداد اهالی موسیقی به خصوص نوازندگان 
ــتمزد اهالی موسیقی و در صدر آنها  ــتر هم گفته ام که دس اظهار کرد: پیش
ــتمزدی می گیرند که به هیچ وجه  ــت، آنها دس نوازندگان ناامید کننده اس
ــرد، به نظر من این وضعیت  ــتفاده ک ــد از آن برای امرار معاش اس نمی توانن
نیازمند تغییری اساسی و بازبینی جدی است. چکناواریان درباره عدم رعایت 
ــکل اصلی آنجاست که  بندهای قانونی در برخی از قراردادها اضافه کرد: مش
ــتن  ــیوه بس هنرمند با دیدگاه هنری زندگی می کند، آگاهی چندانی به ش
ــود تا در اکثریت مواقع نسبت به بندهای  قرارداد ندارد و همین باعث می ش
ــد. همین بی اطالعی بعدها مشکالت و  قرارداد و الزامات آنها بی اطالع باش
ــرهای فراوانی ایجاد می کند. وی در همین رابطه اظهار کرد: به نظر  دردس
من دو راه وجود دارد تا هنرمندان موسیقی از این مشکالت خارج شوند، اول 
اینکه شاید وجود و برگزاری برخی دوره های آموزشی برای هنرمندان مفید 
است، اینکه یک کارشناس قضایی و حقوقی به هنرمندان و تهیه کنندگان 
نحوه نگارش یک قرارداد استاندارد را آموزش دهد، این آموزش می تواند حتی 
ــیعتر شده و در زندگی شخصی هم به درد آنها بخورد. چکناواریان ادامه  وس
ــاور حقوقی در هنگام عقد قرارداد را به  داد: در مورد دوم می توان وجود مش
یک الزام تبدیل کرد، اینکه بستن قرارداد بدون حضور یک مشاور حقوقی و 
قضایی امکان پذیر نباشد، این حضور می تواند دردسرهای به وجود آمده برای 
دو طرف را کاهش دهد و باعث بستن یک قرارداد کامال استاندارد شود. این 
هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی در همین رابطه تاکید کرد: به طور معمول 
اگر یک قرارداد با مشکل روبرو شود، هر کدام از طرفین باید شکایت کنند، 
این شکایت زمانبر، خسته کننده و اعصاب خرد کن است، زیرا به طور کلی 
ــمکش های دادگاه را ندارند، از سویی هزینه گرفتن  هنرمندان حوصله کش
ــتر می شود. به گزارش میزان، چکناوریان  وکیل هم گاها از خود قرارداد بیش
ــتن قرارداد خاطرنشان  ــاور حقوقی در حین بس با تاکید بر لزوم حضور مش
 کرد: حضور یک مشاور حقوقی باعث می شود تا فرد به راحتی بتواند و بدون
 پشت سرگذاشتن مشکالت فوق به حق خود برسد، این حق ممکن است با 
هنرمند و یا تهیه کننده باشد، من نمیگویم حتما حق با هنرمند است، این را 
می گویم که هر دو سمت می توانند از حضور چنین مشاوری سود برده و در 

سرمایه روحی و مالی  شان صرفه جویی می شود.

 اگر به شاهکارهای دنیا توجه کنیم در بیشتر 
جذب  را  مخاطب  که  دارد  وجود  طنزی  آن ها 
می کند. رمانی مانند »دن کیشوت« را در نظر 
که  لحظه ای  همان  از  رمان  این  در  بگیریم، 
و  می شود  پیری  یابوی  بر  سوار  دن کیشوت 
به همراه سانچوپانزا به جنگ آسیاب بادی ها 
می رود، نویسنده با زبردستی طنز را وارد رمان 
می کند. این طنز به هیچ وجه فقط جنبه سرگرمی 
ندارد، بلکه باعث جذابیت و زیرالیه هایی برای 

متن هم می شود

 رویدادهای هنری 

 مکث 

 الهام سادات محمدی 

 درد قشنگ زندگی

 رضا بهرام خواننده کنسرت نمایش سهراب پورناظری شد 



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

زندگی  یکشنبه8 خرداد  1401    شماره  6308

ــیاری از ما برای داشتن  آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا : بس
اندامی متناسب و ظاهری زیبا، ورزش می کنیم و رژیم های 
ــخت می گیریم. حتی با انجام این کارها و کاهش  غذایی س
ــت چربی ها در بعضی نقاط بدن باقی بمانند  وزن، ممکن اس
ــدن از  ــوند. خالص ش و باعث نارضایتی از ظاهر کلی بدن ش
ــیار دشوار بوده چرا که عضالت نواحی  چربی های مقاوم بس
ــوند. امروزه  ــداوم ورزش داده بش ــر باید به طور م ــورد نظ  م
ــکی و  ــوع و متفاوتی در دنیای پزش ــیار متن ــای بس روش ه
زیبایی وجود دارد که می توانند در رسیدن به وزن و اندامی 
ایده آل موثر باشند. یکی از کاربردی ترین روش های الغری 
ــتیابی به تناسب اندام، انجام عمل لیپوماتیک است لذا  و دس
ــا توجه به اهمیت موضوع آفتاب  یزد  در  اینباره  با  دکتر  ب
امیررضا معتبر ، فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی  و 
ــت، مو و زیبایی گفت  دکتر حمید وحیدی ، متخصص پوس

و گوکرده  است .
ــد: لیپوماتیک به معنی  ــاره  می گوی ــر در این ب ــر معتب دکت
ــکل نواحی خاصی از بدن با حذف رسوبات  الغری و تغییر ش

اضافی چربی یا مانع از انتقال به مناطق مورد نظر است.
وی بیان کرد : لیپوماتیک اغلب با لیپوساکشن اشتباه گرفته 
ــالح خطوط کانونی  ــر تکنیکی که بر اص ــود اما از نظ می ش

تمرکز دارد، عمال متفاوت است. 
ــی ابراز کرد :  ــتیک و زیبای ــن فوق تخصص جراحی پالس ای
ــی از روش کاهش وزن  ــوان یک ــه عن ــن ب  روش لیپوساکش
ــده  که نواحی دارای مشکل و چربی اضافه  در نظر گرفته ش
ــای کلمه لیپوماتیک  ــی کند. در حالی که معن را تصحیح م
ــت چربی را از بین  ــت  اما باف یک فرآیند دریافت چربی اس
می برد تا سبب فرم دادن به آن ناحیه شده و از نظر زیبایی 

تغییر کند.
ــال برای  ــرد :  تکنیک لیپوماتیک در چند س ــح ک وی تصری
ــت. روش کار این  ــه اس ــعه یافت ــکل توس ــل چندین مش ح
ــرژی موج  ــار ان ــت که برای انتش ــی بدین صورت اس جراح
ــود  ــرده ایجاد می ش ــط هوای فش ــت که توس ــانی اس نوس
ــی تواند  ــوری که تنها م ــی رود، به ط ــمت لوله م ــه س  و ب
ــی توان  ــد  بنابراین م ــا بکن ــی را از ج ــای چرب ــول ه  گلب
 چربی های اضافی را به راحتی از طریق لوله در کوتاه مدت از بدن

 خارج کرد.
ــی  دکتر معتبر ادامه داد : روش لیپوماتیک نوعی پیکر تراش
ــده و یا به  ــی از بدن خارج ش ــه در آن چربی اضاف ــت ک اس
ــبب الغر شدن بدن  ــود که س ناحیه مورد نظر منتقل می ش
ــود. این جراحی ممکن است مانند  ــکل آن می ش و تغییر ش
ــتفاده در  ــا فناوری مورد اس ــد، ام ــن به نظر برس لیپوساکش
ــیار متفاوت تر  ــتن و مکش چربی بس لیپوماتیک برای شکس
ــن است لذا به همین دلیل لیپوماتیک منجر به  از لیپوساکش
آسیب بافتی کمتر، یکنواختی چربی زیر پوست ، ظاهر بهتر 

پوست و اثر ماندگارتر می شود.
ــتیک و زیبایی توضیح داد :  ــن فوق تخصص جراحی پالس ای
ــت بیمار و پس از ارزیابی های پزشک، نواحی ای  به درخواس
ــود و مقدار بافت چربی  ــه لیپوماتیک باید در آنها انجام ش ک
ــته به تعداد ــن می گردد. بس ــود، تعیی ــته ش  که باید برداش
ــود و مقدار  ــه هایی که لیپوماتیک در آنها انجام می ش  ناحی
چربی ای که برداشته می شود، یکی از روش های بی حسی 

موضعی یا عمومی بر بیمار اعمال می شود. 

<دستگاه لیپوماتیک با لوله های لرزان 
خود بافت چربی را می شکند

ــه های لرزان خود  ــتگاه لیپوماتیک با لول ــه داد :دس وی ادام
ــای چربی با  ــپس این تکه ه ــکند. س ــت چربی را می ش باف
مکش در لوله ها از بدن خارج می شود. مقدار چربی که باید 
ــته شود، توسط پزشک تعیین می گردد. بیمار معموال  برداش

در همان روز یا یک روز پس از جراحی مرخص می شود.
ــخ به این پرسش که " مزیت لیپوماتیک  دکتر معتبر در پاس
ــان کرد :  ــت "، بی ــا جراحی های دیگر چیس ــه ب در مقایس
یکنواخت بودن چربی زیر پوستی در لیپوماتیک عالی است و 
بعد از فرآیند مکش هیچ چربی به شکل گلوله در زیر پوست 
ــکم  ــی نمی ماند. در این روش بیمار فقط باید ۲ هفته ش باق
بند ببندید که بسیار کوتاه تر از این مدت در ساکشن قدیمی 
ــت. ضمنا برای  ) ۶ ماه ( و لیپولیز لیزری ) ۲ الی ۴ ماه ( اس
ــت بهتر بعد از دوره ریکتوری پیشنهاد می شود  داشتن پوس
ــکم بند را تا ۳۰ الی ۴۰ روز بعد از جراحی ادامه  ــتن ش بس

دهید.
ــتیک و زیبایی افزود :به علت  این فوق تخصص جراحی پالس
آسیب کمتری که با روش لیپوماتیک به تورتیغه پوست وارد 
ــیار بهتر از روش های دیگر می  ــود ، جذب پوست بس می ش
ــی موضعی اعمال می  ــد.در جراحی لیپوماتیک بی حس باش
ــود و بیمار هیچ دردی احساس نخواهد کرد. در حالی که  ش
ــاس درد و ناراحتی می  ــایر روش ها بیمار معموال احس در س
کند و پس از جراحی به داروهای مسکن و یا حتی بی حسی 

خفیف نیاز دارد.
ــل در روش  ــحات بعد از عم ــورم و ترش ــرد :ت ــه ک وی اضاف
ــیار کمتر است و ترشح از ناحیه ساکشن شده  لیپوماتیک بس
ــد. در حالی که این زمان در  ــاعت طول می کش نهایتا ۳۶ س

روش های دیگر بسیار بیشتر است.

< احتمال التهاب در درمان لیپوماتیک بسیار کم است
دکتر معتبر  ادامه داد : احتمال التهاب در درمان لیپوماتیک 
ــت و احتمال آمبولی چربی در مقایسه با سایر  بسیار کم اس
ــت و در لیپوماتیک  ــر اس ــیار کمت ــن بس روش های ساکش
ــتری شدن در بیمارستان ندارد و خستگی و  احتیاجی به بس
ــایر روش های ساکشن می باشد  درد پس از عمل کمتر از س
و انجام آن نسبت به سایر روش ها به زمان کمتری نیاز دارد.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی متذکر شد : اگر 
ــته باشید ، این  به تغذیه و رژیم غذایی خود توجه کافی داش
تاثیرات عمل لیپوماتیک دائمی هستند. اگر رژیم غذایی غنی 
ــید  ــته باش از پروتئین و حاوی کربوهیدرات و چربی کم داش
ــوید. هرچند اگر  ــار اضافه وزن و چاقی نمی ش ــاره دچ ، دوب
ــد غذایی را ادامه دهید ، دوباره  ــید و عادات ب  بی تحرک باش

چربی ها باز می گردند.
ــوارد  ــدی گرفتن م ــی ج ــور کل ــه ط ــرد : ب ــان ک  وی اذع
 مراقبت های قبل و بعد از هر نوع عمل جراحی می تواند شانس 
ــن گونه با  ــتر کند. ای ــز بودن آن عمل را بیش ــت آمی موفقی
ــیار ساده می توانید بهترین عمل جراحی  رعایت مواردی بس

زیبایی شکمی را تجربه کنید. 
گن پوشیدن بعد از اتمام عمل 
فوائد  نیز  ــک  لیپوماتی جراحی 
ــت  ــی دارد و ضروری اس فراوان
ــری از بروز  ــرا باعث جلوگی زی
تورم و التهاب و همچنین بهبود 
کانتور و زخم محل جراحی می 
شود. دکتر معتبر تشریح کرد : 
یکی دیگر از مهم ترین مراقبت 
ــل لیپوماتیک  ــای بعد از عم ه
ــدن بعد از  ــان نحوه خوابی هم
ــت که اهمیت فراوانی  عمل اس
ــیار  ــا رعایت نکاتی بس دارد، ب
کوچک تاثیر شگرفی در روند 
ــد از عمل بر جای  بهبودی بع
ــذارد.  نحوه خوابیدن به  می گ
ــت که پا ها باالتر  گونه ای اس
ــرار بگیرند تا  ــطح بدن ق  از س
ــل جراحی  ــمت های مح قس
ــود. الزم به  ــاری وارد نش فش
ــت که می توانید برای  ذکر اس
ــق تر و  ــب اطالعات دقی کس
حتی در مورد طرز خوابیدن تان 
ــورت و  ــک تان مش نیز از پزش

دستورالعمل بگیرید.
ــص جراحی  ــوق تخص ــن ف ای
ــزود  ــی اف ــتیک و زیبای پالس
ــد از بعد از  ــه تا چند روز بع ک
ــی لیپوماتیک از  ــل جراح  عم
نشستن های طوالنی مدت در 
ــی خودداری کنید  روی صندل
ــی توانید به صورت دراز  و تا م

کشیده استراحت کنید.
ــن که تا  ــد : ای ــر ش وی متذک
ــی بعد از عمل لیپوماتیک  مدت
ــت  ــاس خارش روی پوس احس
ــته  داش ــر  نظ ــورد  م ــل  مح

ــت و جای برای نگرانی وجود ــید امری بسیار طبیعی اس  باش
 ندارد.

ــید که بعد  ــته باش دکتر معتبر توضیح داد : باید در نظر داش
ــام عمل جراحی لیپوماتیک تا مدت ها بعد نمی توانید  از اتم
ــنگین و نیمه سنگین را انجام دهید زیرا  هر گونه فعالیت س
ــت در روند بهبودی و نتیجه حاصله از عمل تاثیر  ممکن اس
ــته باشد  البته می توانید فعالیت های سبک مثل  منفی داش
ــدن و کمی هم راه  ــای روزمره خوردن و خوابی ــام کار ه انج
ــید این کار باعث جلوگیری از  بروز عالئم  ــته باش رفتن داش
ــدن خون در بدن می شود. حتی  آمبولی و یا همان لخته ش
ــد پاهایتان را به  ــتراحت تان می توانی ــای اولیه اس در روز ه

آرامی ماساژ دهید تا جریان خونرسانی بهبود یابد.
ــتیک و زیبایی اذعان کرد :  ــن فوق تخصص جراحی پالس ای
ــانی که از مزایای عمل جراحی لیپوماتیک  ــته از کس آن دس
بهره مند شده اند می توانند بنا بر نظر و دستور پزشک خود 
حداکثر تا ۳ روز بعد از عمل به صورت سرپایی و سبک حمام 
ــمت های برش  ــد و نواحی بدن خود را به جز همان قس کنن
ــویند. دقت کنید که بخیه های  ــورد ه محل جراحی را بش خ

محل جراحی تان با آب برخوردی نداشته باشند.
ــل لیپوماتیک تا مدت  ــس از انجام عم ــوان کرد :  پ وی عن
ــی از مصرف نمک خودداری کنید و حتی االمکان انواع  طوالن

ویتامین و پروتئین ها را در برنامه غذایی خود بگنجانید.
ــما  ــدودا دو ماه زمان می برد تا ش ــر گفت : ح ــر معتب  دکت
ــی لیپوماتیک را با موفقیت  ــه عنوان فردی که عمل جراح ب
ــته اید بتوانید به تمامی فعالیت های عادی  ــت سر گذاش پش
ــاس پژوهش های  ــد و حتی بر اس ــود بازگردی ــره خ و روزم
ــاهده نتایج اصلی به  ــط محققان زمان مش ــده توس انجام ش
ــود.  ــد از اتمام عمل جراحی موکول می ش ــی ۶ ماه بع ۳ ال
ــه دلخواه را ــیدن به نتیج ــان هنگام انتظار رس ــس در هم  پ

 نداشته باشید. 

 <لیپوماتیک نوعی لیپوساکشن است

ــان کرد   ــز دکتر  وحیدی در  این باره  خاطرنش ــه نی در  ادام
ــان و  ــونیک و نوس : عمل لیپوماتیک با کمک امواج اینفراس
ــلول های  ــود که س ارتعاش ثابت حول محوری باعث می ش
ــمت مورد نظر بدن از هم جدا  ــده در قس ــته ش چربی انباش
شوند. در  این عمل  سلول های چربی بدون تخریب با عمل 
ــوند.وی ادامه داد :  ــن از زیر پوست بدن خارج می ش ساکش
ــتفاده مجدد  از مزایای مهم عمل لیپوماتیک می توان به اس
ــت بدن اشاره کرد که  ــده از زیر پوس از چربی های خارج ش
ــازی سایر بخش های  به عنوان فیلر برای صورت و حجیم س
بدن استفاده می شود. معموال پس از انجام این عمل پوست 
ــل شدگی می شود که می توان با کمک  دچار افتادگی و ش

لیفت این عارضه را برطرف کرد.
این متخصص پوست ، مو و زیبایی توضیح داد : اگر بخواهیم 
عمل لیپوماتیک را به زبان ساده تعریف کنیم، می توان گفت 
ــن است که عوارض و درد بسیار  لیپوماتیک نوعی لیپوساکش

کم تری دارد. 
ــام عمل لیپوماتیک  ــان کرد : از مهمترین اهداف انج وی بی
ــوده و بافت های اضافی چربی از  ــی توان به خارج کردن ت م
ــمت های مختلف بدن  داخل بدن برای الغری و زیبایی قس
ــمت های مختلف بدن از  ــاره کرد. این جراحی برای قس اش
ــینه، دست، باسن، صورت، گردن  ــکم، ران، پهلو، س جمله ش
ــود. دکتر  وحیدی ابراز کرد : عمل  ــت استفاده می ش و پش
ــت را  ــی لیپوماتیک تمام چربی های موضعی زیر پوس جراح
ــتری  ــیت بیش ــارج می کند و این عمل با دقت و حساس خ
ــود. از چربی های خارج  ــبت به لیپوساکشن انجام می ش نس
ــم دادن به صورت،  ــه عنوان فیلر برای حج ــده می توان ب ش
گونه و سایر بخش های بدن استفاده کرد. دقت و حساسیت 
باالی این عمل موجب تفاوت مهم آن نسبت به لیپوساکشن 

شده است. 
ــد که  ــی  متذکر ش ــو و زیبای ــت ، م ــص پوس ــن متخص  ای
چربی های خارج شده از طریق لیپوماتیک نسبت به چربی های 
ــن بعد از تزریق در بدن ورم کمتر  ــده با ساکش ــیده ش کش

ــری خواهد  ــدگاری باالت و مان
داشت.

ــدف از انجام لیپوماتیک  وی ه
ــرد : در  ــریح ک ــه تش را اینگون
ــیاری از افراد  ــال حاضر بس ح
ــدم رعایت  ــه دلیل ع جامعه ب
ــدم تحرک و  ــم غذایی، ع رژی
ــی با  انجام فعالیت های ورزش
ــکالت چاقی و اضافه وزن  مش
ــرم می کنند.  ــت و پنجه ن دس
ــب و ایده  ــتن اندام مناس داش
ــته هر کدام از  آل آرزو و خواس
ــت که در برخی از موارد  آنهاس
با رعایت رژیم و عادات غذایی، 
ــنگین  فعالیت های س ــام  انج
ــا محقق  ــرای آن ه ــی ب ورزش

نمی شود. 
از این رو پزشکان متخصص در 
ــه روش های مختلف  این زمین
ــی الغری را که کمترین  جراح
ــرای آنها دارد  خطر و درد را ب
ــی می کنند  ــنهاد و معرف پیش
ــن آنها  ــی از موثر تری ــه یک ک
ــت .دکتر   انجام لیپوماتیک اس
: عمل  ــد  ــی گوی ــدی م وحی
لیپوماتیک نسبت به نسل قبل 
روش های پیکر تراشی مزایای 
ــه  عبارتند از  ــی دارد ک فراوان
ــی برای  ــه احتمال آمبول اینک
ــده  تمام جراحی های انجام ش
ــی که در  ــود دارد، در حال وج
ــرپایی  ــن روش که عمل س ای
ــود، احتمال  ــوب می ش محس

آمبولی بسیار کم خواهد بود.
ــت ، مو و  ــن متخصص پوس ای
ــی افزود : از دیگر مزایای  زیبای
ــی  ــن روش از جراح ــم ای مه
ــت  ــری در بدن می توان به یکنواختی چربی در زیر پوس الغ
ــرفت تکنولوژی و برخورداری از  ــت زیرا با پیش ــاره داش اش
ــلولیت در  ــت حالت ناهموار یا س ــزات مدرن، هیچ وق تجهی
ــت در انجام  ــد. احتمال عفون ــاد نخواهد ش ــت ایج زیر پوس
ــرا در این روش تعداد و  ــیار کم بوده زی عمل لیپوماتیک بس
ــت.وی اذعان کرد : عمل  ــوراخ های بدن محدود اس اندازه س
ــی الغری و  ــایر روش های جراح ــبت به س ــک نس لیپوماتی
ــش چربی اضافی در بدن، زمان بهبودی و دوره نقاهت و  کاه
ــیار  درد و تورم و حتی کبودی بعد از خارج کردن چربی بس
ــن خواهد بود. معموال این عمل نیاز به  پایین تر از لیپوساکش
ــدن چند روزه در بیمارستان ندارد و بیمار بعد از  بستری ش
ــاعت مرخص شود و  ــت چند س انجام عمل می تواند با گذش
ــتراحت پس از عمل جراحی را در خانه داشته  مراقبت و اس

باشد.
 دکتر  وحیدی توضیح داد : در مراحل انجام عمل لیپوماتیک 
ــمت های  ــی را در قس ــرش های کوچک ــراح متخصص ب ج
ــی را با وسیله  مختلف بدن ایجاد می کند و محلول بی حس
ــده وارد بدن بیمار  کانوالی مرتعش از راه برش های ایجاد ش
ــده مخصوص برای  ــد. کانوالی مرتعش در واقع مکن می کن
ــت که چربی های اضافی و انباشته شده در  ــی اس پیکر تراش
بدن را تخلیه می کند. نوع حرکت خاص کانوال این امکان را 
ــی دهد که به آرامی با حرکت به درون بافت چربی، داروی  م
بی حسی نیز به قسمت مورد نظر برسد. چربی های انباشته 
ــوند. ــده نیز با حداقل درد و ناراحتی از بدن تخلیه می ش ش
ــت ، مو و زیبایی اضافه کرد :  این وسیله  این متخصص پوس
ــمت های فیبری بدن نیز حرکت داد و به  را می توان در قس
همین دلیل این عمل نسبت به سایر عمل های پیکر تراشی 
ــود. کبودی بعد از عمل و دوره  ــان کم تر انجام می ش در زم
ــیار کم و کوتاه خواهد بود. این  نقاهت نیز در این جراحی بس
ــوان جدیدترین روش از بین  ــی که به عن روش از پیکر تراش
ــت مورد تایید سازمان بهداشت جهانی غذا و  بردن چربی اس

دارو قرار گرفته است.
ــور بادی کار  ــک با موت ــتگاه لیپوماتی ــح داد : دس  وی توضی
ــتگاه به طور همزمان با ایجاد هوای فشرده  می کند. این دس
ــلول های چربی را  ــانات س در بدن و لرزش و ارتعاش و نوس
ــکند و از آن مایع تولید می کند که قابل تخلیه است.  می ش
در این روش به دلیل عدم استفاده از حرارت، سوزش پوست 
ــود. تخلیه چربی در این روش بدون پارگی  احساس نمی ش
ــوختگی انجام  ــلول های چربی، درد، حرارت و س ــاء س احش
ــرفت های فراوان دوره  ــود. در این عمل به دلیل پیش می ش
 نقاهت بسیار کوتاه بوده و کبودی پس از عمل به نسبت سایر 

روش های موجود در گذشته کمتر خواهد بود.
ــتگاه لیپوماتیک  ــت : در حال حاضر دس ــر  وحیدی گف دکت
ــت که به راحتی می تواند تمامی  ــتگاه ها اس  از بهترین دس
توده های چربی انباشته شده در قسمت های مختلف بدن را 
ــعه، حرارت و  تخلیه کند. چربی زدایی در این روش بدون اش

حرکت فیزیکی انجام می شود.
ــرد :  ــان ک ــی اذع ــو و زیبای ــت ، م ــص پوس ــن متخص   ای
ــورد جراحی الغری لیپوماتیک  ــم ترین نکته ای که در م مه
ــود  ــب و ران در نظر گرفته می ش ــکم، بازو، غبغ پهلوها، ش
ــش وزن یا الغری  ــوان کاه ــن عمل به عن ــت که ای این اس
ــود. از این عمل برای آن دسته از افرادی  ــوب نمی ش محس
ــته در زیر پوست خود هستند  که معموال دارای چربی انباش
بیشتر استفاده می شود. برای جلوگیری از برگشت چربی در 
ــت از رژیم غدایی مناسب در زندگی  نقاط مورد نظر بهتر اس

 استفاده شود. 
ــمت های  ــل کاربرد فراوانی در قس ــه داد : این عم وی ادام
ــک  ــا لیپوماتی ــن آن ه ــج تری ــه رای ــدن دارد ک ــف ب مختل
ــایر  ــن تکنیک می توان برای س ــت. از ای ــکم اس پهلوها و ش
ــازو و ران نیز ــب، صورت، ب ــدن از جمله غبغ ــش های ب  بخ

 استفاده کرد.
ــن  ــل لیپوماتیک و لیپوساکش ــدی تفاوت عم ــر  وحی  دکت
ــبت به  ــک نس ــل لیپوماتی ــرد : عم ــریح ک ــه تش را اینگون
 لیپوساکشن که از روش های قدیمی تر پیکر تراشی است از 

ــری انجام می  ــتگاه مجهزت ــرفته تر و دس تکنیک های پیش
ــود. در لیپوساکشن معموال بافت های چربی به روش های  ش
مختلف تخریب و از زیر پوست خارج می شود. به بیان ساده 
تر می توان گفت که در عمل لیپوساکشن بافت چربی ابتدا با 
حرارت و گرما سوزانده شده و بعد از آن از زیر پوست تخلیه 
می شود. این متخصص پوست ، مو و زیبایی بیان کرد : دلیل 
اصلی عدم استفاده از چربی های لیپوساکشن برای تزریق در 
قسمت های دیگر بدن، سوزانده شدن چربی های انباشته در 
ــت است. از این چربی ها نمی توان به عنوان فیلر یا  زیر پوس
ــازی برای سایر قسمت های بدن استفاده کرد.وی  حجیم س
مطرح کرد : در عمل لیپوماتیک بافت چربی با حرکت لرزش 
ــود و مجدد می توان از آن برای  ــان کانوال خرد می ش و نوس
ــایر بخش های بدن از جمله باسن، صورت  ــازی س حجیم س
ــتگاه های جدیدتر این عمل که با  ــتفاده کرد. دس و غیره اس
ــونیک انجام می شود، سلول های چربی  کمک امواج اولتراس
راحت خرد می شود و چربی و پوست قسمت مورد نظر پس 

از عمل هموار خواهد بود.
ــت آمده عمل  ــر وحیدی  ابراز کرد :  طبق نتایج به دس دکت
لیپوماتیک در مقایسه با روش های قدیمی عمل لیپوساکشن 
ــود. لیفت اندام  با نتیجه بهتر و رضایت بخش تر انجام می ش
در عمل لیپوماتیک راحت تر از سایر روش های لیپوساکشن 
ــیار کمتر خواهد  ــود و خطر آمبولی در افراد بس انجام می ش
ــت آمده هیچ گونه  ــات به دس بود. به گونه ای که در گزارش
ــخص نمی شود.این متخصص پوست  آمبولی از انجام آن مش
ــام عمل لیپوماتیک،  ــی ابراز کرد : در زمان انج ــو و زیبای ، م
مشاور و پزشک متخصص به افراد توصیه می کنند که حتما 
ــم غذایی خود را رعایت کنند، زیرا این باور  پس از عمل رژی
ــام این عمل به راحتی تغییرات  ــتباه وجود دارد که با انج اش
در وزن افراد مشاهده می شود. در صورتی که این باور کامال 
ــی الغری تنها چربی های  ــتباه بوده زیرا این روش جراح اش
ــذف می کند و  ــته و ح ــی در محل مورد نظر را برداش اضاف
ــی  چنانچه رعایت رژیم غذایی و تحرک و فعالیت های ورزش
زیر نظر پزشک به صورت مداوم انجام نشود احتمال برگشت 

چربی و اضافه وزن وجود خواهد داشت.
وی متذکر شد : کاهش مصرف غذاهای فست فودی و چرب 
ــه کالری باالیی دارند لذا پس از عمل لیپوماتیک می تواند  ک
ــتن هیکل  ــیدن به الغری و داش ــتای رس گام مهمی در راس
ــل تنها بافت چربی  ــد. در حقیقت با انجام این عم ــا باش زیب
ــق رژیم غذایی یا انجام  ــدن از طری اضافی که قابل حذف ش
فعالیت های ورزشی نیست از زیر پوست برداشته می شود. تا 
زمانی که سبک زندگی و عادات بد رژیم غذایی کنار گذاشته 
نشود، تغییری در کاهش وزن افراد مشاهده نمی شود. دکتر 
ــل لیپوماتیک  ــرای اینکه نتیجه عم ــدی عنوان کرد : ب وحی
موفقیت آمیز باشد بهتر است عادات غذایی استاندارد و سالم 
ــل در واقع حس  ــت کنیم. این عم ــی خود رعای را در زندگ
الغری را به فرد منتقل می کند اما باید برای حفظ سالمتی 
و جلوگیری از بازگشت چربی های برداشته شده رژیم غذایی 
مناسبی را در کنار ورزش داشته باشید. این متخصص پوست 
، مو و زیبایی توضیح داد : تخریب سلول های چربی در عمل 
ــتگاه مجهز و پیشرفته در زمان کوتاه  لیپوماتیک توسط دس
ــتر  ــود که هدف اصلی انجام آن برای افراد بیش انجام می ش
ــمت های مختلف  ــایز، فرم دهی به قس برای تغییر حجم، س
ــت. یکی از راحت ترین روش های جراحی الغری و  بدن اس
ــت که از طرف سازمان  کاهش چربی های اضافی در بدن اس
ــت.وی اضافه کرد : روش لیپوماتیک  ــده اس دارویی تایید ش
ــتفاده  ــن اس ــرادی که از روش های قدیمی ساکش ــرای اف  ب
ــب بوده زیرا روشی بی خطر، دقیق تر نسبت  کرده  اند مناس
به روش های پیکر تراشی قدیمی تر به شمار می آید. افرادی 
که از این روش برای کاهش چربی های انباشته شده در بدن 
ــتری از نتیجه به دست  ــتفاده کرده اند رضایت بیش خود اس
آمده در مقایسه با سایر روش های ساکشن داشته اند. دکتر 
ــک در انجام لیپوماتیک  وحیدی مطرح کرد : عوارض و ریس
ــی الغری و کاهش  ــایر روش های جراح ــیار کم تر از س بس
ــمت های مختلف بدن است.  ــده در قس چربی های جمع ش
ــط پزشک با رعایت تمام نکات ایمنی  عمل چربی زدایی توس
ــرفته در زمان کوتاه  ــالمت با بهترین دستگاه های پیش و س
ــود.این متخصص  ــدون درد و حتی خونریزی انجام می ش ب
پوست ، مو و زیبایی اظهار کرد : از عوارض عمل لیپوماتیک 
می توان به خستگی پزشک و طوالنی شدن مدت عمل اشاره 
ــانات بسیار این خستگی  ــتگاه با ارتعاش و نوس کرد، زیرا دس
ــات به  ــک ایجاد می کند. چنان چه این ارتعاش را برای پزش
ــتی کنترل نشود، احتمال ایجاد ضربه به پزشک و بیمار  درس
ــت.وی توضیح داد :  ــان انجام عمل وجود خواهد داش در زم
پزشک متخصص قبل از انجام عمل لیپوماتیک توصیه هایی 
ــد از عمل، آن را  ــت قبل و بع ــار دارد که بهتر اس ــرای بیم ب
رعایت کند. اقداماتی که قبل از عمل باید توسط بیمار انجام 
شود شامل عدم مصرف دخانیات و توقف رژیم غذایی حداقل 
۲ روز قبل از جراحی، عدم مصرف داروهایی از جمله آسپرین 

یا محصوالتی که حاوی آسپرین یا ویتامین E باشد.
ــل لیپوماتیک بیمار  ــدی افزود : پس از انجام عم دکتر وحی
ــم غذایی و انجام  ــت هایی را از جمله رعایت رژی ــد مراقب بای
فعالیت ورزشی زیر نظر پزشک متخصص، پوشیدن گن های 
ــکلی برای آن پس از  ــد تا مش ــته باش مخصوص و غیره داش

انجام عمل جراحی ایجاد نشود.
ــت ، مو و زیبایی ابراز کرد : به بیمارانی   این متخصص پوس
ــود  ــی دهند، توصیه می ش ــک انجام م ــل لیپوماتی ــه عم ک
ــریع تر و به دست آوردن شکل مناسب بدن  جهت بهبود س
ــردش خون و  ــن با هدف بهبود گ ــتفاده کنند. گ ــن اس  از گ
ــا صورت  ــل جراحی در آن ه ــی که عم ــتن اندام ــه داش نگ
ــه جریان  ــت. وقتی ک ــده اس ــاخته ش ــه، طراحی و س گرفت
ــی یابد، زخم های  ــده افزایش م ــون به نواحی جراحی ش خ
ــریعتر خوب می شوند. عالوه بر این،  موجود در این نواحی س
ــار یکسانی به نواحی  ــتفاده از ِگن باعث می شود که فش اس
ــده وارد شود. بنابراین پوست شل نشده و چروک   جراحی ش

نمی خورد. 
ــد از عمل  ــتفاده از گن بع ــرای اس ــت : ب ــان گف وی در پای
لیپوماتیک هیچ مدت زمانی مشخصی وجود ندارد. این مدت 
ــده از آن  ــاس نوع عمل و میزان چربی خارج ش  زمان بر اس
می تواند متفاوت باشد. اما به عنوان یک قاعده کلی می توان 
ــل لیپوماتیک از ِگن تنگ و  ــت که تا ۳ هفته پس از عم  گف
۵ الی ۶ هفته پس از آن می توان از ِگن راحت تر استفاده کرد. 

آفتاب یزد  در گفت و گو با متخصصان  بررسی کرد 

عمل لیپوماتیک چه مزایا و  معایبی دارد؟ 
 آمار ابتال به سنگ های

 دستگاه ادراری در ایران
استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
گفت: یکی از مهمترین مشکالت و بیماری هایی 
ــری با آن مواجه هستند، سنگ  که جوامع بش
ــت،   سنگ دستگاه ادراری  دستگاه ادراری اس
ــایع دستگاه ادراری  ــه بیماری بسیار ش جزو س
ــکالت  ــود و به طور کلی مش ــوب می ش محس
ــتگاه  ــنگ دس ــتات، عفونت ادراری و س پروس
ادراری سه بیماری بسیار شایع دستگاه ادراری 
و تناسلی محسوب می شوند. دکتر علی حمیدی 
ــاس مطالعات کشوری که در  مدنی گفت: بر اس
ــکانی مانند دکتر بصیری در  ایران توسط پزش
استان های مختلف انجام گرفته از هر ۱۰۰ هزار 
ــنگ وجود دارد که این  نفر ۱۳۶ نفر مبتال به س
ــتانهای مختلف متفاوت و در برخی  آمار در اس
ــهرها کمتر و در برخی از استان ها  استانها و ش
بیشتر است. وی بیان داشت: موضوعات اقلیمی، 
فرهنگی، رژیم غذایی و سبک زندگی در بروز و 
ــنگ های دستگاه ادراری بسیار  پیشگیری از س
ــان می دهد که  ــت و آمارها نش حائز اهمیت اس
ایران به اصطالح روی کمربند سنگ واقع شده 
ــتگاه ادراری بیماری شایع و بومی  و سنگ دس
ــور ما محسوب می شود بر همین اساس  در کش
ــیاری از کشورها که ابتال به سنگ  بر خالف بس
ــتگاه ادراری در جمعیت مسن و بیشتر در  دس
رده های چهارم و ششم زندگی ایجاد می شود در 
ایران حتی کودکان کمتر از یک سال  هم ممکن 
ــتگاه ادراری شوند.  ــنگ دس ــت مبتال به س اس
ــتگاه  ــنگ دس ــاره به اینکه ابتال به س وی با اش
ــتم سالمت و  ادراری هزینه هایی را برای سیس
خانواده ها به همراه دارد و برای بیمار می تواند با 
دردهای بسیاریی همراه باشد و کیفیت زندگی 
ــد، گفت:  لذا  ــر تاثیر قرار ده ــت تاثی آن را تح
پیشگیری از ابتال به سنگ دستگاه ادراری بسیار 
ــت.وی با اشاره به اینکه دالیل  حائز اهمیت اس
ــتگاه ادراری نقش  متعددی در بروز سنگ دس
ــات منطقه ای،  ــان کرد: موضوع دارد، خاطرنش
اقلیم، کیفیت هوا، سبک زندگی، رژیم غذایی، 
میزان مصرف مایعات و جنسیت از جمله دالیل 

ابتال به این بیماری است.

آبله میمونی دو سویه دارد
ــویه مختلف دارد  ویروس آبله میمونی دو س
که به لحاظ خطرناک بودن با هم تفاوت هایی 
دارند.به گزارش ایسنا، دو سویه از ویروس آبله 
ــویه "غرب آفریقا" و  ــامل یکی س میمونی ش
ــویه "آفریقای مرکزی" هستند که  دیگری س
ــویه "دشت کنگو" نیز شهرت  نوع دوم به س
دارد و عمدتا در جمهوری دموکراتیک کنگو 
ــویه  ــود.در میان مبتالیان به س ــت می ش یاف
ــدید نیز وجود  غرب آفریقا، موارد بیماری ش
ــته اما میزان مرگ و میر به مراتب کمتر  داش
از مبتالیان به سویه آفریقای مرکزی و حدود 
یک درصد بوده است.این درحالیست که خطر 
ــویه آفریقای  ــان مبتالیان به س مرگ در می
ــت. همچنین  ــزی، حدود ۱۰ درصد اس مرک
ــایی  بر پایه یافته های فعلی موارد اخیر شناس
ــویه کم خطرتر  ــال در بریتانیا، به س ــده ابت ش
غرب آفریقا مربوط می شوند.همچنین شبکه 
ــی در این باره  ــری "ان اچ کی" در گزارش خب
آورده است، پروفسور "موریکاوا شیگرو"، استاد 
ــگاه علوم "اوکایاما" در ژاپن در این باره  دانش
می گوید: سویه غرب آفریقا، نوع خوش خیم تر 
ــت در حالیکه سویه آفریقای  این ویروس اس
مرکزی به مراتب وخیم تر است.به گفته وی، 
ــالها از  ــروس که در طول س ــی از این وی نوع
نیجریه به بریتانیا آورده می شده، سویه غرب 
ــویه در  ــت.او می گوید: این س آفریقا بوده اس
حال حاضر در نیجریه هم شایع است و گفته 
ــویه کنگویی  ــود که خوش خیم تر از س می ش

است.

گجتی برای درمان 
بیماری پارکینسون

طبق  اظهارات بیماران ، افراد مبتال به بیماری 
پارکینسون از کندی حرکت و سفتی عضالت 
ــگاه خبرنگاران،  ــد. به گزارش باش رنج می برن
ــط محققان طراحی شده که  یک گجت توس
ــبد، جایی که از  ــینه کاربر می چس به جناغ س
موتور الکتریکی خود برای ارائه الگوی ریتمیک 
ــن "تحریک  ــتفاده می کند. ای ــات اس ارتعاش
ــیگنال های عصبی را  ــز" س ــی متمرک ارتعاش
ــد، جایی که  ــد می کند که به مغز می رس تولی
ــت که فعالیت فرکانس بتا را  اعتقاد بر این اس
در قشر حرکتی و هسته زیر تاالموس کاهش 
می دهد. تصور می شود که فعالیت بیش از حد 
ــکالت کنترل  ــئول مش بتا در این مناطق مس
حرکتی در بیماران پارکینسونی است.عالوه بر 
ــی ممکن است به عنوان  این، ارتعاشات پالس
ــانه های تولید شده خارجی عمل کنند که  نش
کاربر را وادار به حرکت می کند.تحقیقات قبلی 
نشان داده اند که نشانه های لمسی، شنیداری یا 
بصری تکراری - از جمله صدا های تولید شده 
توسط مترونوم - می توانند قفل ماهیچه های 
ــه او اجازه  ــون را باز کنند و ب بیمار پارکینس
ــر را بدهند. ــا انجام حرکات دیگ ــن ی راه رفت
ــام دارد می تواند به  این گجت که CUE۱ ن
ــتقل فعال با دکمه  ــتگاه مس عنوان یک دس
عمل کند، اگرچه با برنامه ای نیز کار می کند 
ــدرت و فرکانس  ــه می تواند برای تنظیم ق ک
ــود. این برنامه عالوه بر  ارتعاشات استفاده ش
ــای دارویی  ــرای ارائه یادآور ه این می تواند ب
ــتفاده ــون مورد اس  و ردیابی عالئم پارکینس

 قرار گیرد.

=دکتر معتبر : تورم و ترشحات بعد از عمل 

و  است  کمتر  بسیار  لیپوماتیک  روش  در 
 ۳۶ نهایتا  شده  ساکشن  ناحیه  از  ترشح 
ساعت طول می کشد. در حالی که این زمان 

در روش های دیگر بسیار بیشتر است

مدت  تا  لیپوماتیک  عمل  انجام  از  =پس 
و  کنید  خودداری  نمک  مصرف  از  طوالنی 
حتی االمکان انواع ویتامین و پروتئین ها را در 

برنامه غذایی خود بگنجانید

=دکتر وحیدی : روش لیپوماتیک برای افرادی 

از روش های قدیمی ساکشن استفاده  که 
کرده اند مناسب بوده زیرا روشی بی خطر  
و  دقیق تر نسبت به روش های پیکر تراشی 
از  قدیمی تر به شمار می آید. افرادی که 
انباشته  های  چربی  کاهش  برای  روش  این 
شده در بدن خود استفاده کرده اند رضایت 
بیشتری از نتیجه به دست آمده در مقایسه 

با سایر روش های ساکشن داشته اند

نکته 

 هشدار 

یافته 
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آفتاب یزدـ  رضا بردســتانی: یک استاد دانشگاه با مهم خواندن 
تحوالت اوکراین و تأثیرگذار خواندِن آن بر دیگر مســائل منطقه ای 
و بین المللی به آفتاب یزد گفت: آمریکایی ها همواره از درگیر شــدن 
در چند جبهه، رویگردان بوده اند و تا امروز نیز بر همین شیوه استوار 

مانده اند.
محمدعلی بصیری استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان خاطرنشان 
می کنــد: این که همچنان محتوای مذاکــرات دوحه، محرمانه باقی 
مانده است شرایط را برای همسایگاِن افغانستان حساس تر نیز کرده 
اســت که در این میان، جمهوری اســالمی ایران با توجه با سابقه و 
تجربه رویارویی با داعش و نیروهای تکفیری، هشدارهایی در حوزه ی 
دیپلماسی و مباحث امنیتی داده که حکایت از نگرانی های به جا و به 
حق تهران است موضوعی که حتی اگر وخیم تر و شدیدتر شود حتی 
می تواند مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی ایران را مجاب کند تا دست 

به مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه بزنند!

< هشدارهای شمخانی و امیرعبداللهیان بی دلیل نیست
در هفته ای که پشــت ســر گذاشــتیم مقامات سیاســی و امنیتی 
ایران)شمخانی و حســین امیرعبداللهیان( در گفتگو ها و واکنش ها 
به مســائلی که در شــرق ایران در شرف وقوع اســت به ویژه برخی 
آیند و روندهای معنادارِ داخل افغانستان نه سربسته که خیلی آشکار 
 هشــدار داده و نسبت به انتقال هدفمند نیروهای تروریستی واکنش 

نشان دادند.
تالش های همچنان بی نتیجه ی طالبان افغانستان برای به رسمیت 
شــناخته شدن در کنارِ تحوالِت پاکســتان این نگرانی ها را تا حدی 
موجه نیز نشــان می دهد تا جایی که باید همه ی رخدادهای این دو 

کشور، خیلی دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در دهــه ی گذشــته، آن چنان که برخی مقامــاِت آمریکا از جمله 
»هیالری کلینتون«، اذعان و اقرار به دست داشتن در به وجود آمدن 
داعش در عراق و ســوریه داشــتند و نیز با توجه بــه این که خروِج 
آمریکایی ها از افغانستان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد می تواند 
به این نتیجه منتهی شــود که سرگرم کردِن کشورهایی نظیر ایران، 
پاکســتان، افغانستان و حتی هند و چین به مباحِث امنیتی، بخشی 
از تئوری مدیریِت بی ثباتی برای ســرپوش نهادن بر دیگر برنامه ها و 

اهداف غرب را به طورِ واضح پیش چشم قرار می دهد.

< بی ثبات کننده هایی که تهران را حساس کرده اند
محمد علی بصیــری در تحلیِل آن چه در مرزهای شــرقی ایران با 
توجه به تحوالت اخیر به وقوع پیوســته می گوید: آنچه که اکنون در 
افغانستان و به تبع آن در پاکستان دارد پیش می آید به سمت جریان 
افراطی حامی جریان تروریستی و بی ثبات کننده است و ایران هم حق 
دارد نگران باشــد. گرچه زمانی که دولت اشرف غنی و آمریکایی ها 
بودند نوعی از ناامنی از ســمت آمریکا و ناتو بود االن جایگزینی آن 
توســط طالبان و نخست وزیر جدید پاکستان انجام شده است و هر 
لحظه ممکن است خطرات و ناامنی هایی در مرزهای ایران رخ دهد و 
در قسمت هایی از مرزها این تنش و زد و خوردها رخ داد. این مسئله 
هماهنگی دو جانبه و منطقه ای می طلبد که بتوانند با آن مقابله کنند 

و نگذارند تشدید شود.
این اســتاد دانشــگاه در پاسخ به این پرســش که: »چقدر احتمال 
می دهید که مســائلی که در مرزهای شرقی اکنون در حال رخ دادن 
است دنباله مدیریت بی ثباتی و پمپاژ ناامنی به منطقه باشد؟ تأکید 
می کند: فحوا و تفســیر کالنی که از مذاکــرات دوحه بین طالبان و 
دولت آمریکا برای خروج آمریکایی از این کشور شد و سپس مواضعی 
که طالبان در این مدت در بحث مســائل آمریکا اتخاذ کرده مجموعاً 
نشان می دهد که این جابه جایی یک برنامه هدفمند و برنامه ریزی 
شده است که اگر چه آمریکایی ها با دولت وابسته و پایگاه داشتن به 
دنبال این بودند کــه نوعی از کنترل یا خطر امنیتی را برای رقبایی 
مثل روســیه، چین و تا حدودی هند و خصوصا ایران از افغانستان به 
صورت مستقیم با حضورشان پیش ببرند امروز به صورت غیرمستقیم 
با یک جانشــینی که هم هزینه اش برای آنها کمتر است هم اتهام و 

نتایج، جایگزین کردند. 
وی تأکید می کند: دولتی که االن در افغانســتان است این تهدید را 
برای مجموعه ای از کشــورها دارد و این باعث شده که تاکنون هیچ 

کشوری آنها را به رسمیت نشناسد خصوصا دولت طالبان را. 
محمــد علی بصیری در ادامه اظهار مــی دارد: طالبان می دانند االن 
با عدم شناســایی روابط شــان محدود اســت همچنان این نگرانی 
وجود دارد اگر رســماً به عنوان یک دولِت مشــروع شناسایی شوند 
با وضعیت فعلی و بدون تغییر در سیاســت های داخلی و خارجی به 

مراتب خطرناکتر و آثار مخرب بیشتری می تواند از خود نشان دهد و 
همچنان مســئله به صورت ابهام و سکوت دارد پیش می رود به امید 
اینکه شاید افکار طالبان عوض شود و یک دولت ائتالفی تشکیل دهند 

که معتدل تر از این باشند. 
بصیری معتقد اســت: این در حالی اســت که همسایگان همچنان 
سیاســت صبر و انتظار را دارند جلو می برند ولی هیچ کدام احساس 

اعتماد و امنیت پایدار از چنین دولتی در افغانستان ندارند. 

< شباهت شرایط افغانستان با عراق و حضور تروریست ها
بصیری در واکنش به شباهت هایی که رخدادهای عراق با افعانستان 
که در نهایت به خلِق داعش شــد می گوید: اینکه شــرایط مختلف 
تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی در خاورمیانه خصوصا 
در افغانســتان، عراق و شمال آفریقا استعداد شکل گیری جریان های 
افراطــی و تروریســتی را دارد نمی توانیم نادیــده بگیریم. از طرفی 
سوءاســتفاده قدرت ها خصوصا قدرت های مداخلــه گر از جمله ی 
مهمتریِن آنها یعنی آمریکا برای پیش بردن اهداف به صورت نیابتی 
یا واســطه ای در سازماندهی چنین جریان هایی و رهبری و مدیریت 
آنهــا را هم باید در نظر گرفت که غیرقابل انکار اســت. مهم تر از آن 
این جریان ها چه القاعده چه داعش و تا حدودی طالبان جریان های 
فراملی و حتی فرامنطقه ای هســتند و وقتی زمینگر شوند بالفاصله 
جغرافیــای عملیاتی را جا به جا می کنند. این در ســوریه، عراق و تا 
حدودی یمن نشان داده شــد و افغانستان که در این زمینه از همه 
کهن تر است و تحت عنوان خراســان بزرگ یاد می شود و نیروهای 
رانده شده دارند در آنجا ســازماندهی می شوند و می خواهند دوباره 
اهداف خود را از شــرق ایران دنبال کنند. این واقعیات نشان می دهد 
که اساس شکل گیری آنها و استفاده ابزاری از آنها هیچ گاه رها نشده 

و این جابه جایی در حال شکل گیری است.

< جهان متأثر از بحران اوکراین؟!
محمدعلی بصیری در پاســخ به این پرسش که: با توجه به طوالنی 
شــدن جنگ اوکراین و تثبیت روســیه آیا آمریکا می تواند هم زمان 

مسئله اوکراین و شرق آسیا را مدیریت کند؟ خاطرنشان می سازد:
از چند زاویه این مسئله قابل پاسخ گویی است تاریخ سیاست خارجه 
آمریکا از جنگ جهانی اول تا کنون نشــان می دهد که آمریکایی ها 
هیچ گاه در بحران ها در چند جبهه ورود نمی کنند و این تغییر نکرده 
اســت. بنابراین گر چه این ها حضورشــان را در خاورمیانه کم رنگ 
 کردند و با ائتالف اســرائیل و قرارداد آبراهــام یعنی نزدیک کردن 
اعراب و ترکیه در صدد بودند آن را انجام دهند و به شــرق متمرکز 
شوند بحران اوکراین نشان می دهد خواسته آنها نبود گرچه آنها در 
عمل انجام شده از سوی روسیه قرار گرفتند یک جبهه جدیدی برای 
آنها ایجاد کرد و باعث شد آن حرکت و توجهی که می خواستند به 
شــرق کنند کم رنگ شــود و تمرکز و بودجه به سمت شرق اروپا 
رود. این سبب شــد که در این حوزه متحدین آمریکا ابراز ناراحتی 
کنند. نکته دیگر در سیاســت خارجه مهار روســیه که در حمایت 
آقای زلنســکی وارد شــدند این است که شمشــیر دو لبه ای برای 
آمریکا ایجاد شده از طرفی در صدد هستند که برای دستاوردهایی 
که روســیه به دست آورده و قابل توجه اســت جنگ را طوالنی و 
فرسایشــی کنند و به تعبیری باتالقی بــرای اقتصاد و توان نظامی 
روســیه شود که روســیه تحلیل رود. اما آثار مخرب طوالنی شدن 
بحران این است که فشارهای اقتصادی و انرژی به متحدین و اقتصاد 
بین الملل وارد می شــود و آن را نمی توانند به این راحتی مدیریت و 
مهار کنند روس ها هم از این پاشنه آشیل دارند حداکثر استفاده را 
با بی ثبات ســازی صادرات و بنادر و مدیریت اوکراین می کنند. آنچه 
که آمریکایی ها اراده داشتند به شرق بروند تا حدودی از کنترل آنها 
خارج شــده و این سیاست لطمه خورده و در وضعیتی قرار گرفتند 
که نتوانند آن چرخش و اســتراتژی را به این راحتی به شرق برده و 

آن را مدیریت کنند و به نوعی بحران زده شدند. 
وی می افزاید: روسیه در اوکراین به دنبال دستیابی به سه هدف است 
که دیر یا زود به آن خواهد رسید یک هدف این بود که استقالل دو 
استان شرقی اکثریت روس نشین را ایجاد کند دیگری اینکه کریمه را 
که الحاق کرده بود برای آن شناسه بین المللی به وجود آورد و دیگر 
اینکه از باقی مانده دولت اوکراین تعهد بگیرد که به ناتو ملحق نشود. 
اگر مذاکره شود روسیه به این سه هدف دست پیدا می کند و اروپا و 
آمریکای حامی آن هم به نوعی دارد به دولت زلنسکی تحمیل می کند 
که این کار را انجام دهد. بنابراین آمریکایی ها نتوانستند سیاست های 
مدنظر خود را در شرق آسیا دنبال کنند خروجی آن هم اعتراض هایی 
اســت که در نشســت رئیس جمهور آمریکا به ســران آن کشورها 
 )ژاپن، کره، هند و اســترالیا( در ســفری که بــه آنجا صورت گرفت 

نمود پیدا کرد.

< آمریکا روی تحوالت افغانستان کنترل ندارد؟!
این استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در بخش پایانی این گفتگو 
به سراغ مسائلی می آید که در مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است 
و اظهار می دارد: اتفاقاتی که دارد در مرزهای شــرقی ما رخ می دهد 
اتفاقاتی است که نتایجش شاید به نفع آمریکا باشد اما کنترلی روی 
دو کشور افغانستان و پاکستان به آن صورتی که همیشه داشته ندارد 
چون نیروهای سیاسی و امنیتی آمریکا به شدت درگیر مسائل شرق 

اروپا و درگیری های اوکراین هستند. 
وی با تأیید این مسئله که ممکن است آثار ناامنی برای ما هزینه داشته 
باشد ولی اینکه مدیریت و کنترل آن کامال در اختیار آمریکایی ها باشد 
با گرفتاری که آمریکایی ها در اوکراین دارند مانند گذشته نیست تأکید 
می کند:  نگرانی عمیق جمهوری اســالمی از اتفاقاتی که در مرزهای 
شرقی اش می افتد کامال به جا است و جای بررسی دارد زیرا واقع گرایانه 

است که این دغدغه را داشته باشد و روی آن حساس باشد.
او معتقد است جمهوری اسالمی ایران حتی این اجازه را دارد که اگر 
احســاس خطرش به جایی رسد که از سیاست صبر و مدارا مقداری 

فراتر رود دست به اقدامات عملی بزند.
بصیری تأکید می کند: اگر ناامنی تشدید شود احتمال دارد ایران اگر 
از طریق مذاکره و مصالحه نتواند مســئله را مدیریت کند دست به 
اقدامات عملی زند که از این اقدامات تحت عنوان اقدامات پیش دستانه 
یا پیشــگیرانه یاد می شود که اگر مسجل شود و کشوری از ناحیه ای 
ناامنی را حس کند و اقدامات پیشــگیرانه اش جواب ندهداین حق را 
دارد با عملیات بیشتر تهدید را کنترل و مهار کند و احتمال این اقدام 
برای ایران در مرزهای شــرقی اش وجود دارد و این نگرانی شدیدا از 

لحن آقای شمخانی و آقای امیرعبداللهیان احساس می شد. 

محمدعلی بصیری، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با آفتاب یزد:

ایران حق دارد نگران مرزهای شرقیِ خود باشد
بر اساس قوانین حقوقی و بین المللی، عملیاِت پیشگیرانه می تواند بخشی از واکنش جمهوری اسالمی ایران به مباحثی باشد که مرزها را دچار ناامنی می کند

رئیس جمهور آمریکا به دانشجویان افسری فارغ التحصیل آکادمی 
نیروی دریایی آمریکا گفت، تالش والدیمیر پوتین برای ایجاد چند 
دســتگی در اروپا به موجب حمله به اوکراین نتیجه معکوس داده 
است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا خطاب به ۱۲۰۰ دانشــجوی افسری فارغ التحصیل 
در استادیوم یادبود نیروی دریایی آناپولیس واقع در مریلند آمریکا 
گفت، آن ها در زمانی دارند وارد خدمت در ارتش آمریکا می شوند که 
چالشــهای جهانی بسیاری وجود داشته و آن ها موظف به کمک به 
»حفظ ثبات در جهانی بی اطمینان هستند«. او خاطرنشان کرد: ما 
قرار است چشممان به شما برای تضمین امنیت مردم آمریکا باشد. 
جو بایدن که به تشــکیل یک ائتالف از کشــورها با هدف مقابله با 
حمله روســیه به اوکراین کمک کرده، اظهارات تندی را نیز علیه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مطرح کرده و گفت، تالش او 
برای ایجاد چند دستگی در میان کشورهای متحد عضو ناتو شکست 
خورده است. بایدن خاطرنشان کرد: او نه فقط تالش می کند اوکراین 
را تصرف کند بلکه عمال تالش دارد فرهنگ و هویت مردم اوکراین را 

محو کند. حمله کردن به مدارس، پرورشگاه ها، بیمارستانها، موزه ها 
با هیچ هدف دیگری به جز حذف یک فرهنگ نیست. 

بایــدن ادامه داد: هدف اقدامات پوتین ایــن بود که کل اروپا مدل 
فنالندی )بی طرف( بشود اما در مقابل اروپا ناتویی شد؛ صحبتی که 
اشاره به برنامه های فنالند و سوئد برای پیوستن به ائتالف ناتو دارد. 
فنالند و سوئد طی هفته های اخیر اعالم کردند که به دنبال حمله 
روســیه به اوکراین به دنبال پیوستن به ناتو هستند. جو بایدن در 
همین راستا اخیرا با رئیس جمهوری فنالند و نخست وزیر سوئد در 
کاخ سفید دیدار کرد. بایدن این حمله را »حمله مستقیم به اصول 
اساسی نظم بین المللی مبتنی بر قوانین« خواند و افزود: »این دنیایی 

است که شما در آن فارغ التحصیل می شوید«. 
بایدن به فارغ التحصیالن گفت: در حالی که پرواز با پیشرفته ترین 
هواپیماها، کارکنان کشــتی های پیشرفته و استفاده از فناوری های 
جدید را یاد خواهید گرفت، قوی ترین ابزاری که شما از آن استفاده 
خواهید کرد، شــبکه بی بدیل مــا از اتحادهــای جهانی و قدرت 
مشارکت های ما است. بایدن که به تازگی از یک سفر یک هفته ای 

به آسیا بازگشته بیان داشت که عرصه دریایی هند-اقیانوسیه »خط 
مقدم« پاسخ آمریکا به بالیای طبیعی و انسانی در آنجا خواهد بود. 
او اظهار کرد: شما از قوانین بین المللی این حوزه دفاع خواهید کرد، 
آینده حوزه هند-اقیانوسیه ای که آزاد و باز است را رقم خواهید زد، 
آزادی کشــتیرانی در دریای چین جنوبی و فراتر از آن را تضمین 
خواهید کــرد، و اطمینان حاصل می کنید که خطوط دریایی باز و 
امن باقی می مانند. بایدن خاطرنشان کرد: این اصول دریایی اساسی 
پرسابقه بستر یک اقتصاد جهانی و یک ثبات جهانی هستند. شما 
قرار است به نزدیک ســاختن متحدان ما در اروپا و متحدان ما در 
حوزه هند-اقیانوســیه کمک کنید. او همچنین به ســناتور سابق 
جمهوری خواه جان مک کین که در محوطه آکادمی به خاک سپرده 
شده، ادای احترام کرد و گفت: »از آنجایی که اینجا هستم نمی توانم 
به جان و اینکه آکادمی نیروی دریایی برای او اهمیت زیادی داشت 
فکر نکنم.« بایدن که دموکرات و سابقا سناتور بوده، متذکر شد که 
او به همراه جان مک کین در عرصه سیاست »با شدت تمام« نبرد 

کردند اما دوست هم باقی ماندند.

سیاسی

< تالش های همچنان بی نتیجه ی طالبان 
افغانستان برای به رسمیت شناخته شدن 
در کناِر تحوالِت پاکس��تان این نگرانی ها 
را ت��ا حدی موجه نیز نش��ان می دهد تا 
جایی که باید همه ی رخدادهای این دو 
 کشور، خیلی دقیق مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گیرد

اوکراین به دنبال دستیابی  < روسیه در 
به س��ه هدف اس��ت که دیر یا زود به 
آن خواهد رس��ید یک ه��دف این بود 
اکثریت  ش��رقِی  استان  دو  استقالل  که 
روس نش��ین را تثبیت کند دیگری اینکه 
کریمه را که الحاق ک��رده بود برای آن 
شناسه بین المللی به وجود آورد و دیگر 
اینکه از باقی مانده دولت اوکراین تعهد 
بگیرد که به ناتو ملحق نشود. اگر مذاکره 
شود روسیه به این سه هدف دست پیدا 
می کند و اروپ��ا و آمریکای حامی آن هم 
به دولت زلنسکی تحمیل  نوعی دارد  به 
می کند که این کار را انجام دهد و با یک 

توافق جنگ را خاتمه دهد

مکث

رزمایش بــزرگ ۱۵ عضو ناتــو در ۵ ژوئن به 
رهبری ارتش آمریکا در حــوزه دریای بالتیک 
برگزار می شود. گفته شده هدف این رزمایش در 
نوع خود بی نظیر، »آموزش در راســتای تقویت 
توان واکنش مشــترک« است. به گزارش ایسنا 
به نقــل از دویچه وله، با توجه به حمله نظامی 
روسیه به اوکراین، پنجم ژوئن )۱۵ خرداد( یک 
رزمایش بزرگ چندملیتی به رهبری آمریکا در 
حوزه دریای بالتیک برگزار می شود. جان کربی، 
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این رابطه گفت، 
 »۲۲ Baltops« در تمرینات ســاالنه با عنوان
در کنار ۱۴ کشــور عضو ناتو، دو کشور شریک، 
سوئد و فنالند، نیز شرکت خواهند داشت. سوئد 
امسال میزبان این رزمایش دریایی است که از ۵ 
تا ۱۷ ژوئن )۱۵ تا ۲۷ خرداد( برگزار می شود. به 
دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، دو کشور سوئد 
و فنالنــد تصمیم گرفته اند بــه پیمان نظامی-

امنیتــی ناتــو بپیوندند. این رزمایش از ســال 
۱۹۷۲ هرســاله در حوزه دریای بالتیک برگزار 
می شــود. سخنگوی پنتاگون گفت در رزمایش 
»Baltops ۲۲«، حــدود ۴۵ واحــد دریایی، 
۷۵ فروند هواپیما و حدود ۷هزار سرباز شرکت 
خواهند داشــت. او افزود، این رزمایش »امکان 
آموزش بی نظیر در راستای تقویت توان واکنش 
مشــترک« را فراهم می کند که برای امنیت در 
حوزه دریای بالتیک از اهمیت تعیین کننده ای 
برخوردار اســت. این تمرینات عملیات دوگانه 
زمین-دریا، مبارزه با زیردریایی ها، دفاع از حریم 
هوایی، مین روبی، پاکسازی مواد جنگی، عملیات 
غواصی و آواربرداری را شــامل می شود. در این 
رزمایش سربازان کشورهای بلژیک، بلغارستان، 
دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، لتونی، 
لیتوانی، هلند، نروژ، لهســتان، ســوئد، ترکیه، 

بریتانیا و آمریکا شرکت خواهند داشت. 

در سایه اضطراب
ادامه از صفحه اول:

واقعیت این اســت که پتانسیل اضطراب طبیعی 
برای حفظ بقای ما خوب است زیرا در سیر تکاملی 
انسان، وجود اضطراب و استرس امری طبیعی و 
مفیــد بوده؛ و در طول زمــان به حفظ بقا و زنده 
ماندن انسانها کمک کرده است. اما با اضطراب های 
غیرطبیعی و اضطراب تنهایی چگونه کنار بیاییم؟ 

یکی از بهترین گزینه های مناسب برای کنار آمدن 
با وقایــع گریز ناپذیر و اضطــراب آور در زندگی، 
پذیرش و مسئولیت است؛ پذیرش آنچه که هستیم 
و آنچه که ممکن است بر سر راه ما قرار گیرد. ما 
در هر حال در نقطه ای از جغرافیای این جهان پا 
به این دنیا گذاشــته ایم و بایستی در همان نقطه 
خود و محیط پیرامونمان را با چشم اندازی وسیع و 
نامتناهی ببینیم و بدانیم ما برده سرنوشت نیستیم 
بلکه میتوانیم با منابع درونی و بیرونی ارزشمندی 
که در اختیار داریم خــود را از محدودیت ها رها 
سازیم و با مسئولیت پذیری؛ مسئول انتقال دانش 
و بینش به خود، دیگران و دنیای اطرافمان باشیم. 
زیرا پاسخ منطقی به ابهامات ما پاسخ به هستی 
و تنهایی ماســت. بحث و مقوله اضطراب بسیار 
پیچیده است و فهم و درک آن از اهمیت و ضرورت 
بســیار زیادی برخوردار اســت. به یقین یکی از 
زیباترین و تاثیرگذارترین گفته هایی که از یکی از 
فالسفه نامی نقل شده این است که »هرچیزی که 
فهمیده و درک شود از اسارت آن خارج می شود« 
یعنی درک صحیح کلمات و قوانین و باید و نبایدها 
و پاسخ به ابهامات و ترس ها نسبت به پدیده های 
پیرامونی به ویژه در کودکی توســط اولین منابع 

اطالعاتی کودک )پدر و مادر(.
زیرا همین کودکان هســتند که در بزرگســالی 
به دلیل منابع درونی ناچیز برای روبرو شــدن با 
واقعیــات زندگی مضطرب می شــوند زمانی که 
فرزندان ما را با پرسشهای بی امان کالفه می سازند 
پاسخ منطقی به هر کدام از آن ها جهان تازه ای به 
روی آن ها می گشــاید و آن ها را در مسیر درست 

رشــد و خودآگاهی قرار می دهد. شاید به همین 
دلیل اســت درمانگران وجودی برای درمان فرد 
مضطرب با پرســش و پاسخ وارد دنیای درمانجو 
می شــوند و فرایند درمان با پرسش آغاز می شود 
 پاســخ به پرســش های بی جواب پر رمــز و راز 

دوران کودکی. 
در نتیجه میتوان گفت جوهــر اضطراب در ذات 
خود خوب است. به اعتقاد »هستی گرایان« تجربه 
اضطراب یعنی تجربه »انســان بودن« و »اصیل 
بودن« چون انسان اصیل است. و مهمتر، اضطراب 
 به عنوان یکی از ویژگی های هســتی شــناخته 

شده است. 
بنابراین؛ این جهان اضطراب آور اســت و کســی 
 که اضطــراب ندارد در واقع عالم واقع را نمی تواند 

درک کند. 
ما از »اَِسْنس« یا همان اسانس یا ماهیت بی همتایی 
برخورداریم که با خود به این دنیا آورده ایم و پس 
از آن، کسب شناخت و معرفت از محیط پیرامون 
در برابــر پدیده های تازه و مبهمی که برای اولین 
بار با آن روبرو خواهیم شــد. هر چیز تازه یا مکان 
تازه؛ هنگامی که برای اولین بار با آن روبرو می شویم 
برای ما اضطراب آور است و هر چقدر دانش قبلی در 
مورد آن داشته باشیم از میزان اضطراب آن کاسته 
خواهد شد هرچند یکنواختی و کسالت به همراه 
خواهد داشــت اما با پاسخ به پرسشهای بنیادین 
بشر میتوان به همه آن ها معنی داد بدینسان رنج 
اضطراب و کسالت بشر را بهتر میتوان تحمل کرد و 

در نهایت در مسیر رشد و تعالی قرار گرفت. 
شــاید زیباترین لحظه تاریخی روبرو شــدن با 
اضطراب را بتوان در فیلسوف مذهبی سده نوزدهم 
جستجو کرد »سورن کی یرکگورد«؛ وقتی در بعد 
از ظهر یکی از روزهای زندگی خود به این اندیشه 
رسید که در حال پیرشدن است و چیزی به این 
عالم نیفزوده اســت به تکاپو افتــاد که باید جور 
دیگری زندگی کند و جور دیگری بیندیشد... و 
همین اضطراب و آشفتگی وجودی منجر به خلق 
آثار دیگری از وی نظیر، »عصر حاضر« و »بیماری 

تا سر حد مرگ« شد.

متروپل ها 
در گوشه و کنار کشور

ادامه از صفحه اول:
آیا براستی مرجع نظارتی در کشور برای نظارت 
بر ساخت و ساز جاده ها و اتوبانها وجود ندارد؟ 
برای نمونه، به تجربه ام در ورود اولیه به اتوبان 
الغدیر که از اتوبان قزوین شروع می شود اشاره 
می کنم. هنوز یک سال از به اصطالح افتتاح این 
اتوبان جدید که نام مقدس الغدیر را بر پیشانی 
خود دارد نمی گذرد کــه روزی از خروجی 
فرودگاه امام خمینی چند کیلومتری به طرف 
قم رانندگی کــردم و وارد این اتوبان به طرف 
ساوه شدم. خدا نصیب نکند؛ انگار جاده ای در 
دل منطقه ای جنگی کشیده شده که سازندگان 
هــر لحظه زیر بمباران تــوپ و تانک بوده و 
مجبور بودند در فرصت کم به دست آمده پس 
از قطع بمباران چند ده متری به ساخت و ساز 
ادامه دهند. این جاده پر از دســت انداز و چاله 
و چوله و به اصطالح وصله و پینه شده است. 
انگاری یک کامیون آســفالت تخلیه شده و با 
غلتک بر روی سطح به اصطالح اتوبان ریخته 
شده است. عکســهای جاده جدیداالحداث 
موجود است. کافی است خبرنگاری یکی دو 
ساعت وقت بگذارد و گزارشی میدانی از این 
تولید محیرالعقول تهیه و با دوربین خود عمق 
فاجعه عدم نظارت را نشان دهد. مگر این اتوبان 
ناظر ساخت نداشته و ندارد؟ البد سازندگان از 
چنان قدرتی برخوردار می باشند که هیچ ناظری 

جرأت اعمال نظارت بر آنان را ندارد. 
چند سال پیش شکایتی علیه مدیر مسئول یکی 
از روزنامه های سراســری در استان خراسان 
جنوبی شد. به اتفاق مدیر مسئول به شهر بیرجند 
با هواپیما سفر کردیم. بگذریم که شکایتی در 
نوع خود بی نظیر از صفحات الئی شهرســتان 
طرح شده بود که ختم به خیر شد. چون پرواز 
از بیرجند به تهــران در روزهای معینی برقرار 
است تصمیم گرفتیم از طریق زمینی به مشهد 
برویم. فاصله بیرجند تا مشــهد کمتر از ۵۰۰ 
کیلومتر اســت. جاده اصلی را سال ها قبل از 
انقالب پیمانکاری ایتالیائی ساخته است. البته 
اطالعات من از راننده ای است که ما را تا مشهد 
می برد. پدر خانم راننــده ما، در زمان احداث 

جاده راننده کمپرسی بود و مدتی نزد شرکت 
ایتالیائی کار می کرده است. جاده در حال تعمیر 
و تغییر بود اما بخش هائی که مربوط به گذشته 
بود آسفالتی داشت که به آئینه نهیب می زد! با 
اینکه نزدیک به ۴۰ سال )تاریخ مورد نظر( از 
آسفالت جاده گذشته بود. علت را از دوستان 
پرسیدم که راننده به نقل از پدرخانمش گفت 
حمل آسفالت از کارخانه بر عهده کمپرسی ها 
بود و حمل آسفالت باید به سرعت انجام داده 
می شد. در یک نوبت کمپرسی پدرخانم راننده 
ما خراب شــده بود و دو سه ساعتی دیرتر به 
محل تخلیه آسفالت رسیده بود. مهندس ناظر 
با وسیله ای ساده که داخل آسفالت فرو می برد 
مجوز تخلیه آسفالت کمپرسی را نمی دهد. چون 
طول زمان بارگیری و تخلیه مطابق نقشه نبوده. 
یکدستی آسفالت بعد از ۴۰ سال هنوز موجب 
حیرت می شد. نمی دانم جاده در دست تعمیر و 
تغییر بیرجند به مشهد امروز به چه روزی افتاده 
است؟ نیم نگاهی به جاده ها و اتوبانهای خارج 
از کشور بیندازیم؛ جاده هائی که بعضاً کنترل 
سرعت ندارند و هر سرعتی آزاد است. در اروپا 
تهیه خاک و آسفالت و قیر مسئله مهمی است. 
در ایران اما هر چه بخواهیم در اختیارمان است 
اما یک جاده درســت، یک آسفالت مناسب و 
حداقل استاندارد نداریم. کافی است در اتوبان 
ساوه که نگارنده به ناچار هفته ای یک بار حداقل 
رفت و آمد دارم خبرنگاری از آسفالت و نوع 
آن تصویربرداری کند. این اتوبان جزء نخستین 
اتوبان هایی است که بعد از جنگ ساخته شد. 
مصداق عینی جگر زلیخا که هر روزه موجب 
تصادف و مرگ و میر و نقص عضو رانندگان 
عبوری می شود. اتوبان الغدیر تحفه ای است که 
کم از برج متروپل نیست. اگر قرار است در شهر 
مست ها را بگیرند باور کنید تمام پیمانکاران از 
دولتی و خصوصی و خصولتی را باید به ردیف 
کرد و پرونده ساخت و سازها را به دست قانون 
سپرد نه مانند پرونده متروپل آبادان که رسیدگی 
به آن به مرجع قضائی سپرده شده که طی سه 
چهار سال گذشته هرچه شکایت از ساخت و 
ســاز این برج شد با تأسف بی پاسخ ماند. آیا 
طی این سال ها که برج متروپل در آبادان با آن 
شکل و شمایل قد می کشید دادگستری آبادان و 
مدعی العموم آن هیچ اعتراض و ایراد و شکایت 

ثبت شده ای را رویت نکرده بود؟

7

مفقودی
مجوز حمل ســالح شــکاری تک لول چخماخی کالیبر ۱۲ ساعت ترکیه با شماره بدنه ۹۱۴۵۱۹۳۲ و شــماره سریال ۲۶۸۹۴۶۶ تاریخ اعتبار 

۱۴۰۴/۱۲/۲۰ مربوط به آقای صیفور رضایی فرزند خدانظر به شماره ملی ۴۹۴۹۲۰۴۴۸۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سال ۱۳۹۵ که ساختمان پالسکو فرو ریخت همه 
از ضعف مدیریــت؛ بی توجهی و فســاد گفتیم و 
نوشتیم و ملت یکپارچه ضجه زدیم و گفتیم ایران 

تسلیت. تهران تسلیت. 
من بیرون از جغرافیای ایران خبر ندارم و نمی دانم 
آنجا وضعیت چگونه اســت و آیا آن ها هم مثل ما 
بــرای هر حادثه ی تلخی تنها یک هفته رخت عزا 
می پوشند و پس از مدتی همان اشتباهات گذشته 

را تکــرار می کنند یــا خیر؟ امــا در این مملکت 
می توان گفت که هیچ اتفاق تلخ و شیرینی مدیران 
ما را مجاب نمی کند عبرت بگیرند و از مسامحه و 

سوءمدیریت دست بردارند. 
می گویند ملتی که از گذشته خویش عبرت نگیرد 
محکوم به تکرار دوباره آن اســت و ایران ما نمونه 
بارز همین گفته ی قدیمی است. ساختمان پالسکو 
شش سال پیش فرو ریخت؛ بدون اینکه مقصران آن 
حادثه مجازات شوند و علل آن برای عموم گزارش 
شود و برای مدیران آموزش های مقابله با بحران و 
ترمیم ساختمان های فرسوده شهری در دستور کار 
 قــرار گیرد؛ متاســفانه آن حادثه را به دســت باد 
ســپردیم و بی آنکه از آن درس بگیریم از کنارش 

گذشتیم. امروز حادثه تلخ کشور، فرو ریختن برج 
عظیم مترو پل است. تفاوت مترو پل با پالسکو تنها 
در طول عمر دو بنا بود اما این تفاوت قدیم و جدید 
به یک سرنوشت مشابه دچار شدند و علت آن هم 

ضعف مدیریتی و وجود فساد بود. 
مــا داریم بــر روی یک دور باطــل می چرخیم و 
انگار منافع و ســود مادی برایمان از جان انسان ها 
ارزشمندتر اســت. با اینکه چند روز از این حادثه 
می گــذرد، صحبت های زیادی حــول محور نفوذ 
خانواده عبدالباقی دست به دست می شود که گویا 
می خواهند مانند قصه ی پالسکو باز هم با امنیتی 
کردن جو فرصتی برای بررسی دقیق موضوع و علل 
و عوامل آن و همچنین برخورد با متخلفان بوجود 

نیاید. تردیدی نیست که ریزش پالسکو و مترو پل 
حوادث غیر قابــل پیش بینی نبودند، بلکه حاصل 
سوءمدیریت و سهل انگاری مدیرانی بودند که بطور 
مستقیم یا غیر مســتقیم در ساخت این ابر پروژه 
نقش داشتند و تا زمانیکه هیچ همتی برای اصالح 
وضعیت موجود وجود نداشــته باشــد شوربختانه 
باید باز هم شــاهد این قبیل حوادث تلخ باشــیم. 
متــرو پل فرو ریخت اما مدیــران ما باید بیاموزند 
ریشه های فساد با مماشــات و زد و بند خشکانده 
نمی شود و اگر با بانیان متروپل برخورد جدی نشود 
عبدالباقی های دیگری ظهور می کنند که ضررهایی 
بمراتب بیشتر و تلختر به جان و روح این کشور و 

مردم وارد می سازند.

ما روی یک دور باطل 
می چرخیم

فرشید محمدی

یادداشت

رزمایش بزرگ ۱۵عضو ناتو در دریای بالتیک به رهبری آمریکا

بایدن: پوتین به ناتویی کردن اروپا کمک کرد



محمدحسین میثاقی 
باید به کانادا می رفت؟ 

لغو بازی دوستانه تیم ملی ایران با کانادا هنوز 
هم با واکنش های زیادی همراه است. این بازی 
که قرار بود بامداد ۱۶ خرداد در ونکوور برگزار 
شود به صورت یکطرفه از سوی کانادا لغو شد. 
گفته می شود ساقط شدن هواپیمای اوکراینی 
در تهران دلیل اصلی لغو این بازی بوده است. 
بــه گزارش فرارو، خبر لغو این دیدار تدارکاتی 
در شــرایطی منتشر شد که تعدادی از اعضا و 
بازیکنــان تیم ملی ایران در راه ترکیه بودند تا 
برای گرفتن ویزای کانادا اقدام کنند. این مورد 
البته یک موضوع حاشیه ای هم داشته که آن 
هم لو رفتن اسم محمدحسین میثاقی و مهدی 
هاشمی، مجری و تهیه کننده برنامه فوتبال برتر 
اســت. این دو در شرایطی قصد همراهی تیم 
ملی در ســفر به کانادا را داشته اند که به نظر 
می رســد دلیل منطقی برای آن وجود ندارد. 
اولین مسئله دردسرساز مربوط به هزینه سفر 
این دو نفر است که عنوان شده نه فدراسیون 
بلکه شــبکه سه سیما هزینه آن ها را پرداخت 
می کرده اســت. ایــن یکی خودش ســرآغاز 
چالشی دیگر شده، چون کاربران فضای مجازی 
از اینکه بودجه صداوســیما که درباره آن هم 
حرف وحدیث زیاد اســت باید خرج سفر این 
دو نفر به کانادا شــود، انتقاد زیادی کردند. از 
این مورد گذشته، حضور تهیه کننده یک برنامه 
در ســفر به اندازه کافی پرسش برانگیز است. 
ضمن اینکه محمدحسین میثاقی هم مجری 
برنامه است و مشخص نیست چرا به جای یک 
گزارشگر باید مجری یک برنامه قصد سفر به 

همراه تیم ملی را داشته باشد.

آفتاب یزد - گروه شبکه: صبح روز شنبه 
هفتــم خــرداد در خیابان طالقانــی تهران 
تیراندازی و حمله مســلحانه صورت گرفت. 
در پی این حمله، ۴ مامــور نیروی انتظامی 

مجروح شــدند. در این راستا سردار حســین رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهــران بزرگ می گوید: »در پی حادثــه تیراندازی در 
یکی از روســتاهای شهرستان شهریار، چهار نفر کشته و دو نفر 
زخمی شده بودند که رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار ماموران پلیس قرارداشت. تحقیقات اولیه نیز حاکی 
از آن بــود که ضارب درپی اختالفات ملکی که از ســال ها پیش 
وجود داشــت، دســت به این کار زده و متواری شده بود.« وی 
با بیان اینکه دســتگیری این فرد در دســتور کار ماموران قرار 
داشــت، گفت: »این فرد صبح دیروز در حوالی خیابان طالقانی 
و فلسطین مشــاهده و توســط ماموران حاضر در صحنه مورد 
شناسایی قرار گرفت. این فرد به محض مشاهده ماموران با سالح 

کمری به ســمت ماموران و شهروندان شــلیک کرد که در این 
حادثه ۴ نفر از مامــوران مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و برای 

مداوا به بیمارستان منتقل شدند. مجروحیت 
دو نفــر از ماموران ســطحی گزارش شــده 
است. ماموران ما با رشــادت این فرد مسلح 
را بازداشــت کردند.« سردار حسین رحیمی 
گفت: »ضارب فردی ۲۴ساله اســت که از اقدامش ابراز ندامت 
و پشیمانی نکرده است. متهم دســتگیر شده در اعترافات خود 
گفته که قصد داشــت در نقاط دیگری دست به جنایت بزند که 
از ســوی ماموران بازداشت شد.« رحیمی هرگونه شائبه امنیتی 
در ایــن حادثه را رد کرد و گفت: »ایــن موضوع به هیچ عنوان 
شــائبه امنیتی ندارد. بررســی های اولیه ما نشــان می دهد که 
تیرهای شــلیک شده در جنایت شهریار و حادثه طالقان، از یک 
سالح بوده است.« به گزارش ایسنا، قاضی شهریاری، سرپرست 
دادسرای امور جنایی از معاینه متهم ازسوی کارشناسان پزشکی 
قانونــی خبر داد و گفت: در بررســی های اولیه و طبق اظهارات 

متهم، سالمت روانی وی تأیید شده است.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: ششمین روز از 
حادثه تلخ ریزش ساختمان متروپل آبادان 
هم گذشت و هنوز هم تعدادی زیر آوارند. 
آوارهایی که هرچه قدر امدادگران آن ها را 
 برمی دارند تمامی ندارند. هنوز هم چشم های 
زیادی منتظرند تا جســد عزیزشان را از 
شرایط  اما  بکشــند  بیرون  آوارها  خرمن 
سخت و دشوار است. تاکنون 2۹ نفر از اهالی 
آبادان جانشان را تقدیم عده ای ناجوانمرد 
که بویی از انسانیت نبرده اند، کردند که پول 
برایشان خیلی با ارزش تر بود. مردم آبادان 
هم، همچنان مشغول عزاداری هستند. یک 
چشمشان اشــک است و چشم دیگرشان 
خون. مصیبت وارده بر آن ها و مردم ایران 
خیلی سنگین بود. به همین خاطر خودشان 
دست به کار شــدند و به کمک امدادگران 
رفتند. نماینده مــردم آبادان در مجلس با 
اشــاره به اینکه امدادرسانی به فرماندهی 
وزیر کشور در متروپل در حال انجام بوده 
و آواربرداری سرعت گرفته است، می گوید: 
متروپل  همجوار  ساختمان  ریزش  احتمال 
وجود دارد بــه همین دلیل کار آواربرداری 
با احتیاط انجام می  شود. قطعا تلفات حادثه 
متروپل بیشتر است چرا که طبقات زیرین 
کاربری تجاری داشــته و عملیات عمرانی 
در حال انجام بوده است . سیدمحمد مولوی 
تصریح کرد: در حال حاضر همه دستگاه  ها 
برای آوار برداری و تونــل زدن به منظور 
به فرماندهی  بازماندگان  نجات دادن سایر 
وزیر کشور در میدان بسیج شده اند ولی به 
دلیل شرایط خاص ریزش ساختمان و خطر 
احتمال ریزش آوار و ساختمان همجوار، کار 
تونل زدن و آواربرداری با احتیاط کامل انجام 
می گیرد. بر اساس اظهارات متخصصانی که 
در آواربرداری ساختمان پالسکو نیز حضور 
داشتند حجم آوار متروپل بسیار بیشتر از 
پالسکو بوده و جنس آوار نیز متفاوت است 
به همین دلیل کار برای نیروهای امدادرسان 

سخت شده است«. 

< سگ های خانگی روند امدادرسانی را ُکند می کنند
یکی از نکاتی که در بحث پیدا کردن افراد 
در زیر آوار وجود دارد این است که عده ای 
منظور  به  را  خانگی شــان  گویا سگ های 
پیدا کردن افراد به محل ریزش ساختمان 

می آورند این در حالی است که سرپرست 
ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
می گوید: زنده یابی توسط سگ ها تخصصی 
اســت و مدت زمان خاصی را می طلبد. به 
گفت:  ولی پور  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش 
جســتجو توســط تیم های آموزش دیده 
صــورت می گیرد و ســگ هایی که برای 
اینکار آموزش دیده اند باید در پهنه حضور 
پیدا کنند. سرپرست سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر گفت: ســابقه ای برای 
آمــوزش دیدن ســگ های خانگی وجود 
ندارد، کار زنده یابی توسط سگ ها تخصصی 
اســت و مدت زمان خاصی را می طلبد تا 
سگ ها با مربیان زندگی کرده و آموزش ها 
را طی کنند. سگ های جمعیت هالل احمر 
برای این کار حداقل 2 تا 3 ســال آموزش 
امدادونجات  سازمان  سرپرست  می بینند. 
جمعیت هالل احمر گفت: نوع ســگ های 
خانگی و جنســیت آن ها نیز در کار تاثیر 
دارد بنابراین همه عوامل در کنار هم مانع از 
این می شود تا نیروهای هالل احمر بتوانند 

امدادرسانی الزم را انجام دهند. 

< ۱۳ نفر بازداشت شده اند
اما صادق خلیلیان اســتاندار خوزســتان 
می گوید: »بــه دلیل تخلف در اعطای مجوز 
برای ساخت ساختمان متروپل و عدم رعایت 
ضوابط فنی با همکاری رئیس دادگســتری 

خوزستان و دادســتان، سه شهردار آبادان 
و شــهردار منطقه یک، تعدادی از کارکنان 
شــهرداری، ناظر و سازنده پروژه که در این 
تخلف دست داشتند، دستگیر شدند.« رئیس 
کل دادگستری خوزستان هم گفت: تاکنون 
13 نفر که در حادثه ریزش برج متروپل آبادان 
تخلف داشتند بازداشت شده اند. به گزارش 
مهر، علی دهقانی با اشاره به اینکه تاکنون 
13 نفر در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در 
ساختمان متروپل آبادان بازداشت شده اند، 
 بیان کرد: دســتگاه قضائی از لحظات اولیه 
حادثه متروپل به صــورت میدانی در محل 
حضور پیدا کرد و دستورات الزم در خصوص 
بازداشت همه مســببان حادثه صادر شد. 
دهقانی افزود: تحقیقات جامع کارشناسی و 
تخصصی برای بررسی کلیه ابعاد این حادثه 
صادر شده و با سرعت، دقت و قاطعیت الزم 
در شعبه ویژه و خاصی که به همین منظور 
در اســتان در نظر گرفته شــده رسیدگی 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه با متخلفان، 
مسببان و کلیه افرادی که به وظایفشان عمل 
نکرده اند در چارچوب قانون برخورد قاطع و 
عبرت آموزی صورت می گیرد، عنوان کرد: با 
مقصران حادثه چه افراد حقیقی و چه حقوقی 
 در هر پســت و مقامی که باشند برخورد 
خواهد شد. رئیس کل دادگستری خوزستان 
ادامه داد: مردم آبادان و خرمشهر این اطمینان 
 را داشته باشند دستگاه قضائی به صورت ویژه 

به این موضوع رسیدگی و نتیجه را از طریق 
رسانه ها اطالع رسانی خواهد کرد. 

< قبل از صدور پروانه، ساخت متروپل کلید خورده بود
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اســالمی، گفت: »بر اساس 
بررسی هایی که تاکنون از سوی کمیسیون 
عمران صورت گرفته ســاخت متروپل قبل 
از صدور پروانه کلید خورده و بعد از ساخت 
چندین طبقه ســازمان نظام مهندسی به 
موضــوع ورود کرده و چندیــن گروه ناظر 
اسماعیل  تغییر می کنند.«  تعیین و سپس 
حسین زهی در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: 
»متروپل یک پروژه بزرگ بود و اولویت اول 
آواربرداری و نجات افرادی است که احتمال 
می رفت زنده باشند. جست و جوها در حال 
انجام بود و بیرون آوردن اجساد افرادی که 
زیرآوار مانده بودند نیز در حال دنبال شدن 
بود.« نماینده مردم خاش در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: »یک سوم این پروژه 
ریزش کرده بود و دو سوم آن باقی مانده که 
احتمال ریزش آن وجود دارد. این موضوع در 
اولویت بود که عملیات آوار برداری به نحوی 
انجام شــود که خدایی نکرده با ریزش بقیه 
ســازه به افراد بیشتری صدمه وارد نشود.« 
حســین زهی با بیان اینکه این یک پروژه 
مشارکتی با شــهرداری آبادان بود، گفت: 
»پروانه هایی که برای ساخت متروپل صادر 
شده بود در جلسات مورد بررسی قرار گرفت. 
قبل از صدور پروانه، احداث بنا، آغاز شــده 
بدون آنکه سازمان نظام مهندسی و وزارت 
راه و شهرسازی در جریان باشند و بعد از آنکه 
چندین طبقه از ساختمان ساخته می شود، 
سازمان نظام مهندسی موضوع را پیگیری 
می کند سپس ناظرین مشخص می شوند اما 
ناظرین منتخب استعفا داده و یک گروه ناظر 
دیگر تعیین می شود.« این عضو کمیسیون 
عمران مجلس با بیان اینکه ایرادات مختلفی 
در ســاخت این پروژه وجود داشت، گفت: 
با  ابعاد این حادثه را  »کمیســیون عمران 
دقت بررســی خواهد کرد و ظرف دو هفته 
 آینده گزارش نهایی در صحن مجلس قرائت 
خواهد شد. هر دستگاهی که در این زمینه 
تخلف داشته باید پاسخگو باشد و برخورد 

قاطع با آن صورت خواهد گرفت.«.

گذشت 6 روز از حادثه آبادان

آواربرداری از متروپل سخت تر از پالسکو است
دختری که فینال لیگ قهرمانان را

بهم ریخت به فضا می رود

در فینــال لیگ قهرمانان اروپا ۳ ســال پیش 
کینسی ووالنســکی، مدل آمریکایی لهستانی 
در جریــان دیدار لیورپــول - تاتنهام در لیگ 
قهرمانان به زمین مسابقه دوید و خبرساز شد. 
او بالفاصله توســط نیروهای امنیتی بازداشت 
شــد، اما این دختر پس از خروج از ایســتگاه 
پلیس زندگــی متفاوتی را آغاز کــرد. تعداد 
فالورهای حساب او در شبکه های اجتماعی به 
طرز چشمگیری افزایش یافت و از ۳۰۰ هزار به 
۳.۶ میلیون رسید. ورود به زمین در فینال لیگ 
قهرمانان بیش از ۶ میلیون دالر برای این دختر 
به ارمغان آورد. به گزارش ایســنا، حضور روی 
جلد مجالت برجسته و قراردادهای تبلیغاتی 
گوشــه ای از مزایایی است که بعد از این اتفاق 
برای او رخ داد. به گفته ووالنسکی حتی برخی 
از بازیکنان لیورپول بعد از این دیدار خواستار 
دیدار با او شــدند. البته ووالنسکی نام خاصی 
را ذکــر نکرد که کدام بازیکنان لیورپول بودند 
که خواستار آشنایی با او بودند. او درباره هدف 
خود از ایــن کار گفت: هدف من این اســت 
که تا سن ۳۰ ســالگی به اندازه کافی پول به 
دست آورم تا با آرامش بازنشسته شوم و دیگر 
هرگــز کار نکنم و به زندگی خود بپردازم. این 
محبوبیت هم چنین بــه او کمک کرد تا برند 
لباس ورزشی مخصوص خود را راه اندازی کند. 
او توانسته اســت پول کافی برای سفر به فضا 
جمع آوری کند. ووالنســکی دربــاره رفتن به 
فضا گفت: نمی توانــم این را باور کنم که دارم 
به فضا می روم. من به طور رســمی یک بلیط 
برای رفتن به فضا رزرو کرده ام. دوســت دارم 
این را تجربه کنــم. این دختر هرگز فوتبال را 
فراموش نمی کند چون باعث شــد زندگی او 

این گونه متحول شود.

تحقق آرزوی مردی که 
می خواست سگ شود! 

یــک مرد ژاپنی حدود ۱۶ هــزار دالر هزینه 
کرد تا بتواند یک پوشــش بــا ظاهر طبیعی 
ســگ برای خود بسازد. به گزارش فرارو، این 
مرد ژاپنی در تمام عمرش رویای سگ بودن 
داشته اســت و حاال با این پوشش پیشرفته 

توانسته است به این رویا برسد. 
ویدئویی از این مرد که با پوشــش جدیدش 
حرکاتی شــبیه ســگ ها را انجــام می دهد 
میلیون ها بار دیده شــده است. او از شرکتی 
که لباس هایی برای تلویزیون می سازد کمک 
گرفت تا یک پوشــش با ظاهر طبیعی سگ 

برایش بسازد. 
این مرد اکنون با پوشــیدن ایــن لباس در 

یوتیوب ویدئوهایی می سازد. 
مرد ژاپنی گفته: من می خواستم حیوان شوم، 

کولی - سگ گله اسکاتلندی - شدم! 
شرکت زپت، ســازنده لباس خزدار، جزئیات 
این لباس را در وب ســایت خود منتشر کرد. 
زپت به خاطر خلق مدل ها و مجســمه های 
برای تلویزیــون و فیلم،  ســینمایی، عمدتاً 

شهرت دارد. 
این شرکت نوشت: به درخواست یک مشتری، 
ما مدلی از پوشش سگ ساختیم. این لباس 
با الگوبرداری از کولی، ظاهر واقعی یک سگ 

واقعی و چهارپا را بازتولید می کند. 
به گفته این شــرکت، تولید پوشــش سگ 
۴۰ روز طول کشــید. توکو در مصاحبه ای با 
رسانه ژاپنی MiNavi گفت که لباس کولی 
را انتخاب کرده اســت، زیرا خز بلند ســگ 
 باعث می شود که جنبه های انسان مانند او را 

پنهان کند. 
توکــو گفت: وقتــی آن را می پوشــم واقعی 
به نظر می رســد. حیوانات مــورد عالقه من 
حیوانات چهارپا هستند، به خصوص حیوانات 
بامزه؛ بنابراین من پوششی از کولی، نژاد سگ 

مورد عالقه ام، درست کردم. 
یکی از نمایندگان شــرکت سازنده لباس به 
MyNavi گفت که ســاختار اســکلت یک 

ســگ به طور قابل توجهی با اســکلت یک 
انسان متفاوت اســت و همین امر باعث شد 
طراحان این شــرکت راهی پیــدا کنند که 
 چگونــه این لبــاس را تا حد ممکن شــبیه 

سگ کنند.
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باش حافظ نامه  بر حــذر  دلگرمــی حافظ  ز 
که دارد سینه ای چون دیگ جوشان

تفسیر: یکی از هنرمندان به رئیس صدا و سیما گفته: از شما هم آبی 
گرم نمی شود. حافظ به وی می گوید: فکر اشتباه نکن چون رئیس صدا 

و سیما خودش دیگ جوشان است!

موسســه Humble Bee در تالش اســت تا بــا کمک نوعی 
از زنبورهــا پالســتیک های تجزیه پذیر طراحی کند. موسســه 
Humble Bee Bio در نیوزلند قصد دارد تا با کمک زنبورها، 

پالستیک های زیستی که با طبیعت سازگارند را طراحی و تولید 
کند. انتظار می رود اگر این موسســه موفق شود، پالستیک های 
زیستی آن احتماالً به صنعت نساجی پایدار تبدیل خواهد شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران موسسه Humble Bee که به تازگی 
۳.۲ میلیون دالر از اسکناس های قابل تبدیل به عنوان بخشی از 
سری A خود جمع آوری کرده، در حال مطالعه زنبور ماسک دار 
استرالیایی است تا با کمک این نوع حشرات پالستیک های مفید 
تولید کند. رایان گریوز، مدیر ارشــد فناوری این موسسه گفت: 
»پالستیک ها، دربرابر اســیدها و بازها مقاوم، آبگریز، ضد آب و 

ضد شعله بوده و تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد پایدار است.« براساس 
گزارش ها، مهندســان این موسسه از یک رویکرد زیست شناسی 

مصنوعی استفاده می کند که شــامل ورود به کد ژنتیکی زنبور 
عسل و شناســایی ژن ها و پروتئین های مسئول مواد النه سازی 
اســت. Humble Bee کد را استخراج کرده و در تالش است 
 Humble Bee تا آن را در آزمایشــگاه بازسازی کند. موسسه
قصــد دارد از مــارس تا ژوئن ۲۰۲۳ تولید این پالســتیک را با 
اســتفاده از تخمیر در مقیاس صنعتی آغــاز کند. گریوز گفت: 
»هنوز درجاتی از اکتشــاف باقی مانده است.« گریوز گفت: قباًل 
توسط بسیاری از شرکت های نساجی که از لوازم داخلی استفاده 
می کنند به مــا مراجعه کرده اند. ما می دانیم که شــرکت هایی 
مانند ایرباس، تویوتا و فورد در تالش هستند تا شیوه های اقتصاد 
 دایــره ای را اجرا کنند و باید به کل چرخه عمر محصوالت خود 

فکر کنند.

باستان شناســان بقایای یک شــهر باســتانی تمدن »مایا« را در 
محل ساخت و ســاز یک پارک کشــف کردند. به گزارش ایسنا 
 باستان شناسان موفق شده اند ویرانه های یک شهر تمدن »مایا« را که 
مملو از کاخ، هرم و میدان است در محل ساخت و ساز یک پارک 
صنعتــی جدید در نزدیکی »مریدا« و واقــع در ایالت »یوکاتان« 
کشور مکزیک کشــف کنند. به گفته باستان شناسان، این مکان 
آثاری با ویژگی های سبک معماری »پوک« مایایی را در برگرفته 
است. »کارلوس پرازا« یکی از باستان شناسانی که مسئولیت کاوش 
در این شــهر باستانی را بر عهده دارد، معتقد است بیشاز ۴.۰۰۰ 
نفر در این مکان زندگــی می کردند. همچنین گمان می رود این 

شهر از سال ۶۰۰ تا ۹۰۰ میالدی مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
»پرازا« می گوید: »در این شهر مردمی از طبقات مختلف اجتماعی 
زندگی می کردند... کاهن و کاتبان در این کاخ های باشکوه و مردم 
عادی در بناهای کوچــک زندگی می کردند.« محققان همچنین 
قبرهای متعلق به کودکان و بزرگســاالن را کشف کرده اند که به 
همراه ابزارهای سنگی، پیشــکش و سایر متعلقات دفن شده اند. 
همچنین شواهدی کشف شده اســت که نشان می دهد ساکنان 
این شهر باستانی در کنار محصوالت کشاورزی از ماهی گیری نیز 
اســتفاده می کردند. این شهر باستانی پس از شروع ساخت و ساز 
یک پارک صنعتی کشــف شــد. به گفته مالکان این زمین، این 

پارک صنعتی با وجود باقی ماندن بقایای باستان شناسی همچنان 
ساخته خواهد شد.

در خبری شــنیدیم: »دیرینه شناسان بقایای 
فسیل شــده یک گونه خزنده پرنده غول پیکر 
متعلق بــه عصر ماقبل تاریــخ را در آرژانتین 
کشف کرده اند که دانشمندان آن را اصطالحا 
»اژدهای مرگ« نامیده اند و حدود ۸۶ میلیون 
سال پیش از آسمان بر طعمه های زمینی اش 
یورش می برد و باعث مرگ موجودات می شد«. 
در واقع خیلی موجود بدجنســی بوده. با ذکر 
این کشف مهم خواستیم عرض کنیم آیا از این 
خبر شــگفت زده می شوید یا کشف یک انبار 

بزرگ احتکار کاال؟ وجدانی از کدامش؟ 
* یا عضو هیئت رئیســه فراکسیون راهبردی 
مجلس گفته: تنها دوره ای که کشتار جاده ای 
کشور کاهش پیدا کرد دوره ای بود که واردات 
خودرو در کشــور آزاد شــد. ما هم فورا اعالم 
می کنیــم: این موضوع که خــودروی داخلی 
»جان گیر« یا »جان ستان« است حیرت انگیز 

است یا کشف فسیل ماقبل تاریخ؟ 
* همچنین باشگاه خبرنگاران نوشت: شایعاتی 
مبنــی بر گران شــدن مواد شــوینده مطرح 
می شود، اما گفته مسئولین و رصدهای میدانی 
این موضــوع را تأیید نمی کند. خدمتشــان 
عارضیم اما رصدهای میدانی خبرچین صحت 
گرانی ها را تاکید می کند و متاسفانه قبال هم در 
خبرچین اعالم شد: بخاطر گرانی مواد شوینده 
و صابون و شــامپو حتی لیف و ســفیداب و 
ملزومات دیگر، حمام رفتن هم برای ما سخت 
شــده. حال کدام حیرت انگیزتر است؟ گرانی 
شوینده و حمام نرفتن ما بخاطر گرانی شوینده 

یا کشف فسیل؟ 
* یک بزرگواری از تریبونی گفتند: »گرانی ها 
باعث دزدی و کالهبرداری می شود«. ما که با 
این حرف ترس مثل کک به تن مان افتاده که 
نکند بعد یک عمر کار و زندگی شرافتمندانه اما 
فقیرانه زبانمان الل بخاطر گرانی ها کارمان به 
خالف و... بکشد. لذا برای احتیاط از مسئولین 
می خواهیم پیشــگیری کنند مراقب ما باشند 
یک وقت زبانمان الل کالهبردار نشویم فرزند 
ناخلف پدر نشــویم؟ ولی افسوس در این بازار 
مکاره پر از روباه مکاره ما هم کالهبرداری نکنیم 
اما کالهمان را بر می دارند. مثال این روزها هر 
مبلغی که بابت هــر جنس و کاالیی پرداخت 
می کنیم حتی بابت یــک قالب پنیر پرداخت 
می کنیم حس می کنیم از ما کالهبرداری شده! 
ما در عصری زیست می کنیم که از پیدا شدن 
فسیل موجودات ژوراسیکی ماقبل تاریخ تعجب 
نمی کنیم از این تعجــب می کنیم که بخاطر 
گرانی ها یک وقت کالهبردار و... نشویم؟! اصال 
کاش در عصر همان موجودات خطرناک ماقبل 

تاریخ بودیم و در این عصر گرانی ها نبودیم!

خبرچین

عصر گرانی یا کالهبرداری؟
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

 
 دیالوگ 

یه چیزی ام داریم به نام شکاف طبقاتی
یعنی اول ترک بود

بعد قاچ خورد، االن کال شکافته
شکل ایجادشم اینجوریه که

یه تعدادی کار میکنن هی میرن پایینتر
یه عده کار نمیکنن، هی میان باالتر

مرد هزار چهره - مهران مدیری

کشف شهر باستانی هنگام ساخت پارک

استفاده از زنبورها برای تولید پالستیک های زیستی

بازداشت فرد مسلح پس از تیراندازی به 4 مامور
ماجرای خیابان طالقانی



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

 یکشنبه8 خرداد  1401    شماره  6308 
 

معاون آموزش متوسطه گفت: الزم است دانشگاه متناسب با تغییر و 
تحوالت نظام آموزشی، محتوای درسی خود را تغییر دهد.به گزارش 
مهر، مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و در دوره آموزش 
عمومی۱۲ ساله به دنبال اهداف آموزشی و تربیتی خودمان هستیم، 
گفت: این اهداف مبتنی بر سند تحول بنیادین نظام آموزشی است 
ــول را در برنامه ریزی  ــند تح ــا باید بتوانیم پیش بینی ها در س و م
ــی لحاظ کنیم و سازمان پژوهش ها برگرفته از همین اسناد و   درس

نیاز سنجی که انجام می دهد نسبت به تدوین محتوا 
برنامه درسی در این راستا اقدام می کند. وی در پاسخ 
به این سوال که در تدوین مطالب محتوای آموزشی تا 
چه حد با وزارت علوم تعامل صورت گرفته است، با بیان 
ــته های دانشگاهی  اینکه نباید خودمان را لزوماً با رش

منطبق کنیم، افزود: ما به شایستگی های پایه نیاز داریم که باید به 
آنها توجه کنیم همچنین ما نیازمند آماده سازی دانش آموزان تا پایان 
دوره متوسطه اول هستیم و در دوره متوسطه دوم زمینه سازی برای 

ــگاه را در شاخه های نظری  ورود دانش آموزان به دانش
داریم. وی ادامه داد: قطعاً دانشگاه ها هم باید تغییراتی 
در محتوای دروس خود متناسب با سند تحول داشته 
باشند این رویکرد تربیت چند ساحتی باید نیروهایی را 
برای جامعه و برای شهروند بودن تربیت کند و این یک 
مأموریتی برای وزارت آموزش و پرورش است و مأموریتی هم برای 
ــده است؛ طبیعتاً دنیای  وزارت علوم در این زمینه در نظر گرفته ش

کنونی جوابگوی محتوی آموزشی گذشته نیست.

 دنیای کنونی جوابگوی محتوای آموزشی گذشته نیست
 حج

 شهرداری 

 خبر 

 دولت 

 مکث 

 بهداشت 

 استان 

تعداد حجاج تهرانی 
حج ۱۴۰۱ مشخص شد

ــت: در حج تمتع امسال ۵  ــیما نوش صدا و س
هزار و ۲۰۰ زائر از استان تهران عازم سرزمین 
ــوند که کوچکترین آن ها ۶ سال  وحی می ش
ــه گزارش خبرآنالین مدیر حج و زیارت  دارد.ب
ــتان تهران گفت: در حج سال جاری پنج  اس
ــتان تهران در قالب ۳۷  هزار و ۲۰۰ زائر از اس
کاروان حضور دارند و کوچکترین آن ها ۶ سال 
دارد.سیدعباس حسینی افزود: زائران زمانی که 
وارد عربستان می شوند در جمع مسلمانان از 
ــورهای مختلف جهان حضور می یابند و  کش
ــته هم وطن بودن از میان  بدین ترتیب پوس
ــته و احساس یکرنگی و یگانگی با همه  برداش
مسلمانان ایجاد می شود و حجاج حس جدایی 
ناپذیری مسلمانان را از هم درک می کنند.وی 
به حجاج توصیه کرد تا از هم اکنون همزیستی 
ــتانه تحمل خود  با دیگر مردم را تمرین و آس
ــته  در همه امور را باال ببرند و نماینده شایس

فرهنگ ایران اسالمی باشند.

شهردار تهران:
دولت وظیفه دارد

 امکانات مورد نیاز بازار و مردم را 
تأمین کند

شهردار تهران گفت: دولت وظیفه دارد امکانات 
مورد نیاز بازار و دسترسی مردم را تأمین کند 
و باید توجه داشته باشد که این تأمین استمرار 
یابد و به زنجیره کاالهای اساسی تسری پیدا 
کند. به گزارش مهر، علیرضا زاکانی، بیان کرد: 
امروز کشور در آستانه تغییرات جدی در حوزه 
ــت. شهردار گفت: از  اقتصادی قرار گرفته اس
ــور  ــال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کش س
مطرح و ۲۷ قلم کاال با این ارز وارد شد، ما در 
مجلس مشاهده می کردیم که این پول و امکان 
برای مسیر درست هزینه نمی شود و در عمل 
به جیب چند نفر بیشتر نمی رود چندنفری که 
آدم های مشخصی بودند و میلیاردها میلیارد 
ــان اختصاص  ــور برای خودش امکان را از کش
ــد. زاکانی در ادامه عنوان کرد: مجلس در  دادن
قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد که دولت وقت 
ــی بزند، اما دولت  ــت به اقدام اصالح باید دس
گذشته زیر بار اصالح نرفت چرا که این اقدام 

بسیار سخت و سنگین است.

خدمات رسانی 
شهرداری منطقه 3 

به زائران حرم مطهر امام خمینی )ره(
ــه ۳ تهران به  ــهرداری منطق آفتاب یزد: ش
ــی و سومین سالگرد  ــبت فرارسیدن س مناس
ــی )ره( در حوزه  ــال حضرت امام خمین ارتح
ــم خدمات  فرهنگی به زائران حاضر در مراس
ــط عمومی  ــزارش رواب ــد. به گ ــه می کن ارائ
ــهرداری منطقه ۳، حمید جوانی شهردار با  ش
بیان این مطلب گفت: پهنه تحویلی این منطقه 
ــر به منظور  ــمالی حرم مطه در پارکینگ ش
برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال 
امام )ره( در حال آماده سازی است و از ابتدای 
ــازی  ــرداد ماه اقدامات مربوط به مناسب س خ
محوطه و تأمین رفاه حال زائرین آغاز می شود. 
ــهردار منطقه ۳ افزود: به منظور آماده سازي  ش
ــت برپایي  ــده جه ــش بیني ش ــه پی محوط
ــي و پذیرایي  ــتگاه هاي فرهنگي، صلوات ایس
ــت.  ــن پیش بیني و در حال انجام اس از زائری
بازدیدهای میدانی مستند به منظور پیگیری 
موضوعات مرتبط با این مراسم به همراه مدیر 
مناسبت های خدمات شهری شهرداری تهران 
ــهری منطقه ۳ برای ایجاد  و مدیر خدمات ش
هماهنگی های هر چه  بیشتر محقق شده است.

وزیر کار:
افزایش ۵۷ درصدی 

حقوق مشموالن قانون کار 
باید اجرا شود

ــه افزایش ۵۷ درصدی  ــر کار با بیان اینک وزی
حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون 
ــوند اجرا شود، گفت: اگر کارفرمایی  کار می ش
ــا به این  ــت و م ــد تخلف اس اجرا نکرده باش
ــترده ای که انجام  تخلف در بازرسی های گس
خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.حجت اهلل 
ــو با خانه ملت ادامه داد:  عبدالملکی در گفتگ
آمارها در تامین اجتماعی بیانگر این است که 
ــده و به  این مهم برای اغلب کارگران اجرا ش
ــت های مربوطه به فروردین  دلیل اینکه لیس
ــاه دریافت کردیم  ــت م ــاه را آخر اردیبهش م
ــتیم در اثر افزایش  ــار داش ــی که انتظ افزایش
حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین 
ــان داده بنابراین برآورد  ــی خود را نش اجتماع
این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا 
ــند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نکرده باش
افزود: کارگرانی که مشمول قانون کار می شوند 
می توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی 

حقوق را اجرا نمی کند شکایت کنند.

غار - دژ اسپهبد خورشید
 غار »اسپهبد خورشید« محوطه ای تاریخی با 
قدمتی بیش از ۳۰۰ میلیون سال در شهرستان 
ــی از عظیم ترین  ــدران را یک ــوادکوه مازن س
دهانه های غار طبیعی دنیا می دانند که طول 
قوس طاق طبیعی آن چهل متر بوده و درون 
غار به صورت بیضی شکل است. این غار که در 
ــت آثار ملی ایران ثبت  سال ۱۳۸۱ در فهرس
شد، در گذشته به علت وجود آب آشامیدنی در 
غار و شکل استراتژیکی آن، امکان مقاومت در 
برابر دشمن را داشته و در درون آن دژی هفت 
طبقه و منحصر به فرد از دوره ساسانی با قدمتی 
ــال است که نام بزرگترین و  بیش از ۱۳۰۰ س
ــار دژ جهان را به خود اختصاص  کهن ترین غ
ــیار جدی غار اسپهبد  ــت. معضل بس داده اس
خورشید کوه خواری در مقابل غار و اطراف آن 
ــت که به گفته کارشناسان با هر بار انفجار  اس
ــنگ ها و صخره ها اثرات  معادن برای تخلیه س
ــاختار باستانی اسپهبد خورشید  مخربی بر س
ــوی دیگر وجود میدان  ــه جا می گذارد. از س ب
تیر پادگان دو آب در نزدیکی این اثر تاریخی 
ــالت جدی بود که هنوز به طور کامل  از معض
تعطیل نشده است.همچنین کوه »سرخل« در 
مقابل این غار، متاسفانه از زمان احداث معادن 
ــت و چهره این منطقه را  در حال تخریب اس
ــت با جذب گردشگر برای مردم  که می توانس
ــد، بیابانی کرده  ــه درآمدزایی ایجاد کن منطق
ــان می گویند به دلیل دخیل  است. کارشناس
و تصرفات انجام شده در این محوطه احتمال 
ثبت جهانی این منطقه باستانی – طبیعی به 

صفر می رسد./ ایسنا

استقبال کم از تزریق دز سوم 
واکسن کرونا

ــت گفت: گروه های پرخطر  معاون وزیر بهداش
باالی ۷۰ سال و بیماران خاص باید برای نوبت 
ــن کرونا اقدام کنند.به گزارش آنا،  چهارم واکس
ــت وزیر بهداشت،  کمال حیدری معاون بهداش
ــار کرد: امروزه  ــکی اظه درمان و آموزش و پزش
بحث ایمنی زایی توسط واکسیناسیون یک امر 
ــت. یکی از  ــورها اس مهم در تمام جوامع و کش
راه های ارتقای سالمت جامعه مخصوصا کودکان 
بحث پوشش دهی واکسیناسیون است ما باید 
بتوانیم ایمنی جامعه را به باالی ۹۰ تا ۹۵ درصد 
برسانیم. معاون وزیر بهداشت بیان کرد: استمرار 
ــد در مراکز  ــیون کودکان حتما بای واکسیناس
ــور انجام شود و وزارت بهداشت آن  درمانی کش
طور که انتظار داشت مردم از نوبت سوم استقبال 

نکردند.

رونمایی از 120 دقیقه
 تولیدات چند رسانه ای حوزه 

آموزش حقوق شهروندی 
آفتاب یزد: با حضور معاون قضائی دادستان 
ــش از ۱۲۰ دقیقه تولیدات  ــور از بی کل کش
چند رسانه ای دادگستری کل استان در حوزه 
ــد. سرپرست  ــهروندی رونمایی ش حقوقی ش
ــتری استان  روابط عمومی و ارتباطات دادگس
یزد با بیان مطلب فوق، گفت:  در مراسمی که 
با حضور سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان 
کل کشور برگزار شد از تولیدات چند رسانه ای 
ــهروندی رونمایی  در حوزه آموزش حقوق ش
ــزود:  این تولیدات  ــین عباس زاده اف شد.حس
ــادگی  ــه با عناوین به س ــب ۴ مجموع در قال
ــیب های نهان، شهروند آگاه،  زندگی، بیان آس
ــد.وی به تولید  ــاد ۱ و ۲ رونمایی ش ــهر آب ش
ــمت کلیپ های رئال در قالب مجموعه  ۸ قس
ــاره کرد  ــبک زندگی با موضوع خانواده اش س
ــیب های  ــت: مجموعه بیان آس ــان داش و بی
ــی در موضوع  ــامل ۱۷ کلیپ آموزش نهان ش
ــی حوزه  ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش
دانش آموزی تولید شده است.این مقام مسئول 
ــت:  مجموعه شهروند آگاه، شهر آباد  ابراز داش
در دو قالب موشن گرافی شامل قوانین شامل 
خرید و فروش، رهن و اجاره و کلیپ های رئال 
ــده  ــامل آموزش معامالت ملکی تولید ش ش
ــی و ارتباطات  ــت روابط عموم است.سرپرس
ــتان یزد خاطرنشان کرد: این  دادگستری اس
تولیدات با همت سازمان فرهنگی، اجتماعی 
ــی شهرداری یزد و با هدف پیشگیری  و ورزش
از وقوع جرم، ارتقاء اطالعات حقوقی و قضائی 
آحاد جامعه و آموزش حقوق شهروندی صورت 
گرفته است.وی گفت: تولیدات رونمایی شده 
ــتان با  ــیمای مرکز اس ضمن ارائه به صدا و س
ــبکه های اجتماعی و  ــتفاده از ظرفیت ش اس

فضای مجازی منتشر می شود.

9 اجتماعی

ــروبات الکلی تقلبی در ایران بین۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر را  ــاالنه مش س
ــیاری دیگر را نیز دچار دردهای مزمن می کند.به  ــد و بس می کش
ــته اند و به سالمتی یکدیگر استکان ها  گزارش ایلنا، دورهم نشس
ــر  ــنیدن، جام های بال را به س را باال می آورند و با جواب نوش ش
می کشند. تلخی مزه آن نه سرخوشی که به یک تلخی ابدی برای 
آنها و خانواده شان تبدیل می شود. خوش شانس باشند شاید تنها 
ــانس از آنها روبرگردانده باشد و آنگاه که  ــوند، اما اگر ش نابینا ش
ــان بر نمی آید، سینه قبرستان  ــت کسی برایش دیگر کاری از دس
ــمومان الکلی در ایران است  آنها را فرا می خواند. این حکایت مس
ــروبات تقلبی و حاوی  ــه آن ها مش ــروب اصل ب ــه به جای مش ک

متانول فروخته اند.
مسمومیت الکلی در ایران هرساله به صورت میانگین بین۱۰۰ تا 
ــت که از سوی پزشکی  ۱۲۰ قربانی می گیرد، این ها آمارهایی اس
ــت. این آمارها گاهی افزایش پیدامی کند،  ــده اس قانونی اعالم ش
ــن۹۹ بیش از ۳ هزار  ــفند ۹۸ تا ۱۹ فروردی ــه در بازه اس چنانک
ــمومیت الکلی شده و از این میان۷۲۸ نفر نیز جان  نفر دچار مس
ــت دادند.اگرچه این آمار اخیر به دلیل  عدم آگاهی  خود را از دس
ــکل بر روی ویروس کرونا افزایش پیدا کرد، با این  و ظن تأثیر ال
حال نگاهی به آمارهای سال ۹۷ و سال ۹۶ نیز نشان می دهد که 
میزان مرگ و میر به دلیل مسمومیت الکلی همچنان قابل توجه 
ــهریورماه تا ۱۵ مهرماه  ــور نمونه در بازه ۱۵ ش ــت به ط بوده اس
سال ۱۳۹۷، حدود ۹۷۰ نفر از شهروندان دچار مسمومیت الکلی 
ــدند که از این میان۹۶ نفر جان خود را از دست داده بودند.به  ش
ــتموند" رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور  گفته "تقی رس
ــاله که بیش از ۵ میلیون  بین۹ تا ۱۰ درصد از افراد ۱۵ تا ۶۴ س
ــوند، الکل مصرف می کنند،  ــامل می ش نفر از جمعیت ایران را ش
ــموم شدگان  ــن مس ــکی قانونی س اگر چه به گفته مقامات پزش
ــن حال هرگونه  ــت، با ای ــال اس الکلی در ایران بین۱۴ تا ۷۴ س

ــرب خمر( در دین اسالم جزو محرمات  مصرف خوراکی الکل )ش
ــلم است و بر این اساس تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با  مس
مشروبات الکلی امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات 
ــیم می شوند.  ــته حدی و تعزیری تقس دارد.این جرایم به دو دس
ــت، اما سایر اقدامات از  ــیدن مشروبات الکلی جرم حدی اس نوش
قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند.
به گفته قدیرزاده، رئیس گروه مطالعات اعتیاد و سوءمصرف مواد 
ــکی قانونی عمده افرادی که در اثر مصرف مشروبات  و الکل پزش
ــموم می شوند.  الکلی می میرند، با الکل متانول یا الکل چوب مس
ــلولزی موجود در مواد اولیه  این آلودگی با الکل متانول از مواد س
ــمش یا هسته  ــروبات الکلی مثل چوب متصل به انگور و کش مش
ــول را نمی توان از روی  ــفانه الکل متان آن ها ایجاد می شود.متاس
ــرب تشخیص داد. این الکل بسیار  ــبت به الکل ش طعم و مزه نس
خطرناک است و می تواند منجر به نابینایی و مرگ شود. خیلی از 
ــربی که در بازار غیرقانونی ایران به شکل پلمپ شده  الکل های ش
ــت.این مقام پزشکی قانونی در جایی  ــوند، تقلبی اس عرضه می ش

ــروبات در کارگاه های زیرزمینی تولید  دیگر گفته بود که این مش
ــم الکل های برند به فروش می رسد. در واقع، به  ــود و به اس می ش
ــه های الکل در ایران  ــت که خرید و فروش شیش همین دلیل اس
ــیار رواج دارد.من تا پیش از مواجهه با بیماران تصور می کردم  بس
ــمومیت ها به دلیل مصرف مشروبات دست ساز است، اما  این مس
ــروبی استفاده کرده  ــیاری از بیماران حتی از شیشه های مش بس
ــد. در واقع  ــم خریداری کرده بودن ــه با قیمت باالیی ه بودند ک
ــته عرق است تنها عامل مرگ و  ــروبات دست ساز که از دس مش
ــروبات برند و مشهور هم از  ــمومان نیست، حتی مش بیماری مس
زمره این مواد مرگبار است."مهدی مصری" رئیس دانشگاه علوم 
ــی قانونی با بیان اینکه مشکل  ــکی قم و فلوشیپ سم شناس پزش
ــاز وجود متانول در آن است، اظهار کرد:  اصلی الکل های دست س
ــمومیت ها و کشته شدگان در  ــته که آمار مس در هفته های گذش
ــه دلیل الکل های  ــتان ها همچون هرمزگان باال رفت ب برخی اس
ــمت  ــاوی متانول بود. این الکل ها در فرایند تخمیر خود به س ح
ــانی قابل تشخیص نیست.مصری  تولید متانول می روند که به آس
ــن الکل ها را  ــوی دیگر افرادی که ای ــار کرد: از س ــه اظه در ادام
ــازند، معموال تمایل دارند تا آن ها را در بطری های خارجی  می س
ــل آمارهایی  ــند به همین دلی ــته بندی و پلمپ کرده بفروش بس
ــتفاده  ــروبات پلمپ اس ــمومیت افرادی که از مش ــورد مس در م
ــا بیان اینکه متانول یک  ــد نیز وجود دارد.وی همچنین ب کرده ان
ــکل به نوعی  ــت، گفت: مصرف این ال ــمی و صنعتی اس الکل س
ــرد باید  ــس از مصرف ف ــود و بالفاصله پ ــی می ش ــس تلق اورژان
ــاعته  خدمات درمانی دریافت کند. این الکل با تأخیر۱۸ تا ۳۶ س
ــه تجزیه الکل را دارد  ــود. آنزیمی که در بدن وظیف جذب می ش
ــراغ متانول می رود. در این  تمایل به اتانول دارد و با تأخیر به س
ــتخراج  ــم اس  زمان نیز وقتی متانول را متابولیزه می کند از آن س

می شود.

مرگ ساالنه تا 120 نفر در ایران بر اثر مشروبات الکلی تقلبی 

 

ــادی و باال بودن ودیعه  ــکالت اقتص بیکاری، مش
ــت.  ــده اس و اجاره خانه، مانع ازدواج جوانان ش
ــتند، قراردادی،  ــغول کار هس آنهایی هم که مش
ــا کمترین میزان دریافتی  پاره وقت، پیمانی و ب
ــغول اند و  ــغلی مش و بدون هیچ گونه امنیت ش
ــان کفاف مخارج سنگین  حقوق های دریافتی ش
ــل این که امروز به  ــا را نمی دهد. به دلی هزینه ه
ــد میلیونی، فقط  ــر از پیش پرداخت چند ص غی
اجاره خانه بیش از کل حقوق یک کارمند است؛ 
ــفناک حتی از ازدواج نمی شود  با این اوضاع اس
ــه ازدواج کرد.  ــد به این ک ــخن گفت چه رس س
برخی ها هم مقصر اصلی را والدین دختر خانم ها 
ــنگین برای  ــد و می گویند مهریه های س می دانن
ــوت  ــود که مغز آدم س ــنهاد می ش دختران پیش
ــه قید ازدواج را می زند.  ــد و برای همیش می کش
ــتگاری دختر مورد  ــی جرات ندارد به خواس کس

عالقه اش برود. 
ــغلی هم موجب شده  حقوق پایین و بی ثباتی ش
که جوانان قید خانه را هم بزنند و فقط تصویری 
ــود بگیرند و آن  ــورد عالقه خ ــلفی از خانه م س
ــازند. یکی  ــز در موبایل خویش بایگانی س را نی
ــتگاری، دختر گفته  ــتان رفته بود خواس از دوس
ــود آری. دختر  ــتم گفته ب بود خانه داری؟ دوس
گفت عکسش را داری؟ دوستم عکس خانه مورد 
ــان داده بود. دختر گفته  ــه اش را به وی نش عالق
ــت. دوستم که  بود این خانه برای خود خود توس

ــت خانه   ــت گفته بود قرار اس آدم راستگویی س
ــتم گفته بود  ــود؛ دختر گفت کی؟ دوس من بش
ــال دوم.آرزوی هر دختر جوانی این است  صد س
ــد و همین مانع  ــته باش که از خود خانه ای داش
ــت. خودش راضی باشد پدر و  سر راه ازدواج اس
ــود دختر به خانه اجاره ای  مادرش راضی نمی ش
ــان باالرفتن  ــتر در جری برود. برای این که بیش
ــد نفر گفت وگو  ــرار بگیرم، با چن ــن ازدواج ق س
ــتند و از جمله  ــاد داش ــرف زی ــه ح ــرده ام ک ک
گفته اند پسران این دوره و زمانه دست شان توی 
ــت و درآمدی ندارند و تنها  جیب خودشان نیس
ــت، از این رو هر  ــان خانواده شان اس تکیه گاه ش
ــت. دختر  ــان بگویند همان اس چه پدر و مادرش
ــن و  ــتگار من با این که س خانمی گفت: خواس
ــخصیتی به بلوغ  ــالش باالست اما به لحاظ ش س
ــه می تواند یک زندگی  ــیده، او چگون فکری نرس
ــما که هست  را با فکرش بچرخاند. گفتم فکر ش
ــت نیاز به دوتا فکر است. گفت فکر من یکی  اس
ــعودی، فارغ التحصیل رشته مدیریت ـ  امیر مس
ــش  ساله و بیکار است، می گوید: »هم  چهل و ش
ــر، عقاید  بیکارم و هم این که برای انتخاب همس
ــن دلیل تا حاال  ــواس هایی دارم و به همی و وس
ــم: چه طور  ــده ام ازدواج کنم. می پرس موفق نش
ــده ای؟ می گوید:  ــتخدام نش تا به حال جایی اس
قباًل برای مدت کوتاه جایی مشغول به کار بودم 
ــی نمی دادند و مجبور به  ــا حقوق و مزایا خوب ام
ــدم و برای مدتی با خودرو در آژانس  ــتعفا ش اس
ــردن در تهران که  ــدم. کارک ــغول به کار ش مش
ــنگینی هم دارد و هزینه رسیدگی و  ترافیک س
تعمیر خودرو باالست، به ویژه برای خودرو مدل 

ــت. چرا من تحصیلکرده باید  ــکل اس پایین، مش
ــم و کاری درخور شان ام پیدا  ــال ها بیکار باش س
ــن و  ــتگاری یکی رفتم گفت س نکنم؟ به خواس
ــالم باالست و هم این که شغل مناسبی ندارم  س
ــرد بمانم.مهران  ــد مج ــائل باعث ش ــن مس و ای
پورحسینی، جوان سی ساله و هنرمند می گوید: 
ــته و برادر بزرگترم ازدواج کرده و  پدرم بازنشس
ــرایط  ــودم هم بدم نمی آید ازدواج کنم اما ش خ

هنوز جور نیست. 
می پرسم: چه جور است؟ 

ــی گوید: ما هنرمندیم و حقوق و مزایای ثابت  م
ــتمزد  ــد، دس ــم. تنها روزهایی که کار باش نداری
ــوی دولت  ــه بیمه ایم و نه این که از س داریم. ن
ــده  ــورد حمایت قرار می گیریم؛ کرونا باعث ش م
برای مدت طوالنی بیکار بمانیم. وظیفه من این 
ــته خود را  ــتر هوای پدر بازنشس ــت که بیش اس
ــته باشم. به نظر شما با این شرایط و اوضاع  داش
اقتصادی، گرانی، بیکاری و مشکالت فراوانی که 
ــن می توان  ــت آیا در این س ــد راه جوانان اس س
ــخنانش  ــه س ــینی در ادام ازدواج کرد؟پورحس
ــغل دوم بخواهیم وام  ــرای ش ــد: »اگر ب می گوی
ــکل  بگیریم به دلیل این که ضامن نداریم، با مش
ــای بانک ها  ــویم. باید دولت و روس مواجه می ش
ــتغال،  متقاضیانی که می خواهند برای ایجاد اش
ــخت گیری ها ـ معرفی  ــت کنند، از س وام دریاف
ــودداری کنند. زیرا  دو ضامن کارمند معتبرـ خ
ــان ادارات دولتی  ــتر کارکن در حال حاضر بیش
ــت نامه  ــه دریاف ــمی اند ک ــه ها غیررس و موسس
ــکالت خاص خود را دارد«. ــر از حقوق مش کس
ــکر  ــی، کارمند؛ می گوید: خدا را ش ــدرام خازن پ

ــن که قیمت  ــاغل ام، اما به دلیل ای ــم ش می کن
ــت  ــت و هر دختری دوس ــه و خودرو باالس خان
ــته باشد و از  ــرش خانه و خودرو داش دارد همس
ــنهاد مهریه  ــرف خانواده برخی دختران، پیش ط
ــع ازدواج  ــا همه مان ــد، این ه ــنگین می دهن س
ــده است.مجید بیابانی؛ فارغ التحصیل  جوانان ش
ــت و به موسیقی گرایش پیدا  رشته معماری اس
ــم کارهای هنری انجام  کرد. به گفته خودش ه
ــازی می کند.  می دهد و هم این که ساختمان س
ــد: »به علت فقر،  ــاره ازدواج جوانان می گوی درب
ــام آور برای تهیه جهیزیه  بیکاری و گرانی سرس
ــخت گیری والدین باعث شده جوانان کمتر  و س
جرأت ازدواج داشته باشند. در دوران ما که این 
طوری نبود.« مسئوالنی که به فکر ازدواج جوانان 
ــکل تورم و بیکاری  ــت به مش ــتند، بهتر اس هس
بدون شعارهای تکراری رسیدگی کنند. به دلیل 
ــت.  ــکاری، پیش درآمد بزهکاری اس این که بی
ــی پارک های تهران که  ــوان نمونه به برخ به عن
ــه می کنیم، گروهی از جوانان را می بینیم  مراجع
که دور هم جمع شده یا مشغول سیگارکشیدن 
ــکار مواد مخدر استعمال می کنند  یا پنهان و آش
ــت.  ــیش اس ــن آن ها ُگل و حش ــه راحت تری ک
ــند  ــغول کار و زندگی باش ــی که باید مش جوانان
در پارک ها عالف و سرگردانند. مسئوالن به این 
ــکالت اقتصادی  ــیده اند که گرانی و مش باور رس
ــیده اند  ــود دارد، اما هنوز به این نتیجه نرس وج
ــتند پسرانی که  که چگونه حلش کنند. کم نیس
ــگاهی هم  ــال ها درس خوانده و مدارک دانش س
ــده نتوانند ــد، اما بیکارند و بیکاری باعث ش  دارن

 ازدواج کنند. 

 یادداشت 

  علی اکبر فرقانی 
 

مشکل ازدواج جوانان

ــوش  ش مردم  ــده  نماین
ــاره  اش ــا  ب ــس  مجل در 
ــار  گردوغب ــده  پدی ــه  ب
ــتان،گفت:  خوزس در 
و  ــات  اقدام ــه  مجموع
ــه در دولت ها  اتفاقاتی ک
افتاد منجر به این شد که 
ــاهد گرد و غبار  امروز ش

ــتان باشیم.  ــال در خوزس در اکثر روزهای س
نقض اصل پنجاهم قانون اساسی که بر بحث 
ــت تاکید دارد با  عدم دخالت در محیط زیس
خشک کردن تاالب هورالعظیم در خوزستان 
باعث بروز چنین فاجعه ای شده است. محمد 
ــر با بیان این مطلب به عصر ایران  کعب عمی
ــاالب هورالعظیم باعث  گفت: ندادن حقابه ت
ــون فعال  ــاهد فعالیت کان ــد که امروز ش ش
ــیم، متاسفانه نهال  ــور باش ریزگردها در کش
ــه با ریزگردها  ــه قرار بود برای مقابل کاری ک
ــد. ــتان انجام نش ــد به خوبی در خوزس باش
ــزار میلیارد  ــه ه ــزود: در عین حال س وی اف
تومانی که به خوزستان برای مقابله با پدیده 
ریزگردها تخصیص دادند محقق نشد، کانال 
ــتان  ــریفی که تامین کننده آب نهالس پورش
ــه آن را ندادند.  ــد و حقاب ــک ش بود هم خش
ــد کارگروهی بین المللی  ــد کرد: بای وی تاکی
ــورهای حاشیه خلیج  ــکل از تمامی کش متش
ــرای مقابله با پدیده  ــوریه و اردن ب فارس، س
ــم دولت ها به اجرای  ــکیل دهی ریزگردها تش
ــر که بر احیای تاالب های  ــیون رامس کنوانس
ــد دارد تا امروز  ــادگان تاکی هورالعظیم و ش
متعهد نشده اند. کعب عمیر گفت: معتقدیم 
ــود. حدود  ــه هورالعظیم تامین ش باید حقاب
ــار میلیون مترمکعب  ــت و پنجاه و چه دویس

ــت  ــه هورالعظیم اس حقاب
ــروز تامین  ــه ام ــه تا ب ک
نشده است، چراکه کرخه 
آب ندارد دولت های سابق 
ــت  ــرای دو سیاس ــا اج ب
ــدهای  غلط که احداث س
و  ــه  کرخ روی  ــه  بی روی
ــاالب به  ــک کردن ت خش
ــرکت های نفتی در زمان  ــتخراج ش خاطر اس
ــدند که امروز کرخه  احمدی نژاد بود باعث ش
ــد. عضو مجمع نمایندگان  ــته باش آب نداش
ــتان تصریح کرد: خوزستان از  استان خوزس
ــت که  ــفند تا آبان درگیر گرد و غبار اس اس
ــاهد بارندگی نباشیم این  البته اگر در آبان ش
ــداد زیادی از  ــه دارد.وی افزود: تع روند ادام
ــده اند.  ــی ش مردم درگیر بیماری های تنفس
ــت و  ــتان قلب تپنده اقتصاد ایران اس خوزس
ــتان را دچار چالش  گردوغبار اقتصاد این اس
ــاخت های صنعت در حال  کرده است. زیرس
ــرق امکان  ــه با قطعی ب ــت چراک نابودی اس
ــدارد. وی گفت:  ــود ن ــع وج ــت صنای فعالی
ــتان به دیگر  مهاجرت مردم و نخبگان خوزس
استان بیشتر شده است؛ نخبگان از این استان 
فرار می کنند، دولت اگر راهکار ریشه ای برای 
ــد قطعا  ــته باش ــران گردوغبار نداش حل بح
ــور دچار مشکل می شود. وی  اقتصاد کل کش
با بیان اینکه باید برای مهار ریزگردها هزینه 
شود،گفت: ما باید کانون های ریزگردها را در 
ــتان مهار کنیم اعتبار سه هزار  استان خوزس
ــود، نهال  ــارد تومانی تخصیص داده ش میلی
ــود و  کاری و تامین آب نهال کاری انجام ش
ــور را با  کانون های ریزگرد را در از خارج کش

تشکیل کارگروه بین المللی مهار کنیم.

ــا  ب ــران  ته ــتاندار  اس
ــر اینکه وضعیت  تاکید ب
ــت  ــتان تح ــن اس آب ای
نظارت جدی  و  مدیریت 
ــردم  ــت: از م ــت، گف اس
ــل  فص در  ــم  می خواهی
ــه جویی  ــتان صرف تابس
ــتور کار جدی  را در دس

قرار دهند.محسن منصوری در گفتگو با ایرنا 
وضعیت آب در استان تهران را از کلیدی ترین 
موضوعات برشمرد و افزود: با توجه به کاهش 
ــع آن کاهش میزان  ــمانی و به تب نزوالت آس
ــتان تهران نیز همچون سایر  ذخایر آبی، اس
نقاط کشور با مشکل کمبود مواجه است که 
ــئله را بدون محدودیت  تالش داریم این مس
ــت: وضعیت  ــم.وی اظهارداش ــت کنی مدیری
ــتان مطلوب نیست  ــطح اس منابع آبی در س
ــل گرما و  ــه در پیش بودن فص ــا توجه ب و ب
ــهروندان  ــت ش ــش مصرف آب الزم اس افزای
توجه ویژه ای به صرفه جویی داشته باشند تا 
این دوره را بدون مشکلی طی کنیم.استاندار 
ــرب استان تهران از  تهران اضافه کرد: آب ش
ــد تامین می شود که حدود ۷۰ درصد  پنج س
ــال های مختلف از آب  ــرایط آبی س آن در ش
این سدها و بین۳۰ تا ۴۰ درصد نیز از منابع 
ــود.وی با اشاره به  آب زیرزمینی تامین می ش
ــیر بازچرخانی آب در استان تهران  اینکه مس
ــت، گفت:  ــال پیگیری اس ــت در ح ــا جدی ب
ــتور  ــی از قبل در دس ــاد تصفیه خانه های ایج
ــی از آنها وارد چرخه  کار قرار گرفته که بخش
ــده و بخش دیگری دارای نواقصی  فعالیت ش
ــه اختصاص  ــبی ک ــت که با بودجه مناس اس
ــرف خواهیم  ــص را هم برط ــه، این نواق یافت

ــتاندار  اس گفته  ــه  کرد.ب
ــد  چن ــاخت  س ــران،  ته
ــهرهای  تصفیه خانه در ش
ــد در مصوبات اخیر  جدی
ــده که  ــور آم رئیس جمه
ــن مصوبات  ــه زودی ای ب
ــد.وی  ــی خواهد ش اجرای
ــه چندین  ــان اینک ــا بی ب
ــتان تهران دنبال  ــطح اس طرح آبی نیز در س
ــدد قابل توجهی  ــاالنه ع می کنیم، افزود: س
ــود  ــتان تهران اضافه می ش ــت اس به جمعی
ــت که مردم و  ــه همین منظور ضروری اس ب
ــند و  مدیران در موضوع آب دغدغه مند باش
برای جلوگیری از هر گونه محدودیتی، صرفه 

جویی را جدی بگیرند. 
ــات  ــات و تحقیق ــکده مطالع ــر پژوهش مدی
ــه تحقیقات آب وزارت نیرو  منابع آب موسس
ــال گفته بود: اکنون آب  اردیبهشت ماه امس
ــور به نصف رسیده  ــدهای کش موجود در س
ــرایط  ــی برای گذار از ش ــت و صرفه جوی اس
ــت.به گفته "اشکان فرخ  کم آبی ضروری اس
نیا"، کسری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی 
ــور وجود دارد و این کسری سال به سال  کش
ــک و نیمه  ــق مرکزی، خش ــژه در مناط بوی
ــود.فرخ نیا همچنین  ــتر می ش ــک بیش خش
ــد دارد  ــود که تهران پنج س ــح کرده ب تصری
ــوع ۵۰۷ میلیون متر مکعب آب  که در مجم
ــال آبی گذشته، شاهد  ــبت به س دارند و نس
ــان  ــدی هستیم.کارشناس ــش ۳۵ درص کاه
ــذر از  ــد برای گ ــور معتقدن ــش آب کش بخ
شرایط سخت کم آبی به خصوص در روزهای 
ــرف آب تجدید نظر  ــر باید در نحو مص  گرم ت

کرد.

 استاندار تهران: نماینده مردم شوش: 

نخبگان خوزستانی دارند فرار می کنند وضعیت آب پایتخت تحت نظارت جدی است
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بر اســاس داده های مرکز آمار، در دو دهه آخر قرن چهاردهم هجری 
شمسی )۱۴۰۰-۱۳۸۰( قیمت مسکن در تهران ۱۱۰ برابر شد و در 
همین حال شاخص قیمت کاالها و خدمات ۴۴.۳ برابر و دستمزدها 
۴۲ برابــر افزایش تجربه کرد. این بدین معنی اســت که در دو دهه 
گذشته قیمت حقیقی مسکن تهران ۲.۵ برابر باال رفت و قدرت خرید 

مسکن ۶۰ درصد کاهش یافت. 
شــکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم این قدر عمیق شده 
که تهیه مسکن غیرممکن شده است. پس از تهران و شهرهای بزرگ، 
نه تنها خانه دار شدن در شهرهای کوچک و متوسط نیز غیر ممکن 
شــده، که حتی پرداخت هزینه اجاره خانه هم از استطاعت برخی از 

اقشار خارج شده است. 
به طور خالصه آمارها نشان می دهد هزینه های مسکن در ایران برای 
خانوارها بسیار کمرشــکن بوده و بخش قابل توجهی از قدرت خرید 
خانــوار در نتیجه درگیر شــدن با هزینه های مســکن، آب می رود. 
همچنین می تــوان گفت اگر دولت ها در ایران برای مســکن فکری 
اساســی کنند )مثال هزینه زمین مســکونی را به صفر برســانند یا 
اجاره داری حرفه ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند(، 
آرامش نســبی به زندگی خانوارهای ایرانی برخواهد گشت و کیفیت 

زندگی در ایران به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت. 
مهدی سلطان محمدی کارشــناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با 
اشــاره به اینکه در فصل تابســتان به نوعی جابجایی ها افزایش پیدا 
می کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتظارات تورمی طی چند سال 
اخیر همواره با افزایش روبرو بوده، در چنین شــرایطی قیمت مسکن 
نیز با رشد روبرو خواهد بود، اما باید به این نکته توجه کرد که سرعت 

رشد قیمت مسکن کمتر از تورم خواهد بود. 
وی افزود: در ســال گذشــته بر اساس آمارهای رســمی با تورم ۴۰ 
درصدی روبرو بودیم، با این حال قیمت مسکن با افزایش ۲۰ درصدی 
روبرو شــد، بنابراین در ســال جاری نیز چنین مسیری طی خواهد 
شــد و افزایش قیمت مسکن کمتر از میزان تورم اعالمی خواهد بود. 
سلطان محمدی گفت: طی سال های ۹۶ تا سال ۹۹ قیمت مسکن با 
رشد بسیار بی سابقه ای روبرو بود به طوری که قیمت ها بیش از ۷ برابر 
شد، اما در یک سال اخیر این روند تا حدودی متوقف شده و به نوعی 
با رشد شتابان مسکن روبرو نبوده ایم، اما در مقابل آن اجاره بها در یک 

سال اخیر با رشد بسیار افسار گسیخته ای مواجه شده است. 
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: ما در بازار مسکن با چرخ های 
زمانی ۴ تا ۵ســاله روبرو هســتیم، در این رابطه طی زمان هایی که 

قیمت ها با افزایش روبرو می شود، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به 
نسبت افزایش قیمت مسکن، اجاره بها با رشدی همپای قیمت خرید 
مواجه نمی شود، اما زمانی که ترمز رشد بهای ملک کشیده می شود، 
همزمان بازار اجاره شروع به باال رفتن می کند، اتفاقی که در یک سال 
اخیر رخ داده و از ابتدای سال تاکنون نیز این روند ادامه یافته است. 

وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، 
می توان پیش بینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت 
مســکن خود را به تورم خواهد رســاند، اما در کوتاه مدت با توجه به 
افزایش قیمت هایی که در سال های گذشته رخ داده، میزان رشد بهای 

مسکن کمتر از تورم خواهد بود. 
سلطان محمدی با اشاره به اینکه مداخالت دستوری در بازار مسکن به 
هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت 
برای نرخ اجاره بها سقف گذاری کرده است، چنین سیاست گذاری هایی 
در بازار مسکن اثرگذار نیست، زیرا در حالیکه هزینه سرمایه داری در 
بخش مسکن افزایش یافته و سطح عمومی قیمت ها ناشی از افزایش 
انتظارات تورمی با رشد بســیار زیادی روبرو بوده، طبیعا مالکان نیز 
می خواهند، واحد خود را طوری اجاره دهند، که از تورم عقب نمانند. 
این استاد دانشگاه با اشــاره به عوامل موثر در میزان افزایش قیمت 
مسکن، پاسخ داد: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت مسکن تحت 
تاثیر میزان افزایش انتظارات تورمی و نرخ ارز، قرار دارد، اگر به نوعی 
برجام احیا شود، ثبات نسبی بر بازار مسکن حکمفرما خواهد شد، اما 
اگر مذاکرات برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد، انتظارات تورمی نیز 
با افزایش روبرو خواهد شد و مسکن نیز طبیعتا در چنین شرایطی با 

رشد قیمت مواجه می شود.

اقتصادی

با استفاده از دالر آمریکا، برداشته شدن کنترل های دولتی و 
رابطه جدید ونزوئال با واشنگتن واقعیت نئولیبرالی جدیدی در 

آن کشور چاویستی پدیدار شده است. 
به گزارش فــرارو به نقل از ال پائیس، »آدریانا« در حالی که 
شهر خواب است در خیابان های مرکز شهر کاراکاس رانندگی 
می کند. او از طریق اپلیکیشــن »یامی« کــه همان »اوبر« 
ونزوئالیی محسوب می شود مسافران را جذب می کند. او برای 
یک شب کار خوب می تواند حدود ۶۰ دالر درآمد داشته باشد. 
مشــتری »آدریانا« یک اســکناس ۲۰ دالری برای پرداخت 
هزینه ســفر به او می دهد. هزینه ســفر ۱۷ دالر شده است. 
آدریانا وانمود می کند که به دنبال پول خرد است، اما هر دوی 
آنان می دانند پایان این سفر درون شهری چگونه خواهد بود. 
آدریانا می گوید: »ببخشید، به نظر می رسد برای بقیه پول تان 
اسکناســی ندارم. ممنون، بعدا شــما را خواهم دید«! و او ۳ 
دالر پول بیش تر به دســت می آورد و در جیب اش می گذارد. 
پول خرد در ســرمایه داری سر به فلک کشیده که ونزوئال را 
در برگرفته کمیاب اســت. همه به فکر پول هستند. زندگی 
روزمره توسط دالر اداره می شود. این کشور، از طریق چاویسم 
از شکســت انقالب بولیواری سوسیالیســتی به روندی برای 
گشایش به سوی لیبرالیسم اقتصادی حرکت کرده است. این 
پدیده باعث ظهور سرابی از بهبود اقتصادی شده است. دوران 

کنترل های سفت و سخت گذشته به سر آمده است. 
تا همین اواخر، ونزوئالیی ها دالرهای خود را پنهان می کردند، 
زیرا داشــتن آن فراتر از چشمان بیدار دولت جرم محسوب 
می شــد. مردم مجبور بودند ســاعت ها بــرای خرید غذای 
جیره بندی شده با قیمت های تنظیم شده صف تشکیل داده 
و اســکناس بولیوار واحد پول محلی بســیار کم بود. اکنون 
وضعیتــی کامال متفاوت بر ونزوئال حکمفرما شــده اســت. 
اســتفاده از دالر به عنوان ارز روزمره، لغو کنترل قیمت ها و 
واردات بدون تعرفه واقعیتی را که ونزوئالیی ها پیش تر تالش 

می کردند تحت آن زندگی کنند را تغییر داده است. 
»لوئیس ویسنته لئون« اقتصاددان و مدیر شرکت نظرسنجی 
Datanálisis می گوید که اقتصاد ســریع تر از خود جوامع 

علیه نظم مستقر شورش می کند. 
او می گویــد: »آن چه در ونزوئــال رخ می دهد همان طور که 
پیش تر در چین یا روســیه رخ داده بود آن اســت که مردم 
به دنبال راه حل های تخیلی به منظور کنترل و مداخله گری 
دولت هســتند. زمانی که دولت بــه دلیل تحریم ها و انزوای 
بین المللی دچار مشکالتی شد به این موضوع پی برد که سوار 
شدن بر تخته موج سواری که جامعه ایجاد کرده بیش تر یک 
راه حل است تا یک مشــکل. در نتیجه، دولت شروع به کار 
کرد و دقیقا همین اتفاق در مورد دالر رخ داد که تقریبا یک 

شبه از ابزاری شیطانی به اهرمی برای تضمین ثبات وضعیت 
کشور تبدیل شد«. 

به گفته برخی ناظران اقتصــادی، دالر اکنون تقریبا در ۷۰ 
درصد معامالت تجاری ونزوئال اســتفاده می شــود و در یک 
اقتصاد مخدوش، چون اقتصاد آن کشور تحت تاثیر تورم قرار 
گرفته است: دالرهای بیش تری برای خرید همان چیز مورد 

نیاز است. 
دالر در ســال ۲۰۲۱ میالدی ۵۰ درصد از قدرت خرید خود 
را در ونزوئال از دست داد و پیش بینی می شود در سال جاری 
این روند نزولی ادامه یابد. زندگی به دالر البته برای کســانی 
کــه می توانند به آن پناه ببرند نیز گران تر می شــود و خرده 
فروشــان به عنوان مرجع، قیمت ها را در مقادیر غیر معین با 
مخفف Ref پنهان کرده اند. قیمت یک جفت کفش بدلی در 
فروشــگاهی در یک مرکز تجاری به دلیل آنکه مالیاتی برای 
آن پرداخت نشده به عنوان Ref ۳۰ نمایش داده شده است: 

یعنی ۳۰ دالر. 
هیچ کس نمی داند ونزوئالیی ها با هر بار باز کردن کیف پول 
خود چند ســاعت وقت تلف می کننــد. حتی کوچک ترین 
تراکنش ها نیاز به محاســبه ذهنی چند دقیقــه ای دارد تا 
مشخص شود آیا نرخ ارز اعمال شده توسط فروشگاه به صرفه 
است یا خیر و بســته به ارز مورد استفاده متفاوت است: آیا 
مالیات اضافی باید پرداخت شود، زیرا خریدار فقط ارز دالر در 
اختیار دارد؟ آیا پرداخت باید به قیمتی ُرند صورت گیرد، زیرا 
فروشگاه سکه یا پول خرد الزم را برای بازگرداندن بقیه پول 
در اختیار ندارد؟ یا آن که چاره ای جز پرداخت بیش تر برای 
یک محصول وجود ندارد، زیرا خریداران تنها اســکناس های 
بولیوار بی ارزش را در اختیار دارند. در اقتصاد پیچیده ونزوئال 

همه چیز گران تر می شود. 
پرداخــت برای هر چیــزی در کاراکاس صحنه هایی درخور 
ســکانس های فیلم های کمدی برادران مارکس را می سازد. 
برای مثال، صبح یک روز زنی برای پرداخت هزینه پارکینگ با 
یک دالر در دست به غریبه ای در صف مراجعه می کند: هزینه 
پارکینگ پنج بولیوار چند سنت بیش تر از دالر به نرخ رسمی 
ارز اســت. غریبه ای که در کارتش به بولیوار پول دارد هزینه 
پارکینگ آن زن را پرداخته و دالر را نگه می دارد بدان معنا که 
او از پرداخت ۳ درصد بیش تر به دلیل مالیات تراکنش بزرگ 
اجتناب می ورزد. در واقع، پرداخت هزینه پارکینگ در ونزوئال 

خود می تواند یک حماسه، چون اودیسه باشد! 
ســرمایه داری خاصی که در ونزوئال اعمال می شــود حباب 
مخارج و توزیع مجدد را ایجاد کرده که در آن چهار میلیون 
نفــر به ویژه در کاراکاس زندگی می کننــد. این جزیره ای از 
مصــرف گرایی در میانه یک اقتصاد متزلزل اســت. ترافیک 

در پایتخت به سطح شیطانی هر شهر بزرگ آمریکای التین 
بازگشته است در حالی که پیش تر به دلیل کمبود گاز، جاده ها 
و خیابان هــا در عمل خالی بودند. کارآفرینان در حال افتتاح 
باشگاه های شبانه، رستوران ها، سوپرمارکت ها، فروشگاه ها و 
داروخانه ها هستند. خوانندگان مشهور بین المللی برای اجرا 

بازگشته اند. 
یکی از شــیک ترین مکان ها یعنی »بار کاراکاس« فهرست 
قیمت منویی مشابه باشگاه های شــبانه نیویورک دارد. این 
قیمت باال مانع از پر جمعیت شدن آن از چهارشنبه تا یکشنبه 

نمی شود. 
بار کاراکاس یک تراس در یک هتل پنج ستاره به نام تاماناکو 
اســت که تاجران از سراســر جهان در آن اقامت می کنند و 
اخبار محلی در گوگل هشــدار می دهد تا بفهمند در ونزوئال 
چه اتفاقی در حال رخ دادن است. آنان این احساس را دارند 
که اگر به سرعت وارد بازار ونزوئال شوند پیش از آن که قیمت 
خانه و تجارت شــروع به بهبود کند پولی برای کسب درآمد 
وجــود دارد. با این وجود، بخش بزرگی از جمعیت ونزوئال از 

این اقتصاد موازی کنار گذاشته شده اند. 
 Think مطالعه تازه صورت گرفته توســط گروه مشــاوره
Anova به توزیع درآمد در این حباب جدید ونزوئال پرداخته 

است. درآمد ۳۰ درصد از فقیرترین بخش جمعیت ونزوئال در 
فاصله ســال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میالدی با کاهش یا رکود 
همراه بوده است. این در حالیست که میانگین درآمد در مدت 
زمان مشابه ۶۵ درصد افزایش یافت. به طور نسبی، تنها ۱۰ 
درصد ثروتمندترین جمعیت کشــور موقعیت خود را بهبود 
بخشیدند. این موضوع موید آن است که به طور واضح توزیع 

درآمد در ونزوئال بدتر می شود. 
در بین این دو افراط، طبقه متوسط کمربند خود را بسته است 
و گاهی اوقات تا حد ناپدید شدن یا فقر با وضعیتی بدتر مواجه 
می شود. »ایدا فبرس« فعال حوزه ارتباطات اجتماعی ۳۱ساله 
اســت و می گوید امروز وضعیت بهتری نسبت به چند سال 

پیش دارد، زیرا دیگر نگران وعده غذایی بعدی خود نیست. 
او می گوید: »اکنون درآمد بیش تری دارم، زیرا بیش از اندازه 
کار می کنم«. او در بخش ســمعی و بصری برای یک شرکت 
بین المللی کار می کند و هر آن چه را که می تواند در کاراکاس 
برای گرفتن قرارداد ضبط می کند: از رویدادها تا پادکست ها و 
نمایشنامه ها. او ۱۶ ساعت در روز کار می کند. حلقه های تیره 
زیر چشــمان او نشان می دهند که چقدر زود از خواب بیدار 

می شود تا کمی بیش تر درآمد کسب کند. 
برای »فبرس« آرامش خاطر شــامل تضمین بیمه پزشکی 
خصوصی برای خود و والدین اش می باشد: بحران در سیستم 
بهداشت عمومی چیزی است که در ونزوئال تغییر نکرده است 

و هیچ نشانه ای از بهبود را نشان نمی دهد. به همین دلیل است 
که او خیلی ســخت کار می کند، بدهکار می شود و از مخارج 
غذایی خود کم می کند و بنزین یارانه ای را در خودرویش نگه 
می دارد حتی اگــر این کار به معنای انتظار طوالنی در صف 
یا بیدار شــدن در ســاعات ابتدایی صبح برای پر کردن باک 
خودرویش باشد. او می گوید: »وقتی پدر و مادرم جوان بودند 
برای اهدافی مانند خرید خانه، ماشین و داشتن خانواده کار 
می کردند. من امروز نمی توانم آن اهداف را داشته باشم اهداف 

من کوچک تر هستند«. 

< رشد پایدار
بخش صنعــت ونزوئال با ۲۸ درصد ظرفیت خود پس از یک 
جهش اقتصادی کار می کند و در ســه ماهه اول سال جاری 
رشد تولید و فروش را به ثبت رسانده است. با این وجود، تنها 
۵۳.۸ درصد از افراد در سن کار در ونزوئال شاغل هستند که 
کمترین میزان فعالیت در کل منطقه اســت. دلیل عمده آن 
این است که کارخانه هایی در ونزوئال وجود دارند که تنها چند 
ماه در سال فعال هستند و سپس تعطیل شده و تمام کارکنان 

خود را اخراج می کنند. 
اکنــون در مجموع ۱۲۶۰ محصول از فهرســت اولیه ۴۴۶۵ 
محصول در ونزوئال در نهایت از معافیت های تعرفه ای دولت 
حذف شــدند که خرید محصوالت ساخت ونزوئال را گران تر 
می کند موضوعی که بارها از سوی جامعه تجاری ضعیف آن 
کشور درخواست شده بود. این یارانه دولتی بوده که بازار را پر 
از کاالهای وارداتی از هر نوع کرده و رقابت صنعت ونزوئال را 
که مشمول مالیات های مختلف است غیرممکن ساخته است. 
پیش تر اقدامات دلبخواهانه ماموران مالیات وعدم دسترسی به 
وام های بانکی از سوی دولت برای مهار مصنوعی تورم اعمال 

شده بودند. 

< گشایش اقتصادی و بسته شدن فضای سیاسی
این دگرگونی اقتصادی به ســمت گشــایش بیش تر به طرز 
متناقضی همزمان با احاطه شــدن »نیکالس مــادورو« در 
محاصره تحریم های ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، پاناما، سوئیس 
و کانادا در پاســخ به حرکت آن کشور به سوی اقتدارگرایی 
اتفاق افتاده است که هم چنین منجر به ویرانی اقتصادی شده 
است و ونزوئال ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ظرف 
مدت ۸ سال کاهش داده است و در نتیجه ۶.۱ میلیون نفر به 

دنبال ثروت خود در خارج از کشور هستند. 
چاویسم در ونزوئال همانند سایر کشورهای تحریم شده خود 
را با شــرایط ایجاد شده پس از تحریم تطبیق داد. زمانی که 
روابط ونزوئال با ایاالت متحده خریدار اصلی نفت آن کشور و 

متحد طبیعی پیشــین قطع شد کاراکاس دوستان جدیدی 
پیدا کرد: ایران، ترکیه، روســیه و چین. ونزوئال در همکاری 
با این کشــورها در راســتای دور زدن تحریم های آمریکا در 
ســال ۲۰۰۹ میالدی گام برداشت. عدم فروش نفت ونزوئال 
در بازار جهانی باعث شــد تا آن کشور تخفیف های زیادی بر 
نفت خام خود بــرای فروش اعمال کند. »جو بایدن« رئیس 
جمهور ایاالت متحده برای مقابله با بحران انرژی ناشــی از 
حمله روســیه به اوکراین بار دیگر گفتگو با کاراکاس را آغاز 
کرد و امتیازات مختلفی را ارائه داد که به کاهش تنش بین دو 

کشور کمک نموده است. 
احتمال زیادی وجود دارد که همه تحریم ها لغو شوند اگرچه 
دیپلماســی ایاالت متحده به دلیل حمایت از دولت »خوان 
گوایدو« رئیس جمهور موقت با مشکل مواجه شده است. اگر 
تحریم ها برداشته می شد دولت ونزوئال درآمد بیشتری داشت 
که به آن اجازه می داد حقوق ها را افزایش دهد و به نوبه خود 
بارقه ای از افزایش مصرف بود تا زنجیره رشد اقتصادی را که 

بین ۵ تا ۱۰ درصد پیش بینی می شود به حرکت درآورد. 
مادورو اقتصاد خود را به بهترین شکل ممکن باز کرده است. 
او با نمایندگان بازرگانی ارتباط برقرار کرده و از فروش سهام 
شرکت های دولتی ورشکسته برای سرمایه گذاری خبر داده 
اســت، اما همچنان کنترل خود را بر عرصه زندگی مدنی را 

حفظ کرده است. 
در کاراکاس، می توان تجارت کرد و میلیونر شــد، اما ورود به 
سیاست ممنوع است. آزار و شــکنجه مخالفان ادامه دارد و 
قانونی برای محدود نمودن همکاری بین المللی با سازمان های 
غیر دولتی که از قربانیان نقض حقوق بشر حمایت می کنند در 
مجلس ملی تحت کنترل چاویست ها مورد بحث قرار گرفته 

است. 
پس از سال ها اصطکاک سیاسی اپوزیسیون به دلیل اشتباهات 
خود و حضور و توسعه دستگاه های سرکوبگر چاویسم گرفتار 
شده اســت. با این وجود، هنوز فشارهایی که برای کشاندن 
ونزوئال سر میز مذاکره با مکزیک که از طریق تحریم ها اعمال 
می شــود منجر به جهش در انتظارات در روزهای اخیر شده 

است. 
فبرس که تمام روز بیرون از خانه است و تالش می کند تا به 
زندگی خود ادامه دهد. او می گوید: »دولت تنها با زنده ماندن 
در این سالیان مملو از آشفتگی پیروز شده است. هیچ کس 
نگران سیاست نیست همه کسانی که این کار را کردند فوت 
کرده اند. مردم بــه این واقعیت عادت کرده اند که ما همواره 
همان حکومت را خواهیم داشــت و برخی آن را دیکتاتوری 
می نامنــد، اما ما نمی توانیم زندگی مان را برای آن تلف کنیم 

همه ما کارهای زیادی داریم که می خواهیم انجام دهیم«.

مختصات بازار ملک آیا تغییر پیدا خواهد کرد؟
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به وضعیتی که امروز 

در بازار مسکن وجود دارد، می توان پیش بینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت مسکن خود را به تورم خواهد رساند، 
اما در کوتاه مدت با توجه به افزایش قیمت هایی که در سال های گذشته رخ داده، میزان رشد بهای مسکن کمتر از تورم خواهد بود

مکث

عضــو هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی 
میگوید: اشــخاص فاقد صالحیــت حرفه ای در 
ساخت متروپل آبادان دخالت داشتند. هم چنین 
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعالم کرده که 
شهرداری در این ساختمان شریک بوده و با توجه 
به داشــتن منافع با مالک، به تذکرات مهندسان 
ناظــر درخصوص مخاطرات ایــن پروژه توجهی 
نکرده اســت. به گزارش ایسنا، با گذشت پنج روز 
از حادثه ی فروریزش ساختمان متروپل آبادان به 
تدریج ابعاد این حادثه مشخص می شود. پس از 
آن که رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خوزستان اعالم کرد روال قانونی در صدور 
پروانه ساختمان متروپل طی نشده است، رئیس 
کمیسیون عمران مجلس و یک عضو سازمان نظام 
مهندسی از تخلفات متعدد در جریان این ساخت 
و ساز خبر دادند. علی کریمی آنچهـ  عضو هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسی با اشاره به مقررات 
ملی ساختمان گفته است: سازمان نظام مهندسی 
در سه بخش طراحی، نظارت و اجرا سهیم است 
و شخصی خارج از صالحیت  حرفه ای حق دخالت 
در ســاخت و ســاز را ندارد. این موضوع به کرات 
در کشور و در استان های مختلف از جمله پروژه 

متروپل آبادان زیر پا گذاشته شده است.

< نماینده مجلس: شهرداری با مالک متروپل
        ساخت و پاخت داشته است

از سوی دیگر محمدرضا رضایی کوچی ـ رئیس 
کمیسیون عمران مجلس از ساخت و پاخت بین 
شــهرداری و مالک پروژه سخن می گوید. بنا به 
گفته او ســاختمان متروپل به صورت مشارکت 
بین بخش خصوصی و شــهرداری در حال انجام 
بوده که از نظر من این تعارض منافع اســت؛ چرا 
که شهرداری شریک این ساختمان بوده و از طرف 
دیگر وظیفه ی نظارت دارد. بنابراین در قوانین باید 
به این موضوع دقت بیشتری صورت گیرد. وی که 
در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد یادآور شد: 
ابتدای کار با وجود آن که می بایست نظام مهندسی 
برای نظارت ورود کند، به هر دلیلی یک شرکت 
مشاور، کار طراحی و نظارت را بر عهده گرفته که 
با مداخله وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی، 
ســه مهندس ناظر برای پروژه تعیین شده است. 
پروانه برای چهار طبقه صادر شــده اما متاسفانه 
طبقات بیشتری به این پروژه اضافه می شود؛ بدون 
این که نقشه و محاسبات اولیه تغییر کند. مهندسین 
ناظر چندین بار تذکر دادند ولی چون شهرداری 
منافعش در این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و 
پاختی با مالک ساختمان داشته توجه نکرده است. 
هم چنین کریمی آنچهـ  عضو هیئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی بیان کرد: در پروژه متروپل آبادان 
طراح و ناظری که در ســال ۱۳۹۶ فعالیت کرده 
صالحیت الزم را از نظر وزارت راه و شهرســازی 
و قوانین سازمان نظام مهندسی نداشته و بنابراین 
آغاز و بنای این پروژه فاقد صالحیت و بر اســاس 
زیر پا گذاشتن مقررات سازمان نظام مهندسی بوده 
اســت. وی در یک برنامه تلویزیونی گفت: پس از 
اعالم سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک و 
شهرداری مبنی بر نظارت ناظرین نظام مهندسی 
و مکاتبات مکرر درخصــوص بروز تخلف و لزوم 

توقــف این پروژه، مالک متروپل از توجه و اجرای 
این مکاتبات امتناع کرده که در نهایت ناظرین از 
این پروژه انصراف دادند. کریمی آنچه با اشــاره به 
مکاتبات و بنابر اعالم سازمان نظام مهندسی استان 
خوزستان و دفتر نمایندگی آبادان به شهرداری، 
مالک، فرمانداری، اداره راه و شهرسازی آبادان گفت: 
وظیفه سازمان نظام مهندسی مکاتبه است که ناظر 
این پروژه مکاتبات مربوط را در ســالهای ۱۳۹۶، 
۱۳۹۸ و ۱۴۰۰انجام داده و آخرین مکاتبه مربوط 
به سال ۱۴۰۱ است که در آن به تخلفات عدیده، 
مخاطرات عینی و مشــکالت مربوط به کیفیت 
مصالح ساختمانی اشاره شده بود و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان درخواست جلوگیری و توقف 
این پروژه را داد. وی تاکید کرد: در پروژه متروپل 
ناظر اعــالم پایان کار نکرد و اصوالً ســاختمانی 
که فاقد پایان کار اســت اجازه بهره برداری ندارد. 
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: 
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند با 
اعالم کتبی سازمان نظام مهندسی در اسرع وقت و 
با اطالع ناظر دستور اصالح را صادر و تا زمان رفع 

تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند.

< گزارش حادثه به معاون اول رئیس جمهور 
        اعالم می شود

بنابراین گزارش، پس از بازدید هیئت کارشناسی 
سه نفره شــامل مشاور معاون اول رئیس جمهور، 
رئیس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و معاون 
عمرانی وزارت کشور از محل وقوع حادثه، اولین 
جلسه فنی، کارشناسی و هم اندیشی آسیب شناسی 
عوامل سانحه در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان خوزستان در شــهر آبادان برگزار و مقرر 
شــد گزارش نهایی علل فروریزش به معاون اول 
رئیس جمهور ارائه شــود.چکیده اولین نشست 
که بــا حضور حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی و تعدادی از اعضای هـیئت 
علمی این مرکــز، رئیس و تعــدادی از اعضای 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، 
معاونین مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان، 
معاون مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق 
شــهروندان وزارت راه و شهرســازی و جمعی از 
مهندسین، اساتید و صاحب نظران استان برگزار 
شد این بود که نقشه های جامع ساختمان مذکور 
توســط اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام 
مهندسی استان خوزستان و با تعامل مضاعف با 
شهرداری آبادان تهیه و اخذ شود. همچنین اخذ 
نمونه گیری بتن از اماکن مختلف ساختمان مورد 
نظر توســط شرکت آزمایشــگاه فنی و مکانیک 
خاک استان خوزستان و انجام آزمایش های متنوع 
تخصصی بر روی نمونه ها در بخش فناوری بتن 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از دیگر 
مصوبات این جلسه بود.برگزاری جلسات تکمیلی 
با حضور صاحب نظــران و نقش آفرینان تمامی 
دستگاه های فنی و مهندسی در مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی و تهیه و تنظیم گزارش 
نهایی برای بهره برداری معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر راه و شهرسازی و استاندار خوزستان و دیگر 
دستگاه های بهره بردار در اسرع وقت در دستور کار 

این جلسه قرار گرفت.
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با گذشــت ۹ ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، بجز بانک مسکن که 8000 
میلیارد تومان تسهیالت به این پروژه اختصاص داده، دیگر بانک ها به تکلیف خود در زمینه 
پرداخت 360 هزار میلیارد تومان اعتبار ســالیانه این طرح عمل نکرده اند. به گزارش ایسنا، 
رستم قاسمی - وزیر راه و شهرســازی اخیرا اعالم کرده یک میلیون مسکن در کشور در 
مراحل ســاخت و تکمیل قرار دارد. او پیش از این هم وعده داده بود در شش ماهه ابتدای 
ســال جاری 2 میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا برسد. بررسی ها نشان 
می دهد طرح نهضت ملی مســکن دارای نقاط قوت و ضعفی است. به طور مثال تامین زمین 
برای یک میلیون و 364 هزار واحد مســکونی تا کنون از نقاط قوت آن اســت. اما عملکرد 
سیستم بانکی در پرداخت تسهیالت چندان مطلوب نیست. طبق قانون بانک ها می بایست 
ســالیانه 360 هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص 
دهند.  از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در 17 مرداد 1400 بجز بانک مسکن 
که تاکنون حدود 8000میلیارد تومان تسهیالت به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت کرده، 
سایر بانک ها هیچگونه عملکردی در این زمینه نداشتند. 1۵هزار میلیارد تومان نیز در این 
مدت آورده متقاضیان بوده و در واقع رقم آورده حدود دو برابر مقدار وام است؛ در حالی که 
از ابتدا هدف گذاری این بود که تسهیالت بخش قابل توجهی از هزینه های ساخت واحدهای 
نهضت ملی را پوشش دهد. جاخالی دادن بانک ها از پروژه نهضت ملی مسکن در شرایطی این 
طرح را با چالشهای جدی مواجه کرده که بانک ها در سال 1400 به طور کلی مبلغ 2۹68هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردند و برای امسال 4000 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده اســت. وزیر راه و شهرســازی می گوید که عمده این وام به بخش خدمات پرداخت 
می شود. کند بودن روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن پس از گذشت ۹ ماه انتقاد ابراهیم 
رئیسی - رئیس جمهور را نیز در پی داشته است. عدم تخصیص زمین از سوی دستگاههای 
دولتی، اجرایی نشدن مالیاتهای حوزه مسکن، خالی بودن صندوق ملی مسکن و تامین نشدن 
اعتبارات توســط نظام بانکی از جمله مشکالتی است که پروژه را درگیر کرده است. با توجه 
به عزم دولت در ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده، انتظار می رود 
استانداران به عنوان رئیس شورای مســکن استان ها نقش پررنگ تری را در اجرای یکی از 

مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا کنند. آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن حاکی 
از آن اســت که تا پایان خردادماه به استان ها برای تامین اراضی، پاالیش متقاضیان و اجرای 
طرح فرصت داده شده است.  بنا به گفته محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی، 
اراضی یک میلیون و 364 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن با کاربری مسکونی تامین شده 
است. بیشترین تامین زمین در سیستان و بلوچستان و بوشهر و کمترین اراضی در کردستان، 
لرستان، کرمان، تهران تامین شده است که ضرورت دارد تا روند تامین اراضی سرعت یابد. 
وی هم چنین گفت: بیش از 3 میلیون و 700 هزار نفر از متقاضیان نیز به کارتابل اســتان ها 

معرفی شده اند تا روند پاالیش آن ها تکمیل شود. 

< نهضت ملی مسکن در یک نگاه
بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( مصوب 17 مردادماه 
1400 یکی از برنامه های کالن دولت ســیزدهم محسوب می شــود. دولت با تلفیق دو طرح 
»نهضت ملی مسکن« و »اقدام ملی مسکن« قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار 
سال احداث کند. بانک ها موظف شده اند سالیانه 360 هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح 
جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. طبق آخرین آماری که محمودزاده - معاون وزیر 
راه و شهرسازی - ارائه داده تا روز 28 فروردین 1401 تعداد ۵30 هزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن، 321 هزار واحد نهضت ملی مسکن و 108 هزار واحد طرح خودمالکی که برای دریافت 
تسهیالت به بانک معرفی شده، در حال اجرا است. تا روز یکم خرداد 1401 برای یک میلیون 
و 364 هزار واحد تامین زمین شــده است. مجموعا در دو طرح حمایتی نهضت ملی مسکن 
و اقــدام ملی حدود ۵ میلیون و 400 هزار نفر ثبت نام کردند که 2 میلیون و 300 هزار نفر از 
شرایط الزم برخوردارند و تایید شدند. رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی وعده داده که تا 
پایان مردادماه 1401 تعداد 2 میلیون واحد به مرحله اجرا برسد. وام این واحدها در تهران 4۵0 
میلیون تومان، دیگر کالنشهرها 400 میلیون، مراکز استانها 3۵0 میلیون، سایر مناطق شهری 
300 میلیون و روستاها 2۵0 میلیون تومان با نرخ سود حداکثر 18 درصد تعیین شده است. 
طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن 4 میلیون و 7۵0 هزار 

تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه 18 تا 24 ماه تعیین شده است.

بانک ها کی می خواهند گوشه چشمی به نهضت مسکن نشان دهند؟ |

واقعیت نئولیبرالی جدید در ونزوئال
چرا سرمایه داری افسارگسیخته بر ونزوئال حاکم شده است؟ 

اکنون وضعیتی کامال متفاوت بر ونزوئال حکمفرما شده است. استفاده از دالر به عنوان ارز روزمره، لغو کنترل قیمت ها و واردات بدون تعرفه واقعیتی را که ونزوئالیی ها پیش تر تالش می کردند تحت آن زندگی کنند، تغییر داده است

منافع مشترک برخی ارگان ها با مالک متروپل!



 یکشنبه8 خرداد  1401    شماره  6308
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

 فرهنگی

کیهان:حاال نوبت کره جنوبی است! 
ــالمی ایران  ۱-  دیروز جمهوری اس
ــه دزدی دریایی یونان  ــخ ب در پاس
ــتی نفتکش این کشور را در آب های خلیج  دو کش
ــارس توقیف کرد. توقیف دو نفتکش یونانی پس   ف
ــورت گرفته که یونان روز ۲۶ فروردین ماه  از آن ص
سال جاری یک نفتکش روسی حامل نفت ایران را 
که مطابق قوانین تعریف شده دریانوردی با پرچم 
کشورمان حرکت می کرد، در آب های ساحلی خود 
توقیف کرده بود و آخرین گزارش های رسیده حاکی 
از آن بود که یونان محموله نفتی این کشتی را برای 
انتقال به آمریکا به یک نفتکش آمریکایی تحویل 
ــت. این اقدام دولت یونان هیچ خاستگاه و  داده اس
ــت آمریکا و  مبنای قانونی ندارد و صرفاً با درخواس
در چارچوب تحریم های یکجانبه آمریکا و تحریم 
اتحادیه اروپا علیه روسیه صورت گرفته است! سازمان 
بنادر و دریانوردی کشورمان با صدور بیانیه ای، این 
ــان را » مصداق بارز دزدی دریایی «  اقدام دولت یون
دانسته و وزارت خارجه نیز کاردار سفارت یونان را 
ــرده و ضمن یادآوری تعهدات بین المللی  احضار ک
این کشور تاکید کرده بود که » تصرف در محموله 
ــالمی ایران مصداق  کشتی با پرچم جمهوری اس

راهزنی بین المللی است.
۲- خوشبختانه مسئوالن محترم کشورمان به این 
نتیجه رسیده اند که این گونه احضارها و اعتراض های 
صرفاً دیپلماتیک نمی تواند نتیجه ای در پی داشته 
ــد و ادامه این روال نیز نتیجه ای غیر از »هیچ «  باش
ــن روی به توقیف دو  ــت!از ای به دنبال نخواهد داش
ــه اوالً با  ــی روی آورده اند. اقدامی ک نفتکش یونان
استناد به اصل پذیرفته شده »حق مقابله به مثل«-
 retaliation- حق قانونی و مسلم کشورمان است 
ــاس دو کنوانسیون بین المللی ۱۹۵۸  و ثانیاً؛ بر اس
ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن »نظام حقوقی 
آبراه های بین المللی و حق عبور کشتی هاست« ایران 
حق دارد و می تواند در صورتی که منافع ملی خود 
ــره ببیند، تنگه  هرمز را به روی تمامی  را در مخاط
ــتی های حامل  ــتی های نفتکش و حتی کش کش
ــلیحاتی کشورهایی که حقوق  کاالی تجاری و تس
ملی و قانونی کشورمان را نقض کرده و مورد تعرض 

قرار داده اند، ببندد.
۳- گفتنی است که بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون 
ــخیص بی ضرر بودن  ژنو، تصریح می کند که » تش
ــتی ها از یک تنگه بین المللی- در این جا  عبور کش
ــت- در این جا، ایران  ــوری اس هرمز- برعهده کش
اسالمی- که تنگه در آب های ساحلی آن قرار دارد. 
از این روی توقیف دو نفتکش یونانی اقدامی قانونی 
و منطبق با قوانین تعریف شده در حقوق بین المللی 

است.
ــت که جمهوری اسالمی  ۴- اکنون انتظار آن اس
ایران تنگه هرمز را به روی نفتکش ها و شناورهای 
حامل کاالی تجاری کره جنوبی نیز مسدود کند و 
ــور بدهی ۷ میلیارد دالری خود  مادام که این کش
ــت به شناورهای آن  به ایران را پرداخت نکرده اس
اجازه عبور از تنگه را ندهد و در همان حال معادل ۷ 
میلیارد دالری که کره جنوبی به ایران بدهکار است، 
ــور را توقیف و  محموله های نفتی و تجاری آن کش
مصادره کند. پیش از این در یادداشتی بر ضرورت 
این اقدام اشاره کرده بودیم. چرا که کره جنوبی نیز 
برای خودداری از پرداخت بدهی ۷ میلیارد دالری 
ــح و توجیه قانونی ندارد  ــود به ایران هیچ توضی خ
ــتناد به گزاره موسوم به »تحریم های  و صرفاً با اس
ــکا  آمری  »secondary sanctions ــه-  ثانوی
ــات ما خود داری  ــران از باز پرداخت مطالب علیه ای
می کند! و حال آنکه »تحریم های ثانویه « یک قانون 
من درآوردی! آمریکا است و در حقوق بین الملل هیچ 

جایگاه و موضوعیتی ندارد. 

شرق:دولت های چپ ستیز و راست گریز
اتفاق تازه ای در اقتصاد ایران نیفتاده 
ــت، آنچه در حال روی دادن است  اس
ــه در دولت های  ــت ک ــین اس ــه فازهای پیش ادام
ــاید اشکال کار هم  ــده است و ش قبلی هم اجرا ش
ــت مداران،  ــد. انتقادهای سیاس ــا باش در همین ج
ــان و اقتصاددانان بازار آزاد را نباید جدی  کارشناس
ــته  ــت. این دود از همان ُکنده قدیمی برخاس گرف
است. اگر آنان به ظاهر ناخشنودند، برای این است 
که با ایده های آنان که همان ایده صندوق بین المللی 
ــی رود، همین و بس.  ــت، کار دارد پیش م پول اس
اگرچه تغییرات جهانی دیدگاه های راست و چپ را 
ناگزیر ساخته است تا از برخی باورهای جزمی دست 
بردارند و خود را با جابه جایی منابع تازه ثروت که از 
صنعت به سمت بازارهای مالی و تکنولوژی رفته، 
هماهنگ کنند، اما اقتصاد ایران و اقتصاددانان آن 
هنوز درگیر تضادها و تخاصم های قدیمی اند و در 
این میان باز شوربختانه اقتصاددانان بازار آزاد دست 
ــازی دولت می گویند؛  ــاال را دارند و از کوچک س ب
ــدن ندارد؛  ــا تمایلی به کوچک ش دولتی که اساس
ــه نمی خواهد دیگران را در فرصت ها و منابع  چراک
ــهیم کند. با اینکه دولت نمی خواهد از نقشش  س
ــرا و دولت  رفاه  ــاه بیاید، اما اقتصاددانان نهادگ کوت
در تصمیمات اقتصادی دولت ها و برقراری عدالت 
اجتماعی که دولت ها همواره از آن سخن گفته اند، 
چندان نقشی نداشته اند. دست بر قضا رویکردهای 
ــازار آزاد پیش رفته  ــاس ب اقتصادی دولت ها بر اس
ــت که مغایر با عدالت اجتماعی است و متفکر  اس
استراتژیست آن یعنی هایک باور دارد سخن گفتن 
از عدالت اجتماعی مشمئزکننده است. بگذریم. اما 
مردم بیش از هر گروه دیگری به موقعیت نابرابری 
که در آن گرفتار آمده اند، آگاه اند و مسئول مستقیم 
ــرات تصمیمات دولت  ــد و اث ــت می دانن آن را دول
ــتخوان خود احساس  ــت و گوشت و اس را با پوس
ــی بیایند بگویند مردم از  می کنند؛ حتی اگر برخ
منطق اقتصادی چیزی سر در نمی آورند: »می گویند 
شخصی برای آموختن منطق نزد استاد رفت. بعد از 
ــش ماه استاد او را آزمود: نزد مردم برو و تحقیق  ش
کن آیا آنها منطقی حرف می زنند یا خیر. شاگرد نزد 
مردم کوچه و خیابان رفت و بعد از سیر و سیاحت 

ــتاد بازگشت و گفت: مردم اصال و  فراوان پیش اس
ابدا منطقی حرف نمی زنند؛ نه استقرایی نه قیاسی 
و نه صغرایی و نه کبرایی و نه نتیجه ای. هیچ. مردم 

چیزی درباره منطق نمی دانند...
طرفه آنکه اغلب کارشناسان اقتصادی دولت ها، هم 
ــه از برنامه های اقتصادی  ــا صراحت و هم در لفاف ب
ــخن گفتند؛ حال آنکه این برنامه های  بازار آزاد س
ــازگار  ــادی، نه تنها با ذائقه عمومی مردم ناس اقتص
است، بلکه با ذائقه حکومت که اعتبارش را از سنت 
می گیرد، در تضاد و تخاصم است؛ چرا که اقتصاد بازار 
ــپردن کشور به دست بازار، جامعه ایران را  آزاد و س
دچار تناقضی انکارناپذیر می کند، مگر نه اینکه خود 
نئولیبرالیسم گرفتار این تناقض است: »با وجود این، 
نئولیبرالیسم به جای اینکه با هیچ مشکلی رویارو 
ــت و مهم است  ــواری اس ــد، در وضعیت دش نباش
بدانیم چرا. دلیل اصلی آن این است که دو نیمه آن 
-یعنی بنیادگرایی بازار و محافظه کاری- در کشاکش 
هستند. محافظه کاری همیشه به معنای رویکردی 
محتاطانه و مصلحت گرا به دگرگونی های اجتماعی و 
اقتصادی است. تداوم سنت در اندیشه محافظه کاری 
نقش محوری دارد. سنت، ِخرد انباشته شده گذشته 
را در خود دارد و بنابراین راهنمایی برای آینده فراهم 
ــفه بازار آزاد نگرشی کامال متفاوت را  می  کند. فلس
ــد  ــد و امیدهایش را برای آینده به رش برمی گزین
اقتصادی بی پایانی  که با آزاد شدن نیروهای بازار پدید 
می آید، محدود می کند... طرفداری از بازار آزاد از یک  
سو و از خانواده سنتی و ملت از سوی دیگر متناقض 
ــه در چارچوب  ــی و انتخاب آزادان ــت. فردگرای اس
ــط خانواده و هویت ملی  مرزهای تعیین شده توس
-جایی که سنت باید دست نخورده بماند- ظاهرا باید 
به سرعت متوقف شو د. اما هیچ  چیز بیشتر از انقالب 
ــنت را از میان نمی برد«.  ــای بازار س دائمی نیروه
تأکیدم اینجا بر سنت و اخالق در جامعه ایران است 
که در هجوم بی امان چهار دهه دولت داری، بیش از 
پیش از دست رفته و اصل اطاعت از بازار که همان 
ــوداگری است، در روح و  رقابت، منفعت طلبی و س
روان آحاد مردم رسوخ کرده است. چه کسی است 
که نداند کف بازار یعنی رقابت و رقابت یعنی مسابقه 
بین مردم و دولت. حیرت انگیز اینکه در نئولیبرالیسم 
ــی همواره مردم بازنده بودند و به همین دلیل  ایران
است که  توسعه های اقتصادی دیگر کارشناسان بازار 

آزاد را جدی نمی گیرند و به آن باور ندارند. 

جمهوری اسالمی نوشت:
 پیام شنیده نشده متروپل

۱- پیدایش عناصر زمین خوار، 
ــوار،  جنگل خ ــوار،  کوه خ
دریاخوار، دکل خوار، نفت خوار، پول خوار، ساحل خوار 
ــور، امری طبیعی است.  و حتی انقالب خوار در کش
انسان، موجودی حریص است که اگر تربیت شده 
ــد و از نفس مهذب محروم باشد، مسیر دنیا  نباش
خواهی را در پیش می گیرد و هر قدر که بتواند در 
این مسیر به پیش می رود بطوری که پایانی برای 

آن قابل تصور نیست. 
۲- حکمرانی اگر چفت و قفل مناسب داشته باشد، 
راه بر دنیاخواهان و باندهای مافیا بسته می شود و 
افراد حریص مجالی برای ارضاء امیال خود نخواهند 
یافت. پیدایش عبدالباقی ها و شهرام جزایری ها و 
ــا در جامعه ای که تحت حاکمیت  بابک زنجانی ه
ــت را نباید به معنای  ــالمی اس نظام جمهوری اس
فراوانی این قبیل عناصر چپاولگر در کشور دانست 
بلکه باید آن را بدون تردید به معنای ناسالم بودن 
حکمرانی تفسیر کرد. دستگاه های حاکمیتی اگر 
ــند، غارتگران هرگز امکان دست یافتن  سالم باش
به مطامع خود را پیدا نخواهند کرد. کاری که این 
ــراد کرده اند و امثال آنها هنوز هم در حال انجام  اف
ــت  ــتند، چیزی از قبیل آفتابه دزدی نیس آن هس
ــردن خود دزد انداخت.  که بتوان آن را فقط به گ
غارت بیت المال آنهم در چنین مقیاس وسیع که 
این غارتگران مرتکب می شوند، بدون برخورداری 
ــای مختلف  ــت در الیه ه ــتان دانه درش از همدس

حاکمیتی امکان پذیر نیست. 
ــئولین این دولت و  ــان را نباید در مس ۳- حکمران
شهردار کنونی آبادان خالصه کرد کمااینکه نباید 
تقصیرها را فقط به گردن قبلی ها انداخت. استاندار 
خوزستان در مصاحبه شب پنجشنبه ۵ خردادش 
با شبکه یک سیما صدور مجوزها و اقدامات معیوب 
فنی برج متروپل را به سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مرتبط 
دانست. بسیار خوب، آنها قطعاً مقصرند ولی در ۹ 
ماه اخیر که شما مسئول اول استان بودید چرا شما 
ــئولین جدید به وظایف نظارتی خود و حتی  مس
باطل کردن مجوزهائی که برخالف قانون داده شده 
بودند اقدام نکردید؟ واقعیت اینست که حکمرانی 
ــت و تا این عیب برطرف نشود، امکان  معیوب اس
ندارد کسی بتواند مانع پدید آمدن زمین خواران و 

دریاخواران و بیت المال  خواران شود.
ــودن حکمرانی به معنای ناکارآمدی  ۴- معیوب ب
نظام جمهوری اسالمی نیست. این، همان نظامی 
است که از پس تهاجم های سنگین نظامی، سیاسی، 
اقتصادی و تبلیغاتی در دهه ۶۰ برآمد و بالنده به 
پیش رفت و در دهه ۷۰ نیز زیرساخت های ویران  
شده در اثر جنگ تحمیلی را بازسازی کرد. از زمانی 
ــط عناصر گروه  که دروغ و تزویر و دغلکاری توس
انحرافی به الیه های مختلف حکمرانی راه یافتند، 
ــالمی به بازنشستگی تحمیلی  نظام جمهوری اس

محکوم شد. 
ــادان دقیقاً  ــه دلخراش متروپل آب ۵- اینکه واقع
ــهر رخ داد، قطعاً حاوی  ــازی خرمش در ایام آزادس
ــهر و آبادان مدتها  ــت که مردم خرمش پیامی اس
بود که می خواستند به گوش مسئولین برسد ولی 
نمی رسید. پیام این بود که این دو شهر زخم خورده 
ــای بی توجهی  ــون نیز زخم ه ــان، اکن از صدامی
حکمرانان به فرهنگ، به اقتصاد، به قانون و حمایت 
ــر روز بر تن خود  ــال  خواران را ه ــان از بیت الم آن
ــاتر پیام فرو ریختن  احساس می کند. عبارت رس
متروپل اینست: حکمرانی باید از دست حکمرانان 

ناسالم نجات یابد.

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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ــینما  س ــده  تهیه کنن ــیدزاده  س ــیدامیر  س  
ــروه »هنر و تجربه« و  ــاره ادامه فعالیت گ درب
ــرای این گروه  ــکل گیری مدیریت جدید ب ش
ــینمای »هنر و  ــرای س ــت: »ب ــینمایی گف س
ــتقیم در نظر  ــال مس ــد یک کان ــه« بای تجرب
ــه نیازمند یک  ــن معنا ک ــود، به ای ــه ش گرفت
ــتقل برای نمایش فیلم های تجربی  مرکز مس
ــتم و تشکیالت  ــتیم تا یک سیس و هنری هس
ــد و بر اساس آن ــده ای داشته باش  تعریف ش
  برنامه ریزی دقیق برای اکران ها صورت گیرد.«
 وی بیان کرد: »فیلمسازانی که رویکرد آن ها 
ــتند است با  ــاخت فیلم های هنری و یا مس س
ــند  ایجاد چنین فضایی می توانند مطمئن باش
ــش فیلم های آنها  ــکان ثابتی برای نمای که م

وجود دارد و براساس آن می توانند برنامه ریزی 
ــبی از لحاظ ساختاری، بودجه و ممیزی  مناس
برای تولید آثار خود داشته باشند.« به گزارش 
ــینمایی »تعارض«  ــده فیلم س ــا، تهیه کنن پان
ــرایط فعلی،  ــر می کنم در ش ــه داد: »فک ادام
ــال  ــادل نیمی از فیلم هایی که در طول س مع
ــتند که  ــوند فیلم های هنری هس تولید می ش
ــینمای بدنه ندارند.  جایی برای نمایش در س
ــتند و کوتاه نیز با  ــار آن فیلم های مس در کن
ــتند. با توجه به  ــکالتی مواجه هس چنین مش
ــور شامل  اینکه نیمی از تولیدات فیلم در کش
ــتند،  ــتند و کوتاه هس آثار هنری، تجربی، مس
ــی آنها  ــد محلی برای تعیین تکلیف نمایش بای

وجود داشته باشد.«

ــر و کارگردان  ــنده، بازیگ ایوب آقاخانی نویس
تئاتر درباره برنامه ریزی خود برای کارگردانی 
ــت: در حال حاضر  ــال ۱۴۰۱، گف تئاتر در س
ــرایط تئاتر آنقدر متزلزل و ناپایدار است که  ش
فقط می توانم بگویم قصدم این است که سال 
ــی را روی صحنه ببرم  ــاری چند اثر نمایش ج
ولی اینکه کدامیک تحقق پیدا کند، نمی دانم. 
ــال  ــت که در س وی ادامه داد: قصدم این اس
ــش خصوصی و  ــک نمایش را در بخ جاری ی
ــت  ــال ۹۸ درخواس ــش دیگر را که از س نمای
ــهر  اجرای آن را به مدیریت مجموعه تئاتر ش
ــهر روی  ــه داده بودم، در مجموعه تئاتر ش ارائ
ــاره به نگارش یک  صحنه ببرم. آقاخانی با اش
ــخه  فیلمنامه، توضیح داد: در حال نگارش نس
ــتیم و اگر  ــینمایی هس نهایی یک فیلمنامه س
ــود به عنوان نویسنده اثر  ــاخته ش این فیلم س
ــد عرصه  ــت. این هنرمن ــور خواهم داش حض
ــر فعالیت های خود افزود: در  تئاتر درباره دیگ

ــبکه ای فیلم پخش فصل اول برنامه »برگ  ش
ــی می پردازد با  ــه به کتاب و کتابخوان اول« ک
استقبال گسترده ای مواجه شد از این رو همه 
ــاخت فصل دوم این  ــت برای س گام های نخس
ــده است و باید دید شرایط  برنامه برداشته ش
ــت  ــه چه گونه ای رقم خواهد خورد. سرپرس ب
گروه تئاتر »پوشه« درباره اینکه آیا قصد ادامه 
ــنامه های پرتره را که  ــگارش و اجرای نمایش ن
ــاس نگاشته  پیش تر یک تریلوژی را بر این اس
ــد: کار  ــرده بود دارد یا نه، یادآور ش و اجرا ک
تریلوژی بر اساس پرتره ها به پایان رسید مگر 
ــورت تریلوژی  ــروژه ای دیگر را به ص ــه پ اینک
شروع کنم که هنوز در این خصوص تصمیمی 
ــر، آقاخانی در پایان  ــه ام. به گزارش مه نگرفت
ــای اصولی  ــذ موافقت ه ــت: در صورت اخ گف
ــنواره  ــومین دوره از جش در صدد برگزاری س
ــارراه« هم  ــی »چه ــی اقتباس نمایشنامه نویس

هستم.

ــهرابی کارگردان نمایش »میز« که   شایان ش
ــش از ۲۱ اردیبهشت در سالن انتظامی  نمایش
ــه، گفت:  ــدان روی صحنه رفت ــه هنرمن خان
ــادی فعلی روی  ــرایط اقتص ــم ش فکر می کن
ــته و در دوره ای  ــر تاثیر گذاش مخاطبان تئات
ــیاری غم نان دارند، سخت است وقت  که بس
ــای تئاتر ــه  بدهند و به تماش ــد، هزین  بگذارن

 بنشینند. 
ــعی کردیم هزینه   ــه ما در قیمت بلیت س البت
ــر به هیچکس  ــد اما در حال حاض پایین باش
ــود خرده گرفت چون شرایط مساعدی  نمی ش
ــتر درگیر نان هستند. این  نداریم و مردم بیش
ــر صحبت هایش با  ــش دیگ ــردان در بخ کارگ
بیان اینکه این روزها دیگر کرونا معضل اصلی 

ــائل زیادی  ــت، توضیح داد: ما مس ــر نیس تئات
ــود تا دوباره  ــاید باید آنها حل ش داریم که ش
ــان بزرگ و افراد تأثیرگذار  مخاطب، کارگردان
ــاز به این فضا بازگردند. به گزارش  و جریان س
ــاره به اینکه کرونا  هنرآنالین، او در پایان با اش
ــت، توضیح  بهانه ای برای این وضع موجود اس
داد: این تبعات شرایط اقتصادی است که تئاتر 
را به این وضع انداخته است، حتی نمایش های 
ــده اند،  ــم دچار ضرر ش ــالن های دولتی ه س
ــت اقتصادی  ــن وضعی ــت که با ای ــوم اس معل
ــینما را در اولویت  ــری از مردم تئاتر   و س قش
ــد و ترجیح  ــرار نمی دهن ــود ق ــای خ برنامه ه
ــرف امور دیگر  ــول بلیت آن را ص  می دهند پ

کنند.

ــالم گفت: اگر دالل های  محمدعلی جدیداالس
ــزات خوب  ــد و تجهی ــرو امان دهن ناصرخس
ــی را برای فروش از ایران خارج نکنند،  عکاس
ــی ایران در منطقه حرف اول را می زند.  عکاس
ــئله گفت:  ــه این مس ــاره ب ــن عکاس با اش ای
ــان ما با  ــفانه در حال حاضر اکثر عکاس متاس
ــتند و از  ــل گرانی تجهیزات روبه رو هس معض
ــته  ــی وابس ــی که ۵۰ درصد کار عکاس آنجای
ــت، این امر  ــایل موجود اس به تجهیزات و وس
ــد. وی افزود:  ــده ۵۰ درصد کار بلنگ باعث ش
ــکیل  ــی تش ــل انقالب تعاونی های عکاس اوای
ــه خیلی به  ــاظ مواد اولی ــده بود که از لح ش
ــیدند. ما آن زمان دوربین ار  ــان می رس عکاس
ــی ۶۷ را با چمدانش ۴۶ هزار تومان خریدیم  ب
ــده که با  ــاال آنقدر این دوربین گران ش اما ح
میلیون ها تومان نیز نمی توان آن را خرید. این 
ــی  گرانی و کمبود تجهیزات باعث رکود عکاس
ــت. به گزارش ایرنا، این عکاس  ایران شده اس

ــوت با تاکید بر تاثیر مثبت شبکه های  پیشکس
ــتاگرام بر صنعت عکاسی  اجتماعی چون اینس
ــی  ــه ما عکاس ــته ک ــرد: در گذش ــوان ک عن
می کردیم، بیشتر از دو یا سه کتاب مرتبط در 
بازار وجود نداشت. بنابراین از لحاظ دسترسی 
ــه بودیم. مجبور  ــی در مضیق به تئوری عکاس
ــتانمان که زبان انگلیسی  بودیم به کمک دوس
ــی مطلب اخذ  ــتند از مجالت خارج می دانس
ــیم. فضای مجازی  کنیم تا بتوانیم به روز باش
ــی کمک کرد. چون  خیلی به پیشرفت عکاس
ــی بخواهید  ــی درباره عکاس ــروزه هر مطلب ام
ــت در حالی که  ــت در اختیارتان اس در اینترن
ــیدن به همین مطلب  ــالها قبل ما برای رس س
ــیدیم. همه گیری  ــا زحمت می کش باید ماه ه
ــتاگرام هم خیلی به نفع صنعت عکاسی  اینس
ــم در این  ــای خوبی ه ــده و عکس ه تمام ش
ــته  ــبکه اجتماعی به معرض نمایش گذاش ش

می شود.

فیلم های هنری جایی در سینمای بدنه ندارند تاثیر شرایط اقتصادی بر مخاطبان تئاتر 

ــه در خردادماه ۱۳۴۶ در  ــور« نهادی بود ک ــازمان ملّی فولکل »س
تهران افتتاح شد اما بعدها که تعطیل شد چیزی جایگزینش نشد. 
ــیقی و رقص های محلی با  ــم فرهنگ و ادبیات عاّمه، موس حاال ه
بی سامانی مواجه اند و بسیاری از آثار ادبی و شنیده ها و قّصه ها در 
گذر روزگار محو می شوند. در همین راستا، حسن ذوالفقاری، استاد 
دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به ایسنا می گوید: وجود 
چنین نهادی، به چند دلیل و برای چند کار حتماً الزم است؛ اول 
این که سیاست ها، برنامه های کالن و رویکردها در آن جا پیش بینی 
شده و فرهنگ عاّمه مطالعه و تقویت شود. از این رو، رشته تحصیلی 
»ادبیات عامه« تأسیس شد. برنامه این رشته را خوِد من نگاشتم و 
وزارت علوم تصویب کرد و هم اکنون در دانشگاه ها، کارشناسی ارشد 
ــگاه  ــود. در حال حاضر، در دانش زبان و ادبیات عامه تدریس می ش
تربیت مدرس، پنجمین دوره این رشته در حال اجراست. تأسیس 
ــی »فرهنگ  ــه اقدام دیگری بود که ما مجله علمی - پژوهش مجل
ــگاه خوبی در مجالت  ــیس کردیم که جای و ادبیات عاّمه« را تاس
دارد. همچنین دانشنامه فرهنگ مردم ایران تدوین شد که تاکنون 
ــت. هرکدام از این کارها، اقدامی  ــش جلد از آن منتشر شده اس ش
موثر در توسعه علمی مباحث ادبیات عامه است. در انجمن ترویج 
زبان فارسی هم کارگروه فرهنگ و ادبیات عامه مشغول به فعالیت 
است که برنامه ها و نشست هایی در این زمینه برگزار می کند. همه 
ــتلزم این است که در یک انجمن واحد تجمیع  این فعالیت ها مس
شود و سیاست گذاری، برنامه ریزی، جمع آوری، گردآوری و از همه 
ــیو کردن در آن جا ساماندهی شود. او در ادامه تاکید  مهم تر، آرش
ــتند.  ــیاری از مباحث فرهنگ عامه در خطر نابودی هس دارد:  بس
ــته  باشد، نمی تواند از این  ــتوانه مالی نداش اگر انجمنی توان و پش
ــتیبانی کند. نهادهایی مانند میراث فرهنگی که  وظیفه خطیر پش
ــای مخصوص برای این امور دارند، باید این کارها را انجام  بودجه ه
ــتقل هم می توانند و باید اتاق فکر و بازوهایی  دهند. نهادهای مس
ــامانه  جامع و منسجم مواد فولکلوریک.  ــند برای گردآوری س باش
ــته و همه  داده های ما باید  ــی و... گذش دوره کاربرگ و فیش نویس
الکترونیک و نرم افزاری باشد. افراد زیادی هستند که عالقه مندند 
ــوم،  ــان، مواد فولکلوریک مانند رس ــهرها و مناطِق خودش تا در ش
ــیقی، داستان، شعر،  ترانه، افسانه، چیستان و غیره را  مثل ها، موس
جمع آوری کنند و در این بانک اطالعاتی ثبت کنند. در درس نامه 
ــات فولکلوریک نیز  ــع آوری اطالع ــات عامه نحوه جم ــته ادبی رش
آموزش داده می شود. ذوالفقاری می گوید: تا پنج دهه قبل، اقدامات 
ــیوهایی به جا ماند. اما  ــی در این زمینه صورت گرفت و آرش خوب
ــوربختانه بخش اعظمی از این آرشیوها اکنون گم شده و معلوم  ش
ــت! تمام داده های تاریخی ما نیازمند سازمانی  است  نیست کجاس
ــورت کاماًل  ــد و به ص ــته  باش ــه تنها این وظیفه را بر عهده داش ک

ــردازد. وزارت میراث  ــه رویدادهای فرهنگ عامه بپ ــی، ب اختصاص
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند به این حوزه نزدیک 
باشد، اما از آن جایی که هزاران دستورکار دارد و احیای سنت های 
ــزو اولویت های  ــن رده ها قرار می گیرد و ج ــک، در آخری فولکلوری
ــت، بودجه ای به آن نمی رسد. استاد دانشگاه تربیت  نخستین نیس
ــگ و هنر قومی، خصوصاً  ــدرس توضیح می دهد: به مقوله فرهن م
ــون تعداد زیادی از  ــود. ما تاکن ــیقی، بی اعتنایی می ش آواز و موس
ــد تا به اندک  ــت داده ایم. اگر بنا باش ــای محلی را از دس نوازنده ه
افراد باقی مانده بی توجهی شود و ناشناخته بمانند و آثارشان ضبط 
ــود، این هنرها از دست می روند. در گذشته، هنرمندان میراث  نش
هنری خود را به فرزندان شان می سپردند تا حفظ شود، اما امروزه 
ــامان اقتصادی چنین کاری ممکن نیست  ــرایط نابس و به دلیل ش
ــرا اکثر این هنرمندان در فقر و فاقه زندگی می کنند و درآمدی  زی
ــتی و بیماری  ندارند. اغلب نوازندگاِن محلّی ما در ایران با تنگدس
ــتند؛  روزگار می گذرانند و حتی از ضمانت بیمه نیز بهره مند نیس
ــناخته  ــی که به اروپا رفته اند، مدال گرفته اند و در جهان ش بزرگان
ــده اند اما در ایران کسی به آن ها توجهی نکرده است. ما از این   ش
ــتند  هنرمندان کم نداریم؛ ده ها گروه نوازنده محلّی در ایران هس
ــوند. اگر تنها  که کاماًل حرفه ای عمل می کنند ولی حمایت نمی  ش
ــی از ابزار و آالت موسیقی مقامی و سنتی را در سراسر ایران  بخش
ــم، موزه بزرگ و  ــک مجموعه گردآوری کنی ــوان نمونه در ی به عن
ــرد آورده  ایم؛ با نام ها و  ــیقی خاص ایران گ ارزنده ای از آالت موس
کارکردهای خاص. حرکات موزون محلی هم از گزند این آسیب ها 
ــان را گرفته اند. پیش از  در امان نمانده اند و حرکات جدید جای ش
ــتر رقص های محلّی رایج بود و  ــادی بیش این در مجالس بزم و ش
ــت. بنده در شعر عامه نیز تاکنون بیش از ۷۰۰ نوع  حاال دیگر نیس
 و گونه و آواز محلی، به  صورت شفاهی، یافته ام که اغلب ناشناخته  اند.

ــانه ها و متل ها و  ــتگان در گردآوری افس  به رغم تالش های گذش

ــیاری از روایت ها ضبط و طبقه بندی علمی  ــطوره ها، هنوز بس اس
ــده  اند. بنده با وجود گردآوری صدهزار َمَثل و انتشار آن هنوز  نش
معتقدم همین مقدار مثل زنده در زبان مردم است و این گنجینه 
ــکل  بی نظیر ایرانی انتها ندارد. در حوزه  هنرهای قومی همین مش
ــه اگر این ها  ــِر دراز دارد ک ــته س ــود دارد و این یعنی این رش وج
گردآوری و شناسنامه  دار بشوند و مطالعات علمی روی آن ها انجام 
ــوان گفت کمی به  ــوند، می ت ــه  یابی ش گیرد و به  طور دقیق ریش
ــده  ایم. تنوع فرهنگی، هنری و  ــفاهی نزدیک ش غنای فرهنگ ش
ــت که به ده ها دلیل به آن  ــِی ایران میراِث ارزنده و نایابی س اقلیم
ــویم، همین  قدر درازا دارد.  بی  توجه بوده ایم. وارد هر مقوله ای بش
ــازمان بزرگ با بودجه ای کافی و وافی از این  ــتی یک س پس بایس
پروژه ها حمایت کند. این نهاد نمی  تواند و نباید دولتی باشد. بخش 
ــت. او ادامه می دهد:  خصوصی با حمایت دولت قادر به این کار اس
یکی از مشکالت این است که انجمن هایی که می توانند در زمینه 
احیای هنرهای فولکلوریک شکل بگیرند، یا می توانند انجمن های 
ــد. ما در حال حاضر  ــند، از وزارت علوم مجوز می گیرن علمی باش
ــتادان زبان  ــادی از این انجمن ها داریم، مثل انجمن اس ــداد زی تع
ــه اغلب در حوزه ادبیات فعالیت  ــات، انجمن نقد ادبی و... ک و ادبی
ــی از کار »انجمن انسان شناسی« نیز به این حوزه  می کنند. بخش
ــی  ــر انجمن ها و نهادهای خودجوش ــود. بخش دیگ مربوط می  ش
ــش مهم تر از دیگر  ــه فعالیت این بخ ــتند ک مانند NGOها هس
ــت و تمرکز و تکیه بیشتری می  طلبد، وگرنه انجمن های  نهادهاس
ــئوالن و تغییر سیاست ها و  دولتی با رفتن یا آمدن های متعدد مس
ــند.  ــکالت اداری که می دانید و می  دانیم، نمی توانند موثر باش مش
ــگ عامه باید از دِل عامه مردم  ــه  هر ترتیب، نهاد حمایتگِر فرهن ب
بلند شود و گردانندگانش باید از دِل همین فرهنگ باشند. انجمن 
فولکلوِر ایران می بایست زیر نظر بخش خصوصی باشد. به گزارش 
ــن ذوالفقاری می گوید: بنده با جمعی از اهالی فرهنگ  ایسنا،حس
عامه و متخصصان حدوداً ۲۰ سال پیش اساس نامه ای را هم تنظیم 
ــاد و  کردیم، اما این نهاد مکان و اعتباری می خواهد، از وزارت ارش
ــخگوی ما نبودند و ما امیدواریم افرادی که به  میراث فرهنگی پاس

مبحث فولکلور عالقه مندند، از چنین مجموعه ای حمایت کنند.

 حسن ذوالفقاری:

ایران به »سازمان مّلی فولکلور« نیاز دارد
 * در گذش�ته، هنرمندان میراث هنری خود را 
به فرزندان ش�ان می سپردند تا حفظ شود، اما 
امروزه و به دلیل ش�رایط نابس�امان اقتصادی 
چنی�ن کاری ممک�ن نیس�ت زی�را اکث�ر ای�ن 
هنرمن�دان در فق�ر و فاقه زندگ�ی می کنند و 
درآمدی ندارند. اغلب نوازندگاِن محّلی ما در 
ایران با تنگدستی و بیماری روزگار می گذرانند 
و حتی از ضمانت بیمه نیز بهره مند نیس�تند؛ 
بزرگانی که ب�ه اروپا رفته اند، مدال گرفته اند و 
در جهان شناخته  شده اند اما در ایران کسی به 

آن ها توجهی نکرده است

فیلم »کتاب سرخ« به کارگردانی امین زندگانی، تهیه کنندگی محمد 
مصری پور و نویسندگی سمیه تاجیک که به سفارش شبکه جهانی 
ــده است و به وقایع تاریخی بعد از قیام امام حسین )ع(  سحر تولید ش
ــت سر  ــورا می پردازد، آخرین مراحل تولید خود را پش و واقعه عاش
ــمیان، امیر  ــکا عبدالرزاقی، فریبا متخصص، بهار قاس می گذارد. الی
ارسالن رزمی، رضا افشار، رضا عسکری و تعدادی از بازیگران آکادمی 
سینمایش که توسط امین زندگانی مدیریت می شود، بازیگران این 
ــینمایی هستند. امین زندگانی کارگردان این فیلم بیان  تله فیلم س
ــینمایی »کتاب سرخ« اولین تجربه کارگردانی من بود  کرد: فیلم س
ــیما و تهیه کنندگی محمد  ــبکه جهانی سحر س که به حمایت ش
مصری پور و تیم تهیه و تولید که همت کردند در شرلیط کرونا یک 
کار تاریخی سنگین را مقابل دوربین ببریم. وی افزود: تصویربرداری 
»کتاب سرخ« به پایان رسیده است و هم اکنون در محله اصالح رنگ 
و نور قرار دارد و ان شاهلل به زودی پروانه نمایش این فیلم را دریافت 
می کنیم و در ایام محرم و صفر پخش خواهیم کرد. زندگانی با اشاره 
ــینما و تلویزیون  ــرخ« در س ــه این نکته که اکران فیلم »کتاب س ب
ــد بود، عنوان کرد: به دلیل تغییر مدیریت ها، برنامه ریزی های  خواه

گذشته کمی تغییر کرده  و قرار است با مذاکره های صورت گرفته این 
فیلم سینمایی همزمان یا بعد از نمایش در شبکه های جهانی سحر از 
دیگر شبکه های تلویزیونی و پلتفرم ها پخش شود. کارگردان »کتاب« 
در واکنش به این سوال که بعد از این فیلم دوست دارد کارگردانی را 
به ویژه در این سبک از فرم و محتوا ادامه دهد، یا به بازگیری بیشتر 

توجه خواهد داشت، توضیح داد: قاعدتا وقتی یک تجربه خوب را به 
کارنامه هنری اضافه کنیم، عالقه و رغبت به ادامه این تجربه هنری 
ــخصی من تولید کارهای جنگی و  ــه دار خواهد بود. دغدغه ش ادام
ــتر به این سبک ها  ــت، همان طور که بازیگری هم بیش تاریخی اس
ــلیمان« که  ــه بودم. وی درباره تکلیف ادامه تولید »ملک س پرداخت
قسمت اول این اثر با بازی او در نقش حضرت سلیمان پخش شده 
ــلیمان« ندارم و  ــت، گفت: هنوز اطالعی از روند تولید »ملک س اس
ــریالی قرار است از این فیلم سینمایی ساخته  فقط شنیده ام که س
ــنهادی برای بازی در ادامه »ملک سلیمان«  شود و هنوز هیج پیش
چه در قسمت دوم فیلم سینمایی و چه در سریال دریافت نکرده ام. 
ــه گزارش صبا، زندگانی در پایان درباره اینکه آیا مجری گری را در  ب
ــناخته  تلویزیون ادامه خواهد داد تصریح کرد: خیلی عالقه ای به ش
ــنهاد شود، قبول  ــدن با اجرا ندارم، اگر برنامه خاصی به من پیش ش
ــامل »قرنطینه« و  ــم. دو برنامه ای که اخیرا اجرا کرده ام و ش می کن
ــتند، به دلیل فضای متفاوتی که داشتند برای من  »۱۴ اینج« هس
قابل توجه بود، در غیر این صورت مجریان و استادان دیگری هستند 

که به جای من تخصصی به اجرای برنامه بپردازند.

امین زندگانی: 

ایوب آقاخانی: محمدعلی جدیداالسالم: 

عالقه ای به شناخته شدن با اجرا ندارم 

شرایط تئاتر متزلزل و ناپایدار استفضای مجازی به پیشرفت عکاسی کمک کرد
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مشاور زلنسکی: هر توافقی با روسیه، ارزش یک پنی شکسته را هم ندارد
کیســینجر بابت اظهاراتــش درباره جنــگ اوکراین 
توسط این کشــور در فهرست سیاه قرار گرفته است. 
به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری تاس، هنری 
کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق 

آمریکا توسط وبسایت اوکراینی Mirotvorets بابت »حضور در 
 عملیات اطالعات ویژه روســیه علیه اوکراین« در فهرســت سیاه 

قرار گرفته است. 
وی همچنین به پروپاگاندا، باج گیری و دست اندازی به یکپارچگی 

قلمروی اوکراین نیز متهم شــده اســت. دســت 
اندرکاران این وبســایت از آژانس های اجرای قانون 
اوکراین خواسته اند تا این مســئله را به عنوان یک 
بیانیــه رســمی در نظر بگیرند که فــرد مورد نظر 
مرتکب »اقدامات آگاهانه علیه امنیت ملی« شــده است. ۲۴ مه 
سال جاری میالدی کیسینجر به اجالس جهانی اقتصاد در داووس 
گفت که یک روند ســازش در اوکراین باید ظرف دو ماه با هدف 
اجتناب از پیامدهای جدی تــر در روابط بین المللی اروپا اجرایی 

شــود. وی در این اجالس گفت: مذاکرات باید ظرف دو ماه پیش 
از بدتر شدن وضعیت و تنش در اوکراین که دیگر نمی توان به این 
راحتی جلویش را گرفت، آغاز شود. در حقیقت، خط تقسیم باید 
همان بازگشت به وضعیت قبل باشد. کیسینجر همچنین تاکید 
کرد که دســتیابی به وضعیت بی طرف اوکراین و عملکرد آن به 
عنوان پلی بین روسیه و اروپا باید هدف اصلی در وضعیت کنونی 
باشد. وی هم چنین پیشنهاد کرد که اوکراین به روسیه امتیازات 

ارضی بدهد.

کیسینجر در فهرست سیاه اوکراین قرار گرفت

مشاور ریاست جمهوری اوکراین و مذاکره کننده این کشور در مذاکرات صلح اظهار کرد که نمی توان 
به هرگونه توافقی با روسیه اعتماد کرد و حمله مسکو را تنها می توان با زور متوقف کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، میخایلو پودولیاک، مشاور رئیس جمهور اوکراین در پستی در برنامه 
پیام رسان تلگرام نوشت: »هرگونه توافق با روسیه ارزش یک پنی شکسته را هم ندارد. آیا می توان با 
کشوری مذاکره کرد که همیشه از روی بدبینی و پروپاگاندا دروغ می گوید؟«

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

لیتوانی

افغانستان

ترکیه

آمریکا

صدها شــهروند لیتوانی در حالــی جمع آوری 
پــول بــرای تجهیــز اوکراین به یــک پهپاد 
نظامی پیشرفته هســتند. به گزارش ایسنا، به 
نقــل از خبرگزاری رویترز، یــک عرضه کننده 
سرویس های اینترنت در لیتوانی که این کارزار 
را به راه انداخته، اعالم کرد که طی ۳ روز، از پنج 
میلیون یورو که برای خرید این پهپاد الزم است، 

سه میلیون یورو جمع آوری شده است. 
یکی از کســانی که در تامین این مبلغ کمک 
کرده اســت، گفت: پیش از آغــاز این جنگ، 
هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم که روزی سالح 

بخریم، اما اکنون چیز عادی ای شده است. باید 
برای بهبود وضع جهان کاری کرد. او گفت: من 
مدتی است که در خرید ســالح برای اوکراین 
کمک می کنم و تا پیروزی )کی یف( همین کار 
را خواهم کرد. این پهپاد در ســال های اخیر در 
مقابل نیروهای روسیه و متحدانش در مناقشه 
ســوریه و لیبی عملکرد خوبی داشته و خرید 
آن توســط وزارت دفاع لیتوانی هماهنگ شده 
اســت. این وزارتخانه اعالم کرد که در روزهای 
 آتی نامه درخواست خرید این پهپاد را به ترکیه 

ارسال می کند.

رئیس آژانس صنایع دفاعی ترکیه اعالم کرد، 
آنکارا به صورت موفقیت آمیزی یک سیســتم 
دفاع موشــکی تولید داخلی را به نام »ســپر« 
آزمایــش کرد و قصد دارد تــا آن را جایگزین 
پاتریوت آمریکایی و اس-۴۰۰ روسی کند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
اســماعیل دمیر، رئیس آژانس صنایع دفاعی 
ترکیه در توئیتی نوشت: ما در شعف مهندسان 
جوان کشور که به صورت موفقیت آمیزی این 
آزمایش موشکی را انجام دادند، شریک هستیم. 
وی دسامبر گذشــته میالدی اعالم کرده بود 
که این سامانه دفاع موشــکی دوربرد ساخت 
ترکیــه می تواند جــای اس-۴۰۰ روســیه را 
بگیــرد. رســانه های ترکیه نیــز تایید کردند 

که این ســامانه دفاع موشــکی ساخت داخل 
می تواند جــای پاتریوت آمریکایی و اس-۴۰۰ 
روسی را بگیرد. در دسامبر ۲۰۲۱، رسانه های 
ترکیه گزارش کردند که آنکارا در اســتراتژی 
دفاع موشــکی داخلی ســال ۲۰۲۲ خود به 
توسعه سامانه های دفاع هوایی جدید »حصار« 
و »ســپر« ادامه خواهــد داد. ترکیه هدف از 
این اقدام را جایگزینی ســامانه های روســی و 
آمریکایــی »اس-۴۰۰« و »پاتریــوت« اعالم 
کرد. این کشــور تا به همینجا نیز سامانه های 
موشــکی »حصار A+« و »حصــار O+« را با 
موفقیت آزمایش کرده اســت، اقدامی که این 
کشــور را یک قدم به سامانه دفاع هوایی سپر 

نزدیک تر کرد.

پس از آنکه فردی مسلح به تازگی ۱۹ دانش آموز 
و دو معلــم را در یکی از مدارس تگزاس به قتل 
رساند، رئیس جمهور سابق آمریکا تاکید کرد، 
واشنگتن باید قرنطینه کردن افراد »دیوانه« در 
تیمارستان ها را آسان تر و مدارس مناطق بدون 
اســلحه را حذف کند و آن ها را مسلح سازد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا در جریان 
سخنرانی در کنوانسیون انجمن ملی سالح در 
هیوستون گفت: مشــخصا الزم است قرنطینه 
کردن افراد دیوانه و خشــن در تیمارستان ها را 

آسان تر کنیم. 
ترامــپ درباره ارتقا امنیت مــدارس گفت: هر 
مدرسه ای باید تنها یک در ورودی، حفاظ های 
مســتحکم و دســتگاه فلزیاب داشــته باشد. 
همچنین باید در هر مدرسه ای یک افسر پلیس 
یا یک نگهبان مســلح به طور تمام وقت حضور 
داشته باشــد. وی با اشــاره به حمایت مالی و 
نظامی واشــنگتن از اوکراین بــه دنبال حمله 
روســیه در فوریه ســال جاری میالدی، گفت: 
موضوع پول نیســت. موضوع اراده و خواســت 
آمریکاست. اگر آمریکا می تواند ۴۰ میلیارد دالر 
برای اوکراین ارســال کند، اول هزینه بچه های 
آمریکایی را تامین کند. ترامپ گفت که ایاالت 
متحــده تریلیون ها دالر در عراق و افغانســتان 
در ازای هیچ هزینه کــرد. وی افزود که ایاالت 

متحده باید قبل از اینکه به فکر ساختن کشور 
در سراســر جهان باشــد، در تقویت امنیت در 
مدارس ایــاالت متحده ســرمایه گذاری کند. 
ترامپ گفت که هر مدرســه در ایاالت متحده 
باید فقط یک نقطه ورود داشته باشد و امکانات 
مدرســه باید دارای حصار بیرونی قوی، فلزیاب 
و اســتفاده از فناوری جدید باشــد تا اطمینان 
حاصل شــود که هیچ فرد غیرمجاز نمی تواند 
با ســالح وارد مدرسه شــود. ترامپ همچنین 
خواستار حذف مناطق مدارس بدون اسلحه شد 
و گفت: چنین مناطقی )بی ســالح( قربانیان را 
در صورت مواجه با حمله یک فرد مسلح بی دفاع 
می گذارد. وی افزود: همان طور که از قدیم گفته 
شده، تنها راهی که می توان مانع یک انسان بد با 
سالح شد، یک انسان خوب با سالح است. وجود 
شیطان یکی از بهترین دالیل برای مسلح کردن 

شهروندان قانونمند است.

چندی پیــش، گارد دریایــی یونان نفتکش 
»پــگاس« را که حامل نفت ایران بود، در کنار 
جزیره ائوبویا توقیف کرد و تحویل آمریکا داد. 
کشتی حامل ۱۱۵ هزار تن نفت خام )نزدیک 

به یک میلیون بشکه( بود. 
دو روز قبل هم بی بی سی گزارش داد که نفت 
ایران از این کشــتی تخلیه شده و به کشتی 
دیگــری به نام »آیس انرژی« منتقل شــده 
و این نفتکش قرار اســت به زودی به ســوی 

آمریکا حرکت کند. 
اینک خبر می رســد که نیروی دریایی سپاه، دو نفتکش یونانی را در 

آب های خلیج فارس توقیف و به سواحل ایران منتقل کرده است. 
ایــن که کشــوری نفتکش حامل نفــت ایران را توقیــف کند، بعد 
به آمریکایی هــا بگوید نفت ایران را گرفتیم بیایید ببرید و ســپس 
آمریکایی ها یک میلیون بشکه نفت ایران را بار کشتی دیگری کنند به 
کشورشان ببرند، دزدی آشکاری بود که باید بدان پاسخ داده می شد. 
نمی شــود که آمریکا و اروپا تحریم هایی را حتی بدون مجوز شورای 
امنیتی که خودشان عضوش هستند تصویب کنند و بر اساس تصمیم 
داخلی کشورهایشان، اموال ما را تحت عنوان بالوجه نقض تحریم ها 

توقیف کنند و بی پاسخ هم بمانند. 
متاســفانه در دنیای جنــگل وار کنونی، ســاز و کار حقوقی و دارای 
ضمانــت اجرایی بــرای احقاق حق وجود ندارد و هر کشــوری باید 
خود را قدرتمند کند و مراقب خویش باشد و اال هیچ تضمینی برای 

امنیت اش وجود نخواهد داشت. 
نمونه بارزش که هم اکنون جلوی دیدگان جهانیان قرار دارد، ماجرای 
اوکراین است که برغم تصمین های امنیتی روسیه و آمریکا، هم اکنون 

زیر پوتین های ســربازان روســی قرار دارد و بخش بزرگی از خاکش 
اشغال شده است. 

توماس هابز، فیلسوف سیاسی قرن ۱۶ میالدی جمله معروفی دارد که 
می گوید »انسان گرگ انسان است« )اصل جمله متعلق به نمایشنامه 
آسیناریای پلوتس است(؛ اینک همان جمله را می توان در سطح کشورها 
بــه کار برد و به تلخی گفت که برغــم تالش های مصلحان دنیا برای 
ساختن جهانی مبتنی بر همزیستی و حفظ حقوق متقابل، »کشورها 
گرگ همدیگر شده اند« و حتی نزدیک ترین متحدان نیز اگر بتوانند، در 
عین لبخندهای دیپلماتیک، از هیچ اقدامی علیه هم فروگذار نمی کنند. 
همین چند وقت پیش بود که فاش شد دانمارک و آمریکا با همکاری 
هم، تلفن های مقامات آلمان، فرانسه، سوئد و نروژ را به طور غیر قانونی 
شنود می کردند و در پرونده ای دیگر آلمان یک جاسوس آمریکایی را که 
اطالعات نظامی آلمان را می دزدید، دستگیر کرد. این در حالی است که 

همه این کشورها، متحدان استراتژیک یکدیگر به شمار می روند. 
در ماجرای ربودن نفت ایران در ســواحل یونان نیز دو راه پیش روی 
ایران بود. اول این که به اقدامات دیپلماتیکی مانند محکوم کردن این 
دزدی دریایی و احضار سفیر یونان و دادن گزارش به شورای امنیت 

)که آمریکا عضو دائم اش هست( بسنده کند. 
راه دوم این بود که مقابله به مثل کند؛ قانون 
قدیمی و جهانی »چشــم در مقابل چشــم« 
هنوز کار می کند و می توان به جای چشم از 

کشتی هم استفاده کرد. 
راه اول این پیام را به جهان می داد که ایران در 
حفظ منافع خود صرفاً مبتنی بر موضع گیری 
سیاسی عمل می کند و لذا اگر باز هم خواستید 
می توانید اموال ایــران را در جای جای دنیا 
توقیف کنید و حداکثر هزینه ای که متحمل می شوید زحمت رفتن 
ســفیرتان در تهران به وزارت خارجه جهت دریافت اعتراض است و 
بــس؛ که البته می صرفد. اما راه دوم می گوید اگر هزینه ایجاد کنید، 
متحمل هزینه برابر یا حتی مضاعف می شــوید؛ بنابراین بهتر است 
گرگ بودن تان را متوجه ما نکنید. از این رو، اقدام ســپاه در توقیف 
نفتکش های کشوری که نفتکش ما را توقیف کرد، امنیت آفرین است 

چرا که احتمال اقدامات مشابه را در آینده کاهش می دهد. 
نکته مهم این اســت که دنیا با کشــورها بر اساس شخصیتی که از 
خود ترسیم می کنند، رفتار می کند؛ اگر به این نتیجه برسند کشوری 
توسری خور است، بر سرش می زنند و اگر کشوری را مقتدر بدانند، 

به این راحتی، آزارش نمی دهند. 
در دنیای امروز، نمی توان با توجیهاتی مانند این که اگر مقابله به مثل 
بکنیم، تنش باال می رود، نقش گوسفند قربانی را بازی کرد. کسی به 
گوسفندی که آماده ذبح است، ترحم نخواهد کرد. برعکس، مقابله به 
مثل، هر چند در همان مقطع می تواند موقتاً سطح منازعه را باال ببرد 
ولی چون پیام قدرت دارد و هزینه بازی را برای طرف قابل باال می برد، 

در دراز مدت، تنش زداست و امنیت زا. /عصر ایران

توقیف کشتی های یونانی توسط سپاه؛ »تنش زا« یا »امنیت آفرین«؟ 
توماس هابز، فیلسوف سیاسی قرن 16 میالدی جمله معروفی دارد که می گوید »انسان گرگ انسان است«؛ 

اینک همان جمله را می توان در سطح کشورها به کار برد و به تلخی گفت که برغم تالش های مصلحان دنیا برای ساختن جهانی مبتنی بر همزیستی 
و حفظ حقوق متقابل، »کشورها گرگ همدیگر شده اند« ... در دنیای امروز، نمی توان با توجیهاتی مانند این که اگر مقابله به مثل کنیم، تنش باال می رود،

نقش گوسفند قربانی را بازی کرد. کسی به گوسفندی که آماده ذبح است، ترحم نخواهد کرد
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»دولــت فعلــی آمریکا که درحال از دســت دادن نفــوذ خود در 
هم پیمانانش به ویژه در جهان عرب است، از شکست هایش درس 
نمی گیرد و به توصیه های مختلف به ویژه هنری کیسینجر درباره 
خطر نزدیکی روابط روســیه و چین بــا ادام یافتن جنگ اوکراین 
بی توجه است؛ زیرا جنگ اوکراین چه طوالنی شود و چه کوتاه باشد، 
واشنگتن و متحدان اروپایی اش از این جنگ بازنده بیرون خواهند 
آمد و این درحالی است که ادامه این جنگ اروپا را بی ثبات و اقتصاد 
آن را فرســوده و چه بسا تجزیه می کند.« به گزارش ایسنا، روزنامه 
رای الیوم در تحلیلی به قلم عبدالباری عطوان، نویسنده و تحلیلگر 
سرشناس جهان عرب و سردبیر این روزنامه درباره جنگ اوکراین و 
سناریوها و پیش بینی های مطرح شده درباره آینده این جنگ توسط 
چهره های سرشناس در سطح جهان نوشت: جنگ اوکراین همچنان 
ادامه دارد و نیروهای روسیه بر اساس طرح والدیمیر پوتین، رئیس 

جمهوری کشورشان درحال پیشروی هستند. 
طرح مذکور شــامل جدایی منطقه دونباســک در جنوب شرقی 
اوکراین، ایجاد دو جمهوری مستقل در آن )دونتسک و لوهانسک( 
و مقاومــت در برابر هرگونه پروژه آمریکا برای الحاق ۱۵ جمهوری 
شــوروی ســابق به ناتو و ایجاد پایگاه های نظامی با موشــک های 
بالستیک هسته ای برای محاصره روسیه است. در چند روز گذشته 
ســه پیش بینی بســیار مهم درباره تحوالت و آینده این جنگ و 
نتایجی که ممکن است از آن حاصل شود، مطرح شد و ما در تالش 
برای پیش بینی آنچه ممکن است طی ماه ها و حتی سال های آینده 

رخ دهد، ناگزیر به بررسی آن ها هستیم. 
پیش بینی نخست مربوط به هنری کیســینجر، وزیر امور خارجه 
اســبق آمریکا است. وی طی ســخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد 
در داووس ســوئیس از غرب خواست دست از تالش برای تحمیل 
شکست سنگین به نیروهای روسیه در اوکراین بردارد و هشدار داد 
که این موضوع در دراز مدت عواقب ناگواری برای ثبات اروپا خواهد 
داشت. کیسینجر در همین ســخنرانی و زمانی که تاکید کرد که 
اوکراین باید بخشی از قلمرو خود را به روسیه بدهد، بمبی با کالیبر 
بزرگ را منفجر کرد. امــا پیش بینی دوم مربوط به اظهارات ژنرال 
مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جمع دانشجویان 

فــارغ التحصیل از آکادمی نظامی در »وســت پوینت« اســت که 
تصویری تاریک از جهانی متالطم تر را ترســیم کرد مبنی بر اینکه 
قدرت های بزرگ قصد تغییر نظم جهانی را دارند. وی در این مراسم 
گفت: تقابل ایاالت متحده آمریکا از یکسو و روسیه و چین از سوی 
دیگر ممکن است برای دهه ها ادامه داشته باشند و پیروزی روسیه 
به معنای پایان همه دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم است. 

پیش بینی ســوم هم توسط کلمان بُن، وزیر مشاور فرانسه در امور 
اروپا مطرح شده است. کلمان بن اخیرا اظهار کرد که تالش اوکراین 
برای پیوســتن به اتحادیه اروپا ممکن اســت ۱۵ تا ۲۰ سال طول 
بکشــد تا به نتیجه برسد. درباره پیوســتن کی یف به ناتو هم باید 
گفت که اگر این اتفاق غیرممکن نباشد، بیشتر از زمان مذکور طول 
خواهد کشــید. این اظهارات به منزله اذعان صریح دولت فرانســه 
به این مسئله اســت که عدم پاسخگویی به درخواست های روسیه 
قبل از حمله به اوکراین اشــتباه بوده و همچنین اصرار زلنســکی 
به پیوســتن به ناتو و اتحادیه اروپا یک اشــتباه بزرگ بوده است. 
همه این پیش بینی ها به دلیل اینکه توســط تصمیم گیرندگان در 
نهادهای نظامی و سیاســی غرب مطرح شده اند، از اهمیت باالیی 
برخوردار هستند، اما آنچه در سخنرانی کیسینجر در مجمع داووس 
بیان شــد به دلیل تأثیر او در دولــت آمریکا و به ویژه جو بایدن و 
همچنیــن تجربه طوالنی وی در امور بین المللی و روابط شــرق و 
غرب، مهم ترین پیش بینی محسوب می شود. کیسینجر که پشت 
بزرگ ترین دستاورد دیپلماتیک آمریکا در زمان ریاست جمهوری 
ریچارد نیکســون، یعنی مهار چین و حــذف آن از اتحاد جماهیر 
شوروی بوده است، به بایدن نسبت به هر گونه نزدیکی روابط روسیه 
و چین به دلیل خطراتی که این اتفاق می تواند برای ایاالت متحده و 
سلطه آن بر رهبری جهان ایجاد کند، هشدار داد، اما بایدن توجهی 
به توصیه او نکرد و اکنون با تحریک روس ها و واداشــتن آن ها به 
حمله به اوکراین و محاصره چین، بر خالف خواسته و میلش درحال 
تقویت روابط میان این دو ابرقدرت و نزدیک کردن آن ها به یکدیگر 
و همچنین وارد کردن این دو کشــور به یک ائتالف پنج و یا شش 
جانبه در کنار ابرقدرت های نوظهور منطقه ای مانند هند، پاکستان، 

ایران، برزیل و ونزوئال است. 

به عقیده ما، مهم ترین چیزی که کیسینجر در سخنرانی اش مطرح 
کرده است »ضرورت واگذاری بخشی از اراضی اوکراین به روسیه« 
است. پذیرش این توصیه ممکن اســت تنها و کم هزینه ترین راه 
برون رفت از بحران اوکراین باشــد و این درصورتی محقق خواهد 
شد که دو طرف درگیر در جنگ، مستقیماً یا به شکل نمایندگی؛ 
یعنی روســیه و آمریکا برای جســت وجوی راه های خروج از این 
جنگ و جلوگیری از طوالنی شدن آن و یا طبق پیش بینی سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه جلوگیری از تبدیل آن به جنگ جهانی 
سوم هســته ای، بر سر میز مذاکره بنشینند. دولت فعلی آمریکا از 
شکست ها یا پیروز نشدن هایش درس نمی گیرد؛ چراکه تاثیر آن در 
هم پیمانانش و به ویژه هم پیمانانش در جهان عرب کمتر شده است 
و درحالی که نیروهای روسیه درحال پیشروی میدانی در اوکراین 
هستند و اقتصاد کشورشان قوی تر و قوی تر می شود، اما اعضای ناتو 
از دور نظاره گر هســتند و رهبری این ائتالف از بیم پاســخ روسیه 
حاضر به اعمال پرواز ممنوع در آسمان اوکراین نیست و بایدن نیز 
مردد است که حتی یک ســرباز به اوکراین بفرستد و به جای آن 
به کمک مالی و ارسال تجهیزات نظامی سبک بسنده کرده است. 
با این وجود وی با دروغ پــردازی می گوید که آماده دفاع از تایوان 
درصورت حمله چین به آن اســت. ما که همیشه با کیسینجر در 
سیاست هایش در قبال خاورمیانه مخالف بوده ایم در این باره در دو 
موضوع اساســی با وی موافق هستیم؛ نخست اینکه طوالنی شدن 
جنگ اوکراین اروپا را بی ثبات و اقتصاد آن را فرســوده و چه بســا 
تجزیه می کند و دوم اینکه وضعیت مناسب برای اوکراین، بی طرفی 
اســت و کی یف باید پلی میان اروپا و روسیه باشد. جنگ اوکراین 
چه طوالنی شود و چه کوتاه باشد، آمریکا و متحدان اروپایی اش از 
این جنگ بازنده بیرون خواهند آمد، اگر این جنگ طوالنی تر شود، 
خســارت مالی و تلفات انسانی بیشتری را به همراه خواهد داشت 
و ناگفته نماند که احتمال تبدیل شــدن آن به جنگ هسته ای نیز 
وجود دارد. همچنین اگر این جنگ کوتاه باشد، به معنای موفقیت 
ائتالف روســیه و چین در تســلط و رهبری آن بر جهان و تجزیه 
اوکرایــن و قرار گرفتن دونباس تحت نفوذ روســیه و تایوان تحت 

نفوذ چین است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی در بیانیــه ای تصویب قانون جرم 
انگاری عادی سازی روابط با این رژیم در پارلمان عراق را محکوم کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، سخنگوی وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد: ما تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی 

روابط و اعمال مجازات اعدام برای کسانی که با اسرائیل ارتباط دارند 
را محکوم می کنیم. این قانون کشور و ملت عراق را در موضع »اشتباه 
و غیر واقع بینانه« قرار می دهد. در این بیانیه ادعا شده است: تغییرات 
در خاورمیانه و توافق های صلح و عادی سازی روابط کشورهای عربی 

با اسرائیل »ثبات و شکوفایی« را برای ملت های منطقه محقق خواهد 
کرد. رهبرانی که مسیر انزجار و تحریک را انتخاب کردند ابتدا و قبل 
از هر چیز به ملت هایشان آسیب می زنند. ما از ملت عراق می خواهیم 

از این مواضع افراطی حمایت نکنند.

نخســت وزیر انگلیس ضمن تردید به احتمال 
مذاکرات صلح با روســیه درباره جنگ اوکراین 
گفــت: نمی شــود به طــور کامل بــه پوتین 
اعتماد کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه 
خبری بیزنس اینســایدر، »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر انگلیس تالش و آغاز مذاکرات با 
روســیه را رد کرد و در پاسخ به سوالی درباره 
درونمای گفت وگو بــا والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه افزود: »چطور می توانید با یک 
»کروکودیل« معامله کنید وقتی که درست به 

پای چپتان رسیده و دارد آن را می خورد؟ «
نخست وزیر انگلیس در بخشی از مصاحبه خود 
با بلومبرگ به کشــورهای غربی تاکید کرد تا 
به تســلیح نیروهای اوکراینــی ادامه دهند و 
تســلیحات دفاعی بیشــتر چون سیستم های 

راکتی چندجانبه با برد بیشــتر برای دفاع در 
برابر حمالت توپخانه ای روســیه برای اوکراین 
بفرستند. همچنین بر اساس اعالم رسانه های 
ایتالیایی، جانسون تالش می کند تا یک بلوک 
جدید از کشــورهای اروپایی را ایجاد کند که 
شــامل اوکراین، بســیاری از کشورهای شرق 
اروپا و همچنین ترکیه می شود. روزنامه کوریر 
دالســرا این ایده را »مشترک المنافع اروپایی« 
توصیف کــرده و آن را یک »سیســتم جدید 
ائتالف سیاســی، اقتصادی و نظامی« دانسته 
که جایگزیــن اتحادیه اروپا می شــود. در این 
گزارش آمده که کشــورهای عضو بلوک جدید 
با »بی اعتنایی به بروکسل« و انتقاد از واکنش 
بیمناک آلمان به حمله روسیه به اوکراین متحد 

خواهند شد.

نخســت وزیر سابق مالزی ضمن انتقاد از یک 
گروه اقتصادی جدید به رهبری آمریکا تاکید 
کرد، این گروه قصد دارد چین را منزوی کند 
و بدون پکن هیچ منفعتی برای رشد اقتصادی 

منطقه ای وجود نخواهد داشت. 
بــه گزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
ســابق مالزی در یک کنفرانــس بین المللی 
در توکیو گفت: آمریکا همیشــه می خواهد از 
گروه هایی از جملــه همین گروه برای منزوی 
کردن چین استفاده کند. بسیاری از کشورها 
تاکیــد دارند که ایــن یک گــروه اقتصادی 
نیســت بلکه حقیقتا یک گروه سیاسی است. 
کشــورهای عضو این گروه اســترالیا، برونئی، 
هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، 

سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، آمریکا و ویتنام 
هســتند که روی هم رفته ۴۰ درصد از میزان 
تولیــد ناخالصی جهان را تشــکیل می دهند. 
ماهاتیــر محمد درباره کشــورهای این گروه 
گفت: این گروه حتی برای توســعه اقتصادی 
اعضــای این گــروه نیز خوب نیســت. چین 
یکی از شــرکای تجاری بزرگ مالزی است. ما 
نمی خواهیم شاهد هیچ تنش و هیچ درگیری 
با چین باشیم و امیدواریم آمریکا درک کند که 
چین در این منطقه حضور دارد، قرار نیســت 
ناپدید شود و ما مجبوریم با چین که اکنون از 
بسیاری از کشورها در جهان ثروتمندتر است، 
زندگی کنیم. ماهاتیر محمد ۹۶ساله همچنان 
به عنوان یکی از چهره هــای بانفوذ در مالزی 

شناخته می شود.

جانسون: پوتین اصال 
قابل اعتماد نیست

ماهاتیر محمد: هدف گروه اقتصادی جدید 
آمریکا، انزوای چین است

آمریکا و اروپا؛ بازنده های حتمی جنگ اوکراین

رژیم صهیونیستی به مصوبه پارلمان عراق واکنش نشان داد

مردم لیتوانی برای اوکراین پهپاد بیرقدار می خرند

طالبان: نگرانی های سازمان ملل درمورد زنان »بی اساس« است

سرپرست وزارت دفاع طالبان از حمله انتحاری جان به در برد

سازمان ملل: القاعده روابط نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده است

گروه طالبان درخواست شورای امنیت برای لغو 
محدودیت های اعمال شــده بر زنان افغانستانی 
را نپذیرفت و اعالم کرد، نگرانی هایی که جامعه 
بین الملــل در خصوص این مســائل ابراز کرده 

است، »بی پایه و اساس است«. 
به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، شورای امنیت 
در بیانیه ای که با اتفاق نظر اعضا تصویب شد، از 
طالبان خواسته بود تا هرچه سریع تر سیاست ها 
و اقداماتی را که در حال حاضر حقوق بشــر و 
آزادی های اساســی زنان و دختران افغانستانی 

را محدود می کند، لغو کنــد. در مقابل، وزارت 
خارجه افغانســتان با اعالم اینکــه نگرانی های 
شورای امنیت بی پایه و اساس و غیرواقعی است، 
بــر »پایبندی« خود جهت تضمین حقوق زنان 

افغان تاکید کرد. 
در ایــن بیانیه آمده اســت: با توجــه به اینکه 
اکثر مردم افغانستان مســلمان هستند، دولت 
افغانســتان مقید بودن به حجاب اســالمی را 
همســو با ارزش های دینی و فرهنگی جامعه و 

خواسته های اکثر زنان افغان می داند.

منابع از حمله انتحاری علیه مالیعقوب مجاهد؛ 
سرپرســت وزارت دفاع طالبان در ننگرهار خبر 
می دهند. گفته می شود در این رویداد، چند تن 
از نزدیکان مال یعقوب کشته شده اند؛ اما به خود 
او آسیبی نرسیده است. به گزارش ایسنا به نقل 
از افق نیوز، منابع می گویند که مالمحمد یعقوب 
مجاهد؛ وزیر دفاع طالبان از این حمله انتحاری 
که امروز شنبه رخ داده، جان سالم بدر برده؛ اما 

برخی از افراد همراه وی کشته شده اند. 
این در حالی است که وزارت دفاع طالبان اعالم 
کرده بود که مال یعقوب در ســفرش به ننگرهار 
از خط دیورند دیدن کرده اســت. به گفته این 
وزارت، مال یعقوب در این ســفر با مســئوالن 
مربوطــه روی مســائل مورد نظــر گفتگو و از 
فعالیت های نیروهای دفاعی در قســمت تامین 

امنیت و دفاع از خاک ستایش کرده است. 

یک گزارش تازه سازمان ملل می گوید که ایمن 
الظواهری، رهبر القاعده »عهد وفاداری )بیعت(« 
خود را با هبــت اهلل آخونــدزاده، رهبر طالبان 
تجدید و القاعده »روابط نزدیک« خود با طالبان 
را حفظ کرده اســت. به گزارش ایســنا به نقل 
از بی بی ســی، در این گزارش آمده، اکنون که 
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره »آزادی 
عمل بیشتری« در افغانســتان به دست آورده 
است، ایمن الظواهری نیز »پیام های ضبط شده 

بیشتری منتشر کرده است«. 

در گزارش تازه ۲۵ صفحه ای سازمان ملل آمده 
است: طالبان همچنان به روش های گذشته خود 
عمل می کند، پناهگاه های امن برای گروه های 
تروریستی مانند القاعده فراهم کرده و افراد گروه 
طالبان را که در فهرست تحریم های سازمان ملل 
قرار داشتند، به مقام های کابینه خود گماشته اند. 
همانطور که گزارش جدید سازمان ملل متحد 
نشان می دهد، طالبان از القاعده جدا نشد و این 
گروه تروریستی در عوض »از تسلط طالبان برای 
جذب نیرو و بودجه جدید استفاده کرده است«. 

آنکارا با موفقیت سیستم دفاع موشکی »سپر« را آزمایش کرد

ترامپ: تیراندازی تگزاس دلیلی برای مسلح شدن است نه خلع سالح


