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پرداخت خسارت آسیب دیدگان 
از محل اموال مالک متروپل

۷

شــواهد و قرائن به ما گوشزد می کند برجام 
و احیای توافق هسته ای تقریبا از دستور کار 
دولت سیزدهم خارج شده است.پس از آنکه 
مذاکرات به بن بست خورد و طرف ها گفتند 
به دلیل پاره ای از اختالفات اساسی گفتگوها 
دچار مکث شده دیگر تقریبا کسی از مقامات 
دولتی اظهار نظر برجامی نمی کند.حتی شخص 
رئیس جمهور نیز که در ایام تبلیغات ریاست 
جمهوری وعده احیای برجام را داده بود و به 
انتقاد از نحوه مذاکرات هسته ای توسط ظریف 
و عراقچی پرداخته بــود این روزها به جای 
رفع تحریم ها از بی اثر کردن تحریم ها سخن 
می گوید.یعنی اولویت ها و اهداف تغییر کرده 
است.فلذا بنده اینگونه می توانم نتیجه بگیرم که 
اوال مانع حصول برجام، بزرگ و حل نشدنی 
است و ثانیا پادرمیانی ها از جمله پادرمیانی امیر 

قطر بی سود بوده است.
هر ایرانی وطن دوستی می داند اگر بنا بر انتخاب 
بین رفع تحریم ها و بی اثر کردن تحریم ها باشد 
حتما گزینه دوم مناسب تر است.اما سوال بدیهی 
هم آن است که آیا به واقع و در شرایط جاری 
نشانه هایی از نزدیک شدن دولت به این هدف 

وجود دارد؟
وضعیت موجود در بازارهای مختلف کشور 
مثل آفتاب تابان است.هر شهروند ایرانی می داند 
شرایط تورم، گرانی، اشتغال، مسکن، ارز، طال 
و... در حال حاضر که بنده در حال قلمی کردن 

این وجیزه هستم چگونه است.

برجام 
کنار رفت؟

سید علیرضاکریمی
سردبیر

سرمقاله

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

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

ادامه در صفحه 7

مسکو جهان را 
به مسابقه ی تسلیحاتی فراخواند

بین متوفی با مادر بیولوژیک و فرزندانش، ۹۹.۹۹۹۷ درصد شباهت وجود داشت »نحوه شناسایی حسین عبدالباقی« 
2در پزشکی قانونی: 

بیانیه رئیس مرکز وکال،
کارشناسان رسمی و مشاوران 

خانواده قوه قضائیه علیه فیلم عنکبوت
درکــی از این بهشــت ندارند ناکســان
چون تار عنکبوت گرفته ســت قلب شان

در پی انتشار تیزر و پوستر اهانت آمیز فیلم نامقدس 
عنکبوت مقدس، این روزها دیگربار جهان اســام 
شاهد اقدامات موهن جبهۀ تاریکی علیه مقدسات 

الهی است. 
صحنه گردانان رسانه های بین الملل این فیلم را، که 
محصول مشترک کشورهای غربی بوده و با پشتیبانی 
آشکار شبکه خبیث صهیونیستی و استفاده از عناصر 
سوخته به سیاه نمایی علیه ایران عزیز پرداخته است، 
با اهداف و اغراض سیاسی وارد جشنواره کن کرده و 
به صورت هدفمند جایزه بهترین بازیگر زن این خیمه 
شب بازی را به بازیگر پرحاشیۀ به حاشیه رانده شدۀ آن 

)ز- ا( ارزانی کرده است. 
شــروع فیلم، که نمایی از شهر مقدس مشهد را به 
نحوی طراحی کرده و به تصویر می کشد که در ذهن 
بیننده تداعی کننده تارهای عنکبوت اســت و حرم 
مطهر امام رئوف، علی بن موسی الرضا )علیه السام( را 
در مرکزیت آن قرار داده، خود نشان دهندۀ نیت شوم 
و کثیف تولیدکنندگان آن در اهانت واضح و آشکار به 
ساحت نورانی این امام همام است که برای مسلمانان 
و به خصوص شیعیان بسیار دردناک و تأسف بار بوده 
و باعث جریحه دار شدن احساسات تمامی دلدادگان 
به ســاحت مقدس امام هشتم )َعلَیِه آالُف التَِّحیَِّه َو 
الثَّناءِ( از تمامی ادیان الهی و آزادگان جهان شده است. 
هرچنــد که این قبیل اقدامات چیزی نیســت جز 
آخریــن تاش ها و تقای فرومایگان و پس ماندگان 
تاریخ مصرف دار که برای گرفتن استخوانی از اربابان 
شیطان صفت خود دست به هر کاری می زنند، لکن 
گردانندگان این صحنه ها بداننــد که تمام آزادگان 
جهان علی الخصوص ارادتمندان به این آستان مقدس، 

در قبال این اقدامات سکوت نخواهند کرد. 
مرکز وکا، کارشناسان رســمی و مشاوران خانواده 
قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت به حضرت ولیعصر 
)ارواحنا فداه( بابت اهانت به ساحت مقدس امام رضا 
)علیه الســام(، با محکوم کردن و ابراز انزجار خود 
از ایــن عمل زشــت و نابخردانه، پیگیری حقوقی-
قضایی الزم را مطابق با قوانین جمهوری اســامی 
ایران و کنوانسیون های بین المللی علیه گردانندگان، 
پشتیبانان و عوامل این فیلم، علی الخصوص بازیگر 
معلوم الحال آن، در دســتور کار قرار داده و با جدیت 
و استفاده از تمام توان و ظرفیت خود و به کارگیری 
وکای ارادتمند به ساحت مقدس امام هشتم )َعلَیِه 
آالُف التَِّحیَِّه َو الثَّناءِ(، این موضوع را تا حصول نتیجه 
پیگیری خواهد کرد تا دیگر شاهد این قبیل اقدامات 
و هتک حرمت ها علیه مقدســات هیچ یک از ادیان 

آسمانی نباشیم.
حسن عبدلیان پور
رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه

خبر

وقتــی حریفان تا بن دندان مســلح مرعوب 
نقشه های آبی شدند و از تکلم کامل آرزوهای 
خود سر باز زدند سرآغاز جاه طلبی های یک 
سکاندار به سرانجامی دل انگیز الصاق شد. در 
ایستگاه بیســت و نهم ناگهان عکس فرهاد 
روی جام افتاد و بغض راه نفســش را بست 
و پیش چشــم صد هزار دوآتشه شانه هایش 
 از شــوِق تماشــا لرزید. شــوقی که سال ها 

قدغن بود. 
او خواب نُه ســاله را یک تنه تعبیر کرد تا در 
تیررس نگاه فرشته ها قرار گیرد و در شبی به 
یاد ماندنی با سربازانش عکس یادگاری بگیرد 
و برای دیگ جوشان آزادی ترانه ای شورانگیز 

را بخواند. 
انگار هفت بی بدیل دست در دست ماه کنار 
زالل تریــن برکه ها قدم زده بــود که پس از 
لمــس جام، جامــه اش را بر شــانه های ماه 
انداخت و با سیمایی اشــک آلود به خیال ها 
و خاطــرات میلیون ها ســینه چــاک رنگ 

الجوردی پاشید. 
لشگِر بی شکســت بادبان ها را بر فراز ِکشتی 
سرنوشــت افراشــت و به تماشــای رقص 
بادبادک ها در آســمان دود گرفته آن سوی 
پایتخت نشســت تا ماموریت آشنای سکوها 
به پایان برســد و او مبعوث جماعتی شــود 
که ســال ها در حسرت حرکت موقرانه نسیم 
و درک خوشــبختی، خون دل خوردند و با 

غروبی بی زوال دست و پنجه نرم کردند. 

جشِن لشکر آبی 
در دیگ جوشان! 

امید مافی
روزنامه نگار

یادداشت-1
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ارتباط داشــتن از اصلی ترین نیازهای هر انسانی 
میباشد. روابط بین فردی ایجاد رابطه با دیگران 
است به طوری که تا حدودی قابل قبول، ارزشمند 
باشــد و با عرف جامعه تطابق داشته باشد و فرد 

بتواند برای خودش و دیگران سودمند باشد. 
مهارت روابط بین فردی مســئله ای اســت که 
سالیان سال بین فاسفه، روانشناسان و... مطرح 
اســت. روابط بین فردی در چند حوزه تقســیم 
میشــود )زوجین، دوســتان، جامعه، همکاران، 

آشنایان( 
مثــا در حوزه دوســتان: ارتباط برقــرار کردن 
با دوســت و همســال خود در دوران کودکی و 

نوجوانی به چند دلیل ضروری و مهم است؛ 
*۱. باعث افزایش اعتمــاد به نفس، عزت نفس 

کودک یا نوجوان میشود. 
*۲. باعث میشود هدف داشتن معنا پیدا کند در 

زندگیش. 
*۳. باعث شــادابی بیشــتر شــده و از احساس 

تنهایی و انزوا رها شود. 
در ارتبــاط برقرار کردن به غیر از کام که خیلی 
موثر اســت؛ روش غیر کامی هم می تواند به ما 
کمک کنــد. افراد از طریق کامی یا غیر کامی 
احساســات و افکار خود را به اشتراک میگذارند 
و درک بهتر نیازها و احساســات دیگران در فرد 
شکل میگیرد وباعث ارتباطی رضایت بخش شده 
و همچنیــن فرد در زمینه های مختلف )زندگی، 
شغل، جامعه( به رشد می رسد و پیشرفت می کند. 
اگــر می خواهیــد در روابطتــان حالتان خوب 
باشد سعی کنیم بفهمیم منظورطرف مقابلمان 

 چیست؟ هدفش چیست؟ و میخواهد چه چیز را 
بیان کند؟ 

یــک رابطه ی خــوب نیازمند به: پرسشــگری، 
دادن،  نشــان  اشــتیاق  کام،  دنبال کــردن 
خاصه کردن صحبت های طرف مقابلمان، داشتن 
مهارت گوش کردن )شنونده حاضر و دقیق بودن( 
و انعکاس احساســات می باشد تا بتوانیم به یک 
همدلی برســیم و یک رابطــه ی خوبی را تجربه 
کنیم چون نیاز هر انســانی اســت و این مهارت 

برای هر انسانی ضروریست. 
مهــارت گوش کردن مولفه ی اصلی برای ارتباط 

برقرار کردن است و باید در افراد تقویت شود. 
دررابطه بین فردی سه مولفه وجود دارد: 

*محتوای کام
*زبان بدن

*لحن گفتار که بیانگر صداقت در گفتار است 
در ارتباط برقرارکردن موانعی هم وجود دارد؛ مثا 
*اســتفاده از مطالبی که قابل درک برای طرف 
مقابل نیســت یا به اصطاح اســتفاده از لغات 

پیچیده و گاهی تخصصی
*تفاوت دیدگاه های افراد

*مقاومت های ذهنی
*استفاده از گویش یا لهجه خاص

*ترس از اشتباه کردن
ما به عنوان یک انسان این حق را داریم که اشتباه 
کنیم و این به این معنی نیست که ما انسان بدی 
هستیم؛ اگر اشتباهی از ما سرزده در روابطمان، 
اشــتباه کردن را به احترام و عــدم احترام ربط 
ندهیم و این حق را، هم برای خودمان و هم برای 

دیگران قائل باشیم. 
افرادی هستند که در ارتباط با دیگران احساساتی 
بــه آن ها دســت می دهــد و دلخوریهایی واقع 

می شود و توقعی از طرف مقابل دارند و... 

روابط 
بین فردی 

بهاره زارع زاده
روانشناس

یادداشت-2

نوع مواجهه بخش عظیمی از جریان موســوم 
به اصاح طلــب در اعتراضات به نتایج دهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری بــا رویکرد 
مصلحت اندیشی به هدف باقی ماندن در ساختار 
 قدرت، آغــازی بود بر کم رنگ شــدن اعتماِد 
سرمایه اجتماعی و شکاف بین اصاح طلبان با 
هوادارانی که به امید اصاحاِت رویه های جارِی 
مورِد نقد )و آنچه که در نظر و هدف داشــتند 
اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی( هر بار و در 
هر انتخاباتی که از سوی جریان مذکور فراخوان 
داده می شد، شرکت می کردند. این امر به همراه 
 ردصاحیت بسیاری از کاندیداهای منتسب به این 
جریان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، آن ها 
را بر آن داشت تا فردی را به عنوان کاندیدای خود 
معرفی و به حمایت از وی بپردازند که هیچ نشانی 
از اصاح طلبی نه در گفتار و نه در رفتارش قابل 
رصد نبود؛ اما حمایت مرحوم هاشمی رفسنجانی 
به عنوان یکــی از ارکان و تأثیرگذاران انقاب و 
عرصه سیاسی کشــور )که توانسته بود پس از 
تحمل خشــم و غضب های جریــان مذکور در 
موضع گیری نتایج انتخابات نهم ریاست جمهوری 
با نوشتن نامه به رهبری و سخنرانی خطبه های 
نماز جمعه نظر بسیاری از هواداران اصاح طلب 
را به خود جلب کند( از آقای روحانی از یک سو 
و انتخاب بین دوهمگونگِی »بد و بدتر« از سوی 
دیگر، سبب شد تا هواداران اصاح طلب با هدف 
- به زعم خود- تداوم اصاحات و رفرِم مدنظر، در 
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری شرکت 
کنند و نتیجه آن شد که کاندیدای مورد حمایت 
جریان مذکور برکشیده و مسند به اصطاح دومین 
قدرت قانونی کشور را در اختیار گیرند. این امید 
 علیرغم درگذشت مرحوم هاشمی در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری نیز تکرار شد؛ 
اما، عملکرد رئیس جمهور منتخب و کابینه وی 
در حوزه های باالخص اقتصادی و سیاسی و عدم 
پای بندی به شعارهای تبلیغات انتخاباتی، سبب 
شد تا نه تنها ایشان، بلکه جریان اصاح طلبی را به 
دلیل عدم شجاعت در اقدام و همراهی با خود به 
سوی اصاحات وعده داده شده، ناتوان و ناکارآمد 
تشخیص داده، روی گردانی و انزوای سیاسی را 
پیشۀکنش های سیاسی- اجتماعی خود کردند و 
نتیجه آن شد که در انتخابات مجلس یازدهم و 
ریاست جمهوری سیزدهم با حداقل شرکت تعداد 
واجدین شرایط رقم خورد و بالطبع اگر نگوییم 
اصاحات، جریان اصاح طلبی و اصاح طلبان را 
به مســلخ ماندن در قدرت برد باید گفت که در 

کمایی طوالنی فرو برد.

امید اصالح طلبان
به بازسازی سرمایه اجتماعی

رضا جعفری
تحلیلگر مسائل اجتماعی

یادداشت-3

دوازدهــم خــرداد ســالروز والدت مصطفی 
ملکیان فیلسوف و روشنفکر ایرانی است. نام 
استاد شاید با یک جمله دلنشین در ذهن ما 
پیوند خورده باشــد: »من نه دل نگران سنتم 
نــه دل نگران تجدد، نه دل نگــران فرهنگ و 
نه دل نگران هیچ امــر انتزاعی دیگری از این 
قبیل. من دل نگران انسان های گوشت، پوست 
و خون داری هســتم که می آیند، رنج می برند 
و می روند.« به مناسبت تولد ایشان، اشاره به 
چند نکته در خصوص طرز فکر و دیدگاههای 

استاد خالی از لطف نیست. 
اول؛ شــاید شاخص ترین دیدگاههای وی در 
»پروژه معروف عقانیــت و معنویت« تجلی 
یافته باشد. عقانیت و معنویت یعنی حرکت 
به سمت تعادل در زندگی بشر. از نظر ایشان 
بــاد عقانیت در روزگار ما به شــدت وزیدن 
گرفته و اکنون بایــد در این باد، نگهبان الله 
معنویت باشیم. این روزها که جنگ بین قطبها 
در کل عالم بیش از هر زمان دیگری بشــر را 
اسیر خود ساخته، ارزش این نگاه بیش از پیش 
آشــکار میشــود. یک قطب عقل و استدالل 
علمی را خدای بی بدیل عالم می داند و قطبی 
دیگر عقانیت را در گوشه ای محبوس نموده 
و سودای سلطنت امدادهای غیبی بر ذهن و 
فکر بشــر را در سر می پروراند. جهان محصور 
در تک قطبی ها بشر را به سوی پرتگاه سقوط 

سوق می دهد. 
دوم؛ از پیوند بین عقانیت و معنویت به عنوان 
یکی از مهمترین دســتاوردهای اســتاد اگر 
بگذریم، از آمادگی فکری وی برای شــنیدن 
اســتداللهای بهتر و پذیــرش احتمالی آنان 
نمی توان گذشت. ایشان پنج بار پوست اندازی 
فکری نموده تا به عقانیت و معنویت برســد. 
وی امیدوار اســت کــه اگــر روزی واقعا پی 
ببــرد عقانیــت و معنویت هم قابــل دفاع 
نیســت به مراحل بعدی فکری نیز برسد. این 
»عاشق چشم و ابروی هیچ مکتب و مسلکی 
نبودن« کاما در توافق با طرز فکر انســانهای 
حقیقت طلب اســت. به عنــوان یکی دیگر از 
نشانه های پویایی در نگاه استاد می توان اعتقاد 
بــه این گزاره را شــاهد آورد: »روان من روان 
مطلوب نیست و روان مطلوب روانی است که 
باید به سوی حصول آن روان بکوشم«. به بیانی 
دیگر، آنجا که می گوید »شاید بر این سیاق هم 
وفــادار نمانم« یعنی هیچ واهمه ای از پذیرش 
استداللهای پخته تر و ترک دیدگاههایی که 

جامعه مرا با آن شناخته است، ندارم. 

مصطفی ملکیان؛ 
استاد عشق و اخالق

حمیدرضا بوستانی
دکترای مدیریت دولتی

یادداشت-4

ادامه در صفحه 7

ادامه در صفحه 7ادامه در صفحه 7

آفتاب یزد در گفتگو با محسن جلیلوند، کارشناس روابط بین الملل، 
آخرین تحوالت بحران اوکراین، موضع گیری های آمریکا 
و روسیه ی پساپوتینیسم را بررسی می کند

گزارش میدانی - تحلیلی آفتاب یزد 

وضعیت آشفته
مترو  تهران

تیتر

یادداشت ها 

امید مافی

جشِن لشکر آبی 
در دیگ جوشان!

1

رضا جعفری

امید اصالح طلبان
به بازسازی سرمایه اجتماعی

1

حمیدرضا بوستانی

مصطفی ملکیان؛ 
استاد عشق و اخالق

1

بهاره زارع زاده

روابط 
بین فردی

1

 سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

آخرین وضعیت پروانه نمایش »برادران لیال« 

برخی پزشکان 
به جای استفاده از کارتخوان 

از بیمار دالر می گیرند! 

امکان توقیف 
وجود دارد؟

2

۴

والدت حضرت معصومه )س( و روز دختران مبارک باد

شبکه های اجتماعی به رنگ آبی در آمد

داستان اشک های فرهاد
و »نباز« ترین استقالل تاریخ صفحه 8

صفحه 3

با تصمیم رامبد جوان تماشاگران برنامه او 
ماسک های خود را برداشتند

پایان کرونا؛ 
البته فقط در خندوانه!

عضو شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد: اولویت زاکانی 
مسائل حمل و نقل عمومی نیست/ تا 18 ماه آینده وضعیت 

همین است!/ ما وارث این شرایط هستیم

صفحه 8
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2 خبر  چهار شنبه 11خرداد  1401    شماره  6311

رئیس بانک اطاعات هویت ژنتیک ایران گفت: براساس محاسبات 
ــاری، احتمال صحت روابط مذکور در هر ۴ مورد، بین متوفی با  آم
ــت آمد؛ لذا  ــک و فرزندانش،۹۹.۹۹۹۷ درصد به دس ــادر بیولوژی م
هرگونه شبهه ای در مورد صحت این پاسخ و احراز هویت متوفی رد 
ــود.به گزارش سایت قوه قضائیه؛ رئیس بانک اطاعات هویت  می ش
ژنتیک ایران با اشاره به فرآیند تشخیص هویت جانباختگان حادثه 
ریزش ساختمان متروپل آبادان گفت: پیرو حادثه تاسف بار ریزش 
ــاختمان متروپل آبادان، اظهار نظرهایی از سوی برخی افراد در  س
فضای مجازی در خصوص روند تشخیص هویت و آزمایشات ژنتیک 
ــد که با توجه به غیرعلمی و غیر دقیق بودن  ــده مطرح ش انجام ش
ــنایی  ــه می تواند بیانگر بیگانگی و عدم آش ــده ک مطالب مطرح ش
ــخیص  ــدگان مطالب فوق به فرآیند تش ــر کنن گویندگان و منتش
ــد، ارائه مطالبی جهت تنویر افکار  هویت و حوزه ژنتیک قانونی باش

عمومی هموطنان ضروری به نظر می رسد.
 وی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان دستگاهی علمی 
ــود، در تمامی حوادث و  ــار وظایف متعارف خ ــی، در کن و تخصص
ــوده و با به کارگیری تمامی  ــا همواره در کنار هموطنان ب بحران ه
ــرعت و دقت ممکن، تاش کرده  ــوان و ارائه خدمات با نهایت س ت
ــی هرچند کوچک در کاهش آالم بازماندگان  ــهم خود نقش تا به س
عزیز این حوادث ایفا کند.رئیس بانک اطاعات هویت ژنتیک ایران 
ــور  ــکی قانونی کش ــازمان پزش با بیان اینکه یکی از فعالیت های س
ــات فنی و تخصصی  ــوادث و انجام اقدام ــور در صحنه های ح حض
ــت، تصریح کرد: در  ــخیص هویت و تعیین علت فوت اس جهت تش
تمامی حوادث مختلفی که طی سال های گذشته به وقوع پیوسته، 

این کار با سرعت و دقت صورت گرفته است.
ــن تعیین علت فوت در  ــخیص هویت و همچنی وی افزود: کار تش
ــتورالعمل های تدوین شده  ــاس موازین علمی و دس حوادث بر اس
ــد؛ در این حادثه نیز مانند سایر موارد این اقدامات  به انجام می رس

صورت گرفته و یا در حال انجام است.
ــگان از معاینات  ــایی هویت جان باخت ــان ادامه داد: در شناس رئوفی
ــاص روی بدن،  ــانه های خ ــیت متوفی، عائم و نش ظاهری، جنس
ــایر موارد قابل  ــت نگاری، فرمول دندانی و س مدارک همراه، انگش

احصاء استفاده و تشخیص هویت صورت می گیرد.
ــران اظهار کرد: در مواردی  ــس بانک اطاعات هویت ژنتیک ای رئی
که به دلیل شدت جراحات و آسیب وارده به جسد و یا فساد پیکر 
امکان تشخیص هویت با کمک روش  های فوق امکان پذیر نباشد و 
یا در موارد خاص برای قطعیت و اطمینان بیشتر، از جسد نمونه ای 
ــا با پروفایل های  ــود ت ــتخراج پروفایل ژنتیکی اخذ می ش جهت اس

ژنتیکی استخراج شده از بستگان او مقایسه شود.
ــته  ای با  ــم ژنتیک قانونی جزو تخصص های بین رش ــزود: عل وی اف
ــی، نانوتکنولوژی،  ــک مولکول ــف از جمله ژنتی ــق علوم مختل تلفی
ــت که با توجه به اهمیت نمونه های استحصال شده  ــیمی و.. اس ش
ــه، روش های  ــوادث غیر مترقب ــرم یا قربانیان ح ــای ج از صحنه ه
ــتخراج و تکثیر DNA را به گونه ای بهینه سازی  ــگاهی اس آزمایش
ــان و قابل  ــدار DNA، نتایج قابل اطمین ــل مق ــرده تا از حداق ک
ــته جمعی در  ــود.رئوفیان گفت: در حوادث دس ــیر حاصل ش تفس

ــت تعیین هویت قربانیان  ــی که نیاز به پروفایل ژنتیکی جه صورت
ــانی باشد، قدم اول، برداشت نمونه از جسد یا بقایای  یا بقایای انس
به جا مانده در محل حادثه است.نمونه های بیولوژیکی که می توان 
ــتحصال پروفایل ژنتیکی جهت تعیین هویت افراد  ــتای اس در راس
ــرم مانند عضله  ــامل نمونه خون، بافت ن ــتفاده کرد، ش از آن ها اس
ــت.وی افزود:  ــتخوان اس ــخت مانند دندان و اس و یا نمونه بافت س
ــان پزشکی قانونی و مطابق با  ــت نمونه توسط کارشناس این برداش

دستورالعمل های سازمانی موجود انجام می شود.
ــه داد: فرآیند  ــران ادام ــت ژنتیک ای ــک اطاعات هوی ــس بان رئی
ــخت(  ــی از نمونه های بافتی )نرم یا س ــتحصال پروفایل ژنتیک اس
ــازی نمونه، استخراج  ــتاندارد شامل مراحل آماده س ــرایط اس در ش
 ،PCR ــیله روش ــنجی، تکثیر DNA به وس ــت س DNA، کمی

ــورز و تهیه پروفایل  ــیله الکتروف ــک محصوالت PCR به وس تفکی
ژنتیکی و در نهایت تفسیر و ارائه گزارش تعیین هویت است.

ــتحصال  ــاس نوع نمونه، زمان الزم جهت انجام اس وی افزود: بر اس
ــاعت در نمونه  پروفایل ژنتیکی و تطبیق به بازه زمانی حداقل ۸ س

خون تا ۴۸ ساعت در نمونه های سخت )استخوان( نیاز دارد.
زئوفیان بیان کرد: ممکن است به دلیل فساد شدید بافت و یا عدم 
ــش نیازمند تکرار بوده و  ــیر، مراحل آزمای حصول نتایج قابل تفس
طبعاَ برای حصول نتیجه و پاسخگویی نیاز به زمان بیشتری خواهد 
ــاختمان متروپل آبادان،  بود.وی افزود: در خصوص حادثه ریزش س
ــروج پیکرها و بقایای  ــده و خ ــا توجه به آواربرداری های انجام ش ب
ــاعات و روزهای اول وقوع حادثه، امکان شناسایی  قربانیان طي س
ــوط فراهم و با  ــاس پروتکل مرب ــن هویت این عزیزان براس و تعیی
ــای مربوط، این  ــی های تخصصی الزم و طی فرآینده ــام بررس انج

پیکرها پس از شناسایی تحویل خانواده هایشان شدند.رئیس بانک 
اطاعات هویت ژنتیک ایران اظهار کرد: در این میان با طرح برخي 
ــایعات و ابهامات درخصوص متوفی حسین عبدالباقی که هویت  ش
وی از طریق بررسی های انجام شده و از جمله روش های بیومتریک 
)اثر انگشت( به انجام رسیده بود، لزوم انجام آزمایش ژنتیک مطرح 
ــد.وی افزود: با بررسی پیکر و عدم مشاهده  و اقدامات الزم انجام ش
ــتورالعمل های موجود سازمان  تخریب بافتی، نمونه گیری طبق دس
ــد و با توجه به اولویت تعیین  ــای عمقی )عضله( انجام ش از بافت ه
ــارج از نوبت انجام و پروفایل  ــت متوفی، آزمایش به صورت خ هوی
ــه تطبیقی با پروفایل ژنتیکی  ــتحصال و فرآیند مقایس ژنتیکی اس

مادر و ۳ فرزند وی توسط نرم افزار اختصاصی انجام شد.
رئوفیان ادامه داد: براساس محاسبات آماری، احتمال صحت روابط 
ــی با مادر بیولوژیک و فرزندانش،  ــور در هر ۴ مورد، بین متوف مذک
۹۹.۹۹۹۷ درصد به دست آمد؛ لذا هرگونه شبهه ای در مورد صحت 

این پاسخ و احراز هویت متوفی رد می شود.
ــا توجه به  ــران گفت: ب ــت ژنتیک ای ــک اطاعات هوی ــس بان رئی
ــتحصال پروفایل ژنتیکی منسوبین درجه یک مفقودین اعامی  اس
ــزان از طریق آزمایش  ــون دو نفر از این عزی ــن حادثه، تا کن در ای
ژنتیک شناسایی شده اند.وی افزود: آنچه حائز اهمیت است شناخت 
ــخیص هویت، آگاهی به فرآیندهای تشخیص هویت از  فرآیند تش
طریق آزمایش ژنتیک و توانایی  های سازمان پزشکی قانونی کشور 

در این بخش و سوابق اقداماتی است که سازمان در کارنامه دارد.
رئوفیان گفت: این سازمان در حوادث مختلفی مانند زلزله بم، زلزله 
کرمانشاه، حادثه حله، حادثه ریزش ساختمان پاسکو، حادثه قطار 
ــهد، حادثه کشتی سانچی و… با تاش شبانه روزی و  تبریز به مش
ــایی و تعیین هویت پیکرهای قربانیان را انجام داده  بی وقفه شناس
ــت.وی افزود: حوادثی که بعضاً به مراتب شدیدتر و از نظر تعداد  اس
ــیع تر از حادثه متروپل بود، در تمام این حوادث تحویل  تلفات وس
ــتانداردهای علمی و در کوتاه ترین زمان  پیکرها با رعایت دقیق اس
ــت.رئیس بانک اطاعات هویت ژنتیک ایران  ممکن انجام شده اس
تصریح کرد: تنها توجه به انجام فرآیند تشخیص هویت پیکرهای به 
جا مانده از حادثه هواپیمای اکراینی که شامل بیش از هزار نمونه از 
ــوبین درگذشتگان بوده است که در زمانی کوتاه کار  پیکرها و منس
ــه آن ها انجام و پیکرها به خانواده هاي  استحصال پروفایل و مقایس

این عزیزان تحویل شد، می تواند موید این امر باشد.
ــتگان  ــه تعدادی از این درگذش ــت ک ــزود: این در حالی اس وی اف
ــان پس از  ــی و یا دارای تابعیت دوگانه بوده و پیکرهایش غیر ایران
ــی  ــده و با وجود بررس ــورهای مربوط تحویل ش ــایی به کش شناس
مجدد، هیچگونه مغایرتی در خصوص تعیین هویت پیکرها از سوي 

سایر کشورها گزارش نشده است.
ــان بروز حوادث و با توجه به  ــان تاکید کرد: امیدواریم در زم رئوفی
نگرانی های حاکم بر خانواده عزیزان درگیر در حادثه و در کنار فشار 
کاری و روانی وارده بر دستگاه ها و افراد درگیر در مدیریت حوادث، 
ــتناد به اظهارات  ــانه ها، از گمانه زنی های بی مورد و اس ــراد و رس اف
غیرکارشناسانه افراد بی یا کم اطاع و غیر متخصص و ایراد اتهام و 

یا بیان مطالب غیرعلمی اجتناب کند.

ــاالنه برای کنترل پایه  قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و س
پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم 

کشور خبر داد. 
به گزارش ایسنا، اصغر ابوالحسنی در دومین روز از بیست و نهمین 
ــا محوریت کنترل تورم و  ــت های پولی و ارزی که ب همایش سیاس
ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: برای کنترل تورم باید 
تمامی بخش ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک ها، بخش تولیدی 
اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را 

به درستی انجام دهند. 
ــریح کرد و گفت:  ــورم را در چهار بخش تش ــای ایجاد ت او مولفه ه
ــتجو کرد. بخش  ــورم را می توان در بخش عرضه جس ــل اول ت عام
واقعی اقتصاد ایران دارای اشکاالت ساختاری اساسی است و برخی 
مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام 
قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش 
کاال و خدمات و... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف 

در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می شود. 
وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل های بخش تولید 
که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود، موجود نیست و از طرفی 
ــتیم در  ــرای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هس ب
ــع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و  حالیکه تزریق مناب

بروز تورم می شود. 
ــم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا  قائ
ــزود: در بخش تقاضا  ــای پولی عنوان کرد و اف ــط با متغیره و مرتب
عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم 
نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده ای پولی می دانند. ولی 
بررسی ها نشان می دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر 
ــی شده است  از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناش
ــلطه  چرا که دولت ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و س
ــی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک های مرکزی و  مال
ــده است. بنابراین  ــد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم ش رش
ــتقال  بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک ها وعدم اس

سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند. 
ــنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی  ابوالحس
متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این 
زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم 

ــد اقتصادی هم تاثیر مثبت  آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رش
خواهد داشت. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه ریزی 
در اقتصادایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این 
نکته است که هرساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه 
با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هرساله دولت در 
اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به 
کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می شود. 
وی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت 
سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را 
منضبط تر ببینیم و عاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه های 
ــال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه  ابتدایی س
ــد انضباط مالی دولت می تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری  رون

کند. 
طبق اعام بانک مرکزی، وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی 
ــه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب  ــی خود به بانک مرکزی چ قبل
سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت 
کند. ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی 
ــته مانند رشد مستمر  ــال گذش به متغیرهای کان پولی در ۲۰ س
ــب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی  پایه پولی، نقدینگی، ضری
و... نشان می دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد 
شد و باید با تغییر سیاست ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع 
ــتگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که  سیاس

برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و ساالنه داریم. 
ــال ۱۴۰۱  ــت گذار پولی در س وی در خصوص مواضع فعال سیاس
ــت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی  گف
ــکیل شده و در آن تحوالت پایه پولی به دقت مراقبت می شود.  تش
همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست 
جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش های مجلس 
ــورای اسامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم های کان  ش
ــت. از دیگر اقدامات می توان تشکیل  ــده اس ــتی تشکیل ش سیاس
 کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی 

غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد. 
عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات 
ــی و  ــور ما اقتصاد سیاس ــرد: در کش ــمرد و اظهار ک ــی برش تورم

محدودیت های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از 
سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده 
است که به سرعت شکل می گیرد و به سختی از بین می رود و دلیل 
این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی ها نشان 
ــد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می توان  می ده
مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام 

سازمان ها هستیم. 
ــه راحتی امکان پذیر  ــرد که کنترل انتظارات تورمی ب وی تاکید ک
نیست و بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که وقتی ۱۰ سال 
ــی از انتظارات  پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناش

تورمی بوده است. 
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی 
ــده، بیش از آنکه افزایش قیمت ها ناشی از افزایش  یارانه ها انجام ش
قیمت نهاده های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است. 
ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: 
ــرایطی مانند بروز جنگ  این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در ش
ــیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و دامی  روس
در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور 

برای مقابله با تورم از این ناحیه است. 
ــت بانک ها از برنامه های بانک  وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداش
ــت، گفت: طبق قانون بانک ها  ــزی در ایجاد انضباط بانک هاس مرک
برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی در طی ماهای گذشته به نصف کاهش یافته 

است. 
ــرمایه بانک ها  ــت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت س وی گف
ــیم و اصاح آن به  ــده به وضعیت بحرانی می رس ــم، در آین نپردازی
ــام بانکی، به ویژه  ــر نخواهد بود. از این رو اصاح نظ ــادگی میس س
ــات و بانک های دارای ناترازی باال، در دستورکار جدی قرار  موسس
ــان کرد: تمامی  ــام بانک مرکزی در پایان خاطرنش بگیرد. قائم مق
تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دولت، که واجد آثار پولی هستند، 
باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای 
کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه ها باید به گونه ای 
ــوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن  اجرا ش
ایجاد اشتغال پایدار، نقدینه خواهی بنگاه ها و فعاالن اقتصادی پاسخ 

داده شود.

ــرنگ در شرکت  ــاره به این که بیش از ۱۸ میلیون س ــکری با اش عس
ــکی هال احمر تولید شده است از تداوم تولید صافی  تجهیزات پزش
ــکری، مدیرعامل سازمان  دیالیز خبر داد.به گزارش ایلنا، علیرضا عس
تدارکات پزشکی جمعیت هال احمر با اشاره به اهم تولیدات شرکت 
ــتم اردیبهشت  ــکی هال ایران از ۲۱ فروردین تا بیس تجهیزات پزش
ــازمان تدارکات پزشکی جمعیت هال احمر در ماه های  ماه گفت: س
ــور  ــیر تولید و تامین نیازهای کش اخیر با تمام توان و ظرفیت در مس

ــته در این مسیر به کار برده است. ــته و هر چه در توان داش گام برداش
ــامل ۵ میل با سر سوزن  ــرنگ ش ــتا انواع س وی افزود: در همین راس
G۲۲، سرنگ ۲ میل با سر سوزن G۲۳، سرنگ ۱۰ میل با سرسوزن 
ــه تکه با سرسوزن G۲۲، سرنگ ۲ میل سه  ــرنگ ۵ میل س G۲۱، س
ــوزن G۲۳مجموعا به تعداد ۱۸ میلیون و ۸۹۲ هزار عدد  تکه با سرس
ــکی هال ایران تولید شده است.این مقام  ــرکت تجهیزات پزش در ش
ــان کرد: تولید انواع صافی  ــئول در جمعیت هال احمر خاطرنش مس

دیالیز F۷۰ ،F۶۰ ،F۸ ،F۷ ،F۶به تعداد ۱۵۳ هزار عدد نیز در این بازه 
صورت گرفته و تاش می شود تا در حوزه تولید صافی دیالیز به کمک 
ــت آمده و نیاز کشور را برطرف کنیم. فیستوالی وریدی   وزارت بهداش
ــریانی به تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰  ــتوالی ش به تعداد ۱۷ هزار عدد، فیس
 عدد، ست دیالیز به تعداد ۸۰ هزار جفت، کنسانتره پودری بی کربنات

 به تعداد ۱۴۴ هزار عدد نیز از تاریخ بیست و یکم فروردین تا بیستم 
اردیبهشت ماه تولید شده است.

"نحوه شناسایی حسین عبدالباقی" در پزشکی قانونی: 

بین متوفی با مادر بیولوژیک و فرزندانش، 
99.9997 درصد شباهت وجود داشت 

قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد
اصالح نظام بانکی و کنترل اضافه برداشت بانک ها 

ــران دود  ــل اینکه در متروی ته ۱۱۲۵- دلی
ــوزی اتفاق  ــده چه بوده؟ آتش س مشاهده ش

افتاده بود؟ )۲/۱۹(
۱۱۳۵- علت آتش سوزی خوابگاه دانشجویان 
ــده؟  ــخص ش در خیابان کریمخان دقیقا مش

)۲/۱۹(
ــکیل گشت ارشاد در  ۱۲۰۱- آیا موضوع تش
دانشگاه یک خبر کذب یا شایعه بوده؟ )۲/۱۹(

۱۲۲۰- بنده خدا خانم مرجانه گلچین بازیگر 
قدیمی سینما و تلویزیون تحت تاثیر اتفاقاتی 
که برای آقای رضا رویگری افتاد گفته من هم 

از آینده خودم می ترسم. )۲/۱۹(
ــور عربستان چگونه و با چه علم  ۱۲۳۰- کش
ــرمایه ای درحال تبدیل بیابان ها به زمین  و س
کشاورزی است؟ واقعا چقدر این موضوع شدنی 
است؟ کاش ما هم بیابان زدایی بکنیم. )۲/۱۹(

ــت  ــوم اس ــر عل ــا وزی ــق ب ــا ح  ۱۲۴۵- واقع
ــور در مدیریت های  چرا نخبه های علمی کش

کان جایی ندارند؟ )۲/۱۹(
ــابق  ــای روحانی رئیس جمهور س ۱۳۰۱- آق
گفتند احیای برجام یک سال قبل امکانپذیر 
ــت  ــت را از دس ــم نباید فرص ــروز ه ــود ام  ب

داد.  )۲/۱۹(
ــدن ۶۰ نفر در یک مدرسه  ۱۳۲۰- کشته ش
ــا فاجعه  ــن واقع ــک اوکرای ــهر لوهانس در ش
 غم انگیزی بود که به خاطر بمباران روسیه اتفاق

 افتاد. )۲/۱۹(
ــی در مورد  ــر قطر برای رایزن ــا امی ۱۵۱۰- آی
مذاکرات وین به تهران می آید؟ معلوم نیست 

این میانجی گری چقدر موفق باشد.  )۲/۱۹(
ــه  ــت از برنام ــروش صح ــای س  ۱۵۲۰- آق
ــته شده یا ممنوع الکار  »کتاب باز« کنار گذاش

هستند؟ )۲/۱۹(
۱۵۳۱- آقای مهدی طارمی بازیکن ارزشمند 
تیم ملی و باشگاه پورتو پرتغال! درخشش شما 
را در لیگ پرتغال و قهرمانی با پورتو را تبریک 

می گوییم. )۲/۱۹(
ــده احتمال دارد  ۱۵۳۵- در برخی خبرها آم
روسیه به مولداوی حمله کند. ایرانیان از آنجا 
خارج شوند. واقعا این خبر صحت دارد؟)۲/۱۹(

۱۵۴۰- آقایان در نماز جمعه سعی کنند زبان 
حال مردم باشند نه زبان سایق خود. )۲/۱۹(

ــی  ــه گزارش یک خبرگزاری روس  ۱۱۰۱- ب
ــت  ریابکوف گفته متن احیای برجام آماده اس
روسیه هم از این متن رضایت دارد. در صورت 
تصمیمات سیاسی می توان در چند روز آینده 

برجام را احیا کرد. )۲/۲۶(
۱۱۰۵- کشورهای سوئد و فناند از ترس حمله 

روسیه می خواهند عضو ناتو بشوند. )۲/۲۶(
ــنیدیم دولت  ــری عجیب ش ۱۱۱۰- در خب
طالبان اشرف غنی را به افغانستان دعوت کرده. 
شاید طالبان حس کرده برای اداره کشور نیاز 

به او دارد. )۲/۲۶(
۱۱۲۰- باید دید امیر قطر پس از سفر به تهران 
می تواند کمکی به باز شدن گره های مذاکرات 

وین بکند؟ )۲/۲۶(
۱۱۳۰- طالبان با ایجاد محدودیت های بیشتر 
ــت عمومی مردم  ــور باعث رضای ــن کش در ای

می شود. )۲/۲۶(
ــود اختافاتی که  ــره جنوبی با وج ۱۱۳۵- ک
ــور  ــمالی دارد اعام کرده به این کش با کره ش
ــال می کند. این یعنی دوستی و  ــن ارس واکس
انسان دوستی از هر چیزی مهم تر است. )۲/۲۶(
ــد بداند مقصر جلوه  ــای پوتین بای ۱۱۴۱- آق
ــنگی  ــی در ایجاد گرس ــورهای غرب دادن کش
ــبی نیست.  ــورها توجیه مناس در برخی کش
ــان و جنگ افروزی های  مقصر اصلی خود ایش

 اوست. )۲/۲۶(
ــهدای گمنام در دانشگاه ها  ۱۱۵۲- تدفین ش
ــت. باید ارزش های  کار بسیار پسندیده ای اس

دفاع مقدس همواره حفظ شود. )۲/۲۶(
۱۲۰۱- سفیر ایران گفته همکاری ما با روسیه 
تنها به خرید تجهیزات محدود نمی شود. سایر 
ــود. آیا روس ها در  حوزه ها را هم شامل می ش

معامات خود خوش عهد هستند؟ )۲/۲۶(
ــه و  ــود وزارت خارج ــه می ش ۱۲۰۵- گفت
ــخ آمریکا  ــورمان منتظر پاس وزیر خارجه کش
ــاره مذاکرات وین  ــی آنها درب  و تصمیم سیاس

هستند. )۲/۲۶(
۱۲۲۰- دبیر کمیته علمی کرونا هشدارهایی 
ــورد کرونا دادند مردم باید جدی بگیرند.  در م
واکسن نزده ها حتما اقدام کنند. در چین دوباره 

مردم غافلگیر یک پیک جدید شدند. )۲/۲۶(
۱۲۲۵- با توجه به برخی اخبار رسیده منتظر 
هستیم مذاکره کنندگان توافق هسته ای دوباره 
به میز مذاکرات برگردند و نتیجه خوب حاصل 

شود. )۲/۲۶(
ــرا بین مردم فرق  ــه کیهان چ ۱۲۳۰- روزنام
قائل می شود؟ رسانه ملی باید برای همه سایق 

جامعه و مردم برنامه ریزی کند؟ )۲/۲۶(
ــیما راضی بودند  ۱۲۴۱- اگر مردم از صدا و س
ــی و فضای  ــبکه های اجتماع که آنقدر به ش

مجازی متمایل نمی شدند. )۲/۲۶(
۱۲۴۵- چرا پمپ بنزین هایی که عرضه بنزین 
سوپر می کنند آنقدر محدود هستند؟ بهتر است 
در این زمینه عرضه بنزین سوپر در جایگاه های 

بیشتری انجام گیرد. )۲/۲۶(
ــا می تواند  ــد کرون ــویه های جدی ۱۳۰۱- س
ــردم حتی دیگر  ــد برخی از م ــاک باش خطرن

ماسک هم نمی زنند. )۲/۲۶(
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب 
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هالل احمر اعالم کرد
تولید بیش از ۱۸ میلیون سرنگ در تجهیزات پزشکی هالل احمر

 وزارت کشور:
تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار

 تبعه غیرقانونی شناسایی شده 
ــور از شناسایی  معاون امنیتی انتظامی وزارت کش
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه غیرقانونی در کشور 
تا به امروز خبر داد.مجید میراحمدی معاون امنیتی 
ــور در گفت وگو با ایلنا درباره  انتظامی وزارت کش
ــی از وظایف  ــازمان ملی مهاجرت گفت: بخش س
ــازمان را در حال حاضر اداره کل اتباع انجام  این س
می دهد.از جمله این وظایف پیگیر شدن تصویب 
ــت،  ــازمان ملی مهاجرت در مجلس اس ــرح س ط
ــه این طرح در حال حاضر در مجلس در حال  البت
رسیدگی است و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
ــور خاطرنشان  معاون امنیتی انتظامی وزارت کش
ــئله دیگر موضوع سرشماری اتباع است  کرد: مس
ــتانی هایی که ــرای اولین بار آمار تعداد افغانس  و ب
 به صورت غیرقانونی و قانونی در کشور هستند را 

احصا  می کنیم..

 سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
برخی پزشکان به جای
 استفاده از کارتخوان

 از بیمار دالر می گیرند! 
ــرار مالیاتی و  ــارزه با ف ــی، مب مدیر دفتر بازرس
ــا بیان اینکه  ــازمان امور مالیاتی ب ــویی س پولش
ــرار مالیاتی به  ــردم از ف ــتر گزارش های م بیش
استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است 
ــال خواهد شد،  و برای آن ها پیامک اخطار ارس
گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک ها به جای 
ــه خرید دالر برای پرداخت  کارتخوان، افراد را ب

هزینه خدمات درمانی وادار کرده اند. 
ــنا، اظهار کرد:  وحید عزیزی در گفت وگو با ایس
دستورالعمل سوت زنی در تاریخ ۸ اسفندماه سال 
ــط رئیس کل سازمان امور مالیاتی  گذشته توس
ــد و افرادی که گزارش موثری برای فرار  اباغ ش
ــزارش منجر به وصول  ــی بدهند و این گ مالیات
درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول مالیاتی 
پاداش دریافت می کنند. وی افزود: گزارش هایی 
که تاکنون در سامانه سوت زنی درباره فرار مالیاتی 
ــیده، بیانگر استقبال  از سوی مردم به ثبت رس
ــت و عمده گزارش ها در  خوبی در این زمینه اس
ــتفاده نکردن پزشکان و مراکز درمانی  زمینه اس
ــت که مردم به استفاده از سایر  از کارتخوان اس
روش ها برای پرداخت هزینه ها هدایت می کنند. 
ــوم گزارش های مردمی در سامانه  بیش از دوس
ــوان چه ــتفاده نکردن از کارتخ ــوت زنی اس  س

 از سوی پزشکان و باقی اصناف است. 
<ارسال پیامک به پزشکان بدون کارتخوان

ــئول در سازمان امور مالیاتی ادامه  این مقام مس
ــردم به  ــالی م ــای ارس ــی از گزارش ه داد: خیل
سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات ندارند 
و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده 
ــده است. در راستای  و جزئیات دیگری بیان نش
استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت 
ــکانی که نام آن ها ذکر شده که از  فهرست پزش
کارتخوان استفاده نمی کنند، تهیه شده و در این 
هفته پیامک هشدار به آن ها ارسال خواهد شد و 
درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آن ها 
ــت: برخی از مراکز  صورت می گیرد. عزیزی گف
درمانی و کلینیک ها در زمینه استفاده نکردن از 
کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده اند، 
ــا افراد را به خرید  ــه عنوان مثال برخی از آن ه ب
ــرای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار  دالر ب
ــوارد در حال بازدید  کرده اند که برخی از این م
میدانی ماموران سازمان امور مالیاتی است. مورد 
ــتان از  ــز وجود دارد که یک بیمارس دیگری نی
کارتخوان یک رستوران استفاده می کرده است. 

<راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن
     از کارتخوان 

ــتفاده نکردن از  ــکار اصلی برخورد با اس وی راه
کارتخوان را تفکیک حساب های تجاری و شخصی 
ــت و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی  دانس
ــتفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان  از اس
ــت، زیرا با اجرای این  از کارتخوان نخواهیم داش
طرح، افرادی که تعداد واریزی هایی زیادی در ماه 
داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی 
می شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه 
ــی و مبارزه با فرار  ــه کنند. مدیر دفتر بازرس ارائ
ــویی افزود: گزارش های مردمی  مالیاتی و پولش
فرار مالیاتی در صورتی منجر به پرداخت پاداش 
می شود، آن گزارش به وصول مالیات ختم شود 
و از آنجا که ممکن است که این فرایند طوالنی 
ــود، برخی از این گزارش ها که امید بیشتری  ش
ــت تا به درآمد مالیاتی منجر شوند،  به آن ها اس
ــازمان امور مالیاتی  ــخیص رئیس کل س به تش

هدایایی پرداخت می شود. 

<شکاف ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیاتی 
وی با بیان اینکه فعا گزارش های مردمی درباره 
فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است، 
ــزارش فرارهای  ــت پاداش برای گ گفت: پرداخ
ــت که با  ــی یک محدودیت دارد و این اس مالیات
ــول مالیات، آن گزارش  توجه به هزینه های وص
ــد و وصولی  مربوط به وصول مالیات موثری باش
ــازمان امور  آن بیش از ۴۰ میلون تومان برای س
ــزان فرارهای  ــزی درباره می ــد. عزی مالیاتی باش
ــم دقیق فرار مالیاتی به  مالیاتی گفت: اعام رق
ــور و کاهش فرار و  ــزان ظرفیت مالیاتی کش می
ــتگی دارد اما  ــاب مالیاتی از این میزان بس اجتن
متاسفانه اعداد قابل توجهی از فرار مالیاتی وجود 
ــرار مالیاتی به اضافه  ــکاف مالیاتی که ف دارد. ش
اجتناب مالیاتی است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان قرار مالیاتی است.

 خبر 

 مالیاتی 
با بررسی پیکر حسین عبدالباقی و عدم مشاهده 
تخریب بافتی، نمونه گیری طبق دستورالعمل های 
موجود سازمان از بافت های عمقی )عضله( انجام 
ش�د و با توجه به اولویت تعیی�ن هویت متوفی، 
آزمایش به صورت خارج از نوبت انجام و پروفایل 
ژنتیک�ی اس�تحصال و فرآیند مقایس�ه تطبیقی 
 ب�ا پروفای�ل ژنتیکی م�ادر و ۳ فرزند وی توس�ط

 نرم افزار اختصاصی انجام شد



 
به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور انگلیس ۷۱مورد دیگر ابتا 
به "آبله میمون" در این کشور تأیید شده است و مجموع مبتایان به 
۱۷۲ نفر رسیده است.به گزارش تسنیم؛ "آژانس امنیت بهداشتی" 
ــده  ــت که طبق آخرین موارد تأییدش ــس )UKHSA( گف انگلی
ــده اند. چهار مورد در  ــا ۲۹ می، ۱۷۲ نفر به آبله میمون مبتا ش ت
اسکاتلند، دو مورد در ایرلند شمالی و یک مورد در ولز نیز شناسایی 
ــت که مجموع موارد را به ۱۷۹ نفر رسانده است.گاردین"  شده اس
ــت, مجموع موارد به روزشده پس از آن منتشر شد  در این باره نوش

ــتی انگلیس همراه با مقامات  که آژانس امنیت بهداش
اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز دستورالعمل مشترکی 
را برای جلوگیری از گسترش بیماری صادر کردند.این 
آژانس از مبتایان به این ویروس خواست تا زمانی که 
ــته ها خشک نشده  ضایعات آن ها بهبود نیافته و پوس

ــودداری کنند، همچنین به  ــا دیگران خ ــت از تماس نزدیک ب اس
ــه هفته از تماس با حیوانات  ــده است که به مدت س آن ها گفته ش
ــته  ــی که با فرد آلوده تماس داش خانگی خودداری کنند.به هرکس

ــت، می توان گفت که پس از ارزیابی خطر به مدت  اس
ــتورالعمل به روزشده در  ۲۱ روز خود را ایزوله کند.دس
ــت افرادی که مشکوک به ابتا  ــنبه گفته اس روز دوش
ــتند یا مبتا به آن هستند و برای  به این ویروس هس
دریافت مراقبت های بهداشتی نیاز به سفر دارند، باید هر 
ــانند، از ماسک صورت استفاده کنند و از استفاده  ضایعه ای را بپوش
از حمل ونقل عمومی خودداری کنند، همچنین به محض مشاهده 

اولین عائم نباید رابطه جنسی داشته باشند. 
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3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء: وضعیت مترو تهران به شرایطی 
رسیده که به نظر می رسد در شان مردم ایران نیست. علی رغم اینکه 
ــویق مردم برای استفاده از این سیستم حمل  ــئولین خواهان تش مس
ــتند اما اصا شرایط مناسب را برای استفاده مردم  و نقل عمومی هس
فراهم نکرده اند. بحث آلودگی هوای تهران و ترافیک آن برای همگان 
آشکار است و بسیاری از شهروندان درگیر این معضل هستند. در این 
شرایط در تمام نقاط جهان شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی تشویق می شوند و شرایط نیز برای استفاده آن فراهم می گردد. 
ــئولین مدیریت شهری تهران به شعار و وعده  اما به نظر می رسد مس
ــی از آن ها در عرصه عمل  ــادت کرده اند و هیچ تاش ــد دادن ع و وعی
دیده نمی شود.برای نمونه، با اولین حضور در بسیاری از قطار های مترو 
تهران، متوجه می شوید که تهویه واگن ها کار نمی کند، سیستم اعام 
ــتگاه ها خراب است و حتی بر روی ماسک زدن شهروندان در این  ایس
فضای بسیار شلوغ نظارتی وجود دارد.جالب آن است وقتی شهروندان 
نیز اعتراض می کنند صرفا بهانه تراشی می شود.مثا اگر شهروندی به 
راهبر قطار پیام بدهد که واگن گرم است چرا تهویه کار نمی کند راهبر 
ــت!« بسنده می کند. به نظر می رسد متروی  فقط به جمله »خراب اس
ــهری رها  ــده که بدون نظارت مدیران ش تهران به خرابه ای تبدیل ش
ــده است. شرایط متروی پایتخت به قدری عجیب است حتی بعضا  ش
ــنایی برخی از واگن ها کار نمی کند و  ــود که سیستم روش دیده می ش
مردم مجبورند در تاریکی و گرما طی طریق نمایند. متروی تهران شهر 
زیرزمینی ای است که زندگی بسیاری از شهروندان به آن وابسته است 
و هر نوع عدم اعمال نظارتی در این حوزه می تواند این افراد و زندگی 
آن ها را تحت تاثیر قرار بدهد. متروی تهران امروز مشابهتی به سیستم 
ــهر ندارد و بیشتر شبیه سیستم حمل و نقل یک  متروی یک کانش

شهر جنگ زده است.
 

<سیستم تهويه مترو کار نمی کند

یکی از شهروندان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:»من به صورت 
ــتفاده می کنم. به عبارتی سال هاست که مترو یکی  مداوم از مترو اس
ــایل اصلی حمل و نقلی است که من استفاده می کنم.اما اخیرا  از وس
ــد در این سیستم یک پسرفتی وجود دارد.به این شکل  به نظر می رس
که امروز من سه خط عوض کردم و در وضعیت کرونا و گرمای هوای 
کنونی سیستم تهویه هیچ یک از قطار ها کار نمی کنند و همچنین هیچ 
نظارتی بر استفاده از ماسک شهروندان وجود ندارد در صورتی که قانونا 
ــد. شاید از نظر مدیران و مسئولین  ــته باش این نظارت باید وجود داش
مترو کرونا تمام شده است اما همه می دانیم که خطر کرونا همچنان در 

کشور ما وجود دارد. «
یکی از دیگر شهروندان در این باره به آفتاب یزد گفت:» عاوه بر این 
که در این شرایط فاصله اجتماعی در واگن ها رعایت نمی شود و به دلیل 
ــیار شلوغ می شوند ما شاهد  بی برنامگی قطار ها مملو از جمعیت و بس
هستیم که حتی سیستم های تهویه فعال نیستند.به نظر می رسد در 
متروی تهران کرونا تمام شده  و عاوه بر اینکه رفاه مردم برای مسئولین 

اهمیتی ندارد جان آن ها هم به بازیچه گرفته شده است.«
< عدم نظافت

ــهروند در این خصوص به خبرنگار آفتاب یزد گفت:» قبا  دیگری ش
ــاهد هستیم که  ــیار تمیز بودند اما االن ما ش ــتگاه های مترو بس ایس
ایستگاه ها و خود قطار های مترو بسیار کثیف هستند. در شرایطی که 
تمام جهانیان به دلیل همه گیری کرونا توجه به بهداشت چند برابر شده 
ــتم حمل و نقل عمومی با این عظمت در کانشهر تهران  است سیس

آنچنان نظافت نمی شود.واقعا این روزها استفاده از این سیستم حمل و 
نقل به نوعی به بازی گرفتن جان است و من هر روز اضطراب درگیری 

با انواع بیماری ها را در این فضای بسیار آلوده دارم.«
<خرابی سیستم روشنايی

شهروند دیگری به ما گفت:»یکی از حداقلی ترین امکاناتی که هر واگن 
ــتم روشنایی است. به عبارتی مردم برای  مترو باید داشته باشد سیس
ــه این امر باید  ــتیابی ب ــل و نقل نیاز دارند که ببینند و برای دس حم
واگن ها روشنایی داشته باشد. بسیار عجیب است که ما این روزها شاهد 
هستیم حتی سیستم روشنایی برخی واگن های مترو نیز مختل شده 
است. حاال شما تصور کن ما از سیستم حمل و نقلی استفاده می کنیم 
که توانایی فراهم کردن روشنایی واگن ها را ندارد ولی ما جان خودمان 
ــاید باید در  ــت آن ها و قطار های مترو تهران قرار داده ایم. ش را در دس
خصوص این موضوع هم حتما حادثه ناگواری اتفاق افتد تا مسئولین 
وظایف خودشان را به یاد آورند و برای این سیستم کاری انجام دهند. «

< اختالل در سیستم های اعالن 
ــت که  ــگار ما گفت:»مدتی اس ــری به خبرن ــهروند دیگ ــه ش در ادام
سیستم اعان ایستگاه های مترو نیز درست کار نمی کنند. بسیاری از 
ــتفاده آن ها از این سیستم  ــتند یا اوایل اس افرادی که اهل تهران نیس
ــوند. در بسیاری از  ــردرگم می ش ــت کاما به دلیل این اختال س اس
ــتم یا کار نمی کند یا اگر کار می کند ایستگاه ها  ایستگاه ها این سیس
اشتباه اعام می شوند.حتی بسیاری از تابلو های داخل قطار ها نیز این 
ــتگاه ها را اصا نمی نویسند و خاموش  ــکل را دارند که یا نام ایس مش
ــود. من  ــتگاه ها نمایش داده می ش ــام ایس ــتباه ن ــتند و یا به اش هس
ــرده ام و زمان زیادی از من  ــتباه ک  خودم بارها به دلیل این اختال اش

تلف شده است.«
 < بی برنامگی در حرکت قطار ها 

شهروندی در این خصوص به ما گفت:» اینقدر قطار ها بی برنامه حرکت 
می کنند و دیر به ایستگاه ها می رسند که جمعیت زیادی در ایستگاه 
ــت که در این شرایط قطار ها بسیار شلوغ  ــود و بدیهی اس جمع می ش
ــوند. ما توقع داشتیم در شرایط کرونا تعداد قطار ها بیشتر شوند  می ش
و برنامه ریزی ها دقیقتر باشند تا جمعیت باالیی در قطار ها به صورت 
ــاهد هستیم که نه تنها این اتفاق رخ  همزمان قرار نگیرند. اما االن ش
نداده است بلکه آنقدر ساعت حرکت قطار ها بی برنامه است که قطار ها 
ــوند و کرونا در آن جا جوالن می دهد.برخی از  مملو از جمعیت می ش
اوقات به دلیل همین بی برنامگی ها در برخی از ایستگاه ها قطار ها توقف 
ندارند و مردم سردرگم می شوند. در سوی دیگر در خارج از ایستگاه ها 
ما شاهد هستیم که بسیاری از گیت ها خراب و بسته هستند و در اینجا 
هم جمعیت زیادی جمع می شوند و مردم معطل می مانند. همچنین 
مسئله پله برقی وآسانسورهای ایستگاه ها همچنان معضل بسیار آزار 
ــیاری از پله های برقی و آسانسور های ایستگاه ها  ــت. بس دهنده ای اس
خراب هستند و سالمندان و افراد ناتوان به شدت در این خصوص اذیت 
ــوند. این خرابی حتی به دستگاه های فروش  و با مشکل مواجه می ش
ــت که برخی از آن ها کار نمی کنند و مردم حتی  بلیت نیز رسیده اس

برای خرید بلیت با مشکل مواجه می شوند. «
مشکالت به ارث رسیده 

ــهر تهران در این خصوص به آفتاب یزد  ــورای ش ناصر امانی عضو ش
گفت:»مدیریت دوره پنجم باید پاسخگوی این وضعیت مترو باشد ما 
وارث مترویی شدیم که انبارهای قطعات آن خالی و قطارهای اورهال 
ــورای پنجمی که رئیس محترمش  ــده و پرسنل ناراضی است. ش نش
مجری و مدیر عامل متروی تهران بود و شورا و دولت همسو و همفکر 
ــورا اخیرا قراردادی به  بودند.بعد از ماهها پیگیری و تذکرات اعضای ش
مبلغ۸میلیارد ریال برای تامین قطعات منعقد و اولین پارت آن هم وارد 
ــت. تامین۵۰درصد واگن و قطار از وظایف دولت هاست و بر  شده اس
ــاس توافقاتی که با دولت شده قول تامین۶۵۰واگن را داده اند.ولی  اس
هنوز پیش پرداخت را نداده اند این یعنی تا ۱۸ماه آینده خبری از واگن 

جدید نخواهد بود.«
< اولويت مردم تهران آلودگی و ترافیک

ــران هم در  ــردم ته ــور که م ــدم همانط ــن معتق ــه داد:» م وی ادام
نظرسنجی ها گفته اند اولویت اول آنها آلودگی و ترافیک است. باید مترو 
ــازی ترافیک در  بعنوان بهترین راه حل برای کاهش آلودگی و روان س
ــن اولویت توجه نکردند،ماهم  ــت قرار بگیرد، هم دوره قبل به ای اولوی
ــهردار تهران  ــاه آن را در اولویت کاری خود قرار ندادیم.ش ــن ۹م درای
ــترین وقت خود را در قرارگاه حمل ونقل صرف کند و بدون  باید بیش
ــکن  تعارف از دولت حق مردم تهران را مطالبه کند، قرارگاههای مس
ــد.تعداد جلسات  ــهردار تهران باش واجتماعی باید اولویتهای بعدی ش
ــا تعدادقرارگاه  ــران برگزار کرده راب ــهردار ته قرارگاه اجتماعی که ش
ــود که حمل ونقل وترافیک  حمل ونقل مقایسه کنید،مشخص میش
ــکات  ــت.پس از قطعات و اورهال وتامین واگن، مش اولویت نبوده اس
ــانی و کارگری هم در مترو وجود دارد که بنده  مدیریتی و نیروی انس
بعنوان مسئول کمیته تشکیات و منابع انسانی کتاب با شهردار تهران 
ــیده از دوره قبل و  ــائل به ارث رس ــس کرده ام.مجموع این مس منعک
ــرایط را به اینجا  ــت دولت ها در این مدت ش ــرد ما وعدم حمای عملک
ــانده است که دودش به چشم مردم ضعیف و کم برخوردار تهران  رس

 می رود.«

گزارش میدانی – تحلیلی آفتاب یزد 

وضعیت آشفته  مترو  تهران
 عضو شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد: اولویت زاکانی مسائل حمل و نقل عمومی نیست/ تا 18 ماه آینده وضعیت همین است!/ ما وارث این شرایط هستیم

از جمله مشکالت مترو تهران:کثیفی ایستگاه ها و واگن ها،خرابی آسانسورها و پله های برقی، تاریکی برخی واگن ها به دلیل خرابی روشنایی، نبود تهویه در اکثر واگن ها به دلیل خرابی، 
عدم نظارت بر ماسک زدن شهروندان، خرابی سیستم اعالم ایستگاه در واگن ها و...

 بازداشت 19 مرد رویا پرداز
 در مشهد 

ــوی جزئیات  ــان رض رئیس پلیس آگاهی خراس
ــریح کرد.به  ــایی یک شبکه شیادی را تش شناس
ــهد در  گزارش رکنا، کارآگاهان پلیس آگاهی مش
روزهای گذشته در پیگیری یک پرونده شیادی به 
بهانه کاریابی با ایجاد شرکت جعلی بازاریابی شبکه ای 
موفق به انهدام این باند و دستگیری نوزده عضو این 
شرکت هرمی در مشهد شدند.هر چه از مرکز توجه 
دورتر، احتمال گرفتاری کمتر. این تفکری بود که 
گردانندگان یک شرکت غیرقانونی و جعلی هرمی 
ــانده بود. آن ها از مدتی قبل با  را به بلوار توس کش
وعده کسب درآمدهای نجومی اقدام به فریب افراد 
ــور کرده و توانسته بودند تعدادی از  از سراسر کش
ــهد بکشانند.کارآگاهان پلیس  این افراد را به مش
آگاهی خراسان رضوی نیز با اقداماتی اطاعاتی به 
سرنخ هایی درباره این باند رسیده بودند و با تکمیل 
یافته هایشان متوجه شده بودند که سودجویان در 
ــمتی از بلوار توس یک واحد مسکونی را اجاره  قس
کرده و اقدامات شیادانه خود را انجام می دهند.این 
اطاعات بافاصله در اختیار مقام قضائی قرار گرفت 
و دستور تخصصی صادر شد. سرهنگ جواد شفیع 
ــتان که خود شخصا  زاده، رئیس پلیس آگاهی اس
ــت، گروهی از  ــر اجرای این عملیات نظارت داش ب
کارآگاهان را مأمور رسیدگی سریع و قاطع به این 
پرونده کرد.کارآگاهان مبارزه با جعل و کاهبرداری 
پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود با شناسایی 
محل برگزاری جلسات این شرکت هرمی، متوجه 
ــورده از مازندران،  ــوان فریب خ ــدند که ۱۹ ج ش
خوزستان، سبزوار، لرستان، زنجان، بروجرد، شیراز، 
آبادان، ماهشهر، زاهدان و همدان با وعده های توخالی 
این شیادان به مشهد آمده تا به ظاهر آموزش ببینند 
و در ادامه برای عضوگیری از میان جوانان ساده لوح به 
شهرهای خود بازگردند.با ورود قاطعانه مأموران تمام 
افراد حاضر در این ساختمان شامل نوزده نفر دستگیر 
و برای انجام تحقیقات و شناسایی گردانندگان این 
باند شرارت به مقر انتظامی منتقل شدند.سودجویان 
با تطمیع طعمه هایشان و اعام اینکه هر چه بیشتر 
سرمایه گذاری کنید سود بیشتری دریافت خواهید 
کرد، از هر فردی بین ۴۰تا ۵۰میلیون تومان دریافت 
کرده بودند. در ادامه با دستور مقام قضائی ساختمان 

محل استقرار متهمان پلمب شد.

قدرت نمایی داماد مسلح 
برای پدرزن

جوان ۲۸ ساله  برای زهر چشم گرفتن از پدرزنش 
ــهروندان انداخت.به گزارش  ــت به جان ش وحش
مشرق، چند روز قبل برخی از اهالی خیابان توس 
۷۶ وحشت زده با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و از 
ایجاد رعب و وحشت توسط جوانی مسلح خبر دادند 
ــال دریافت این گزارش، بافاصله گروهی از  به دنب
نیروهای گشت و اطاعات کانتری سپاد، عازم محل 
مذکور شدند اما فرد مسلح به درون منزل رفته بود 
بنابراین آن ها با هماهنگی و کسب مجوزهای قضائی 
وارد منزل جوان مسلح شدند و او را دستگیر کردند 
این جوان ۲۸ ساله که به مقر انتظامی هدایت شده 
بود با دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کانتری 
ــپاد( مورد بازجویی های فنی قرار گرفت. او که  س
ادعا می کرد به دلیل مصرف مشروبات الکلی حالت 
طبیعی ندارد درباره ماجرای قدرت نمایی با ساح 
ــت برای اهالی محل گفت: از  و ایجاد ترس و وحش
ــال قبل اختافاتی بین من و همسرم  حدود دو س
شروع شد که ریشه آن به دخالت های خانواده او در 
ــلح ادامه داد:  زندگی من بازمی گردد.این جوان مس
ــن زنگ زد و با من  ــح روز حادثه پدر زنم به م صب
به مشاجره پرداخت و سپس گفت االن می آیم تا 
ــاب تو را برسم! من هم قبل از آن که او بیاید  حس
ــزل او رفتم.  ــتم و به طرف من ــلحه ام را برداش اس
ــروبات الکلی مصرف کرده بودم و حالت  چون مش
طبیعی نداشتم با قدرت نمایی در محل، سروصدا 
به راه انداختم تا همسایگان متوجه رفتارشان باشند 
و قدرت مرا بدانند! در این هنگام یکی از اهالی که 
عصبانیت و خشم مرا دیده بود با ترس جلو آمد و 
با بیان این که شما االن عصبانی هستی، اسلحه مرا 
گرفت تا شلیک نکنم! وقتی آرام تر شدم او اسلحه را 
به من بازگرداند و من هم به خانه رفتم ولی طولی 
نکشید که پدرزنم آمد و به من توهین کرد. به همین 
دلیل دوباره اسلحه را مسلح کردم و از خانه بیرون 
پریدم که او با دیدن این وضعیت پا به فرار گذاشت 
ــط نیروهای  و بعد هم با تماس اهالی محل، توس
انتظامی دستگیر شدم. با معرفی این جوان مسلح 
به مراجع قضائی بررسی های پلیسی در این باره ادامه 

یافت .

 حوادث 

ناص�ر امان�ی: من معتق�دم همانطور 
که مردم تهران هم در نظرس�نجی ها 
گفته ان�د اولوی�ت اول آنه�ا آلودگی و 
ترافی�ک اس�ت. باید مترو ب�ه عنوان 

بهترین راه حل برای کاهش آلودگی و روان سازی 
ترافیک در اولویت قرار بگیرد، هم دوره قبل به 
این اولویت توجه نکردند،ماهم دراین ۹ماه آن را 
در اولویت کاری خود قرار ندادیم.شهردار تهران 
باید بیشترین وقت خود را در قرارگاه حمل ونقل 
ص�رف کند و ب�دون تعارف از دول�ت حق مردم 

تهران را مطالبه کند

 مواد مخدر 

 سن مصرف موادمخدر و دخانیات 
به دهه دوم زندگی رسید

یک کارشناس مسائل مبارزه با مصرف دخانیات، 
ــبت به اینکه سن مصرف مواد  ــدار نس ضمن هش
ــه دوم زندگی  ــور به ده مخدر و دخانیات در کش
ــی به دخانیات  ــیده و متاسفانه دسترس افراد رس
ــته شده است، دلیل آن را سرعت  راحت تر از گذش
باالی تحوالت اجتماعی دانست.به گزارش ایسنا، 
ــه نقش و جایگاه  ــاره ب ــیوایی با اش دکتر داوود ش
سازمان های مردم نهاد در کاهش مصرف دخانیات، 
اظهار کرد: اعتیاد موضوع پیچیده ای است که عوامل 
متعددی در بروز آن موثر هستند. یکی از راه های 
ــمت  ــرف دخانیات هدایت فرد به س کنترل مص
جایگزین هاست. راه دیگر آگاه سازی افراد در سنین 
ــن مصرف مواد  ــیوایی ادامه داد: س پایین است.ش
مخدر و دخانیات در کشور به دهه دوم زندگی افراد 
رسیده و متاسفانه دسترسی به دخانیات راحت تر از 
ــته شده است که دلیل آن هم سرعت باالی  گذش
ــناس مسائل  ــت.این کارش تحوالت اجتماعی اس
مبارزه با مصرف دخانیات افزود: کمپانی های بزرگی 
ــود می کنند و برای رسیدن  از عرضه دخانیات س
ــود بیشتر تاش می کنند این مواد را بیشتر  به س
توزیع و به فروش برسانند و جوامع مخالف مصرف 
ــامل دولت ها و فعاالن  ــات و مواد مخدر ش دخانی
اجتماعی باید راه هایی را برای مبارزه پیش بگیرند 
که در صدر این راه ها آگاهی بخشی قرار دارد و در 
این راستا باید همچنان و پر تکرار به بیان خطرات 
استعمال دخانیات و مواد مخدر پرداخته شود.وی در 
ادامه با بیان اینکه مسائل مختلفی دخیل است که 
افراد بتوانند خود را نسبت به گرایش مصرف مواد 
مخدر حفظ کنند و از سوی دیگر عواملی نیز وجود 
ــمت استعمال و مصرف مواد  دارد که فرد را به س
سوق می دهد، گفت: امروز فضای بیرون از خانه برای 
فرزندان می تواند ناامن باشد لذا جای امنی که باید به 
وجود بیاوریم کانون خانواده است که در یک سطح 
فرهنگی باالتر خانواده می تواند جایگاه درمانی نیز 
داشته باشد.این کارشناس مسائل مبارزه با مصرف 
دخانیات در مورد عوامل مخفی کار شدن فرزندان 
نیز اینگونه توضیح داد و افزود: اگر فضای خانواده 
فضایی نباشد که افراد نیازهای خود را مطرح کنند، 
ــمت تامین نیازها به خارج از  ــت به س ممکن اس
ــاید آن را مخفی کنند و تبعات  خانواده بروند و ش
در پی داشته باشد.شیوایی در گفت وگو با برنامه ای 
ــاره به اینکه مدرسه ارگان اجتماعی  رادیویی با اش
دوم است که باید فضای امنی داشته باشد، اظهار 
کرد: برنامه هایی که برای پیشگیری و کنترل اعام 
می شوند باید به گونه ای باشد که افراد مواد مخدر و 

دخانیات را مصرف نکنند.

 دولت

 بررسی راهکارهای 
مهار گرد و غبار در دیدار سالجقه

 با نخست وزیر سوریه
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
ــین عرنوس - نخست وزیر  محیط زیست با حس
سوریه - دیدار کرد. دو طرف درباره راهکارهای مهار 
کردن پدیده گردو غبار گفتگو کردند.به گزارش ایسنا 
علی ساجقه که در صدر هیئت ارشد کارشناسی 
ظهر روز ۹ خردادماه از بغداد وارد دمشق شده بود 
با حسین عرنوس دیدار کرد.این دیدار بافاصله پس 
از مذاکرات دوساعته ساجقه با حسین مخلوف - 
وزیر اداره محلی و محیط  زیست سوریه - صورت 
ــرف در این دیدار که با حضور مهدی  گرفت.دو ط
سبحانی - سفیر کشورمان در سوریه - برگزار شد، 
ــار کردن پدیده گردو غبار و  درباره راهکارهای مه
طرح اقدام منطقه ای جمهوری اسامی ایران برای 
ــاک گفتگو کردند. ــا طوفان های گردوخ مقابله ب
ــازمان حفاظت  ــانی س به گزارش پایگاه اطاع رس
محیط زیست سفر هیئت کارشناسی کشورمان به 
سوریه، دومین مرحله از یک سفر منطقه ای است 
چراکه کشورهای منطقه در هفته های اخیر شاهد 
طوفان های خطرناک گردوغبار بوده اند؛ پدیده ای که 
برای محیط زیست منطقه و به ویژه بخش کشاورزی 

آثار زیانباری را به دنبال دارد.

 افزایش شکایات از پزشکان با فروکش کردن کرونا

 یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور مجلس:
شناسایی ساختمان های ناایمن به تنهایی کافی نیست

ــازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش شکایات پزشکان  معاون انتظامی س
پس از کرونا، از رصد و ارجاع مداخله گران پزشکی غیرمجاز به دادسراهای 
ویژه جرائم پزشکی و روحانیت خبر داد.محمد رضا خردمند معاون انتظامی 
سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه قوانین و آیین نامه های 
نظام پزشکی از قاطعیت کافی برای اعمال برخورد با افراد متخلف عضو این 
سازمان برخوردار هستند، گفت:  این قوانین در صورت اجرا عاوه بر جنبه 
انضباطی جنبه پیشگیری نیز دارد.وی افزود: مراجع نظارتی که می بایست 
تخلفات را کشف و احصا کرده و به ما منعکس کنند به اندازه کافی به این 

اقدام نمی  پردازند. 
ــانی  ــتن امکانات و نیروی انس ــت بلکه نداش علت هم قصور و کوتاهی نیس
ــت. به طور مثال معاونت های دارویی و درمان  کافی و تجهیزات مربوطه اس
ــکی که بر طبق قانون نقش ناظر را ایفا می کنند،  ــگاه های علوم پزش دانش
ــز درمانی،  ــه همه مراک ــه بتوانند ب ــرای اینک ــی ب ــات کاف در کل از امکان
تشخیصی و داروخانه ها مراجعه کرده و گزارش های آنها را به سازمان نظام 
ــا در صورت تخلف جرائم  ــکی یا دیگر مراجع قضائی منعکس کنند ت پزش
ــگیری کنند برخوردار نیستند. ــود و از تخلفات پیش و مجازات ها صادر ش

ــان رواج دارد و برخورد  ــت اینکه برخی از تخلفات همچن ــه داد: عل او ادام
ــت را در این می دانم که این تخلفات به  ــب با آن صورت نگرفته اس مناس
ــازات می کنند منعکس  ــه اعمال مج ــده و به مراجعی ک ــف نش موقع کش
ــکی، هم دادگاه ها و مراجع قضائی و هم  ــوند. هم سازمان نظام پزش نمی ش
ــازمان تعزیرات حکومتی از اراده مناسب برای برخورد مناسب با جرائم  س
ــد: عاوه بر ضعف در امکانات و نیروی  برخوردار هستند.خردمندیادآور ش
ــگران و مراکز  ــران درمانی بدون مجوز مانند آرایش ــانی ما با مداخله گ انس

ــتی  ــتیم که در این رابطه باید معاونت های بهداش ــی هم روبه رو هس زیبای
ــرم ورود کنند. این ها در حد  ــف ج و اداره اماکن نیروی انتظامی برای کش
ــتری  ــکان فعالیت خود را انجام می دهند، اما باید امکانات و نیروی بیش ام
ــند تا بتوانند بر حجم زیادی از این مراکز نظارت داشته باشند  ــته باش داش
ــس تا با آنها  ــا مراجع قضائی منعک ــکی ی ــازمان نظام پزش  و جرم را به س

برخورد شود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز در ادامه با اشاره به اقدام سازمان 
نظام روانشناسی برای معرفی افراد بدون مجوز و روانشناسان زرد به مردم 
ــیار زیادی از مداخله گران  ــازمان نظام پزشکی هم تعداد بس اظهار کرد: س
غیرمجاز درمانی را به دادسرای جرائم پزشکی معرفی کرده است.وی افزود:  
سازمان نظام پزشکی در حال رصد اعضای خود برای پیشگیری از تبلیغات 
ــک نیستند  ــت در این میان مداخله گران غیرمجاز را که پزش غیرمجاز اس
شناسایی و آنها را به دادسرای جرائم پزشکی و یا دادسرای ویژه روحانیت 
منعکس می کنیم.خردمند تأکید کرد: هرجایی مداخله  غیرمجاز درمانی به 
سازمان نظام پزشکی گزارش شود، آن را کشف می کنیم و بافاصله برخورد 
ــتا هیچ کوتاهی انجام نمی گیرد  یا ارجاع الزم صورت می گیرد. در این راس
ــک و غیرپزشک برخورد پیشگیرانه را انجام  و با افراد متخلف در گروه پزش
ــاری از مداخله گران غیرمجاز  ــا بیان اینکه در حال حاضر آم می دهیم.او ب
ــکی  ــازمان نظام پزش ــدارد، گفت: احصاء این آمار وظیفه ذاتی س وجود ن
ــت با این حال به تمامی نظام پزشکی های سراسر کشور نامه دادیم تا  نیس
مداخله گران درمانی و پزشکی غیرمجاز را به معاونت انتظامی سازمان نظام 
پزشکی معرفی کرده تا این آمار را جمع آوری کرده و همچنین متخلفان را 

به مراجع قضائی معرفی کنیم.

ــوراها گفت: ارائه  ــور و ش ــیون امور داخلی کش یک عضو کمیس
ــاختمان های ناایمن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید  ــت س لیس
ــود تا  ــویقی در کنار اقدامات نظارتی اعمال ش ــت های تش سیاس
ــاختمان ها گام بردارند. ــاختمان ها برای ایمن سازی س مالکان س
ــنا، درباره درس هایی که  ــن آصفری در گفتگو با ایس محمد حس
ــادان آموخت، بیان کرد:  ــاختمان متروپل در آب باید از ریزش س
ــادان در وهله اول  ــاختمان متروپل در آب ــزش س ــوع ری در موض
ــایر دستگاه های نظارتی متولی  ــازمان نظام مهندسی و س باید س
ــاختمانی که بنای آن استحکام  ــخگو باشند که چگونه به س پاس

ــاخت ــت و مجوز س ــده اس ــدارد مجوز افزایش طبقات داده ش  ن
ــت؟وی تاکید کرد: باید در   ۴ طبقه به ۱۰ طبقه تغییر کرده اس
ــی برای دیگران  ــود تا درس ــن مرحله با متخلفان برخورد ش اولی
باشد.متروپل تنها ساختمان غیرمستحکم در سطح کشور نیست 
ــایی نمی توان جلوی بحران های آینده  و از نظر بنده تنها با شناس
ــاختمان  ــده که حدود ۱۳۷ س ــتی اعام ش را گرفت. امروز لیس
ــت.باید  ــتر اس ــیار بیش ناایمن داریم اما به باور بنده این رقم بس
ــویقی  ــت های تش ــتگاه های نظارتی، سیاس در کنار اقدامات دس
ــا خود مردم و  ــود ت ــهیات در نظر گرفته ش نظیر تخصیص تس

ــکونی به سمت ایمن سازی  ــاختمان های تجاری و مس مالکان س
ــاختمان ها حرکت کنند. امروز تنها پاساژ یا  و مستحکم سازی س
ــور وجود ندارد  ــطح کش ــاختمان های بلند مرتبه ناایمن در س س
بلکه حتی خیلی از ساختمان های مسکونی که در حاشیه شهرها 
ساخته شده اند، با کوچک ترین لرزش یا فشاری فروخواهد ریخت 
ــت گذاری در این  و یک بحران ایجاد می کند.باید به نحوی سیاس
ــازی  ــاختمان ها ملزم به ایمن س حوزه صورت گیرد که مالکان س
ــده و در عین حال تسهیات و امکانات  ساختمان های ناایمن ش

الزم نیز در اختیار آنان قرار داده شود.



سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بعد از دو سال 
وقفه چندی پیش در حالی به پایان رسید که قطر، میهمان 
ویژه این دوره از نمایشگاه بود. در این مجال به بررسی ادبیات 
قطر پرداخته ایم. موضوعی که پیشتر کمتر مطلبی درباره آن 

در رسانه های داخلی منتشر شده است. اگرچه جایگاه کشور قطر در حوزه شعر به دور دست های 
تاریخ بازمی گردد، با این حال رشد سایر حوزه های ادبی در این کشور بیشتر از سال ۱۹۵۰، یعنی 
همزمان با کشف نفت در قطر آغاز شده است. در دهه ۱۹۶۰، اندیشمندان ساکن در کشور قطر 
ضمن ایجاد مجاری مختلف برای انتشار آثار ادبی، به تدریج جامعه ای از مخاطبین را برای خود 
دست و پا کردند. تا اواخر قرن بیستم نویسندگان قطری توانستند با انتشار داستان های کوتاه، ادبیات 
این کشور را به بلوغی نسبی برسانند و جامعه را به تدریج برای پذیرش رمان های بلند آماده کنند. 
از جمله نویسندگان تاثیرگذار در بلوغ اولیه ادبیات قطر، می توان یوسف نیما را مثال زد. نویسنده ای 
چیره دست که با انتشار داستان های کوتاه، فرهنگ داستان خوانی را در میان جامعه عام قطر ایجاد 
کرد. از جمله داستان های کوتاه این نویسنده می توان به »دختر خلیج« و »ماقات در بیروت« اشاره 
کرد. از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۱۵، حدود ۳۹ کتاب رمان توسط نویسندگان قطری به چاپ رسید. 
نکته جالب توجه این است که ۲۰ تن از نویسندگان این ۳۹ کتاب داستانی را بانوان قطری تشکیل 
داده اند. به گزارش ایبنا، در ادامه به معرفی چند تن از نویسندگان برتر کشور قطر خواهیم پرداخت. 

< عبدالله فخرو
عبداهلل فخرو نویسنده ای جوان است که از دانشگاه قطر فارغ التحصیل شده. وی تاکنون موفق به 
نوشتن چهار جلد کتاب شده است که اسامی آن ها عبارت است از »پوشش انسان ها«، »آنچه از 

زندگی آموختم«، «امپراطور« و »اشک هایی که در تاریکی محو می شوند«. 

< عبدالعزيز المحمود
پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی از دانشگاه کارکسون، المحمود به عنوان مهندس فنی 
وارد نیروی هوایی کشور قطر شد. با این حال، طولی نکشید که او از سمت خود در نیروی هوایی 
انصراف داد و فعالیت خود را به عنوان یک نویسنده حرفه ای آغاز کرد. المحمود همچنین در طی 
فعالیت ادبی خود، کار در آژانس های خبری همچون الجزیره و العرب را نیز تجربه کرده است. وی 
در سال ۲۰۱۱، اولین رمان بلند خود را تحت عنوان »کشتی دزدان دریایی« روانه بازار کرد. این 
کتاب روایتگر داســتان گروهی از دزدان دریایی در خلیج فارس است که در تاشند به موفقیت 
تجاری دست پیدا کنند. کتاب دوم المحمود نیز با عنوان سفر دریایی مقدس، اخیرا تحت چاپ 

قرار گرفته است. 

< دالل خلیفه
دالل خلیفــه یکــی از چهره های اصلی دنیای ادبیات کشــور قطر اســت، که عاوه بر 
رمان نویســی، از سابقه موفقی در نمایشنامه نویســی و توانمندسازی بانوان نیز برخوردار 
اســت. دالل تاکنون چهار رمان به چاپ رســانده اســت که تمامی آن ها توسط ناشران 
بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند. اســامی این چهار کتاب عبارت است از »افسانه مرد 
و دریاچه«، »درختان در چمنزارهای دور«، »از دریانورد ســالخورده تا تو« و »دنیای ما 
فستیوال شب ها و روزها اســت«. دالل همراه با دیگر خواهرش به نام شعاع خلیفه، یک 
خانه تکانی اساسی در ادبیات کشور قطر به راه انداخته اند. شعاع نیز مانند خواهرش یکی 
 از نویســندگان چیره دست قطری اســت که تاکنون آثاری متعددی را به چاپ رسانده. 
از جمله این آثار می توان به »عبور به ســوی حقیقــت«، »رویاهای کهنه دریا« و »صبر 
برای سوت« اشــاره کرد. تمامی این آثار پیرامون چالش های بحث مدرنیزه شدن کشور 

قطر نوشته شده اند. 

< کلثوم جابر
با انتشــار کتاب »من و جنگل هر دو تسخیر شــده ایم« در سال ۱۹۷۸، کلثوم جابر به اولین 
نویسنده زن قطری تبدیل شد که توانسته مجموعه داستان ها کوتاه خود را به چاپ برساند. جابر 
یکی از اولین اعضای هیئت میراث فرهنگی قطر در سال ۱۹۹۸ بود و پس از آن به شکل گیری 
مجموعه Al Raya قطر کمک کرد. از جمله سایر کتاب های جابر می توان به »چهره زن عرب« 

و »چرخه زندگی در فرهنگ سنتی قطر« اشاره نمود. 

< مريم السبايی
ظهور نویسندگانی همچون مریم السبایی در قطر را می توان نتیجه بلوغ ادبیات در این کشور 
در نظر گرفت. نویسندگانی که عاوه بر نوشتن، می توانند جریان ساز باشند و حتی کارآفرینی 
کنند. از سال ۲۰۱۶ تاکنون السبایی توانسته کتاب های متعددی را برای کودکان و نوجوانان 
قطری به رشته تحریر دربیاورد. عاوه بر نویسندگی، مریم صاحب یک استارتاپ فعال در زمینه 
اســتعدادیابی به نام Q TALENT است که سالیانه نخبگان متعددی را شناسایی کرده و 

پرورش می دهد. 

< موزه المالکی
المالکی یکی از سرشناس ترین نویسندگان و روانشناسان 
قطری است. وی در سال ۱۹۹۹ به عنوان اولین کاندیدای 
زن برای برعهده گرفتن ریاســت مجمع کشورهای خلیج 
فارس معرفی شد و در سال ۲۰۰۵ یکی از کاندیدای اصلی جایزه صلح نوبل بود. وی همچنین 
روانشــناس کشور قطر است که از دانشــگاه های آمریکایی فارغ التحصیل شده. از جمله آثار 
تالیفی المالکی می توان به کتاب Promising writers اشاره کرد. این کتاب مجموعه ای از 

داستان های کوتاه و اشعاری است که توسط بانوان قطری پدید آورده شده اند. 

< ناصر العثمان
العثمان را می توان تاثیرگذارترین چهره ادبی کشور قطر در نظر گرفت. مردی که در سال ۱۹۶۵ 
اولین ایستگاه رادیویی کشور قطر را تاسیس کرد و پس از آن شرکتی را تحت عنوان »انتشار 
و چاپ خلیج فارس« احداث نمود. این شرکت بعدها به عنوان والد مجموعه هایی مانند روزنامه 
al raya معرفی شد و نکته مهم این است که شخص ناصر العثمان در سال ۱۹۷۹، سردبیری 

روزنامه al raya را برعهده داشت. یکی از معروف ترین آثار وی به نام »داستان صنعت نفت در 
قطر« درباره چگونگی پیدایش نفت در قطر و تاثیر آن بر آینده این کشور سخن می گوید. العثمان 

همچنین یکی از مشاوران مرکز آزادی رسانه ای در دوحه قطر است. 

< صافیه المريه
صافیه یکی از نویسندگان و فیلم سازان مطرح قطری-آمریکایی است که تاکنون فعالیت های 
چشمگیری را در عرصه فرهنگ و هنر قطر به انجام رسانده. از جمله این فعالیت ها می توان به 
تولید فیلم The Magical Slate ،۱ watcher و mirror cookie اشاره کرد. الزم به ذکر 

است که فیلمنامه این آثار نیز عمدتا توسط صافیه نوشته شده است. 

< زکیه مال الله
زکیه از جمله شاعران قطری است که آثارش به زبان های اردو، اسپانیایی و ترکی ترجمه 
شده است. زکیه عاوه بر این که نام خود را به عنوان یکی از برترین شعرای تاریخ ادبیات 
قطر به ثبت رسانده، پزشک داروساز نیز هست و سرپرستی اداره غذا و داروی کشور قطر 
را بــر عهده دارد. ردپای او در دنیای ادبیات قطر، با به چاپ رســاندن نه مجموعه شــعر 
مستحکم شده است و او همچنان فعالیت های ادبی خود را در دو روزنامه الوطن و الشرق 

پیگیری می کند. 

جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم سینمایی »برادران 
لیا« به کارگردانی سعید روستایی درباره وضعیت 
تقاضــای این فیلم بــرای دریافــت پروانه نمایش 
از ســازمان ســینمایی گفت: زمانی که فیلم هنوز 
آماده نبود و هنوز کارهای نهایی آن باقی مانده بود، 
به صورت خیلی اتفاقی و در حاشــیه حضور سعید 
روســتایی در جشنواره سزار، بخش هایی از فیلم از 

سوی کمپانی »والت پانچ« دیده شد و آن ها تمایل اولیه خود را برای کار بر روی این فیلم 
ابراز کردند. طبق مشــورتی که در آن مقطع داشــتیم، احساس کردیم تا زمانی که فیلم 
نهایی می شود و این کمپانی هم روی آن کار می کند، ما می توانیم پروانه نمایش را دریافت 
کنیم. وی افزود: در روند اجرایی اما مشــکاتی به وجود آمد که فیلم دیرتر از مقطعی که 
الزم بود آماده شد و در این فاصله فیلم برای حضور در جشنواره کن پذیرفته شد. به عنوان 
تهیه کننده ای که همواره برمبنای قانون حرکت کرده ام، هرگز نمی پذیرفتم که فیلم به صورت 
غیرقانونی در جشنواره ای حضور داشته باشد. به همین دلیل بافاصله از سازمان سینمایی 
درخواست جلسه برای دریافت پروانه نمایش کردیم. در همان مقطع فیلم توسط مسئوالن 

ارشاد دیده شد و در جریان فیلم قرار گرفتند. 

< فیلم با تعامل سازمان سینمايی راهی کن شد
نوروزبیگی تأکید کرد: در تمام این مراحل ســازمان سینمایی همراهی کاملی با ما داشت 
چراکه فیلم پروانه ساخت هم دریافت کرده بود و از آنجایی که موقعیت پیش آمده برای فیلم 
به واسطه پذیرش در جشنواره کن، به نوعی افتخار برای سینمای ایران بود، تصمیم گرفتیم 
با تعامل کامل فیلم را به جشنواره بفرستیم. تهیه کننده »برادران لیا« درباره نظرات اصاحی 
سازمان سینمایی برای صدور پروانه نمایش این فیلم هم توضیح داد: طبیعتاً در فرآیند صدور 
هر مجوزی، چه برای ساخت فیلمنامه و چه برای اکران، همواره ما با نظرات متفاوتی مواجه 
هستیم که دو طرف موظفیم درباره اش صحبت کنیم. هم ما باید دوستان سازمان سینمایی 
را قانع کنیم و هم دوستان ســازمان سینمایی باید ما را قانع کنند. درباره فیلم »برادران 
لیا« هم در حال حاضر در مرحله گفتگو هستیم. فیلمی که هم فیلم سازش طرفداران و 
عاقه مندان خاص خود را دارد و هم سازمان سینمایی عاقمند است که از آن حمایت کند 
تا به مرحله اکران برسد. وی افزود: اینکه در این شرایط فیلمی از جمهوری اسامی ایران 
به بخش مسابقه جشنواره فیلم کن راه پیدا کرد، اتفاق مبارکی برای کلیت سینمای ایران 
بود و در ادامه هم این فیلم برکات خود را برای سینما به همراه خواهد داشت. مگر در هر 
سال چند فیلم ایرانی داریم که بتواند چنین شأن و جایگاهی به کلیت سینمای ایران بدهد. 

< گمانه زنی درباره عدم صدور پروانه نمايش 
نوروزبیگی درباره همراهی ســازمان سینمایی در زمینه اعمال اصاحات فیلم هم توضیح 
داد: ما تا به امروز جلسات متعددی با هم داشته و کار را همراه با هم پیش برده ایم. سعید 
روســتایی، من و مسئوالن سازمان سینمایی حدود ۲۰ روز پیش و قبل از اکران فیلم در 
جشــنواره کن، تبادل نظرهایی درباره فیلم داشته ایم و خیلی از یکدیگر دور نبوده ایم. به 
نظرم شرایط فیلم از سوی هر دو طرف قابل تعامل است و در مرحله مذاکره نهایی درباره 
آن هستیم. تا به امروز هیچ مرجعی به ما اعام نکرده است که به فیلم پروانه نمایش داده 
نمی شــود و آنچه در برخی رسانه ها مطرح شــده، صرفاً گمانه زنی است. اگر قرار بر اعام 

این موضوع باشــد حتماً باید به بنده و یا ســعید روســتایی این اعام صورت بگیرد. وی 
با اشــاره به مصاحبه اخیر پخش کننده فیلم »برادران لیا« درباره برنامه ریزی برای اکران 
عمومی آن هم گفت: نمی توان به دلیل بی انضباطی احتمالی من به عنوان تهیه کننده، مردم 

را از تماشــای یک فیلم خوب محروم کرد. سازمان 
سینمایی هم چنین تفکری ندارد و فیلمی که پروانه 
ساخت برای آن صادر شده حتماً پروانه نمایش هم 
دریافــت خواهد کرد. نوروزبیگــی تصریح کرد: در 
تمام این سال ها شرایط حضور فیلم های ایرانی در 
جشنواره های خارجی به همین شکل بوده و بعد از 
پذیرش فیلم، برای دریافت پروانه نمایش آن اقدام 
می شــده اســت. در دوره جدید اعام کردند شرایط تغییر کرده و فیلم ها موظف هستند 
قبل از هر گونه حضور بین المللی، برای پروانه نمایش اقدام کنند. از آنجایی که ماجراهای 
مربوط به فیلم »برادران لیا« مربوط به دوران تغییر دولت ها بوده، امیدواریم از این مرحله 
عبور کنیم. با شناختی که از مدیران سازمان سینمایی دارم بعید می دانم با فیلمی که به 
خارج از کشور رفته و جایزه هم گرفته است چنین رفتاری داشته باشند که بخواهند کل 
فیلم را آرشیو کنند. تهیه کننده »برادران لیا« درباره اظهارنظر سعید روستایی مبنی بر تن 
ندادن به اصاحات فیلم برای اکران عمومی هم گفت: آقای روســتایی در این فیلم عاوه 
بر نویسنده و کارگردان، در کنار بنده یکی از تهیه کنندگان فیلم هم محسوب می شود و 
از موضع تهیه کنندگی چنین اظهارنظری داشته اما زمانی که به ایران بیاید حتماً پای میز 
مذاکره حاضر می شــود تا با تعامل این فیلم که سرمایه گذار خصوصی هم پای آن هست، 
به اکران برسد. مخاطبان سینما امروز منتظر تماشای این فیلم هستند و در شرایطی که 
سینما نیاز به چنین فیلم هایی دارد نباید فیلم تنبیه شود، شاید شخص جواد نوروزبیگی یا 
سعید روستایی به واسطه اشتباه، احتماالً نیاز به تنبیه فردی داشته باشند اما سینما نباید از 
این فیلم محروم شود. اگر اشتباهی در فرآیند کاری من صورت گرفته است، اشتباه فردی 
بوده و نباید به گونه ای رفتار کنیم که فیلم از سوی مردم نادیده بماند. در این زمینه هم تا 
به امروز هیچ اباغ و اعامی به ما صورت نگرفته است. سازمان سینمایی هم قائل به عدم 

نمایش فیلم نیست. 

< رفتارهای شخصی در کن ربطی به فیلم ندارد
نوروزبیگی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تذکر رئیس سازمان سینمایی 
درباره برخی رفتارهای خارج از عرف از ســوی عوامل »برادران لیا« در حاشیه حضور در 
جشنواره کن و احتمال تأثیر این حواشی بر شرایط اکران فیلم هم تأکید کرد: رفتار شخصی 
افراد ارتباطی با فیلم ندارد. این رفتارها و اظهارنظرها طبیعتاً شخصی محسوب می شود و 
به کلیت فیلم ارتباطی ندارد. نظر و عمل شخصی افراد است که خود نیز باید نسبت به آن 
پاسخگو باشند. وی با اشاره به اکران شدن فیلم هایی همچون »مجبوریم« و »عنکبوت« با 
نظر مسئوالن سینمایی فعلی ادامه داد: مدیران فعلی سازمان سینمایی با سینماگران همراه 
هستند تا سینما فعال باشد. اتفاقات بین المللی و جهانی هم برای سینمای ایران همواره 
حائزاهمیت بوده است. در جشنواره کن امسال هم دو فیلم با مجوز رسمی جمهوری اسامی 
حضور داشــته و این جای شکرگزاری دارد. امیدواریم در این شرایط »برادران لیا« بدون 
مشکل به اکران عمومی برسد. به گزارش مهر، نوروزبیگی در پایان درباره شایعه حضورش 
به عنوان تهیه کننده در مراحل مقدماتی ساخت فیلم »عنکبوت مقدس« هم ضمن تکذیب 
این خبر تأکید کرد: من در همان مقطع تهیه کننده فیلم سینمایی »عنکبوت« بودم که 
مجوز هم برای آن دریافت کرده بودیم. عوامل این فیلم تازه همان زمان می خواستند برای 

دریافت مجوز اقدام کنند و بنده هیچ گاه پای کار آن پروژه نبودم. 

* جواد نوروزبیگی: آقای روس��تایی در ای��ن فیلم عالوه بر 
نویس��نده و کارگردان، در کنار بنده یکی از تهیه کنندگان 
فیلم هم محسوب می ش��ود و از موضع تهیه کنندگی چنین 
اظهارنظری داشته اما زمانی که به ایران بیاید حتمًا پای میز 
مذاکره حاضر می شود تا با تعامل این فیلم که سرمایه گذار 
خصوصی هم پای آن هست، به اکران برسد. مخاطبان سینما 
امروز منتظر تماشای این فیلم هستند و در شرایطی که سینما 
نیاز به چنین فیلم هایی دارد نباید فیلم تنبیه ش��ود، شاید 
شخص جواد نوروزبیگی یا سعید روستایی به واسطه اشتباه، 
احتماالً نیاز به تنبیه فردی داشته باشند اما سینما نباید از این 
فیلم محروم شود. اگر اشتباهی در فرآیند کاری من صورت 
گرفته است، اشتباه فردی بوده و نباید به گونه ای رفتار کنیم 
که فیلم از سوی مردم نادیده بماند. در این زمینه هم تا به 
امروز هیچ ابالغ و اعالمی به ما صورت نگرفته است. سازمان 

سینمایی هم قائل به عدم نمایش فیلم نیست

آخرین وضعیت پروانه نمایش »برادران لیال« 
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۱۲۰۱- طالبان در ادعایی عجیب عنوان 
کرده ما با آمریکا دشمنی نداریم. )۲/۲۷(
۱۲۱۰- چــرا گاهــی شــاهد برخــی 
خشــونت ها در مدارس بین معلمین و 
دانش آموزان هستیم؟ این پدیده را باید 

با تدابیر مناسب از بین برد. )۲/۲۷(
۱۱۱۰- مجلس سنای آمریکا با تصویب 
طرح های ضد برجامی ســعی در ایجاد 
مانع در توافق هســته ای را دارد. توافق 
هرچــه زودتر انجام بگیرد بهتر اســت. 

)۲/۲۷(
هپاتیــت  شــیوع  مــورد  در   -۱۱۲۰
کــودکان نگرانی های زیادی وجود دارد. 
کارشناســان در این مورد اطاع رسانی 

کافی کنند. )۲/۲۷(
۱۱۲۵- تغییر قانون ساعت رسمی کشور 
چه مزایا یا معایبی دارد؟ پرداختن به آن 

چقدر اهمیت دارد؟ )۲/۲۷(
۱۱۳۰- گرد و خاک زیاد در ایام باعث 
تعطیل شــدن مدارس شــد. الزم است 
چند روز تعطیل کنند سامت بچه های 

مردم از همه چیز مهم تر است. )۲/۲۷(
۱۰۳۰- آیــا آمریکایی هــا هنــوز بــه 
پیشنهادات و طرح هایی که ایران به آنها 

ارائه کرده پاسخ ندادند؟)۲/۲۷(
عــادل  آقــای  کنایه هــای   -۱۰۴۱
فردوســی پور مجری ســابق برنامه ۹۰ 
به مدیر شــبکه ۳ هم جالب بود. ظاهرا 

دلخوری هایی وجود دارد. )۲/۲۷(
۱۰۵۲- رئیس جمهور سابق آمریکا ادعا 
کرده تست روانشــناختی دادم دیوانه و 
احمق نیســتم. این حرف وی خطاب به 
مخالفان او بــوده که او را احمق خطاب 

می کنند. )۲/۲۷(
می گویند  کارشناســان  برخی   -۱۱۰۲
غرب با تحریم روســیه همــه جهان را 
تنبیه می کند و این برای اقتصاد جهانی 

خوب نیست. )۲/۲۷(
۱۶۲۰- انــگار طالبــان بــا دســتگاه 
بروکراسی و اداری هم مشکل دارد چون 

۵ نهاد دولتی را منحل کرده. )۲/۲۷(
۱۶۲۵- از گفتگوهــای وزرای خارجــه 
آمریکا و قطر و نتایج آن تاکنون چیزی 

اطاع رسانی نشده. )۲/۲۷(
۱۶۳۰- وزیــر امور خارجه با ســفر به 
امارات گفته اند صحنه جدیدی در روابط 
ایران با امارات گشــوده شد. امیدواریم 
ارتباط ما با همه کشورهای منطقه بهبود 

یابد. )۲/۲۷(
اوکراین دارد  نفهمیدیــم  ۱۷۲۵- مــا 
تقویت می شود به مرزهای روسیه رسیده 
یا روسیه شــهر ماریوپول را هم اشغال 
کرده؟ خبرها ضد و نقیض است. )۲/۲۷(

۱۷۳۰- دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
با کانادا بسیار مناسب است چون سبک 
بازی کانــادا مثل تیم آمریکاســت که 

رقیب ما در جام جهانی است. )۲/۲۷(
۱۷۴۱- آیا به خاطــر آلودگی ها صاح 
اســت تعطیلی های مجــدد در برخی 

شهرها اعمال گردد؟ )۲/۲۷(
بایــد شــاهد  ۱۷۵۲- حــاال جهــان 
درگیری های روســیه و فناند باشــد؟ 
انگار اوضاع جهانی دارد به هم می ریزد. 

)۲/۲۷(
۱۹۰۱- چرا روســیه با تهدید فناند و 
سوئد در حال باز کردن یک جبهه جدید 
جنگی برای خود اســت؟ روســیه واقعا 

دارد به کجا می رود؟ )۲/۲۷(
۱۹۰۵- دولت بایدن در آمریکا با توجه 
به مشــکات جهانی که به خاطر جنگ 
اوکرایــن پیش آمده بهتر اســت هرچه 

زودتر توافق برجام را احیا کند. )۲/۲۷(
۱۹۱۰- پوتیــن ادعا می کنــد غربی ها 
دســت به خودکشــی زده اند. درحالی 
که این جنگی کــه او راه انداخته برای 

خودش یک خودکشی است. )۲/۲۷(
۰۸۰۵- طبق آمارها افزایش ۸۷ درصدی 
نرخ لبنیات باعث کاهش مصرف شدید 

مردم می شود. )۲/۲۸(
۰۸۲۰- چــرا اداره مخابــرات برای یک 
بدهی جزئی تلفن مشترک خود را بدون 
اخطار قطع می کند؟ این کارها درســت 

نیست. )۲/۲۸(
۰۸۴۱- یــک روزنامه دولتی در ادعایی 
عنــوان کــرده دنیا نصف ایــران روغن 
مصرف می کنــد. این حرف هــا توجیه 
مناســبی بــرای وضعیــت روغــن در 

کشورمان نیست. )۲/۲۸(
۱۰۱۱- چرا آمریکا هنوز پس از ســفر 
انریکه مورا به ایــران واکنش مثبتی از 

خود نشان نداده؟ )۲/۲۸(
۱۰۲۰- به دالورمــردان نیروی دریایی 
ارتش کــه با دزدان دریایــی در آبهای 
خلیج فــارس مقابله می کنند خدا قوت 
می گوییم و آرزوی ســامتی و موفقیت 

برایشان داریم. )۲/۲۸(
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من بر روی خاکستری نرم که از منقل چند افیونی تهیه شده بود، از 
مادری که بر روی چند خشت خام نشسته بود و چند زن همسایه 
زیــر بغلش را گرفته بودند تا بتواند تعادل خــود را که درد زایمان 
آزارش می داد حفظ کند، تحت نظر زن قابله ای که چادرش را به دور 
کمرش بسته بود و مرتب خواهان آب گرم بود از درون شکمی گرم 
و نــرم به دنیا آمدم. حضورم را در وادی جدید با گریه اعام نمودم. 
نمی دانم ســبب گریه ام، ماوایی بود که ترکش کرده بودم، یا ترس 
از سرزمینی که هیچگونه شناختی از آن نداشتم. خانم قابله مرا با 
آب گرمی که قبا آماده شده بود شست در حوله و پارچه ضخیمی 
که از لباسهای بااستفاده تهیه و از قبل آماده شده بود پیچید و به 
خانم مسنی از همسایگان که مورد احترام همه بود و مرتب صلوات 
می فرســتاد، داد. او پس از دعا و ثنا مرا در تشکی که در کنار اتاق 
زایمان پهن و مادرم در آن دراز کشیده بود، گذاشت. نقش میکروب 
کش و بهداشــت را سیخی که به نوک آن پیاز پوست کنده نصب 
شــده بود و به دیوار تکیه داده شــده بود، بازی می کرد. مادرم در 
موقع زایمان دوبار گریه کرد. گریه اول به خاطر درد و رنج زایمان و 
گریه دوم به خاطر من که سالم در پهلویش قرار گرفته بودم. عجب 
اینجاست با اینکه منبع هر دو اشک ها یکی است قطرات اولی تلخ 
و گزنده و دومی شیرین و دلچسب است. من نمی دانستم سرزمین 
جدید ســخت و شقاوت زاست یا گلستان رنگارنگی است که عطر 
گلهایش مشام را به خلسه می کشد. من نمی دانستم حاصل یک شب 
مستی و بی خبری یا عشق و دلدادگی ام یا نتیجه گرمابخش یک شب 
سرد زمستانم. بعدها که بزرگ شدم هر وقت این مسئله را از مادرم 
می پرسیدم، مهربانانه می خندید و با دست مرا هُل می داد، عاقبت هم 
جوابی دریافت نکردم. مادرم زن خوبی بود، خدایش بیامرزد، زیبا، 
کم توقع، بساز، صبور، شوخ طبع، بذله گو، ساده، شکرگزار و محتاط. 
احتیاطش به حدی بود که حالت ترس به خودش گرفته بود، فکر 
می کرد زندگی همین است که برایش مقدر شده ایت. دلخوشی اش 
پخت و پز و اداره امور زندگی یکنواخت، گفتگو با زنان همســایه، 

رفتن به اماکن زیارتی شــهرمان و تماشای گلهای حیاط بود. من 
با او شوخی می کردم، داستان برایش از کتاب ها می خواندم. بسیار 
دوستش داشتم و حاال غصه می خورم که وظیفه فرزندی را نسبت 
به او به طور شایسته اجرا نکردم. مادرم تا آنجا که من می دانم هرگز 
به سلمانی نرفت، هر چند وقت یکبار زنان همسایه در خانه یکی از 
همســایه ها جمع می شدند خانمی می آمد آنان را بند می انداخت، 
آرایش می کرد و از ریخت آدمیــزاد در می آورد. مادرم میز آرایش 
نداشت. در یکی از طاقچه های بزرگ خانه آینه بزرگی گذاشته بود 
و جلوی آینه چند وسیله آرایشی که کمتر از آن ها استفاده می کرد 
میز آرایشش بود. من ندیدم ناخن هایش را مانیکور کند. یکی دیگر از 
دلخوشی هایش رادیو بود که با آن اخبار ایران و چند کشور دیگر را 
می گرفت، آن دسته از اخبار را که خوشش می آمد تحسین می کرد و 
آن دسته را که خوشش نمی آمد می گفت پدر سوخته ها می خواهند 
دنیا را به آتش بکشند. مادرم سواد نداشت. بیست و چهارساعته در 
خواب و بیماری روسری سرش بود و معتقد بود عاوه بر حجاب سر 

را گرم نگه می دارد و از بیماری جلوگیری می کند. 
و اما پدرم که حاال نیســت و برایــش رحمت الهی طلب می کنم 
بالذاته مرد بدی نبود، ولی کم مهر و محبت و به قولی زیاد خانواده 
دوست نبود. بیشتر در الک خودش تخم می گذاشت. زیاد از جنس 
آدمهایی که سبب آرامش روح و دلخوشی زندگی می شوند، نبود. 
فکر می کرد همین که مخارج خانه و ســایر اقام مورد نیاز را تهیه 
می کند وظیفه اش را انجام داده. اکثر مواقع سر چیزهای بی اهمیت 
عصبانی می شد و زندگی را تاریک می کرد. انگار کبوتر زندگی اش 
در چنگال شــاهین چه کنم اسیر بود و این از محبتش می کاست. 
 درمقابل مسائل گوناگون خانه و خانواده که پیش می آمد کم طاقت و 
عصبانی می شد. وجودش در جمع خانوادگی انس و الفت و شادی 
مورد نظر را تامین نمی کرد و این مرا رنج می داد، دلم به حال مادرم 
می ســوخت. بعضی از شب ها تا ســاعت ها از شب گذشته منتظر 
می ماندیم تا بیاید باهم شــام بخوریم. آخر شب می آمد شنگول و 
منگول، هیچ احساس نمی کرد که در این مدت به ما چه گذشته. 
می نشست سیگارش را می کشید و ُغر می زد که چرا شام نخوردید. 
اما با دوســتانش چنین نبود، رفتارش گاهی چنان بود که به نظرم 
در و دیوار خانه می گفتند فرار کن. آنقدر بیهوده عصبانی می شــد 
که محبتی هم که می کرد آدم فکر می کرد مصنوعی ســت. از آن 
دســته آدمهایی بود که با اینکه آزار خاصی به کسی نمی رساند از 

در کنارش بودن فرار می کردی چون هر آن ممکن بود به ســبب 
حرکتی واکنش منفی نشان دهد. با این حال من احترامش را چه 
در کودکی و چه زمانی که بزرگ شدم نگه داشتم و هرچه می گفت 
اجرا می کردم. فقط وقتی بزرگ شده بودم یک بار به وسیله نامه نوع 
رفتار و سلوکش را برایش شرح دادم اما افاقه چندانی نکرد و تاطم 
منجاب روح عصیان زده مرا آرام نکرد. همواره دوســت داشتم از 
خانه فرار کنم، بگذریم. برویم ســر ادامه تولدم. شیرخوارگی را در 
دامن قنداق گذراندم، بخشــی از عمر را در قلک زمان با بی خبری 
ســپری کردم. کم کمک بزرگ شدم، کودک شدم، کودکی با هم 
سن و سالهایم در کوچه و خیابان در خاک گل و الی بازی هایی که 
خود ابداع و خراب می کردیم، همراه با قهر و آشتی که جالب بود و 
به قوام دوستی مان می افزود، گذشت. گهگاهی هم به مادرم کمک 
می کردم و هزاران بازی های مخصوص آن زمان. آرام آرام ولی ناگهان 
پنج ساله شدم. من را به مکتب خانه ای که توسط فردی که سجایای 
اخاقی و شخصیتش مورد تایید اهالی محل بود و در یکی از اتاقهای 
محل سکونتش دایر کرده فرستادند. کف اطاق مکتب خانه توسط 
حصیر بزرگ پوشانده شده بود و شاگردان هر کدام زیراندازی برای 
خود آورده بودند، روی حصیر پهن و جایشان معلوم بود. کتاب اول 
ابتدایی و خط و رســم به ما یاد می داد. معلم مان سیگاری بود و در 
سر کاس سیگار می کشید و ته سیگارش را در محلی که نشسته 
بود در زیر حصیر خاموش می کرد. یک روز که به مکتب رفته بودیم 
معلم مان نیامد، من رفتم چند تا از ته ســیگارها را با کبریتی که 
همانجا بود روشن کردم و چند پک زدم، حدود ده نفر دختر و پسر 
بچه شاگرد مکتب بودیم. فردا که مجددا به مکتب رفتیم، یکی از 
دخترها به معلممان گفت که من ته سیگارها را روشن و کشیده ام، 
او هم بافاصله دستور داد چوب فلک را آوردند و من را فلک کرد و به 
وسیله یکی از شاگردها که از همه بزرگتر بود چند ترکه به پای من 
زد و این اولین تنبیه و تجربه ناخوشایند خارج از خانه بود. نمی دانم 
چه اتفاقی افتاد که بعد از چند ماه مکتب خانه تعطیل شد. با این 
وصف ما بخش زیادی از کتاب اول را خوانده بودیم. بزرگ شدم، به 
مدرسه و دبیرستان رفتم، دیپلم ریاضی گرفتم. در کنکور دانشگاه 
شرکت کردم، قبول نشدم. به سربازی رفتم و پس از پایان خدمت، 
در اداره ای استخدام شــدم. آموزش نقشه برداری دیدم و مشغول 
کار شــدم. حقوق بگیر شدم، اما هیچکدام از این اتفاقات شادمانم 
نمی کرد، چون بایستی به خانه ای می رفتم که رفتار بد پدر، اگرچه 

حاال که من بزرگ شده بودم سعی میکرد محبتی هم بکند، آزارم 
می داد و روح فرار از خانه را در من به غلیان در می آورد. بگذارید از 
زمــان درس خواندم خاطره ای برایتان تعریف کنم. کاس چهار یا 
پنجم ابتدائی بودم که یکی از زنان همسایه آمد خانه ما. نامه ای از 
پسرش که سرباز بود و برایش نوشته بود آورده بود. به من می گفت 
بخوان و جواب را آنچه می گویم بنویس. گفتم من کاس پنجمم، 
هنوز سوادم آنقدر نیست که بتوانم نامه را بخوانم و جوابش را بدهم. 
گفت وا، قدیما یک سال مکتب می رفتند همه کار می کردند، به نظرم 
آن موقع زبرجد درس می دادند، حاال بعد پنج سال درس خواندن 
بلد نیستی یک نامه را بخوانی؟ با هر جان کندنی بود نامه را سر و 
دست و پا شکسته برایش خواندم و گفتم یکی از دوستانم که کاس 
ششم می باشد می آورم جواب نامه را برایت بنویسد. گفت من با اینکه 
چندین ســال از به دنیا آمدن تو می گذرد، همه کارها و چگونگی 
اعمال و مقدمات به دنیا آمدنت را یادم هست برایم تعریف کرد و من 
هم در بدو این نوشته آن ها را قلمی کردم. خب من حاال بزرگ شده 
بودم حقوق می گرفتم، بعضی از همسایه ها می گفتند مرد شدی، باید 
زن بگیری و زندگی خودت را سر و سامان بدهی. من هرگز استقبال 
نمی کردم، برعکس با داشــتن خاطرات نــه چندان خوب زندگی 
زناشویی پدرم دوست داشتم با دوستانم روزگار را بگذرانم. دوستانم 
اکثر ازخانواده هایی بودند که دغدغه معاش نداشتند و به همین دلیل 
دنبال سرگرمی و ساعت های خوش بودند. همین خواسته آن ها را به 
کارهای خاف و افیون کشاند. من هم آلوده شدم. بعد از مدتی اداره 
محل کارم از معتاد شدن من آگاه شد. با من مماشات می کردند و 
تشویق می کردند که از کار خاف دست بکشم که موفق به این کار 
 نمی شدم. عاقبت کاسه صبرشان لبریز شد. حاال یک ماه به من مهلت 
داده اند که ترک اعتیاد کنــم وگرنه اخراجم خواهند کرد. این بار، 
مصرم ترک کنم و خواهم کرد تابه قبه خوب زندگی دخیل ببندم. 
این مطالب و سرنوشــت را دوستم هادی زرشگ که در آسایشگاه 
ترک اعتیاد بســتری بود و من به ماقاتش رفته بودم برایم تعریف 
کرد و من هم آن ها را یادداشت کردم و با اجازه اش دوست دارم نشر 
شود، شاید مفید به فایده باشد و ریسمان زندگی خیلی ها رنگ آبی 
به خود بگیرد و تجربه اولین کار خاف موجب عبرت برای جلوگیری 
از خاف های بعدی شود. در موقع خداحافظی یادم هست گفت من 
خاف کردم تنبیه شدم پند نگرفتم حاال به مصیبتی گرفتار شده ام 

که خاصی از آن خیلی مشکل است.

اولین کار 
خالف

مجتبی جاللی فراهانی
نویسنده

یادداشت

نگاهی به فرهنگ و هنر در کشوری که میهمان ویژه نمایشگاه سی و سوم بود
شعر و داستان در کشور میزبان جام جهانی
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آفتاب یـزد - آریو راقب کیانی: نمایش هایی که خود را مرهون 
ــیار به جزئی نگری و مکاشفه ــم می دانند، بس ــبک کاسیسیس  س
ــات می پردازند. در اینچنین نمایش هایی که   باریک بینانه موضوع
جزئیات در تئاتر نقشی تعیین کننده را دارند چنانچه گذر زمان در 
ــبه نشده باشد،  ــتی محاس پس هر موقعیت )جزئی از کل( به درس
کلیت اثر از منظر ریتم تماتیک دچار نقصان خواهد شد. حضور یک 
قهرمان برجسته اجتماعی در نمایش های کاسیک یک ضرورت به 
حساب می آید و محوریت چنین شخصیتی باعث می گردد تسلسل 
رویداد به همراه تمپوی زمانی معنا پیدا کند. این چنین نمایش هایی 
ــعارزدگی هستند، به نحوی که پس از  ــیار مستعد پرگویی و اش بس
مدتی تماشاگر این آثار ترجیح می دهد جای چشم و گوش خود را با 
یکدیگر عوض کند. نمایش »شام آخر«، به نویسندگی و کارگردانی 
ــیکی محسوب می شود که  ــعود دلخواه از آن دست آثار کاس مس
رویکرد پست مدرن به موضوع به صلیب کشیده شدن مسیح داشته 
است و صرفا وجه و مفهوم تاریخی این رویداد را سر لوحه پرداخت 
ــت که مدلول جامعه شناسی را  ــت و سعی داشته اس قرار نداده اس
ــتر دیدنی تا  منضم به رویکرد تاریخی اش در آورد. این نمایش بیش
ــنیدنی از این منظر قابل توجه است که خرده روایت هایش را با  ش
ــت تا در ــم و ترتیب تاریخی قاعده مندی در کنار هم چیده اس  نظ
ــام آخر« مسیح با دوازده نفر حواریون   اوج گاه دراماتیک اش به »ش
دست یابد. پوشش شلوار جین و تی شرت حواریون به همراه عیسی 
ــیح دال بر آن است که نمایش نمی خواهد ذهنیت گذشته نگر  مس
داشته باشد و با ادامه دار کردن آن شکل از طراحی لباس به وضعیتی 
ــرای اعتقادات و  ــونده ب ــدرن، تاریخ مصرفی الیتناهی و تکرار ش م
رفتارهای افراد جامعه در نظر گرفته باشد. از این رو در این نمایش 
هویت شخصی نه تنها به عنوان یک شناسه مستقل برای هر کاراکتر 
ــه می توان آن را با تطویل تاریخی به مردمان هر  عمل می کند، بلک
زمانه ای تعمیم داد. چه می خواهد آن شخص یهودا باشد که در ازای 
دریافت سی سکه نقره، مسیح را به حاکمیت فروخت، چه می خواهد 
ــخص پطروس باشد که در چشم بر هم زدنی به انکار مسیح  آن ش
ــن این طراحی لباس ندای همزمانی و داللت های  روی آورد. بنابرای
ضمنی دارد که قائم به کاراکتر های حاضر در نمایش نیست و همین 
ــی )وحدت  ــه وجه وحدت کنش موضوع می خواهد که دو بعد از س
زمان - مکان( را دستکاری کند و »شام آخر« را به صورت نمایشی 
کاسیک مدرن شده بسازد. از طرفی همسان سازی ردای حواریون 

ــیح )رنگ قرمز( دال ــت رنگ ردای یهودا )رنگ آبی( با مس  و ضدی
 بر جداسازی از پیش معین شده مریدان و مرید از یکدیگر است. 

ــام آخر« با پرداخت چندین واقعه روایت  مقدمه چینی نمایش »ش
ــده تاریخی از جمله نجات دادن زنی از سنگسار )مریِم َمجَدلیه(  ش
و زنده شدن مردگان ) الزاروس ( و همچنین شستن پای حواریون 
ــه به عنوان  ــتند ک ــی به عنوان عواملی هس ــط حضرت عیس  توس
پیش داستان پیش زمینه ای، مجموعه ای را پدید می آورند تا به پیرنگ 
 داستان نمایش کمک کرده باشند. ولیکن با اینکه این شیوه گزینشی
ــخصیت پردازی مسیح به عنوان شخصیت   روایت ها تاش برای ش
ــیک را داشته اند، در ادامه نه  نیکو صفت مطابق با الگوی های کاس
ــای دراماتیک رازهای نمایش کمکی می کنند و نه گسترش  به افش
داستان را به صورت اصولی پیش می برند. این پیشا دنباله ها همانقدر 
ــخصیتی اش معرفی می کند، به  ــیح را به لحاظ درونیات ش که مس

ــال خود رها می کند.  ــی به ح ــان اندازه در میانه پردازی نمایش هم
ــمگیر و  ــا که ترکیب بندی صحنه ها با کمک نورپردازی چش از آنج
ــم نواز تاش در ایجاد و خلق  ــن های چش چیدمان افراد در میزانس
ــیون هیچگاه از ریتم  ــب را دارند، ولیکن این کمپوزیس ریتم مناس
یکنواخت اش خارج نمی شود و نمایش را به صورت خرده نمایش های 
ــیقی نقشی  ــت. هر چند که موس چند پرده ای مطول در آورده اس
ــیر ریتمی این نمایش دارد ولیکن نمایش »شام آخر«  کارآمد در س
را نمی توان به صورت یک نمایش موزیکال صرف در نظر داشت و از 
آن منظر مورد تحلیل قرار داد. زیرا که حضور موزیک در این نمایش 
نه آنچنان شخصیتی به خود می گیرد که بار روایی و داستان سرایی 
ــد و هم اینکه این نمایش با داشتن ساز و آواز  ــته باش را در پی داش
فاقد المان حرکات موزون می باشد و از همه مهمتر اینکه موسیقی 
در این نمایش به اندازه دیالوگ اهمیت ندارد و بیشتر حالت تزئینی 
به خود می گیرد. بنابراین رنگ و بوی موسیقی در این نمایش بیشتر 
به مثابه موسیقی متن نمایش و همراهی گاه و بیگاه گروه همسرایان 

با آن می باشد. 
ــای تاریخی در هر  ــر« انزجار خود را از تحریف ه ــام آخ نمایش »ش
مقطعی اعام می دارد. چه می خواهد دیده و شنیده های شخصیت 
متی باشد، چه می خواهد برداشت های ذهنی کاراکتر یوحنا از وقایع 
ــد، نمایش به نوعی از هم نوا شدن آن چیزی که در واقعیت بر  باش
مسیح گذشته است، با آن چیزی که قلم تاریخی آن را نگاشته است 
کنار می کشد. نمایش حتی به صورت تلویحی از مردمان بی وفا و نان 
به نرخ روز زمانه که در موعد مصلوب شدن رای به آزادی باراباس به 
جای مسیح می دهند، دلخور است و پیش بینی این لحظه را در اطعام 
نان شام آخر کرده است. تئاتر »شام آخر« که بسیار وابسته به فضای 
ــد، همه موقعیت های ــده در قسمت انتهایی اش می باش  طراحی ش
 نمایشی را به صورت پیش فرض زیر سایه تصلیب تعریف می نماید 
ــوس )با بازی  ــه پیاط ــن می دهد؛ خواه می خواهد جلس و میزانس
درخشان کاظم بلوچی( با کاهن اعظم معبد دوم باشد، خواه جلسه 
تفتیش عقاید مسیح باشد و یا خواه حضور آرتاتیوس )با بازی رحیم 
نوروزی(، پلیس مخفی پیاطوس برای یافتن یهودا در هر محفلی! و 
این موضوع شاید حاکی از آن باشد که بعد از تدفین هر عقیده ای، 
ــام آخری باید انتظار از گور برخاستن آن وجود داشته  بعد از هر ش
باشد و از این طریق مسعود دلخواه به شکل غیر مستقیم قصد داشته 

است که مخاطبان نمایش اش را از جلد خودشان بیرون آورد!

 نقدی بر نمایش »شام آخر« به نویسندگی و کارگردانی مسعود دلخواه

باز آمدن گرسیوزاز گور برخاسته!
 به نزد سیاوش 

ــاز       دام س ــیوز  گرس ــت  آراس ــر  ب
ــر ز راز ــری پ دلی پر ز کین و س
ــیاوش رسید       ــهر س چو نزدیک ش
ــد برگزی آوری  ــان  زب ــکر  لش ز 

ــیاوش بگوی       ــت رو با س ــدو گف ب
ــام جوی  ــاک زاده کی ن که ای پ
ــپاه       ــاه توران س ــر ش ــان و س بج
ــاه  ش کاوس  ــم  بدیهی و  ــّر  بف
ــزی ز گاه       ــر من بر نخی ــه از به ک
ــراه  ــی پذیره ب ــن آی ــه پیش م ن
که تو زان فزونی بفرهنگ و بخت      
ــت  ــاج و بتخ بت ــژاد و  ن ــّر و  بف
ــد میان       ــت بای ــر باد را بس که ه
ــان  ــگاه کی ــردن آن جای ــی ک ته
ــید       ــیاوش رس ــزد س ــتاده ن فرس
ــد ــو را بدی ــید ک ــن را ببوس زمی
ــیوز او را بگفت       ــام گرس ــو پیغ چ
سیاوش غمی گشت و اندر نهفت 
ــدار دیر       ــت بی ــه بنشس پر اندیش
ــن را بزیر ــت ای همی گفت رازیس

ــواه       ــیوز نیکخ ــه گرس ــم ک  ندان
ــدان بارگاه  ــت از من ب چه گفتس
ــهر نو       ــیوز آمد بران ش ــو گرس چ
ــو بک ــوان  ای ز  ــد  بیام ــره  پذی
ــاه       ز کار ش و  راه  از  ــیدش  بپرس
ــت و کاه  ــپاه و ز تخ ــم س ز رس
ــداد       ب ــوران  ت ــپهدار  س ــام  پی
ــاد ــت ش ــیاوش ز پیغام او گش س
ــا یاد اوی       ــخ که ب چنین داد پاس
روی  ــوالد  پ ــغ  تی از  ــم  نگردان
ــته ام       ــک برفتن کمر بس ــن این م
ــته ام  ــو پیوس ــان ت ــا عن ــان ب عن
ــن زرنگار       ــن گلش ــه روز اندری س
کار ــازیم  س ــاده  ب ز  و  ــیم  بباش
که گیتی سپنج است پر درد و رنج      
ــپنج  ــد آن را که با غم بود در س ب
ــاه       ــنید گفت خردمند ش چو بش
ــواه  کینه خ ــیوز  گرس ــد  بپیچی
ــا من براه       ــدل گفت ار ایدونک ب ب
ــاه  ــک ش ــد بنزدی ــیاوش بیای س
ــیر مردی و چندین خرد       بدین ش
ــپرد ــی بس ــر پ ــرا زی ــان م کم
ــود بی فروغ       ــخن گفتن من ش س
ــن دروغ  ــاره م ــود پیش او چ ش
ــاختن       ــاره باید کنون س ــی چ یک
ــن  انداخت ــد  ب ــراه  ب را  ــش  دل

»کاپرا کجاست؟« به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی انصاری عنوان 
ــوره است که مدتی ست فیلمبرداری  جدیدترین اثر مرکز مستند س
ــیده و به زودی آماده پخش می شود. نگاهی انتقادی  آن به پایان رس
به سیاه نمایی در آثار هنری-تصویری ایران و واکاوی جایگاه امید در 
ــینمای ایران موضوع مستند »کاپرا کجاست؟« است. این اثر قصد  س
دارد با بررسی این اندیشه سینماگران ایرانی که »سینما آینه جامعه 
است« به مسئله امید در سینمای آمریکا بپردازد. »کاپرا کجاست؟« 
همچنین نگاهی به فرانک کاپرا کارگردان ایتالیایی-آمریکایی و آثارش 

ــته است. سازندگان  به عنوان مطرح ترین کارگردان امید بخش داش
ــد. در حقیقت ــت به تجربه جدیدی در ُفرم زده ان ــتند دس  این مس

ــاز در »کاپرا کجاست؟« نقش راوی را   بر خاف دیگر آثار، مستندس
ــم مخاطب با او صحبت می کند.  ــم در چش بازی نمی کند، بلکه چش
همچنین این اثر تنها از تصاویر آرشیوی بهره نگرفته است تا تماشاگر 
ــر و نزدیک تری با آن برقرار کند. به گزارش فارس،  بتواند ارتباط بهت
ــل پایانی صداگذاری و اصاح   ــت؟« هم اکنون در مراح »کاپرا کجاس

رنگ و نور به سر می برد.

»فلسفه نوشتن« آمد
کتاب »فلسفه نوشتن« با ویراستاری جیمز دالی 
و ترجمه ماهان سیارمنش منتشر شد. این کتاب 
با عنوان کارگاه نویسندگی در ۳۶۰ صفحه و با 
ــط انتشارات دوات  قیمت ۱۰۸هزار تومان توس
معاصر منتشر شده است. این مجموعه به عنوان 
ــت که به وسیله نویسندگان  کتابی کاربردی س
معاصر و کاسیک جهان، توضیحاتی عملی و 

ذهنی را درباره هنر نویسندگی بیان می دارد. 

»زالو« آماده شد
فیلم کوتاه »زالو« به کارگردانی وحید نیکراد و 
امید مصباحی و تهیه کنندگی مهران مهدویان با 
ــد و به زودی  پایان مراحل فنی آماده نمایش ش
برای حضور در جشنواره های داخلی و خارجی 
ــد. به گزارش پانا،  درخاصه  ارسال خواهد ش
داستان »زالو« آمده؛ سارا دختر بچه ای ۸ ساله 
و نان آور خانواده است که پدرش تمام درآمد هر 
ــارا فرصت کمی دارد  روزش را از او می گیرد. س

تا در یک دو راهی سخت تصمیم  گیری کند.

»تازه وارد« در مراحل فنی 
سریال اپیزودیک »تازه وارد« به تهیه کنندگی 
محمدجواد موحد که چندی پیش تصویربرداری 
آن به پایان رسید، این روزها مراحل پس تولید 
ــاخت موسیقی  از جمله تدوین، صداگذاری، س
ــری را به صورت همزمان  و جلوه های ویژه بص
ــر می گذارد تا به زودی آماده نمایش  پشت س
ــوژه  ــا، فرزندآوری س ــزارش پان ــه گ ــود. ب  ش
ــر خانوادگی -  ــه در ژان ــت ک ــازه وارد« اس »ت
اجتماعی ساخته شده است. این اثر اپیزودیک 
ــی که در  ــات خانواده های ــن به معض همچنی

سودای بچه دار شدن هستند، می پردازد.

»گاندو ۳« در حال نگارش
ــه  ــه فرهنگی هنری اندیش مدیرعامل موسس
ــه نگارش فیلمنامه  ــهید آوینی با بیان اینک ش
ــت، گفت: قرار  ــه« در حال انجام اس »گاندو س
ــن »گاندو« را هم برای  ــت بازی و انیمیش اس
ــا تولید کنیم. به گزارش ایرنا، مهدی  نوجوان ه
نقویان در نشست خبری به سریال های تولیدی 
ــاره کرد و اظهارداشت:  امسال این موسسه اش
ــریال را برای امسال در نظر  ــاخت هشت س س
ــامل گاندو۳، ترور محرمانه، سرباز  داریم که ش
کوچک امام، شب دیجور، رویان و سپنتا است. 
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به نگارش فیلمنامه 
گاندو سه گفت: نفوذ همیشه و در همه دولت ها 
رخ می دهد و این نفوذ در یک دولت بیشتر و در 
یک دولت کمتر است. دولت سیزدهم در تهیه و 
تولید گاندو حمایت معنوی می کند و ما از دولت 

تشکر می کنیم. 

شاهنامه خوانی    کوتاه از هنر 

مفقودی
سندسـبزخودرو دنا پالس اتومات مشـکی به شـماره پالک ۵2 ایران 43۹ د 46 
وشـماره شاسـی NE۵60164 و شـماره موتور 1۵3H0060207 مفقودگردیده و 

فاقداعتباراست.

مفقودی
سـند ماشـین و نامه فک رهن خودرو سواری  سیستم لیفان تیپ 820AT رنگ 
سفید روغنی مدل 13۹7  به شماره شاسی  NAKNH462۹JB106240 وشماره 
موتور LF48۹Q1712۹0302 وشـماره انتظامی ایران ۵4  4۵6 ل 11بنام سوسـن 

اژدر به کد ملی 06006۹۵344مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عباس رافعی و بحث خودی 
و غیرخودی در سینما

ــوراهای پروانه ساخت و نمایش  ــخت گیری های ش عباس رافعی با انتقاد از س
سینمایی گفت: متاسفانه دوباره بحث خودی و غیرخودی در سینما سر باز کرده 
و فقط خودی ها می توانند هرچه می خواهند بسازند.کارگردان فیلم های »فصل 
ــرزمین من« که در دو سال گذشته به دنبال  ــی فریبا« و »آوازهای س فراموش
گرفتن مجوز اکران فیلم »غیبت موجه« بوده، در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد 
که هنوز پیگیری ها برای صدور پروانه نمایش »غیبت موجه« به نتیجه نرسیده 
ــده بود، بر فیلم اعمال شد.  در حالی که در دولت قبلی اصاحیه ای که وارد ش
رافعی توضیح داد: در دوره مدیران قبلی یک اصاحیه در شورای پروانه نمایش 
به فیلم دادند که آن را انجام دادم و مدیر وقت سازمان سینمایی و مدیر نظارت و 
ارزشیابی هم تایید کردند و گفتند باید در شورا صورتجلسه شود، اما جلسه شورا 
برگزار نشد تا به دوستان جدید شورای پروانه نمایش در دولت فعلی رسیدیم. 
آن ها فیلم را دیده اند ولی صورتجلسه ننوشته اند.او درباره اینکه چه مشکلی برای 
فیلمش عنوان شده است؟ گفت: از این فیلم تعبیرهایی سیاسی می کنند در 
حالی که داستان »غیبت موجه« در مدرسه ای در دوران کرونا می گذرد و فضای 
ایران امروز را نشان می دهد؛ یعنی فضایی که کرونا باعث شد بسیاری از زیبایی ها 
و زشتی های جامعه نمایان شود و اگرچه کمی زبان طنز هم در روایت داستان 
به کار رفته، اما فیلم دچار سوء تعبیر شده است. به گزارش ایسنا، وی با اشاره 
به اینکه پیگیر است تا با محمد خزاعی - رئیس سازمان سینمایی - گفت وگو 
کند، درباره اینکه آیا قصد ندارد فیلم جدیدی بسازد؟  بیان کرد: برخوردها خیلی 
ــال ها فیلم توقیفی به این شکل نداشتم.  ــخت گیرانه است و من در این س  س
فیلم ساختن دیگر خیلی سخت شده چون همین سخت گیری ها در شورای 
ــرمایه گذارها فرار کنند، فیلمسازان  ــاخت و نمایش باعث می شود س پروانه س

مستقل نتوانند کاری کنند و سینما فقط در دست فیلم های تجاری باشد.

کوثری و عدم استقبال مردم 
از فیلم های ورزشی

جهانگیر کوثری تهیه کننده و کارگردان سینما اظهار داشت: اگر یک فیلم سینمایی 
به طور کامل روایتگر ماجرای یک ورزشکار یا یک رقابت ورزشی باشد یا به طور 
کل نگاهی به یک ورزش داشته باشد قطعاً در ژانر سینمای ورزشی قرار می گیرد. 
این ژانر قدمت زیادی در سینما دارد و در تاریخ سینما از اولین فیلم های مستند 
فیلمبرداری از یک مسابقه بوکس بود که در ۹۲ دقیقه ضبط شده بود و بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و پس از آن ضبط اینگونه مسابقات بیشتر شد. کوثری خاطرنشان 
کرد: در درام های ورزشی سینما عاوه بر دنبال کردن یک قصه ورزشی نشانه هایی 
چون عشق، وطن پرستی و... نیز به اثر تزریق می شود که از جمله  این آثار می توان 
به فیلم »راکی« یا »مرثیه ای برای یک سنگین  وزن« اشاره کرد که هر دو اثر هم با 
محوریت ورزش بوکس ساخته شده اند چرا که بوکس به دلیل جذابیت و خشونتی 
که در خود دارد به لحاظ سینمایی هم می تواند جذابیت داشته باشد. به گزارش برنا، 
وی افزود: با این حال سینمای ورزشی را در تاریخ سینما نمی توان در جلب نظر 
مخاطب موفق دانست. پس از موفقیت فیلم »راکی« آثار ورزشی بسیاری با محوریت 
دیگر ورزش ها مثل فوتبال ساخته شدند که معموالً هیچ یک از این آثار نتوانستند 
مورد اقبال عمومی قرار بگیرند. حتی برخی فیلم ها با تزریق مضامین سیاسی هم 
نتوانستند به موفقیت چندانی برسند و فیلم »بین دو نیمه« که اثری ورزشی و 

سیاسی است هم فیلم چندان موفقی نبود.

برخورد با »فیلیمو« و »نماوا« 
ــوی ساترا قرار  ــتانه ابطال مجوز از س پلتفرم های »فیلیمو« و »نماوا« در آس
دارند. در پی انتشار بدون مجوز بعضی سریال های »فیلیمو« و »نماوا« مانند 
»یاغی«، »نوبت لیلی« و »جادوگر« در این دو پلتفرم که برخی بدون بازبینی 
ــار رسیدند، سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر  به انتش
ــعید مقیسه  ــاترا( با این دو پلتفرم برخورد می کند. س در فضای مجازی )س
رئیس ساترا در گفت وگو با رسانه ها، ضمن تایید این خبر گفت: »ابطال مجوز 
»فیلیمو« و »نماوا« هنوز قطعی نشده است.« به گزارش فارس، »فیلیمو« و 
»نماوا« پلتفرم های وی اودی که بخش اعظم بازار انتشار فیلم و سریال آناین 
ــتان ۹۸ در پی توافق با ساترا، نظارت این  را در ایران در اختیار دارند، از زمس

سازمان را پذیرفتند.

 ترخیص »جمال اجاللی« از بیمارستان 
ــعیده خلیلی پیرامون آخرین وضعیت جسمانی همسرش جمال اجالی  س
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: خوشبختانه بعد از انجام آزمایشات 
ــرم مشخص شد که وی انسداد روده پیدا نکرده است و به همین  روی همس
ــد. وی در همین راستا  ــتان مرخص ش دلیل و با روند بهبودی وی از بیمارس
ادامه داد: براساس تشخیص پزشکان دلیل وضعیت همسرم گرفتگی شدید 
ــد.  ــتان مرتفع ش ــتراحت در بیمارس معده بود که آن هم با دارودرمانی و اس
ــکر می کنم که بنا بر نظر پزشکان بیمارستان رازی وی نیازمند به  خدا را ش
عمل جراحی نبود و به همین دلیل مرخص شد. همسر جمال اجالی درباره 
ــرش به میزان گفت: خوشبختانه همسرم هم اکنون  وضعیت عمومی همس

کاما خوب شده و مشکلی ندارد. 

جلیل شعبانی و عدم موفقیت
 اکران فیلم های خارجی در کشور 

جلیل شعبانی تهیه کننده سینما اظهار داشت: موفقیت ایده اکران فیلم های خارجی 
در ایران به این نکته بستگی دارد که چه فیلم هایی را انتخاب می کنیم. باید فیلم های 
انتخاب شده به فرهنگ ما نزدیک باشند و اکران هر فیلم از هر کشور نمی تواند در 
سینمای ما نتیجه بخش باشد. شعبانی خاطرنشان کرد: مردم فیلم های خارجی را از 
اینترنت دانلود می کنند و در خانه هایشان مشاهده می کنند چرا که در سینماهای 
ما تفاوت فیلم دیدن در سالن های سینما و فیلم دیدن در خانه احساس نمی شود. 
ــه بعدی ساخته می شوند اگر در کشورهای  فیلم های خارجی که به صورت س
خارجی فروش باالیی دارند به دلیل تفاوت اکران در سینما و تلویزیون های خانگی 
است. وی افزود: قطعاً در اکران فیلم های خارجی نکته دیگر سانسور آثار است. ما 
به هر شکل مجبور به سانسور هستیم و قطعاً این اتفاق رخ می دهد و بهتر است 
فیلم هایی انتخاب شوند که نیاز چندانی به سانسورشان وجود ندارد. با این حال بعید 
می دانم اکران فیلم های خارجی اتفاق چندان مثبتی در سینمای ما رقم بزند. به 
گزارش برنا، این تهیه کننده در پایان گفت: انتخاب های ما به دلیل محدودیت های 
فرهنگی برای گزینش فیلم ها بسیار محدود است و با توجه به این مسئله و کیفیت 
ــینماهای کشورمان فکر می کنم این تصور که اتفاق خوبی با اکران  اکران در س

فیلم های خارجی در سینمای ما رخ دهد، یک تصور غلط است.

 تئاتر »شام آخر« که بسیار وابسته به فضای 
طراحی شده در قسمت انتهایی اش می باشد، 
همه موقعیت های نمایشی را به صورت پیش 
و  می نماید  تعریف  تصلیب  سایه  زیر  فرض 
جلسه  می خواهد  خواه  می دهد؛  میزانسن 
با  بلوچی(  کاظم  درخشان  بازی  )با  پیالطوس 
جلسه  خواه  باشد،  دوم  معبد  اعظم  کاهن 
حضور  خواه  یا  و  باشد  مسیح  عقاید  تفتیش 
آرتاتیوس )با بازی رحیم نوروزی(، پلیس مخفی 
محفلی! هر  در  یهودا  یافتن  برای  پیالطوس 

 »کاپرا کجاست؟« در پایان راه
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ــن از جمله آزار  آفتـاب یزد – نجمـه حمزه نیـا: درد لگ
دهنده ترین درد های سیستم اسکلتی است و می تواند اختال 
ــن معموال با لنگش  ــاد کند. درد لگ ــدی در راه رفتن ایج ج
ــمتی از آن باشد.  ــت. درد لگن می تواند در هر قس همراه اس
ــاس شوند یا در  ــن احس ــت باس این دردها می توانند در پش
قسمت خارجی آن. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگر 
ــف کرد  ــخص و کش ابتدا باید علت به وجود آورنده آن را مش
ــزد درباره علت درد  ــه اهمیت موضوع آفتاب ی ــذا با توجه ب ل
ــن در خانم ها با دکتر فاطمه نعمت اللهی، متخصص زنان،  لگ
ــوق تخصص درد و  ــه ولییان، ف ــان، نازایی و دکتر بنفش زایم
ــیروس مومن زاده، فوق تخصص درد شناسی و طب  دکتر س

درد گفتگو کرده است.
ــد: منظور از دردهای  ــر نعمت اللهی در این باره می گوی دکت
لگنی، درد زیر ناف و قسمت تحتانی شکم )از جمله اندام های 
جنسی( تا کشاله ران است که ممکن است توسط بسیاری از 
بیماری ها و شرایط مختلف ایجاد شود بنابراین دردهای لگنی 
ــزان درد، می توانند یک وضعیت طبیعی  ــته به محل و می بس

یا اورژانسی باشند. 
< درد لگن در بیشتر افراد بايد توسط يک متخصص بررسی شود

ــط یک  ــتر افراد باید توس ــرد: درد لگن در بیش ــان ک وی بی
ــابقه بیمار را می گیرد، او  ــی شود. پزشک، س متخصص بررس
ــت آزمایشاتی را برای تشخیص  را معاینه می کند و ممکن اس

علت درد لگن انجام دهد. 
این متخصص زنان، زایمان، نازایی عنوان کرد: شایع ترین علل 
ــد از تخمک گذاری، عائم  ــای لگنی در خانم ها عبارتن درده
ــارداری خارج رحمی،  ــل از قاعدگی، انقباضات قاعدگی، ب قب
ــاء در لگن، درد  ــتگاه ادراری، افتادگی اعض ــای دس عفونت ه
ــویی، کیست تخمدان، فیبروم رحم، عفونت های منتقله  زناش

جنسی وآندومتریوز.
ــار  ــود دچ ــی خ ــن دوران قاعدگ ــر بی ــرد: اگ ــراز ک  وی اب
ــوید، ممکن است زمان  ــی می ش ــنده و سوزش دردهای کش
تخمک گذاریتان باشد. هنگام تخمک گذاری، تخمدان ها یک 
تخمک را همراه با مایع و کمی خون دفع می کنند که ممکن 
ــت باعث کمی درد در شکم و لگن شود. این درد بی خطر  اس

است و با گذشت چند ساعت برطرف می شود.
ــرد: عائم پیش از قاعدگی، حالتی  دکتر نعمت اللهی ابراز ک
ــان می شود و می تواند  ــت که در آن خلق افراد دچار نوس اس
ــت، سردرد،  ــمت تحتانی پش ــکم، درد قس باعث انقباض ش
ــود. تغییرات هورمونی دلیل  ــتان ها و آکنه  ش حساسیت پس
اصلی این مشکات است. استرس، عدم انجام ورزش و برخی 

کمبودهای ویتامینی ممکن است این عایم را بدتر کند.
ــانگان  این متخصص زنان، زایمان، نازایی اضافه کرد: اگر نش
ــل از قاعدگی با کارهای روزمره تداخل ایجاد کند حتما با  قب
ــک خود صحبت کنید و بدانید که تغییر شیوه زندگی و  پزش
ــانه های این درد  ــرف برخی داروها معموال به کاهش نش مص

منجر می شود.
 وی توضیح داد: هر ماه، رحم الیه ای نو در آندومتریوم )جداره 
ــن بتواند در آن  ــوری که جنی ــازد، به ط داخلی رحم( می س
کاشته شده و رشد کند. اگر باردار نباشید، این الیه فروریخته 
و طی دوران قاعدگی از بدن دفع می شود. انقباضات قاعدگی 
وقتی رخ می دهد که رحم برای کمک به خروج خون منقبض 
ــمت تحتانی یا پشت  ــود. این انقباضات معموال در قس می ش

ایجاد می شود و یک تا ۳ روز طول می کشد. .
ــارج رحمی، یک  ــی اظهار کرد: بارداری خ ــر نعمت الله دکت
ــت که نیاز فوری به  ــکل جدی و تهدید کننده حیات اس مش
ــد که جنین جایی  ــان دارد. این حالت وقتی رخ می ده درم
ــده و رشد  ــته ش خارج از رحم مثا در لوله های رحمی کاش
ــانه ها آن شامل درد شدید لگن یا انقباض شدید  می کند. نش
ــزی از واژن، تهوع و  ــت. خونری ــک طرف اس ــا در ی مخصوص

گیجی از نشانه های دیگری است که باید فورا درمان شود.
ــریح کرد: عفونت های   این متخصص زنان، زایمان، نازایی تش
دستگاه ادراری وقتی ایجاد می شود که میکروب ها خود را به 
ــانند. عفونت ادراری ممکن است در هر  دستگاه ادراری برس
ــمتی از دستگاه ادراری از مثانه تا مجاری ادراری و حتی  قس
ــانه های این بیماری، شامل فشار به  کلیه ها را درگیر کند. نش
ــردن و تکرر ادرار  ــن، درد هنگام ادرار ک ــمت تحتانی لگ قس
ــود  زیرا در غیراین صورت  ــت. عفونت حتما باید درمان ش اس
ــدیدی به وجود آورد و حتی به  ــت مشکل های ش ممکن اس
ــاند. عایم عفونت کلیه شامل تب، تهوع،  کلیه ها آسیب برس

استفراغ و درد در یک طرف بخش تحتانی کمر است.
وی اذعان کرد: بسیاری از زنان با افزایش سن دچار پروالپس 
ــوند. این حالت زمانی رخ  یا افتادگی اعضای درون لگن می ش
می دهد که یک عضو مثل مثانه یا رحم به قسمت پایین تری 
ــت اما  ــکل جدی نیس ــئله معموال یک مش می افتد. این مس
ــایع آن شامل  ــود. عایم ش می تواند باعث ایجاد ناراحتی ش
ــمت تحتانی شکم و درد هنگام  احساس ناراحتی و پری قس

رابطه زناشویی است. 
دکتر نعمت اللهی گفت: مایعی که درون یا روی یک یا هر دو 
ــد می کند را کیست تخمدان می گویند. کیست  تخمدان رش
ــنین بین ۳۰ تا ۴۵ سال شایع است.  ــتر در س تخمدان بیش
اغلب کیست های تخمدان غیرسرطانی اند و خطرناک نیستند 
ــود. کیست های سرطانی  ــت گاهی سرطانی ش اما ممکن اس
ــال بروز می کند. احساس  ــتر در خانم های باالی ۴۰ س بیش
ــت، بی نظمی قاعدگی  ــکم، درد هنگام مقارب ــی در ش ناراحت
ــت و خونریزی بعد از  ــدید اس که گاهی همراه با خونریزی ش

یائسگی از نشانه های آن است. 
ــد بیش  ــص زنان، زایمان، نازایی توضیح داد: رش این متخص
ــت رحم در زنان در دوران باروری فیبروم نامیده  از اندازه باف
ــه ای و دیگر  ــلول های ماهیچ ــاری س ــود. در این بیم می  ش
بافت هایی که دیواره رحم را می سازند، غده های غیرسرطانی 
ــن بیماری  ــازند. ای ــم و پیرامون آن می س ــواره رح درون دی
ــود. به نظر می رسد فیبروز رحمی به  می تواند باعث نازایی ش
ــا ترکیبی از همه اینها  ــل ژنتیکی، هورمونی، محیطی ی دالی
باشد. نشانه های این بیماری ممکن است شامل قاعدگی های 
سنگین و دردناک یا خونریزی بین دوره های ماهانه، احساس 

پری در پایین شکم، ادرار زیاد است.
ــه بیماری های  ــما در معرض ابتا ب ــد: اگر ش  وی متذکر ش
منتقله جنسی هستید، باید در فواصلی از نظر این بیماری ها 
ــوید زیرا ممکن است برخی از این بیماری ها حتی  بررسی ش
ــما را مبتا کنند. سوزش و خارش در  بدون هیچ عامتی ش
ناحیه تناسلی، خارج شدن ترشحات از پیشابراه یا واژن، زخم 
ــلی  ــلی، دهان یا مقعد، زگیل در ناحیه تناس ــه تناس در ناحی

ــس توده در ناحیه  یا مقعد، لم
ــوی بد  ــا مقعد و ب ــلی ی تناس
ــلی، از  ــه تناس ــن ناحی و متعف
ــا  بیماری ه ــن  ای ــانه های  نش

هستند.
ــراز کرد:  ــر نعمت اللهی اب دکت
اندومتریوز اختالی  است که  در 
آن  بافت  مشابه  پوشش  داخلی  
ــم  در نقاطی  غیرمعمول  در  رح
ــکم  ظاهر  ــی  ش ــمت  پایین قس
ــت   ــود. این  بافت  ممکن  اس ش
ــت   پش تخمدان ،  ــطح   س روی  
ــره  لگنی ، روی   ــم  و در حف رح
ــدرت در  ــه ن ــواره  روده و ب دی
نقاطی  دورتر به  وجود آید. این  
اختال  می تواند در هر سنی  از 
بلوغ  تا یائسگی  رخ  دهد اما در 
سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی  بیشتر 

دیده  می شود.
ــان، زایمان،  ــن متخصص زن ای
ــی   لگن درد  ــت:  گف ــی  نازای
ــادت  ماهانه ،  فزاینده  هنگام  ع
ــویی،  ــگام  رابطه زناش درد هن
لکه بینی  قبل  از عادت  ماهانه ، 
ــون  در ادرار یا  گاهی  وجود خ
مدفوع ، کمردرد و درد همراه  با 
انقباضات  روده ای  از نشانه های 
ــت و به تاخیر  ــوز اس اندومتری
ــابقه   ــارداری و س ــن ب انداخت
خانوادگی  اندومتریوز از عوامل 

خطرساز آن هستند.
<درد لگ��ن در زن��ان به داليل 

مختلف به وجود آيد
ــر ولییان در  در ادامه نیز دکت
درد  کرد:  ــان  خاطرنش اینباره 

ــودگی  لگن در زنان به دالیل مختلف به وجود آید. مثًا فرس
ــاس باال رفتن سن، استفاده بیش از حد از لگن و موارد  بر اس
ــه می توانند عامل بروز  ــتند ک دیگرکه همگی از دالیلی هس
ــی از عوامل  ــه در این میان برخ ــوند البت ــکلی ش چنین مش
ــتند و معموالً ریشه یابی دردهای بخش لگن به  شایع تر هس

خصوص در زنان به یکی از این مسائل ختم می شود.
ــه درد لگن در  ــتن علت و ریش ــار کرد: اهمیت دانس وی اظه
ــما از عامل درد لگن تان اطاع داشته  این است که وقتی ش
ــود وضعیت تان  ــد اقداماتی که به بهب ــید، بهتر می توانی باش

کمک می کنند، را انجام دهید و به خودتان کمک کنید.
ــورد درد های مفصلی  ــوق تخصص درد ادامه داد: در م این ف
ــر گذار، اضافه  ــوالً یکی از عوامل مهم و اث ــتخوانی معم و اس
ــتر افرادی که به  ــت که رد پای آن را در بیش وزن و چاقی اس
ــوان پیدا کرد. در نتیجه  ــوند، می ت این بیماری ها دچار می ش
ــر کنترل و کاهش وزن هم  ــر اضافه وزن دارید باید به فک اگ
باشید که اثر آن در کاهش درد و بهبود سریع تر، کامًا قابل 

مشاهده خواهد بود.
ــت مثل  ــوان کرد: باید بگوییم که دردهای لگن، درس وی عن
بیشتر درد های مفصلی و استخوانی، در زنان بیشتر از مردان 
ــئله کار را سخت تر هم می کند  ــایع است. البته همین مس ش
ــوند و  ــرا که در زنان عوامل مختلفی باعث درد لگن می ش چ
ــخیص عامل درد به نسبت پیچیده تر می شود. وقتی درد  تش
ریشه یابی شد، می توان درمان قدم به قدم آن را شروع کرد.
دکتر ولییان توضیح داد: جهت تشخیص درد لگن باید گفت 
ــاس درد  ــن احس که وقتی در بخش های تحتانی کمر و باس
می کنید، باید به پزشک مراجعه کنید. این اولین کاری است 
ــخیص با دکتری  که باید انجام دهید و در واقع اصل کار تش
ــت که به آن مراجعه می کنید. البته هر چه اطاعات تان  اس
ــبت به بیماری های مفصلی و به خصوص درد های اطراف  نس
ــد، بهتر می توانید منشاء واقعی درد  ــن و لگن بیشتر باش باس
ــخیص قطعی و دقیق کار  را حدس بزنید ولی به هر حال تش

پزشک است. 
این فوق تخصص درد افزود: ممکن است یک فرد با اطاعات 
ــاس درد می کند ولی  ــکی بگوید در لگن احس معمولی پزش
ــخیص دهد که این درد در واقع مربوط به بخش  پزشک تش
داخلی ران، بخش باالیی باسن یا حتی درد تحتانی کمر است 

و این درد ها هر کدام با دیگری به کلی متفاوت است.
ــخیص  ــرد: برای آن که بتوانید درد لگن را تش ــرح ک وی مط
دهید باید با نشانه های آن بیشتر آشنا شوید. درد لگن معموالً 
در بخش خارجی لگن و دقیقاً روی نوک مفصل لگن احساس 
ــود. در این موارد درد مربوط به خود مفصل لگن است.  می ش
ــکات  ــود و مش هر چند که همه چیز به این جا ختم نمی ش

مختلفی است که می تواند با درد لگن اشتباه گرفته شود.
ــا بیماری که از درد  ــریح کرد: در مواجهه ب دکتر ولییان تش
لگن خود شکایت می کند باید چندین مسئله مورد توجه قرار 
داده شود. اولین مسئله سن و سال است که عامل فرسودگی 
ــئله دیگری  ــود. مس کلی بافت ها و در نتیجه درد لگن می ش
ــزان فعالیت و همچنین  ــرار گیرد، می ــه باید مورد توجه ق ک
آمادگی جسمانی فرد است. مثًا اگر یک فرد زیر ۲۰ سال که 
ــی مثل دو و میدانی انجام می دهد دچار درد لگن شده  ورزش
ــد، وضعیت و علت بیماری و در نتیجه روش درمان کامًا  باش
متفاوت از یک فرد باالی ۸۰ سال و با فعالیت کم خواهد بود. 
ــکل  ــر مورد احتماالت اصلی که باعث ایجاد مش یعنی در ه

شده اند، متفاوت خواهد بود.
ــور کلی می توان  ــص درد تصریح کرد: به ط ــوق تخص این ف
ــاری مربوط به ابتای زنان به  ــایع از نظر آم گفت که علل ش
ــتن لگن، التهاب تاندون و  درد لگن عبارتند از آرتروز، شکس
ــاختار های مختلف،  التهاب بورس، بیرون زدگی بافت ها و س

درد سیاتیک.
وی مطرح کرد: درد مزمنی که زنان در قسمت لگن احساس 
ــود. به  ــیاری از مواقع مربوط به آرتروز می ش می کنند در بس
طور کلی باید گفت که انسان با افزایش سن دچار فرسودگی 
بافت ها می شود و این مسئله در مورد استخوان ها و بافت های 
ــه ای مثل آرتروز  ــد که می تواند نتیج ــن هم اتفاق می افت لگ

داشته باشد.
ــن از نوع توپی )یا گوی و  ــر ولییان ادامه داد: مفصل لگ دکت
ــه( است. در این نوع مفاصل، سر استخوان که به صورت  کاس

ــت در حفره  ــکل اس کروی ش
ــکل کاسه  ــتخوانی که به ش اس
ــرد و در آن  ــت قرار می گی اس
می چرخد.  ــف  مختل به جهات 
ــل  مفص در  ــی  زمان ــروز  آرت
ــود که استخوان ها  ایجاد می ش
ــار  دچ ــل  مفص ــای  بافت ه و 
ــوند و نتوانند کار  ــایش ش فرس
خود را به درستی انجام دهند. 
ــه در این حالت تجربه  دردی ک
ــود، در بخش جلوی ران  می ش
یا کشاله ران اتفاق می افتد که 
به دلیل سفتی، خشکی و تورم 

مفصل است.
ــتن  ــرد: شکس ــان ک  وی اذع
ــن در میان زنان  ــتخوان لگ اس
ــایع است. به  ــیار ش مسن بس
ــان معموالً در  ــوص که زن خص
سنین باال دچار پوکی استخوان 
ــما از این مشاهده  می شوند. ش
ــانه ها می توانید متوجه  این نش
ــتگی  ــه دچار شکس ــوید ک ش
ــده اید. اگر هنگامی که  لگن ش
ــتقیم ایستاده اید،  صاف و مس
ــمی را بلند  یا هنگامی که جس
می کنید یا می خواهید از حالت 
خمیده به حالت ایستاده تغییر 
ــاس  حالت دهید، در لگن احس
ــار  ــاالً دچ ــد، احتم درد کردی

شکستگی لگن شده اید. 
ــص درد افزود:  ــن فوق تخص ای
ــتگی در یک سمت  اگر شکس
ــد، پای  از لگن اتفاق افتاده باش
ــمت  ــمت کمی به س همان س
ــود. این  ــارج متمایل می ش خ
ــاص اهمیت  ــانه به طور خ نش
ــت می تواند به این  ــک دارد زیرا این عام ــادی برای پزش زی
ــما به احتمال زیاد از شکستگی  ــد که درد لگن ش معنی باش
استخوان لگن است. وی عنوان کرد: در لگن بافت های زیادی 
ــا، عصب ها، ــدون ها، رباط ه ــن میان تان ــود دارد. در ای  وج

ــود دارند که  ــا و... وج ــات، بورس ه ــای خونی، عض   رگ ه
ــود باعث یک نوع  ــر کدام از آنها به نوع خ ــیب دیدگی ه آس
ــال دادن عضات به  ــود. تاندون ها وظیفه اتص ــکل می ش مش
ــن تاندون ها بیش از  ــر عهده دارند. اگر از ای ــتخوان ها را ب اس
حد استفاده شود یا اینکه دائماً در شرایط نامناسب قرار داده 

شوند، نتیجه التهاب تاندون خواهد بود. 
دکترولییان اضافه کرد: انجام فعالیت هایی که فشار زیادی به 
تاندون ها وارد می کنند یا وارد شدن ضربه به راحتی می تواند 
ــایع درد های  ــود. یکی از عوامل ش باعث التهاب این بافت ش
لگن همین التهاب تاندون است که به خصوص در ورزشکاران 

)مثل دوندگان( دیده می شود.
این فوق تخصص درد تشریح کرد: البته همیشه تاندون ها به 
طور مستقیم دچار التهاب نمی شوند. مثًا یکی از علل شایع 
ــت.  ــندرم باند ایلیوتیبیال اس التهاب های تاندونی در لگن، س
شیوع این بیماری در دوندگان آن قدر زیاد است که به آن نام 
ــندرم زانوی دوندگان« داده اند. علت این نامگذاری این  »س
است که یکی از علل اصلی وقوع این سندرم )که باعث درد در 
زانو می شود( التهاب باند ایلیوتیبیال می باشد. باند ایلیوتیبیال 
ــمت خارجی ران و  ــت که در قس یک بافت فیبری ضخیم اس
لگن قرار گرفته است. این باند از مفصل لگن شروع می شود و 
ــتخوان ساق پا ادامه پیدا می کند. عملکرد نامناسب باند  تا اس
ــت( باعث  ایلیوتیبیال )که کارش ثبات دادن به زانو و لگن اس

التهاب تاندون های لگن شود.
ــایع بروز درد در لگن  ــت: یکی دیگر از دالیل ش وی ابراز داش
در زنان مربوط به التهاب بورس است. بورس ها کیسه های پر 
از مایع و البته انعطاف پذیر هستند که در اطراف مفاصل قرار 
دارند. بورس ها دقیقاً مثل بالش هستند و کارشان نرم و روان 
کردن حرکت استخوان ها است. اگر به هر دلیل بورس ملتهب 
ــخت و  ــود، درد مفصلی اتفاق می افتد و حرکت مفصل س ش

دردناک خواهد شد.
ــد: ممکن است بافت های اطراف لگن  دکتر ولییان متذکر ش
ــوند. فتق  دچار بیرون زدگی و در نتیجه درد در آن ناحیه ش
ــتند.  رانی و فتق اینگوینال یا مغبنی( از جمله این موارد هس
ــا از باالی  ــه بیرون زدگی بافت ها و احش ــق رانی مربوط ب فت
ــاله ران است. فتق مغبنی هم زمانی اتفاق  ران و نزدیک کش
می افتد که بخشی از بافت روده تحت فشار از بخشی از دیواره 
ــت یا دچار پارگی شده است، بیرون  شکمی که ضعیف تر اس
ــش جلوی لگن درد  ــر دوی این موارد، در بخ ــد. در ه می زن

احساس می شود.
ــر از موارد مربوط به  ــوق تخصص درد گفت: یکی دیگ این ف
بیرون زدگی بافت ها، اندومتریوز است. اندومتریوز به حالتی 
گفته می شود که غدد آندومتریال و استرومای رحم در بیرون 
ــد می کند. این مشکل بیشتر در  از آندومتر و عضله رحم رش
ــدید در  لگن اتفاق می افتد. اندومتریوز می تواند باعث درد ش
ــتر مواقع با درد های لگن اشتباه گرفته  لگن شود که در بیش
ــود. در اندومتریوز، عاوه بر درد لگن، در قسمت پشت  می ش
ــتون فقرات و اطراف لگن و باسن هم درد احساس  کمر و س

می شود.
ــیاتیک هم در نوع خود می تواند یکی از  وی ادامه داد: درد س
عوامل درد های لگنی باشد. درد سیاتیک زمانی اتفاق می افتد 
که عصب سیاتیک تحت فشار قرار گرفته باشد. درد سیاتیک 
ــمت باال و چپ یا راست لگن احساس می شود. یکی از  در س
ــانه های این درد این است که ابتدا درد در قسمت تحتانی  نش
ــمت لگن و پاها کشیده  ــود و بعد به س ــاس می ش کمر احس

می شود.
دکتر ولییان توضیح داد: روش درمان درد لگن کاما بستگی 
به تشخیص عامل درد لگن دارد. معموال دردهایی که به علت 
فرسودگی مفاصل و استخوان ها یا به علت ضربات یا استفاده 
بیش از حد از مفصل به وجود آمده اند، با گرم کردن مفصل، 
استراحت و استفاده از روش های کاهش التهاب مثل مصرف 

دارو، بهتر می شود.
ــیب  ــن فوق تخصص درد اضافه کرد: برای جلوگیری از آس ای
ــه کمر و لگن در  ــر فعالیت فیزیکی ک ــدد باید قبل از ه مج

ــود، مفصل را گرم کرد. قبل از ورزش کردن  آن درگیر می ش
ــی و کششی انجام داد. به عاوه استفاده از  باید حرکات نرمش
ــکاران  ــب )به خصوص کفش ها( برای ورزش لباس های مناس
ــگیری از آسیب دیدگی مجدد و وخیم تر  تأثیر زیادی در پیش

شدن وضعیت لگن، دارد.
ــک قاعده کلی می توان گفت که  ــان کرد: به عنوان ی وی اذع
ــث افزایش درد لگن  ــرکات و ورزش هایی که باع ــام ح از انج
ــا می توانند به  ــرد. این فعالیت ه ــوند باید خودداری ک می ش
خاطر سنگین بودن یا به خاطر استفاده مکرر از مفصل، مضر 
ــوند. به عاوه با پزشک باید در مورد مشکلی که  محسوب ش
دارید صحبت کنید تا حالت صحیح انجام آن فعالیت ها را به 
ــکل در  ــما آموزش دهد یا راه حل های دیگر برای رفع مش ش

نظر گرفته شود.
دکتر ولییان گفت: در مواردی که درد لگن ناشی از شکستگی 
ــت، احتماالً انجام  ــی بافت ها و... اس ــتخوان یا بیرون زدگ اس
ــت. اگر با انجام روش های پیشگیرانه و  عمل جراحی الزم اس
ــک انجام می شود به نتیجه  کمتر تهاجمی که تحت نظر پزش
ــک در  ــیدید، باید حتماً نتایج را به او گزارش کنید. پزش نرس
ــتورالعمل هایی که به شما  ــی نتایج عمل به دس واقع با بررس
ــه یابی کند و راه حل  می دهد می تواند علت درد لگن را ریش

مناسب برای درمان آن پیدا کند.
<شکستگی لگن در زنان مسن شايع است

ــت: هنگامی  در ادامه نیز دکتر مومن زاده در اینباره ابراز داش
ــوید، ابتدا باید مطمئن شوید که این  که دچار درد لگن می ش
ــیمنگاه است، زیرا ممکن است افراد  درد مربوط به ناحیه نش
ــمت تحتانی  ــاله ران و درد در قس این درد را با درد ران، کش

کمر اشتباه بگیرند.
ــن در زنان،  ــایع ترین علت درد مزمن لگ ــان کرد: ش  وی بی
آرتریت به ویژه استئوآرتریت است که نوعی بیماری مفصلی 
ــایش  ــه تدریج دچار فرس ــاری، مفصل ب ــت. در این بیم اس
ــفتی یا ورم  ــود. در اغلب موارد، درد آرتریت به علت س می ش

مفصل لگن، در قسمت جلو و یا کشاله ران حس می شود.
ــت:  ــب درد ابراز داش ــی و ط ــن فوق تخصص دردشناس  ای
شکستگی لگن در زنان مسن شایع است، به ویژه در مبتایان 
به پوکی استخوان. عائم شکستگی لگن شامل احساس درد 

هنگام راست کردن بدن، بلند کردن پا و یا ایستادن است.
ــاله ران یا فتق مغبنی )باالی کشاله   وی ادامه داد: فتق کش
ران( نیز می تواند باعث درد لگن در زنان شود. زنان باردار به 
ــکم وارد می شود، بیشتر دچار  ــاری که به دیواره ش علت فش

فتق مغبنی می شوند.
ــیاری از تاندون های اطراف  ــر مومن زاده مطرح کرد: بس دکت
ــد. این تاندون ها  ــه مفصل متصل می کنن ــن، عضات را ب لگ
ــانی دچار التهاب  ــنگین به آس ــر ورزش و یا فعالیت س در اث
ــایع ترین علل تاندونیت )التهاب تاندون(  می شوند. یکی از ش
ــندرم بند ایلیوتیبیال  در مفصل لگن به ویژه در دوندگان، س
ــت. این بند بافت ضخیمی است که از قسمت لگن به زانو  اس

مرتبط است.
ــب درد ابرازکرد: علت  ــی و ط ــوق تخصص دردشناس این ف
ــاب بورس(  ــیت )الته ــر درد لگن در زنان، بورس ــایع دیگ ش
ــه های مملو از مایعات است که  است. بورسیت، التهاب کیس
ــتخوانی لگن محافظت می کنند. این کیسه ها  ــمت اس از قس
همانند تاندون ها در اثر استفاده بیش از حد یا ناراحتی، دچار 

التهاب شده و باعث درد هنگام حرکت لگن می شوند.
ــتون فقرات را می توان در  ــرح کرد که درد کمر و س  وی مط
ــیمنگاه حس کرد. سیاتیک نیز در قسمت  قسمت لگن و نش

پشت لگن، درد ایجاد می کند. 
ــن دوران قاعدگی  ــر بی ــرد: اگ ــن زاده عنوان ک ــر موم دکت
ــت زمان  ــوید، ممکن اس ــی می ش خود دچار دردهای سوزش
ــد. هنگام تخمک گذاری، تخمدان ها  تخمک گذاری تان باش
ــا مایع و کمی خون دفع می کنند که  یک تخمک را همراه ب
ــت باعث کمی درد در شکم شود. این درد بی خطر  ممکن اس

است و طی چند ساعت برطرف می شود.
این فوق تخصص دردشناسی و طب درد می گوید: نشانگان یا 
ــندرم قبل از قاعدگی، حالتی است که در آن خلق خانم ها  س
ــکم، درد  ــود و می تواند باعث انقباض ش ــان می ش دچار نوس
ــیت پستان ها و آکنه  ــمت تحتانی پشت، سردرد، حساس قس
ــت.  ــکات اس ــود. تغییرات هورمونی دلیل اصلی این مش ش
ــای ویتامینی  ــام ورزش و برخی کمبوده ــترس، عدم انج اس

ممکن است این عایم را بدتر کند. 
ــتگاه ادراری وقتی ایجاد  ــت: عفونت های دس ــراز داش  وی اب
ــتگاه ادراری برسانند.  ــود که میکروب ها خود را به دس می ش
ــمتی از دستگاه ادراری  ــت هر قس عفونت ادراری ممکن اس
ــا را درگیر کند.  ــاری ادراری و حتی کلیه ه ــا مج ــه ت از مثان
ــار به قسمت تحتانی لگن،  ــانه های این بیماری شامل فش نش

درد هنگام ادرار کردن و تکرر ادرار است.
ــش از اندازه بافت رحم  ــد بی  دکتر مومن زاده بیان کرد: رش
ــود. در این  ــروم نامیده می ش ــاروری، فیب ــان در دوران ب زن
ــلول های ماهیچه ای و دیگر بافت هایی که دیواره  بیماری، س
ــازند، توده های های خوش خیم )غیرسرطانی(  رحم را می س
ــانه های این  ــازند. نش درون دیواره رحم و پیرامون آن می س
ــنگین و دردناک یا خونریزی  ــامل قاعدگی های س بیماری ش
بین دوره های ماهانه، احساس پری در پایین شکم، ادرار زیاد 

و درد هنگام نزدیکی زناشویی است.
ــت که در آن  ــان کرد:  آندومتریوز اختالی اس وی خاطرنش
ــی غیرعادی در  ــش داخلی رحم در نقاط ــابه پوش بافتی مش
ــود. درد لگنی فزاینده هنگام  ــمت پایینی شکم ظاهر ش قس
ــویی، لکه بینی قبل از  ــادت ماهانه، درد هنگام رابطه زناش ع
عادت ماهانه، گاهی وجود خون در ادرار یا مدفوع، کمردرد و 

درد همراه با انقباضات روده ای از نشانه های آن است. 
ــابقه پوکی استخوان  دکتر مومن زاده: توصیه کرد: اما اگر س
ــاس درد در ناحیه لگن  ــه خورده اید و احس ــد و یا ضرب داری
ــتقیم روی لگن  ــار مس ــردن آن و فش ــم ک ــد، از خ می کنی
ــمتی که درد می کند، نخوابید و از  خودداری کنید و روی قس
نشستن به مدت طوالنی بپرهیزید اما اگر مدتی است که درد 
ــما را آزار می دهد توصیه می شود در  مزمن در ناحیه لگن ش
ــتید، برای کاهش وزن اقدام  صورتی که دچار اضافه وزن هس
کنید.این فوق تخصص دردشناسی و طب درد در پایان گفت: 
ــاس درد می کنید و یا  اگر به علت حادثه در ناحیه لگن احس
مفصل لگن بدشکل شده است، توان حرکت دادن پا و لگن را 
ندارید و نمی توانید سنگینی بدن را تحمل کنید و درد شدید 
ــاس می کنید، حتما به پزشک  و ورم زیاد در ناحیه لگن احس

متخصص مراجعه کنید.

 آفتاب یزد بررسی کرد 

علت درد لگن در خانم ها چیست؟ 
 مکمل پروتئین به کنترل

 دیابت نوع۲ کمک می کند
نتایج یک مطالعه نشان داده است که نوشیدن 
مقدار کمی پروتئین قبل از غذا به افراد مبتا به 
دیابت نوع ۲ کمک می کند تا قند خون خود را 
ــزارش مهر، در یک مطالعه،  کنترل کنند. به گ
افراد مبتا به دیابت نوع ۲ قبل از غذا نوشیدنی 
تهیه شده حاوی دوز پایین پروتئین وی مصرف 
کردند. آنها به مدت یک هفته تحت نظر بودند.
ــه فواید بالقوه پروتئین وی، همان  برای مقایس
ــرکت کنندگان یک هفته همان نوشیدنی را  ش
ــا نتایج را با یکدیگر  ــیدند ت بدون پروتئین نوش
ــداوم گلوکز  ــج پایش م ــری کنند.نتای اندازه گی
ــان داد که هنگام مصرف مکمل وی قبل از  نش
ــیار بهتر کنترل می شود.  غذا، سطح گلوکز بس
ــط، آنها در مقایسه با هفته بدون  به طور متوس
ــطح قند خون  ــاعت در روز س ــن، دو س پروتئی
طبیعی داشتند. عاوه بر این، سطح گلوکز خون 
ــه با  روزانه آنها ۰.۶ میلی مول در لیتر در مقایس
زمانی که مکمل را بدون هیچ پروتئینی مصرف 
می کردند کمتر بود.دکتر »دانیل وست«، محقق 
ــت: ما معتقدیم پروتئین  اصلی این تحقیق گف
ــورت عمل می کند، اول، با کاهش  وی به دو ص
ــتم گوارشی و دوم، با  سرعت عبور غذا از سیس
ــدادی از هورمون های مهم که مانع  تحریک تع
از باال رفتن قند خون می شوند. در این مطالعه، 
ــیدنی  ــرد مبتا به دیابت نوع ۲ یک نوش ۱۸ ف
ــی لیتری  ــات ۱۰۰ میل ــک - در یک ش کوچ
ــن ۱۰ دقیقه قبل از  ــاوی ۱۵ گرم پروتئی - ح
صبحانه، ناهار و شام در طول هفت روز مصرف 
کردند و داروهای دیابت تجویز شده خود را ادامه 
دادند. پایش مداوم گلوکز به طور خودکار سطوح 
گلوکز خون را در طول هفته ردیابی می کرد.این 
ــد دارد پروتئین های جایگزین را مانند  تیم قص
ــه از منابع گیاهی مانند نخود،  پروتئین هایی ک
ــی  ــت می آیند بررس ــیب زمینی بدس قارچ و س

نمایند.

سقط  جنین چه عوارضی دارد؟
ــس انجمن زنان و زایمان ایران در دومین  رئی
ــن متخصصین زنان  کنگره بین المللی انجم
ــت: محورهای علمی این  ــان ایران گف و زایم
ــتاوردهای علمی  کنگره آخرین یافته ها و دس
حوزه بیماری های زنان و مسئله زایمان است.
ــه درباره انجام  ــودابه کاظمی در ادام دکتر س
سقط های غیر قانونی هشدار داد و گفت: زنانی 
که سقط غیرقانونی انجام می دهند نه تنها از 
لحاظ روحی دچار آسیب های فراوان می شوند 
بلکه مشکات جسمانی نیز برای آنها به همراه 
دارد.وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه سقط 
ــک و در اماکن غیر  قانونی بدون حمایت پزش
ــتی انجام می شود لذا مشکات عفونی  بهداش
فراوانی برای زنان به همراه دارد و به دلیل باقی 
ماندن بقایای که باید از بدن مادر خارج شود 
ــتان صورت خواهد  مجدداً مراجعه به بیمارس
ــت. وی  گرفت و اصوالً نیاز به انجام کورتاژ اس
گفت: ناباروری، پارگی رحم و آسیب به احشاء 
ــقط های  ــکم نیز از دیگر عوارض س داخل ش

غیرقانونی محسوب می شود.

تولید دارویی جدید
 برای احیای مو های ریخته

ــه در آن از دارویی  ــازه ک ــی مطالعه ای ت ط
ــده  ــای مو های ریخته ش ــرای احی جدید ب
ــام کردند  ــده بود، محققان اع ــتفاده ش اس
ــرکت کنندگان  ــی از ش ــر نیم ــه موی س ک
ــش ماه  ــن مطالعه تقریباً در عرض ش در ای
ــد که این یک  ــد کرد.آن ها توضیح دادن رش
ــعه  ــئله نقطه عطف مهمی در روند توس مس
ــی است و  دارو های جدید برای درمان طاس
ــتفاده از این دارو به میزان دو بار در روز  اس
ــی آره آتا را درمان  ــد بیماری آلوپس می توان
کند.آلوپسی آره آتا یک بیماری خودایمنی 
ــت که در آن فولیکول های مو به اشتباه  اس
ــه قرار  ــتم ایمنی مورد حمل ــط سیس توس
ــوند و در  می گیرند و باعث ریزش مو می ش
ــن عارضه، برخی  ــدن به ای صورت آلوده ش
نقاط کوچک طاسی روی سر ظاهر می شود 
ــد  ــاهد رش ــت پس از مدتی ش و ممکن اس
ــند.اما در  ــی تافت های موی خود باش طبیع
ــر از بین می رود  ــوارد دیگر کل مو های س م
ــاری وجود  ــرای این بیم ــچ درمانی ب و هی
ــود برخی دارو ها می توانند  ندارد، با این وج
ــرکت ــو کمک کنند.ش ــدد م ــد مج  به رش
ــدود   Concert Pharmaceuticals ح
ــه  ــا ب ــی مبت ــرکت کننده آمریکای ۷۰۶ ش
ــدید را مورد  ــی آره آتا متوسط تا ش آلوپس
ــه از این بین تقریباً ۴۲  مطالعه قرار داده ک
ــاهده  ــد از بیماران مش ــد تا ۳۰ درص درص
ــه ۸ تا ۱۲ میلی  ــد که با مصرف روزان کردن
ــتمر از این دارو، هشتاد  گرم به صورت مس
ــتر مو های خود را احیا کردند. درصد یا بیش
ــوارض جانبی از جمله  ــی از بیماران ع برخ
ــردرد و آکنه را تجربه کردند. این آخرین  س
ــات بالینی برای آلوپسی آره  مرحله آزمایش
آتا به نام CTP-۵۴۳ بود. دکتر برت کینگ 
ــکی  ــکده پزش ــت در دانش ــص پوس متخص
ــرکت  ــه در این مطالعه ش ــگاه ییل ک دانش
ــن نتایج مثبت  ــت: از دیدن ای ــت، گف داش
ــیار  ــاز ۳ با CTP-۵۴۳ بس ــش ف از آزمای
ــوار نیاز  ــرای این بیماری دش ــحالم. ب خوش
فوری به درمان وجود دارد. نتایج کارآزمایی 
ــه  ــد ک ــان می ده THRIVE-AA۱ نش
ــی  ــت داروی مهم ــن اس CTP-۵۴۳ ممک

برای درمان آلوپسی آره آتا ارائه دهد.

=دکتر نعمت اللهی: شایعترین علل دردهای 

تخمک گذاری،  از  عبارتند  خانم ها  در  لگنی 
انقباضات قاعدگی،  عالئم قبل از قاعدگی، 
دستگاه  عفونت های  رحمی،  خارج  بارداری 
ادراری، افتادگی اعضا در لگن، درد زناشویی، 
کیست تخمدان، فیبروم رحم، عفونت های 

منتقله جنسی و اندومتریوز

=دکتر ولییان: اگر شکستگی در یک سمت 

از لگن اتفاق افتاده باش�د، پای همان سمت 
کمی به س�مت خارج متمایل می شود. این 
نش�انه به طور خ�اص اهمیت زی�ادی برای 
پزشک دارد چرا که این عالمت می تواند به 
این معنی باشد که درد لگن شما به احتمال 

زیاد از شکستگی استخوان لگن است

= دکت�ر مومن زاده: هنگامی ک�ه دچار درد 
لگن می شوید ابتدا باید مطمئن شوید که 
این درد مربوط به ناحیه نش�یمنگاه اس�ت، 
زیرا ممکن اس�ت افراد این درد را با درد ران، 
کش�اله ران و درد در قس�مت تحتانی کمر 

اشتباه بگیرند

 یافته 

 هشدار 

 تازه ها 

۶
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جرمی رایت، قانون گذار محافظه کار انگلیس به جمع قانون گذارانی که 
موجی از فشارها را علیه بوریس جانسون به خاطر برگزاری مهمانی های 
غیرقانونی در محل دفتر نخست وزیری در زمان اجرای طرح های قرنطینه 
اجباری مربوط به مقابله با همه گیری کرونا به راه انداخته اند، پیوست و 
تاکید کرد، نخست وزیر انگلیس باید کناره گیری کند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، گزارش رسمی جنجالی که هفته گذشته 
درباره سری مهمانی های غیرقانونی در دفتر بوریس جانسون، نخست وزیر 
 انگلیــس در دوران اجــرای قرنطینه اجباری برای مبــارزه با پاندمی 

کرونا منتشــر شــد، موج جدیدی از درخواست ها برای 
کناره گیری جانســون از قدرت را به راه انداخت. جرمی 
رایت، قانون گذار محافظه کار انگلیس که بین ســال های 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میادی به عنوان دادستان کل انگلیس 
و ولز و از ســال ۲۰۱۸ تــا ۲۰۱۹ میادی به عنوان وزیر 

دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش خدمت کرده، در بیانیه ای گفت: قبول 
کردن اینکه جانسون برای برقراری نظم و قانون در دفتر نخست وزیری 
که مرتبا به قوانین کرونا بی توجهی کرده، هیچ مسئولیت شخصی ندارد، 

غیرممکن است. وی افزود: می ترسم که این رویدادها لطمه 
جدی و ماندگاری به شهرت نه تنها دولت بلکه نهادها و 
بــه طور کلی اقتدار دولت بزند. جرمی رایت تصریح کرد: 
بازگرداندن مســئولیت پذیری و ایمان به دولت به چیزی 
بیشتر از عذرخواهی نیازمند است و حضور بوریس جانسون 
در دفتر نخست وزیری به اهداف حیاتی دولت لطمه می زند. وی در پایان 
گفت: بنابراین با نهایت تاسف باید بگویم که به خاطر مصلحت این دولت 

و دولت های بعدی، بوریس جانسون باید کناره گیری کند.

بوریس جانسون باید به خاطر رسوایی »پارتی گیت« کناره گیری کند
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک کارشناس روابط بین الملل در 
گفتگو با آفتاب یزد ضمــن تاکید بر تاش آمریکا و همپیماناِن این 
کشــور برای طوالنی تر کردن جنگ و با اشاره به این گفته ی بایدن 
که: ســاحی در اختیار اوکراین قرار نمی دهیم که با آن بتواند خاک 
روسیه را تهدید کند )!( اظهار می دارد: این گفته ی بایدن صرفاً کارکرد 
رســانه ای دارد زیرا کی یف در موقعیت و جایگاهی نیست که بتواند 

علیه روسیه اقدامی مؤثر و تهدیدکننده انجام دهد. 
محسن جلیلوند با بیان این مسئله که، جنگ روسیه و اوکراین باعث 
خواهد شــد در جهاِن قدرت و سیاست، جایگاه مسکو و پکن عوض 
شود تأکید می کند: این که فکر کنیم جنگ روسیه در چارچوب های 
نقد و تحلیل می گنجد فرض اشتباهی است زیرا جنگ بیشتر از آن 
که حاصل محاسبات باشد حاصِل سوء محاسبات است و این جهت 

هر تحلیلی می تواند درست یا اشتباه تلقی شود. 

< جهاِن بدون پوتین زيباتر است؟! 
ســه ماه از ۲۴ فوریه گذشته اما همچنان تکلیف جنگ روسیه علیِه 
اوکراین مشخص نیست و این مشــخص نبودن می تواند پیامدهای 

متعددی در پی داشته باشد. 
تاش پنهانی غرب و متحدانش برای طوالنی تر کردن جنگ و به تبِع 
آن به زانو درآوردن مســکو و پوتین در کنار نبرِد سنگیِن رسانه ای، 

جهان را در آوردگاهی پرابهام و پرتنش رها کرده است. 
این روزها، رســانه ای از مرگ قریب الوقوع پوتین می گوید، رسانه ای 
دیگــر از تاش مســکو برای افزایش هزینه های غرب به واســطه ی 
حمایت از زلنســکی و آن یکی رســانه از تحریم روســیه از سوی 
اتحادیه ی اروپایی و رســانه هایی نیز از افزایش بی رویه ی بودجه های 
نظامی و دفاعی، به ویژه از سوی اروپایی ها سخن به میان می آورند. 

سفِر بایدن به کره ی جنوبی و ژاپن و واکنش های بعِد آن سفر نشان 
می دهد، آمریکای بایدن در مواجهه با جهانی پرسشگر، به دنبال تغییر 
دیدگاه ها و فضای ذهنی است تا از پوتین دیوی هفت سر و از اوکراین 
و زلنســکی، قهرمانی بی بدیل ارائه دهد موضوعی که دیگر اهمیت 

چندانی ندارد. 
آفتاب یزد در ادامه ی سلسله مصاحبه های تحلیلی و تخصصی، این بار 
در گفتگو با محســن جلیلوند، کارشــناس روابط بین الملل، ضمن 
بررسی بحرانی که پا از ۹۰ روزه شدن فراتر نهاده، به بیرون و اندروِن 
اتاق فکرهایی سرک می کشد که از ادامه ی جنگ، تسلیم اوکراین و 
زلنسکی و تغییرات گسترده ی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در سطح 

جهان سخن می گویند. 

< وقتی پیش بینی سخت است الجرم ارزيابی بايد سخت تر نیز باشد! 
محسن جلیلوند در باره ی جمع بندی ۹۰ روزه جنگ اوکراین و روسیه 
می گوید: جنگ اصوال حاصل محاســبه نیست حاصل سوء محاسبه 
اســت به همین دلیل هم پیش بینی آن دشوار است هم ارزیابی آن 
بعد از جنگ. اما اگر با دید ســاده بخواهیم به موضوع نگاه کنیم باید 
بگوییم روس ها در این جنگ چندیــن هدف را پیگیری می کردند، 
اوال تصورشان این بود کشــورهای دیگر با این موضوع کنار خواهند 
آمــد، غرب هم فکر می کرد که روســیه به اوکرایــن حمله کند اما 
 احســاس نمی کرد روس ها در این فضای حمله وعدم حمله، خود را 

به دام بیندازند. 
جلیلوند ادامه می دهد: االن روس ها به همان دو استان راضی شده اند 
و از همان ابتدا هم بنده همین را گفتم. اما من معتقدم این جنگ یک 
جنگ ادامه دار باشد و آمریکایی ها هم همین را می خواهند. در اروپا 
هزینه های روسیه را دارند باال می برند و روسیه و مردم و اقتصاد این 

کشور را تحت فشار قرار داده اند.

< آيا غرب محرمانه به زلنسکی برای توافق با روسیه فشار می آورد؟! 
این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که چقدر فکر 
می کنید منطبق با واقعیت اســت که آمریکا و انگلستان و متحدین، 
زلنسکی را برای توافق تحت فشار قرار دهند؟ خاطرنشان می سازد: در 
مورد جنگ یا باید نگاه مان مثل سون تزو باشد یا تازویچ؛ سون تزو 
می گوید: »هدف از جنگ در هم شکســتن اراده طرف مقابل است« 
درحالی که تازوویچ می گوید: »هدف از جنگ تحمیل اراده خودمان 
 برطرف مقابل است.« ما باید ببینیم هدف روسیه چیست که غربی ها 
دارنــد این کار را می کنند. آیا واقعا هدف روس ها در هم شکســتن 
مقاومت طرف مقابل است یا تحمیل اراده شان به اوکراین. آمریکایی ها 
معتقدند هدف روس ها گزینه دوم اســت. اما من موافق آن نیســتم 
چون اگر آن ها چنین قصدی داشــتند این همه اســلحه به اوکراین 
نمی دادنــد این همه اوکراین را تقویت نمی کردند. آمریکا تا االن ۵۱ 
میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین کرده است. حداقل ۴۴ میلیارد 
آن را کنگره تصویب کرده است. تصورم این است حرف هایی که زده 
می شود بیشتر دارند جو به راه می اندازند و اکنون که پوتین پایش گیر 
کرده اســت حاضر نیستند پای پوتین را در تله ای که گیر کرده رها 

سازند. صرف نظر از بحث های نظامی، بحث های پیچیده ای در اقتصاد 
بین الملل و حقوق بین الملل دارد مطرح می شود. 

< بايدن حرف هايی می زند که واقع گرايانه نیست! 
جلیلوند در واکنش به این گفته ی بایدن که ســاحی به اوکراینی ها 
نمی دهیم که خاک روسیه را هدف قرار دهند می افزاید: اوکراین اصا 
توانایی حمله به خاک روســیه را ندارد. دوم اینکه اگر هم حمله کند 
چیزی کاسب نیست. توان نظامی روسیه اکنون تحلیل رفته است و 
آمریکا هم از این قضیه خشنود است. بازی آمریکایی ها بسیار پیچیده 
اســت و تجهیزات نظامی که کشــورهای مختلف به اوکراین دادند 
به شدت وضعیت نظامی روسیه را دچار مشکل کرده است. پیاده نظام ها 
هم اصوال در خارج از خانه قادر به خوب جنگیدن نیستند. در مجموع 
که خوب نگاه کنیم اوضاع به نفع روســیه خوب پیش نخواهد رفت 
 شاید در کوتاه مدت موفقیت هایی کسب کنند اما اوضاع به نفع شان 
 پیش نخواهد رفت. در دراز مدت؛ روسیه آنقدر دچار مشکل خواهد شد
که ناچار است در جاهای دیگر امتیاز بدهد. بعد از جنگ جهانی دوم، 
روسیه تقریبا بخش های بزرگی از اروپا را اشغال کرد ولی بعدا دیدیم 
با چه فاکتی نه تنها آن مناطق بلکه بخش هایی از خاک خودش را 

هم از دست داد. 

< امکان خطر مسابقه تسلیحاتی بعد از اتمام جنگ؟ 
معتقدم از جنگ سرد وارد صلح گرم می شویم. دورانی قبل از جنگ 
جهانی دوم داشتیم به نام دوران صلح مسلح که بعد از جنگ جهانی 
دوم تبدیل به جنگ ســرد شــد ما االن حد فاصلی بین دوران صلح 
مســلح و جنگ ســرد داریم که من به آن صلح گــرم یا صلح داغ 
می گویم. در این جریان، بحث مسابقه تسلیحاتی که هیچ، هزینه های 
نظامی کشورها باال می رود و ۲ درصد از جی. دی. پی کشورها صرف 
هزینه های نظامی می شود. لذا فکر می کنم وارد یک دوران صلح گرم 
شــدیم یعنی در عین حال که کشــورها در خیلی از زمینه ها با هم 
همکاری می کنند ولی در زمینه نظامی و تسلیحاتی شروع به بازتولید 
شیوه ای از رقابت می کنند. بودجه نظامی آمریکا حدود ۷۰۰ میلیارد 
دالر و بودجه اول دنیاســت و بعد از آن چین که حدود ۲۰۰ میلیارد 

دالر اســت و سپس عربستان و روســیه و... بنابراین به نظر می رسد 
داریم وارد دوران صلح گرم می شــویم. زمانی می گفتند اگر کشورها 
روابط تجاری و بازرگانی نزدیک داشــته باشــند از فاز نظامی خارج 
می شــوند ولی االن نشان داده شده که دو کشور می توانند با یکدیگر 
روابط بازرگانی داشته باشند در عین حال رقابت های تسلیحاتی هم 
داشته باشــند و حتی یکدیگر را تهدید به درگیری هم می کنند. به 
دوران صلح گرم اگر بخواهیم از نظر تئوری نگاه کنیم باید آن را گره 

بزنیم به مسئله جهانی شدن و وابستگی متقابل یا همگرایی. 
این اســتاد دانشگاه تأکید می کند: در بحث همگرایی میبینیم چین 
بخش عمده هزینه های نظامی خود را از روابط بازرگانی که با آمریکا 
دارد تامین می کند. در اروپا هم به همین شکل است در عین حال که 
روسیه هنوز دارد گاز خود را به اروپا می فروشد، اروپا او را تحریم هم 
کرده است. بنابراین متوجه می شویم که وارد عرصه جدید شده ایم. 

باید چند ماهی بگذرد تا بتوانیم تعریفی از آن بکنیم. 

< آيا روسیه به دوران بعد از پوتین هم فکر کرده؟ 
محســن جلیلوند در حوزه ی روسیه ی پساپوتینیسم نیز توضیحاتی 
ارائه داده خاطرنشــان می سازد: تاریخ معاصر روسیه و شوروی را که 
نگاه می کنیم می بینیم حالت سیکلی دارد یعنی لنین می آید با یک 
نگاه باز، بعد استالین می آید با یک نگاه کاما بسته و دیکتاتورمنشانه 
بعد خروشچف می آید با یک نگاه تقریبا بازتر بعد برژینسکی می آید 
بــا یک نگاه دیکتاتوری و بعد گورباچــف با یک نگاه کاما باز و االن 
پوتین آمده که تفکرات استالین را بازتولید کند. اگر بر اساس تاریخی 
بخواهیم اظهار نظر کنیم روسیه بعد از پوتین، روسیه باز خواهد بود. 
چون مافیایی که دارد االن بر روســیه حکومت می کند به این نتیجه 
رســیده که دیگر نگاه بسته جواب نخواهد داد. لذا معتقدم در دوران 
پساپوتینیســم یک دوران کوتاه کشمکش و درگیری داشته باشیم 
بعد یک دوران تثبیت خواهیم داشت و فضای بازتری خواهد داشت 
و روســیه در فضای بین المللی دچار تحوالتی خواهد شد که نتیجه 
بیشــتری به دست خواهد آورد البته به چند دلیل؛ اول اینکه امکان 
تجزیه آن خیلی باال رفته است دوم اینکه چین اینقدر قدرت گرفته 
که دیگر روسیه دارد زیر پر و بال آن می رود. به همین خاطر غربی ها 
هم بدشان نمی آید روسیه را در برابر چین تقویت کنند البته روسیه 

بعد از پوتین به دردشان می خورد و او را تقویت خواهند کرد. 

< سرنوشت کشورهايی که زمانی جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند
         مستقل تر می شوند يا وابسته تر؟ 

جلیلوند، کارشــناس روابط بین الملل نیم نگاهی نیز به کشورهایی 
می اندازد که از درون اتحاد جماهیری شــوروی سابق سربرآوردند و 
اظهار می دارد: قطعا مستقل تر خواهند شد. همین االن هم خیلی از 
کشــورها با روسیه رابطه ندارند. االن آذربایجان بیشتر با آمریکا گره 
خورده تا روسیه. ارمنستان بعد از جنگی که با آذربایجان کرد متوجه 
شد روس ها هیچ حمایتی از او نکردند. در قزاقستان و تاجیکستان هم 
به همین ترتیب. به نظرم یکی از کارهایی که در دوران پساپوتینیسم 
 انجام خواهد گرفت این است که نزدیکی بیشتری با غرب خواهند کرد
تــا بتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند اولین گام هم این اســت که 
مسئله اوکراین را حل کنند. روس ها باید در بلندمدت اقتصادشان را 
درســت کنند چون تا اقتصادشان از نفت و گاز و اسلحه خارج نشود 

همین طور بدبخت خواهند بود. 

< ايران و ترکیه در دوران پساپوتینیسم
محسن جلیلوند با ذکر این نکته که: دوره ای که روسیه بخواهد با ایران 
و ترکیه بازی کند گذشته است خاطرنشان می سازد: روس ها در خیلی 
از مسائل با ایران همگرا شدند و ایرانی ها هم به طرف شان غش کردند 
ولی بعد متوجه شدند در بازی های جهانی روس ها هرگز از منافع خود 
دست نمی کشــند. مثال ساده اش بازار نفت است که طی ۲ ماه بازار 
نفت چین را از ما گرفتند و بازارهای دیگر را هم دارند از ما می گیرند. 
از ســوی دیگر اجازه انتقال انرژی ما به اروپا و کشورهای دیگر را به 
دالیل مختلف نخواهند داد. یکی از مواردی که می توانیم اشاره کنیم 
تضمینی بود که از آمریکایی ها در برجام گرفت که این نشان می دهد 
روس هــا منافع خود را ترجیح می دهند. در مورد ترکیه هم ترکیه از 
وضعیت باالنســی برخوردار نیست و االن که اقتصادش دچار مشکل 
شــده وضعیت متعادلی ندارد و دچار مشکل شده است و ناچار است 
 که دوباره به ســمت غرب برود قطعا از روسیه فاصله خواهد گرفت.
چــون جایی وجود ندارد که آن ها بخواهنــد به او تکیه کنند. حتی 
 چینی ها هم حاضر نیســتند خیلــی روی ترک ها حســاب کنند. 
در مجموع می توانیم بگوییم روســیه بعد از اوکراین دیگر آن وزنه ای 
که در عرصه جهانی داشــت را نخواهد داشت. یادمان باشد کشوری 
که وارد جنگ شده به این دلیل است که تاثیرگذاری خود را از لحاظ 
دیپلماسی و اقتصاد از دست داده است و از راه های دیگر نمی تواند در 

عرصه بین المللی حرکت کند لذا وارد جنگ می شود.

آفتاب یزد در گفتگو با محسن جلیلوند، کارشناس روابط بین الملل، آخرین تحوالت بحران اوکراین، 
موضع گیری های آمریکا و روسیه ی پساپوتینیسم را بررسی می کند

مسکو جهان را به مسابقه ی تسلیحاتی فراخواند
< دوران بازِی روسیه با کشورهایی نظیر ایران و ترکیه به سرآمده است! 

< روسیه با حمله به اوکراین نه تنها به نظم نوین جهانی پشت کرد بلکه به شخصیِت سیاسی جهان و افکار عمومِی بین المللی نیز توهین کرد 
و قطعاً تاوان سختی خواهد پرداخت

< برخی معتقد و مدعی هستند که آمریکا، انگلستان و همپیماناِن غرب زلنسکی را برای توافق با مسکو تحت فشار گذاشته اند! 
< از صلح مسلح به دامان جنگ سرد افتادیم و اینک در حال فروغلتیدن به ورطه ی صلح گرم هستیم! 

مقامات تایوان وقوع بزرگترین مورد نقض منطقه دفاع هوایی خود 
از ماه ژانویه تاکنون از سوی نیروی هوایی چین را گزارش کردند و 
در همین راستا وزارت دفاع این جزیره عنوان کرد که جنگنده های 
تایوانی با هدف هشــدار دادن به ۳۰ فرونــد هواپیمای چینی که 
وارد این منطقه شــده بودند، اعزام شدند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از رویتــرز، تایوان که چین مدعی آن به عنوان بخشــی از خاکش 
اســت، در مدت حدود دو سال گذشــته از بابت ماموریتهای مکرر 
هواپیماهای نیروی هوایی چین در نزدیکی این جزیره دارای دولت 

دموکراتیک، شکایت کرده است. 
تایــوان از فعالیت های نظامی مکرر چین در نزدیکی حوزه خود به 
عنوان جنگ »منطقه خاکستری« با دو هدف از جمله خسته کردن 
نیروهای تایوانی با وادار کردنشــان به اعزام های مکرر و همچنین 

آزمایش کردن پاسخهای تایوان یاد کرده است. این وزارتخانه دولت 
تایوان گفت: جدیدترین مورد از این ماموریت چینی ها شــامل ۲۲ 
جنگنده و همچنین تجهیزات جنگ الکترونیک، هشــدار اولیه و 
هواپیماهای ضد زیردریایی بود. طبق نقشه ای که این وزارتخانه ارائه 
کرد، این هواپیماها در منطقه ای در شــمال شرقی جزایر پراتاس 
پرواز کردند، هرچند دور از خود جزیره تایوان بودند. این وزارتخانه 
عنــوان کرد تایــوان هواپیماهای جنگی را برای هشــدار دادن به 
این هواپیماهای چینی و دور ســاختن آن ها فرستاد، در حالی که 
سیستم های موشــکی نیز برای نظارت بر آن ها به کار گرفته شده 
بودند. هیچ اظهارنظر فوری از سوی چین مطرح نشده اما پکن در 
گذشته گفته بود که چنین اقداماتی تمریناتی با هدف حفاظت از 

حاکمیت این کشور هستند. 

سیاسی

تاریخ معاصر روس��یه و ش��وروی را که 
نگاه می کنیم می بینیم حالت سیکلی دارد 
یعنی لنی��ن می آید با یک ن��گاه باز، بعد 
اس��تالین می آید با یک نگاه کامال بسته و 
می آید  خروشچف  بعد  دیکتاتورمنشانه 
با یک نگاه تقریبا بازتر بعد برژینس��کی 
می آید با ی��ک نگاه دیکتات��وری و بعد 
گورباچف با یک نگاه کامال باز و االن پوتین 
بازتولید  را  اس��تالین  تفکرات  که  آمده 
کند. اگر بر اس��اس تاریخ��ی بخواهیم 
اظهارنظر کنیم روس��یه بع��د از پوتین، 
روس��یه باز خواهد بود. چون مافیایی که 
دارد االن بر روس��یه حکومت می کند به 
این نتیجه رس��یده که دیگر نگاه بسته 
جواب نخواهد داد. لذا معتقدم در دوران 
پساپوتینیسم یک دوران کوتاه کشمکش 
و درگیری داش��ته باشیم بعد یک دوران 
 تثبیت خواهیم داش��ت و فضای بازتری 
خواه��د داش��ت و روس��یه در فضای 
که  خواهد شد  تحوالتی  بین المللی دچار 

نتیجه بیشتری به دست خواهد آورد

اروپا

رهبران اتحادیه اروپا در نشســت دوشنبه خود 
درباره بســته جدید تحریم ها علیه مســکو به 
خاطر جنگ اوکراین، بر ســر ممنوعیت فوری 
بیش از دو ســوم واردات نفتی از روســیه توافق 
کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، 
شارل میشــل، رئیس شورای اروپا اعام کرد که 
رهبران کشورهای اروپایی در اولین جلسه اجاس 
بروکسل به توافقی دســت یافتند که بر اساس 
آن واردات نفت از روسیه تحریم نسبی می شود. 
وی در توییتر نوشــت: »توافق برای ممنوعیت 
واردات نفت روســیه به اتحادیه اروپا حاصل شد 
و این تصمیم بافاصله بر دو ســوم واردات نفت 
از روسیه تاثیر می گذارد.« میشل تاکید کرد که 
بسته ششم تحریم ها شامل اقدامات دیگری نیز 
از جمله جداسازی »اسبربانک« روسیه از سامانه 
»سوئیفت«، ممنوعیت پخش ۳ شبکه تلویزیونی 
روسی در کشورهای اتحادیه اروپا و اعمال تحریم 
علیه روس ها می شود. اورزوال فون در الین، رئیس 
کمیسیون اروپا هم گفت: تا پایان سال، اتحادیه 
اروپــا واردات نفت روســیه را ۹۰ درصد کاهش 
خواهد داد. وی گفت: اکنون شورای اتحادیه اروپا 
می تواند ممنوعیت حدود ۹۰ درصد کل واردات 

نفت از روسیه تا پایان سال جاری را نهایی کند. 
رئیس کمیسیون اروپا این اقدام را »گامی مهم« 
خواند و افزود درباره ۱۰ درصد باقی مانده واردات 
نفت از روسیه نیز به زودی به موضوع بازمی گردیم. 
بر اساس برآوردهای اندیشکده اقتصادی »بروگل« 
مســتقر در بروکسل کشــورهای اتحادیه اروپا 
پیش از این روزانه حدود ۴۵۰ میلیون یورو برای 

نفت روسیه می پرداختند. 

< معافیت مجارستان و بلژيک
از ســوی دیگر و بنا به گزارش ها، مجارستان که 
به شدت به نفت خام روسیه وابسته است از این 
تصمیم معاف شده است. ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارستان در این باره گفت که کشورش به تحریم 
جزئی اتحادیه اروپا بر واردات نفت از روسیه پایبند 
نیست. اوربان به نقل از خبرگزاری روسی »تاس« 
گفت: توافق حاصل شده است، اما مجارستان از آن 
معاف شده است. الکساندر دی کرو، نخست وزیر 
بلژیک نیز گفت، مجارســتان و جمهوری چک 
معافیت موقتی برای خرید نفت و سوخت دیزل 
روســیه در چارچوب بسته ششــم تحریم های 

اتحادیه اروپا دریافت خواهند کرد.

جشِن لشکر آبی 
در دیگ جوشان!

ادامه از صفحه اول:
در شب مهتابی انگار تمام ورزشگاه از عطر دستان 
ناصر و منصور و دیگــر غول های به خاک افتاده 
پر شــد که فرهاد درقامت شاگردی خلف رویای 
دیرینه اســطوره ها را محقق کرد. که مرد شماره 
یک آنگونه به آســمان خیره شد و پاسخ پَرت و 

پای دشمنان قسم خورده اش را داد. 

بله آن چشــم های خیس و آن جگــر پاره پاره 
روزهای ناکامی و عجز را نقطه گذاشتند تا اسم 
رعب آور یک سکاندار کاریزماتیک در خواب گریه 
بگنجد و چهره آبی عشــق ســرآغاز وزیدن نور 
شود. در چنین شرایطی به حتم تاریخ چاره ای 
جــز به یاد آوردن نام او نخواهد داشــت. خوب 
یــا بد چه فرقی می کند وقتــی در انتهای یک 
سفر ســی هفته ای به چکاد آرزوهای میلیون ها 
عاشِق طلسم شده رهنمون شده تا بوسه آتشین 
میلیون ها ســینه چاک را بر جــام آبی ببیند و 

حظش را ببرد.

برجام 
کنار رفت؟

ادامه از صفحه اول:
از طرف دیگر با رصد ســاده اخبار بین الملل 
درمی یابیم که فشارهای خارجی به کشورمان 
ابعاد تازه ای به خود گرفته است.یعنی گزارش 
آژانس از یکســو و تنــگ نظری های جدید 

آمریکا شرایط را تغییر داده است.
این درحالیســت که جنگ اوکراین نیز تاثیر 
مستقیمی بر فشارهای اقتصادی بر ایران گذاشته 
است.تحریم های روســیه این کشور را وارد 
باشگاه »فروشــندگان نفت در تحریم« کرده 
و رقیبی جدی برای تهران شــده است.ضمن 
آنکه روس ها عــادت ندارند در مورد منافع 
اقتصادی شان با کشوری مماشات کنند حتی 

اگر آن کشور ایران باشد. ضمن آنکه بخاطر 
داشته باشیم کرملین در شرایطی در حال بلعیدن 
مشتری های ایران از جمله چین است که قیمت 
نفت در شرایط خوبی بسر می برد ولی تهران از 
این شرایط نیک بی بهره مانده است.اگر احتمال 
بدهیم که دور جدید دشمنی های آژانس منجر 
به بیانیه ای علیه ایران در شــورای حکام شود 
و از آن سو روابط روسیه و غرب بدتر گردد 

شرایط برای ما چه بسا چالشی تر نیز شود.
عرضم اینجاســت؛این خارج کردن برجام از 
دستور کار با چه طرحی و ایده ای جایگزین 
شده اســت؟اگر طرح همان است که رئیس 
جمهور فرموده یعنی خنثی ســازی تحریم ها 
باید متذکر شد شــرایط بازار و جیب مردم 
نشــان می دهد حداقل تا ایــن لحظه نتایج 
 پلن پاستورنشــینان »تقریبا هیچ« بوده است.

البته با ارفاق!

روابط بین فردی
ادامه از صفحه اول:

... طــرف مقابل این توقع را بــرآورده نمیکند 
و ایــن دســته از افراد درون ریــزی کرده و از 
مواجهه با احساســات، افکار و آن چیزهایی که 
درونش هست اجتناب می کند؛ که هم عوارض 
فیزیولوژیکی دارد و هم عوارض روانشــناختی؛ 
که هــم به فرد صدمه وارد می شــود و هم در 

روابطش مشکل ایجاد می شود. 

اگر این افکار و احساسات درون ما باشد و قرار 
باشه با کســی درمیان نگذاریم و ابراز نکنیم 
باعث میشــود دنیای درونی ما به هم بریزد و 
به شکل افکار یا نشــخوارهای ذهنی خودش 
 را نشــان دهد و حتی گاهــا باعث اختاالت 

روانی می شود. 
*اریک فروم باور داشــت که بیمــاران برای 
ارضای نیازهای اساســی انسانی خود )ارتباط، 
تعالــی، ریشــه دار بــودن، هویــت و معیار 

جهت یابی( در صدد درمان برمی آیند.

امید اصالح طلبان
به بازسازی سرمایه اجتماعی

ادامه از صفحه اول:
اما اکنون پس از گذشــت قریب به ۹ ماه از آغاز 
به کار سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، برخی 
از چهره های منتسب به جریان اصاحات به بهانه 
نکوداشت دوم خرداد ۷۶، با مقایسه تعداد آرای 
اولین دوره ریاســت جمهوری آقای خاتمی در 
قریب به ۲۵ ســال پیش با تعداد آرای مکتسبه 
آقای رئیسی از یک سو و نشاندار کردن مشکات 
حاصــل از سیاســتگذاریهای مدیریتِی دولت 
مســتقر-علی رغم وعده حل بســیاری از آن ها 
در تبلیغات انتخاباتی از جمله تک رقمی کردن 
نرخ تورم، مســکن، بیکاری و... - از سوی دیگر، 
سعی در رفع مسئولیت، تقصیر و حمایت خود 

از دولت دوازدهم و چرخش افکار بدنه اجتماعِی 
از دســت رفته خــود به ســوی اصاح طلبی و 
بازسازی ســرمایه اجتماعِی از دست رفته دارند 
و این مقصود را در مصاحبه ها و ســخنرانی های 
خود کلید زده اند غافل از آنکه این امر به ۲ دلیل 
میسر نخواهد شد حتی اگر عملکرد آقای رئیسی 
هم سبب شود جناح مقابل بخشی از طرفداران 
و بدنه اجتماعی خود را از دست بدهد: ۱- فراهم 
نبودن فضای مناســِب حاکم بر اصاح طلبی از 
ســوی نهادهای قــدرت ۲- ناامیدِی نزدیک به 
مطلق هواداران به توانایی هــای نمایندگان در 

پیش بردن اصاحات. 
لذا نه تنها دل بستن وامید به بازسازی سرمایه 
اجتماعی اصاح طلبان در آینده ای نزدیک زهی 
اســت خیال باطل که نیازمند همراهی عملی و 
شجاعانه این سرمایه از دست رفته و صد البته نه 

به گستردگی مورد انتظار قبل خواهد بود.

مصطفی ملکیان؛ 
استاد عشق و اخالق

ادامه از صفحه اول:
سوم؛ دیگر نکته قابل توجه در خصوص سبک 
فکری اســتاد این بوده که هیــچ گاه در صدد 
تایید دیدگاه جریان حاکم و همسویی با آن بر 
نیامده اســت. طبیعی است که همراهی فکری 
گروهی که حاکمیت سیاسی و عقیدتی جامعه 
را عهده دار است مزایای زیادی برای افراد در پی 
دارد. با وجود این واقعیت، ایشان پیوسته تکرار 
می کنند »پیرو من کســی است که به راه خود 

برود چون من راه خود را رفته ام«. 
نیازی به گفتن نیســت که یکــی از مصادیق 
زیست اخاقی حفظ استقال فکری است حتی 
اگر بهایی مانند چشم پوشــی از منافع فراوان 
همســویی با صاحبان قدرت سیاسی را در پی 
داشته باشــد. برای مثال پنج دوره فکری طی 
شده توسط استاد از بنیادگرایی اسامی شروع 

شد. ایشان از این مرحله و مراحل بعد به قیمت 
دســتیابی به خودشــکوفایی گذر نمودند و در 
نهایت به دیدگاهی مختص به خود رسیدند. این 
در حالی بود که وی با تمرکز بر فلسفه اسامی 
می توانست به جایگاهی ممتاز در بین سیاسیون 

و قشر مذهبی جامعه دست پیدا کند. 
در نهایت؛ آنچه نوشتارهای استاد را جذاب نموده 
استفاده از حکمتهایی است که آثارش را قابل فهم 
و سخنانش را شیرین می کند. به بیانی دیگر، اشاره 
به حکایات تاریخی در گفتار استاد به عنوان ابزاری 
برای انتقال بهتر پیام به کرات اتفاق می افتد. برای 
نمونه، در گفتگو با دو ماهنامه مروارید برای فهم 
تأثیر وصال پر پایان عشــق، طایفه بنی عذره را 
شاهد می آورد. ایشــان ضمن تایید وجود فراق 
داوطلبانــه توضیح میدهد که جوانان این طایفه 
برای اینکه عشقشان رو به زوال نرود تن به وصال 
نمــی دادند و معشــوق را پس میزدند. بنابراین؛ 
دلنشینی کام در کنار تاش برای انتقال ساده 
مفاهیم از دیگر نکات قابل توجه در سبک بیان 

این انسان خردمند است.
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تایوان بار دیگر ورود ده ها هواپیمای چینی به منطقه دفاع هوایی خود را گزارش کرد

توافق اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از روسیه
مجارستان و بلژیک معاف شدند



شبکه:  گروه  یزد-  آفتاب 
پس  اســتقال  فوتبال  تیــم 
از ۹ ســال توانســت قهرمانی 
در لیــگ برتر فوتبال کشــور 
را تجربــه کند. تیــم فوتبال 
اســتقال با تساوی بدون گل 
سلیمان  مســجد  نفت  مقابل 
برتر  لیــگ  پایانی  در هفتــه 
ســه رکورد تاریخی به دست 
آورد. شاگردان فرهاد مجیدی 
بــه اولین تیم تاریــخ فوتبال 
کشورمان در لیگ برتر تبدیل 
شدند که لیگ را بدون باخت 
به اتمام می رسانند. آبی پوشان 
در مجمــوع ۳۰ بازی، ۱۹ برد 
و ۱۱ تســاوی ثبت کردند که 
این تساوی سبب شد استقال 
۶۸ امتیازی شــود و بیشترین 
امتیاز را در طــول یک فصل 
لیگ به دســت آورد. پیش از 
این پرســپولیس در دو مقطع 
مقطع،  یــک  در  و ســپاهان 
۶۷ امتیاز کســب کردند. این 
اتفاق کافی بــود تا طرفداران 
را  مجازی  فضای  آبی پوشــان 
بیاورند  در  تحت سیطره خود 
با تبریک هایشان این قهرمانی 

را جشــن بگیرند. البته کری خوانی های پرسپولیسی ها هم رنگ و لعاب 
خاصی به این واکنش ها داده بود. اما در این میان آنچه که بسیار دیده شد 
 اشک های از سر شوق فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم استقال بود.
 شــخصی که موفق شــد اســتقال را با انواع و اقســامی از رکوردها به 
قهرمانی برساند. آخرین قهرمانی آبی پوشان پایتخت در لیگ برتر۹ سال 
پیش در دوران کاپیتانی مجیدی بود و امســال با مربی گری اســطوره 
استقال این امر بار دیگر محقق شد. به همین خاطر مجیدی در جریان 
مراسم جشن قهرمانی اســتقال، هنگام دریافت مدال و باال رفتن جام 
قهرمانی احساســاتی شد و به خاطر گذراندن یک فصل پرفشار و رسیدن 

به هدف نهایی اش اشک شوق ریخت. 

یکی از کاربــران در این باره 
تیم  »قهرمانی  اســت:  نوشته 
پرافتخار استقال رو به تمامی 
زحمتکش  کادر  و  بازیکنــان 
باشــگاه و طرفــداران تیم از 
صمیم قلب تبریک می گویم به 

خصوص به فرهاد مجیدی«. 
اســت:  گفته  دیگری  کاربــر 
»کاش جــوری باهــات رفتار 
می کردن که اشــکات اینجور 
اشــک ها  ایــن  نمی ریخــت 
اشــک شــوق نبود مــا اینو 
اســطوره  میدونیــم  خــوب 
محبوبمون. کاش کســایی که 
امشبت شدن  باعث گریه های 
این گریه ها  شرمنده بشن که 
از بغض و حســادت آدم های 
کوچیک بود ولــی تو خدا رو 
داری و کلــی هوادار عاشــق 

فرهادمجیدی«. 
یکی دیگــر از کاربران اینطور 
می نویســد: »تــو نباز تریــن 
قهرمــان تاریخی آهای فرهاد 

مجیدی«. 
دیگری نوشت: »امروز رو باید 
بــه افتخار اســتقال و فرهاد 
مجیــدی به نــام روز جهانِی 

»من به اینا نمی بازم« نامگذاری کنیم«. 
کاربــران دیگر نوشــته اند: »بهش گفتــن دالله، جادوگــر داره حتی 
بین خودی ها کم دشــمن نداشــت؛ خیلی ها منتظــر زمین خوردنش 
بودنــد. در یکی از ســخت ترین دوران ها پای این تیم موند و بیشــتر از 
یک ســرمربی تاش کرد. با وجود همه موانــع مقتدرانه ترین قهرمانی 
اســتقال رو رقم زد. خدا تورو بغل کرده آهای فرهاد مجیدی«، »فرهاد 
مجیدی چند ســال پیش گفته بود یه روز میاد و تمام رکورد ها و اعداد 
رو جــا به جــا می کنه، ما خام بودیــم باور نمی کردیم بــا این تیم چه 
 کردی که با یه مشــت جوون و بازیکن معمولی دوســت و دشمن دارن 

تحسینش میکنند«.

آفتاب یزد - گروه شــبکه: 
۹روز اســت کــه آب خوش از 
گلوی مــردم آبادان پایین نرفته 
است. ۹ روز است که امدادگران 
مشغول آواربرداری هستند آنهم 
در حالــی که احتمــال ریزش 
بقایای سازه متروپل وجود دارد. 
آن ها هــر از گاهی پیکر بی جان 
افرادی را از زیــر آوار به بیرون 
می کشــند. تا ایــن لحظه آمار 
ریزش ســاختمان  جانباختگان 
متروپل به ۳۴ نفر رسیده است. 
اما در ایــن ۹ روز که از ریزش 
ساختمان متروپل گذشته است 
مردم آبادان به هر طریقی برای 
کمک بــه امدادگــران پای کار 
آمده اند عده ای در حال کمک به 

آواربرداری هســتند و در این گرمای طاقت فرسا که نفس امداد رسانان را 
به شــماره انداخته بطریهای آب سرد را تهیه کرده و در اختیار آنان قرار 

می دهند تا حداقل عطش آنان را کاهش دهند. 

< محل پرداخت خسارت آسیب ديدگان 
صادق خلیلیان اســتاندار خوزستان با اشــاره به نحوه جبران خسارت وارد 
شده به خسارت دیدگان متروپل می گوید: مسیر و نحوه پرداخت خسارات 
به خانواده هایی که در حادثه متروپل دچار خســارت شــده اند، مشخص 
است. وی افزود: خانواده هایی که خانه های شان در اطراف متروپل بوده و یا 
فروشگاه هایی که اطراف این ساختمان هستند، تعیین تکلیف خواهند شد 
و خسارت به آن ها پرداخت می شود. استاندار خوزستان گفت: خسارت وارد 
شده به خانواده ها، از اموال مالک متروپل به آن ها پرداخت خواهد شد و بیمه 
نیز بخشی از این خسارت ها را جبران خواهد کرد. خلیلیان عنوان کرد: دیه 
همه افراد متوفی و افرادی که در حادثه ریزش متروپل مجروح شده اند نیز از 
سوی دادستانی تعیین تکلیف و برای پرداخت آن اقدام می شود. وی با بیان 
اینکه نیازی به جمع آوری کمک های مالی برای متروپل نیست، گفت: باید 
مراقبت شود که افرادی نخواهند بدون اطاع و هماهنگی برای جمع آوری 

کمک مالی دست به اقدامی بزنند که ضرورتی نداشته باشد. 

< آنقدر قدرت داشتند که هیچ کس نمی توانست نظارت کند
از ســوی دیگر سرپرست نظام مهندسی کشــور با تاکید بر این که هیچ 

قاعده و ضابطــه ای در متروپل 
آبــادان رعایت نشــده اســت، 
گفــت: این افــراد آنقدر قدرت 
نتوانسته  داشتند که هیچ کس 
برود و نظارت کنــد و خارج از 
روال معمــول ســاختمان اجرا 
ایســنا،  به گزارش  بود.  شــده 
آبادان  گفــت:  شــکیب  حمزه 
ساختمان های  که  است  شهری 
بلند آن که تعــداد طبقات اش 
بیــش از ۱۰ طبقــه اســت به 
حدود پنج یا شــش ساختمان 
می رســد و این در حالی است 
که متروپل قبــل از اخذ پروانه 
شروع به ساخت وساز کرده است 
و بــا توجه به وجود منطقه آزاد 
تجاری ساخت وساز تابع قوانین 
دیگری بوده پروانه ای که تا ســال ۹۶ صادر می شــود به گونه ای است 
که ســازمان نظام مهندســی در چرخه طراحی و اجرا به صورت رسمی 
وجود نداشــته است. شکیب ادامه داد: ســاختمان هنوز به بهره برداری 
نرســیده بوده که زیر بار یک دوم بارهای ثقلی خود بوده است و با این 
وضعیت مواجه شــده اگر به بهره برداری می رســید تعداد افراد بیشتری 
در ســاختمان حضور داشــتند و گرفتار حادثه می شدند. متاسفانه هیچ 
ســازوکار مناسب طراحی و اجرایی برای این ساختمان پیش بینی نشده 
بــود. وی در بخش دیگــری از صحبت های خود به موضوع ســاختمان 
پاســکو اشاره کرد و افزود: ساختمان پاسکو روزی نماد ساختمان های 
بلند کشــور بود. در حال حاضــر حدود ۱۰۰۰ ســاختمان بلند باالی 
۱۲ طبقه داریم که مســئولیت آن برعهده ما و شماســت؛ اما نگهداری 
نمی شوند و اراده ای نیاز است که برای نظارت آن ها اقدام کنیم قطعا اگر 
مباحث مقررات ایمنی ســاختمان ها اجرایی می شــد ما هنوز پاسکو را 
داشتیم. سرپرست نظام مهندسی کشور افزود: هزار ساختمان بلندمرتبه 
 داریــم که باید به صــورت پایلوت برای آن ها مــواردی را اجرایی کنیم 
از جمله تدوین دســتورالعمل و مکانیزم فوق ریزش. اگر آتش سوزی در 
این ســاختمان ها اتفاق افتاد باید بدانیم کدام طبقات فروریزش دارد و 
ایــن اطاعات را پس از احصاء در اختیار آتش نشــانی های منطقه قرار 
دهیم تا ســازه را بشناســند و در هنگام آتش سوزی مکانیزم فروریزش 
 موجود باشــد البته ایــن کار از قبل آغاز شــده ولی متاســفانه دنبال 

نشده است.

آفتاب یزد - گروه شبکه: در این چند سالی که از حضور 
کرونا در کشور می گذرد، زدن ماسک و رعایت یکسری 
محدودیت ها هم جزء الینفک زندگی مان شــد. حتی 
برنامه های تلویزیونی هم تحــت تاثیر این ویروس بود 
آنجا که آمار کرونا و مرگ و میرها باال می رفت بسیاری 
از برنامه های تلویزیونی بــه خصوص آن ها که با حضور 
جمعیت روی آنتن می رفت هم متوقف میشد. در همان 
زمان ها تصور نمی شد که آمار مرگ و میر و مبتالیان به 
کرونا کاهش یابد اما خوشبختانه این اتفاق افتاد و حاال 
تعداد کسانی که بر اثر این بیماری فوت می کنند کمتر از 
۵ نفر هستند هر چند این تعداد هم زیاد است اما شرایط 
آنقدر مثبت اســت که می توان امیدوار بود که در آینده 
نزدیک این تعداد مرگ هم نداشته باشیم. همین مسئله 
هم سبب شده است که خیلی ها مانند قبل کرونا را جدی 
نگیرند مانند برنامه خندوانه. این برنامه در شامگاه روز ۹ 
خرداد ماه در حالی روی آنتن رفت که تماشاگران در برنامه 
بدون ماسک حضور داشتند. یعنی رامبد جوان بعد از دو 
سال و نیم از شیوع ویروس کرونا به تماشاچیان برنامه 
»خندوانه« اجازه داد تا ماسک هایشان را بردارند. او گفت: 
»بعد از دو سال و نیم که از کرونا می گذرد می خواهم اعالم 
کنم که امشب برای اولین بار ما در استودیو ماسک هایمان 
را برمی داریم.« این درحالی اســت که ستاد ملی مقابله 
با کرونا مصوبه ای جدید درباره عدم اســتفاده از ماسک 
در محیط سربســته ندارد و مانند سابق در محیط های 
سربسته اســتفاده از ماسک ضروری است. این حرف او 
و نداشتن ماسک از سوی حاضران در استودیو باعث شد 
انتقادهایی را به دنبال داشته باشد که آیا این تصمیم با 

ستاد ملی کرونا هماهنگ شده است یا خیر. 

< با اجازه صدا و سیما بوده است
سیدعلی احمدی تهیه کننده خندوانه در این باره گفته 
است: کارشناسان پزشکی تأیید کردند و ما هم با اجازه 
شــبکه و مدیران صداوســیما این کار را کرده ایم. وی 
افزود: هیچ وقت نگفتیم این برداشتن ماسک به معنای 
اتمام کروناســت؛ اعالم کردیم شــرایط مان به گونه ای 
است که امنیت داریم. تهیه کننده »خندوانه« همچنین 
به این نکته اشاره کرد: برای این اتفاق سه شرط در نظر 
گرفته شده است؛ همه حاضران در استودیو باید سه دوز 
واکسن زده باشــند و مدرک آن را نیز ارائه کنند، فاصله 
اجتماعی همچنان در اســتودیو رعایت شود و تهویه 
مناسب و پرقدرت در استودیو کار کند. گفته می شود این 
مجوز از سوی شورای سالمت سازمان صدا و سیما صادر 

شده است. 

< يک برنامه تلويزيونی نمی تواند چنین تصمیمی بگیرد
اما مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا به خبرآنالین می گوید: ما در کمیته علمی ستاد 
کرونا توصیه ای برای برداشتن ماسک نداشتیم و فکر هم 
نمی کنم ستاد چنین چیزی ابالغ کرده باشد. وی ادامه 
می دهد: خیلی ها معتقدند در شــرایط کنونی ضرورت 
ندارد سختگیری وجود داشــته باشد اما ما به ماسک 
زدن ســختگیری نمی گوییم؛ آخرین جمع بندی ما در 

که  بود  این  علمی  کمیته 
اجتماعی  فعالیت هــای 
را می شــود از سر گرفت 
ســرگیری  از  ایــن   اما 
بــه معنای عــدم تهویه 
هوا، اســتفاده نکردن از 
رعایت  یاعدم  ماســک 
نیست.  اجتماعی  فاصله 
می شود:  یادآور  یونسیان 
نظر کمیته علمی این بوده 
که محدودیت ها در انجام 
را  اجتماعی  فعالیت های 

می توانیم کم کنیم اما خیلی از اقدامات پیشگیرانه که 
شدنی هستند و می شود همزمان با انجام فعالیت رعایت 
شود باید انجام دهیم، هر بیماری ویروسی مانند کووید 
تابعی از رفتار ویروس و انسان است، هرکدام از این موارد 
تغییر کند ممکن اســت سیر انتقال آن بیماری جابه جا 
شود. وی در پایان عنوان می کند: یک برنامه تلویزیونی 
نمی تواند برای خودش چنین تصمیمی بگیرد، همه ما باید 
تابع مقررات کشور باشیم، به نظر می رسد جای برخورد 
دارد، چراکه در این خصوص مقرراتی وجود دارد و همه ما 
باید تابع آن باشیم هر موقع برداشتن ماسک رسماً اعالم 

شد ما می توانیم رفتار خودمان را تغییر دهیم. 

< رامبد جوان اظهارات خود را اصالح کند
استاد ویروس شناسی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی نیز در واکنش به کنار گذاشتن ماسک در برنامه 
خندوانه با مجوز شــورای سالمت سازمان صدا و سیما 
گفت: وانمود کردن اینکه کرونا تمام شده و ماسک نزنید، 
دوباره اتفاقات ناگواری را رقم خواهد زد. علیرضا ناجی 
در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به کنار گذاشتن ماسک 
در برنامه خندوانه با مجوز شورای سالمت سازمان صدا و 
سیما و اظهار نظر مجری این برنامه مبنی بر اینکه احتمال 
ابتال به بیماری کرونا با وجود تزریق سه دوز واکسن، تهویه 
مناسب و سقف بلند استودیو خیلی کم است، اظهار کرد: 
کرونا هنوز تمام نشده است. اگرچه کرونا در بسیاری از 
کشورهای جهان به مرحله کنترل رسیده است، اما هنوز 
تمام نشده است و بر همین اساس باید همچنان برخی از 
مالحظات بهداشتی را داشته باشیم. وی افزود: تجارب 
قبلی نشان داده که اگر به کرونا فرصت دهیم، همچنان 
این ویروس می تواند بچرخد و دیگران را مبتال کند. به 
همین دلیل همچنان باید مســائل پیشگیری و فواصل 
اجتماعی را به ویژه در فضاهای مسقف و بسته رعایت 
کرد و ماسک زد. ناجی تأکید کرد: به دلیل واکسیناسیون 
به مرحله بسیار خوبی در کنترل این بیماری رسیده ایم. 
گفتن اینکه کرونا تمام شد درست نیست و ممکن است 
افراد را به اشتباه انداخته و موجب گردش ویروس شود. 
ما باید اطالعات درست را به مردم انتقال دهیم. وی بیان 
کرد: در چنین زمانی که کرونا به این مرحله رســیده 
است، بهترین زمان برای تکمیل واکسیناسیون به ویژه 
تزریق دوز بوســتر آن است. دوز سوم واکسن هنوز در 
ایران به حد مطلوب نرســیده است و اگر این کار انجام 

شرایط  با  آینده  در  شود 
بهتری روبــه رو خواهیم 
شــد. این ویروس شناس 
یادآور شد: در این شرایط 
که وضعیت بیماری تا حد 
بســیار زیادی از شرایط 
حاد درآمده اســت، اگر 
بخواهیــم رعایت نکنیم 
آینده  در  که  دارد  امکان 
اتفاقات  شــاهد  بازهم 
این  در شــیوع  ناگواری 
همین  به  باشیم،  بیماری 
دلیل در فضاهای عمومی و بسته، زدن ماسک و رعایت 
فاصله جانبی و اجتماعی بسیار مهم است. وی با اشاره 
به برنامه خندوانه نیــز اظهار کرد: این برنامه در این دو 
سال روحیه خوبی را به مردم تزریق کرده است و در این 
روزها نیز مردم به این برنامه های شــاد احتیاج دارند با 
این حــال برای گفتن یک حرف یا انجام یک حرکت در 
حوزه ســالمت و به ویژه در مورد یک بیماری همه گیر 
و ســرایت پذیری مانند کرونا الزم است که یک مشاور 
بهداشــتی در کنار آن برنامه باشد تا بدانیم حرفی که 
زده می شود حرف درستی است یا خیر؟ ناجی ادامه داد: 
مجری برنامه خندوانه صحبت های خود را اصالح کند و 
اطالعات درســتی را دریافت و آن را به مخاطبان خود 
ارائه دهد. ما از هنرمندان و افرادی مانند رامبد جوان که 
مخاطبان زیادی دارند انتظار داریم که حرف های درستی 
بزنند و پیام های مناسبی را در خصوص سالمت عمومی 

منتقل کنند و مشاوره های خوبی را نیز داشته باشند. 

< »خندوانه« با مجوز کدام نهاد، ماسک ها را از صورت تماشاچیان برداشت؟ 
از ســوی دیگر مجید مختاری با تاکید بر اینکه به طور 
کامل از پاندمی کرونا خارج نشــده ایم، گفت: خیلی از 
کشــورهای دنیا مجددا در حال مشــاهده رشد مالیم 
صعودی ابتال و حتی مرگ و میر بیماری هســتند. البته 
آمار مرگ و میر دنیا بسیار نازل شده است ولیکن چند 
کشور هستند که در این زمینه هشدار می دهند. با توجه 
به این موضوع و متخصصین کمیتــه علمی کرونا این 
اتفاق نظر درباره پایان پاندمی و کنار گذاشــتن رعایت 
پروتکل ها وجود ندارد. وی افزود: خوشــبختانه برنامه 
تلویزیونی که اشاره می شود اقدام به برداشتن ماسک ها 
کرده اند را بنده ندیده ام و نمی دانم با چه دلیلی، علیرغم 
مستندات علمی شناخته شــده از سوی سازمان های 
بین المللی، اقدام به برداشتن ماسک کرده اند؟ آیا واقعا 
افرادی از ســتاد ملی کرونا، ستاد ملی واکسیناسیون 
کرونا یا کمیته علمی کرونا این مشــورت را داده اند که 
می توان ماسک را برداشت؟ همین االن از جلسه کمیته 
علمی واکسن خارج می شــوم و همه شرکت کنندگان 
ماسک داشتیم و پروتکل ها و فواصل را رعایت کردیم 
و اصال این بحث وجود نداشــته که رعایت پروتکل های 
بهداشــتی باید کاسته شــود. او ادامه داد: آیا کمیته 
علمی کرونا که به ســتاد ملی کرونا مشورت می دهد، 
اعالم کرده اســت که می توان پروتکل های بهداشتی را 

کنار گذاشــت؟ ما اکنون با همکاری بسیار خوب مردم 
در رعایت پروتکل ها و تزریق واکسن به شرایط بسیار 
مناسب و ایده آلی رسیده ایم، ولی ممکن است خدایی 
نکرده یک اتفاق خاصی بیفتــد. بنده همواره خواهش 
کرده ام که چند ماه به ما فرصت بدهید تا ِسیر بیماری 
در دنیا را ببینیم، زیرا کشورهایی وجود دارند که شاید 
شرایط مناسبی نداشته باشند پس باید علی رغم اینکه 
اکنون در مدیریت بیماری یکی از بهترین کشورهای دنیا 
 هســتیم، اما همچنان به رعایت پروتکل های بهداشتی 
از جمله استفاده از ماسک و تزریق واکسن اهتمام ویژه 
ورزیم. این عضو کمیته علمــی کرونا با تاکید بر اینکه 
کووید1۹ ویروس بسیار ناشــناخته ای است که با این 
چنین اقدامات امکان آســیب پذیری از ناحیه ویروس 
به وجود خواهد آمد، تصریح کرد: رفتار ویروس ناشناخته 
 اســت که چندین بار صدمه عمده به بشریت زده است 
و اینکه بدون مستندات علمی و گزارش اپیدمیولوژی 
در یک رسانه عمومی و برنامه تلویزیونی پرطرفدار کنار 
گذاشتن ماسک را به این شکل القا کنیم، ناپختگی است. 
همین االن رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه 
زیر20 درصد است بعد با این اقدامات حتی این20 درصد 
را هم از دست بدهیم؟ وی افزود: ما هنوز در بیمارستان ها 
به شکل اتفاقی در حال مشاهده کرونا هستیم یعنی فرد 
برای بیماری دیگری بســتری می شود و برای جراحی 
تست می شود و مشخص می شود که کرونا مثبت است. 
درست اســت که مرگ و میر بسیار پایین آمده است، 
اما جای ســهل انگاری وجود ندارد. شرایط کرونا کامال 
غیرقابل پیش بینی است و ما به عنوان یک گروه علمی 
باید بدترین شرایط را هم درنظر بگیریم تا آماده باشیم 
اما، در عین حال بهترین شرایط را برای جامعه آرزو کنیم. 
او در خصوص پیش بینی از شــرایط کرونا طی روزها و 
ماه های آتی، بیان کرد: اینکه رسانه القای ناامیدی کند و 
یا از سوی دیگر امید واهی بدهد، از هر دو سمت نادرست 
است. ما باید با زمان جلو برویم و هفتگی شرایط کرونا 
را بررســی کنیم. حرف های ما نمی تواند براساس رفتار 
ویروس های قبلی باشــد بلکه باید متناسب با ویروس 
 موجودی باشــد که چندین بار ثابت کــرده که کامال 
غیرقابل پیش بینی است. به احتمال قوی موج جدیدی 
نخواهیم داشــت، اما تغییر رفتار مردم و زیادتر شدن 
تعداد ویروس در سطح جامعه احتمال تغییر ژنتیکی و 
جهش های دیگر را هم بــه وجود می آورد. وی افزود: با 
تزریق واکسن یا ابتالی به بیماری پادتن تشکیل شده، 
اما فراموش نکنیم عمر این پادتن ها کوتاه است و ممکن 
است بین ســه تا ۵ ماه بیشتر نباشد و بعد تقلیل پیدا 
کند پس نمی دانیم کســی که ۵ ماه قبل واکسینه شده 
آیا طی ماه های آتی هم همچنــان ایمن خواهد بود یا 
خیر؟ گروه بزرگی از سالمندان، بیماران خاص، افرادی 
که اقدام به تزریق دزهای یادآورد نکردند و... آسیب پذیر 
هستند. درست است که آمار تزریق واکسن دز یک و دو 
بسیار خوب بوده است، اما متاسفانه آمار تزریق دزهای 
بوستر واکسن در کشور ما بسیار ناامید کننده است؛ به 
شــکلی که تزریق دز سوم کمتر از 30 درصد است پس 

ساده انگاری اصال جایز نیست.

با تصمیم رامبد جوان تماشاگران برنامه او ماسک های خود را برداشتند

پایان کرونا؛ البته فقط در خندوانه!
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غالِم همِت آنم کــه زیِر چرِخ کبود حافظ نامه 
ز هر چه رنِگ تعلق پذیرد آزادست

تفسیر: در خبرها آمده: یک دیپلمات طالبان سه زن و دوازده فرزند 
دارد. حافظ می گوید: من دوست داشتم از هرچه رنگ تعلق دارد آزاد 

باشم اما ایشان چقدر تعلق خاطر دارد! یکی از جراید داخلی در خبری آورده: »دبیر 
ســوم دولت خودخوانده طالبان در ســفارت 
افغانســتان در تهران با ســه همسر بیش از 
۵ هــزار دالر دریافتــی دارد و این فرد دنبال 
خانه می گردد«. لذا خبرچین چند نکته عرض 

می کند: 
*خدا وکیلی کدام بنگاهی می تواند برای این 
دبیر ســوم که اتفاقا ســه زن هم دارد با این 
همه ســر و عائله یا قشــون خانه پیدا کند؟ 
این آدم هر جا برود باید اتوبوسی برود؟ کدام 
صاحبخانه ای حاضر می شود به چنین فردی با 

این همه آدم خانه کرایه بدهد؟ 
آیا چنین آدمی با ســه همسر و دوازده فرزند 
چطور می تواند در یک خانه جای بگیرد؟ در 
حالی که دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند 
چطور سه همسر یا سه »هوو« و یا سه رقیب 

دریک اقلیم یا خانه می گنجند؟! 
در حــال حاضر در کشــور خودمــان مردان 
تک زنــه و تک فرزنــد هم از عهــده مخارج 
خود برنمی آیند کمــر زوج های جوان زیر بار 
مشــکات هم خم شــده چطور این آدم سه 
زنه که چشم نخوره الهی، نمک به بارش هت 
تریک کرده و ســه بار ازدواج کرده و دوازده 
فرزند یعنــی دوازده وارث هم دارد کمر وی 
زیربار این همه مسئولیت و هزینه های گران 
خم نمی شود؟ البته این بنده خدا هم خانه به 

دوش در به در دنبال خانه است. 
ما فکــر می کنیــم فقط حتی ســاطین و 
مافیاهای اقتصادی از عهده داشتن سه زن و 
دوازده فرزند برمی آیند. )البته برای ساطین 

بد آموزی نشود( 
البته پر بیراه نیســت اگر بگوییم اگر تعدادی 
قابل توجه مثل وی در کشــورمان داشــتیم 
شــاید در آینده دچار مشــکل پیر جمعیتی 

نمی شدیم. 
ولی یک انســان آن هم یــک دیپلمات این 
همه اشــتها این همه ریسک پذیری در قبول 
مســئولیت را از کجا پیدا کرده در دیپلماسی 
هم آنقدر شجاع و بی باک است؟ در هر صورت 
دیپلمات به این عیالــواری واقعا نوبر بود که 

دیدیم. 
ننه جون خــدا بیامرزم که به این جور آدم ها 
می گفت: »دل گنده«. مثا یکی از فامیل های 
خودمان ســه زن داشت. ننه جونم می گفت: 
آدم دل گنــده و خیلی دل و جــرات داریه 
که ســه تا زن داره. البته این فامیل ما دل یا 
شــکم گنده ای هم داشت. و همینطور قدرت 
ســیر کردن شــکم خودش و اهالی خانه یا 

»همسرسرای« خود را هم داشت!

خبرچین

دیپلمات عیالوار
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

 
 دیالوگ 

اگه می تونی از بانک پول دیه بگیری پول دو تا 
دیــه بگیر تا این دو تا دامادای بی مغز رو نابود 

کنم از دستشون خاص بشم.
نون خ - سعید آقا خانی 

شبکه های اجتماعی به رنگ آبی در آمد
داستان اشک های فرهاد و »نباز« ترین استقالل تاریخ

پرداخت خسارت آسیب دیدگان از محل اموال مالک متروپل
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ــهردار تهران گفت: تهران به جز هویت پایتختی، هویت دیگری  ش
ندارد اما ظرفیت های زیادی دارد که نیاز به کمک داریم.به گزارش 
ــکات منطقه ۱۳ گفت:  ــاره به برخی مش آنا، علیرضا زاکانی با اش
ــال کمبود پنج میدان میوه و تره بار در این منطقه رفع خواهد  امس
شد.زاکانی گفت: پنج میدان میوه و تره بار در منطقه ۱۳ کم داریم 
که امسال جبران می شود، در رابطه با بوستان سرخه حصار نیز طرح 
ــود که آن را تبدیل به محیط فعال وزنده تری  جامعی دنبال می ش
کند و همچنین پایانه شرق منتقل می شود و چند درصدی از کار 

آن باقی مانده است.وی اظهار کرد: خیابان۱۷ شهریور 
تعیین تکلیف شده و مسیر گذشته ترمیم می شود، در 
بحث ساصد نیز۱۱ هکتار فضای سبز به منطقه اضافه 
می شود و قرار شده این محدوده ظرف سه ماه تحویل 
شهرداری شود همچنین برای دوشان تپه نیز در تفاهم 

هستیم و خیابان پیروزی و دماوند باز خواهد شد.زاکانی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: تهران به جز هویت پایتختی، هویت 
ــهر نیز  ــاختن ش دیگری ندارد اما ظرفیت های زیادی دارد برای س

ضمن تشکر از کسانی که در دوره های گذشته زحمت 
ــهر  ــیدند، نیاز به کمک داریم و ما در مدیریت ش کش
روحیه استغنا نداریم و احساس نیاز برای کمک دیگران 
می کنیم.وی افزود: ظرفیت های دانشی و فناوری شهر 
باال است و تاش می کنیم این هویت را به دست اهل 
دانش برجسته کنیم. هویت دیگر در مجموعه شهر هویت فرهنگی 
ــبک زندگی در شهر ایجاد می کند و آن به وسیله  است که یک س

ایجاد زمینه همبستگی و تعلقات محلی انجام می شود.

 زاکانی: تهران به جز هویت پایتختی، هویت دیگری ندارد

پلیس 

 آموزش 

 مواد مخدر

 گزارش 

رئیس پلیس راهور اعالم کرد
امکان ترخیص خودرو 

با قسط بندی جرائم
ــی و رانندگی گفت:  ــس راهنمای ــس پلی رئی
ــته ۶۸ میلیون  ــال گذش ــس راهور در س پلی
خدمت مختلف را به مردم ارائه کرد. امیدواریم 
که بتوانیم با مجموع خدمات و اقدامات انجام 
ــکات مردم باشیم.به  ــده گره گشای مش ش
ــید کمال هادیانفر  ــنا، سردار س گزارش ایس
ــایل نقلیه توقیفی  ــاره طرح ترخیص وس درب
ــرد: این طرح هنوز ادامه دارد. حدود  اظهار ک
۲۹۳ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۱۰۹ هزار 
دستگاه خودرو در توقیف هستند که ما اعام 
ــط بندی  ــایل نقلیه با قس کردیم که این وس
ــود. مالکان  جرایم از پارکینگ ها ترخیص ش
ــایل باید به پارکینگ ها مراجعه کرده  این وس
ــیله را تحویل  و با امضای تعهد می توانند وس
گرفته و جرایم آن را به طور اقساطی پرداخت 

کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
شاهد توزیع 

نامتوازن تحصیلی هستیم
ــور  ــنجش آموزش کش ــازمان س ــس س رئی
ــتم  گفت: هم آموزش و پرورش و هم سیس
آموزش عالی باید برنامه ریزی بلندمدت برای 
هدایت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان 
ــاهد توزیع نامتوازن  ارائه دهند. ما اکنون ش
ــا، معاون  ــتیم.به گزارش ایلن تحصیلی هس
وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش 
ــور گفت: با توجه به منویات مقام معظم  کش
ــور  ــای علمی و صنعتی کش ــری، نیازه رهب
ــور  ــعه کش ــته ریاضی پایه توس و اینکه رش
ــت، نیازمند هدایت تحصیلی هوشمندانه  اس
ــت نگاه ویژه ای به هدایت   است. لذا الزم اس
ــال اول دبیرستان برای  تحصیلی حتی از س
دانش آموزان عزیز در نظر گرفته شود که این 
موضوع در نهادهای مربوطه در حال پیگیری 
ــتم  ــت. هم آموزش و پرورش و هم سیس اس
آموزش عالی باید برنامه ریزی بلندمدت برای 
هدایت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان 

ارائه دهند. 

 رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس:
در همه چیز تحریم هستیم

 به جز سیگار
ــیون مبارزه با دخانیات مجلس  رئیس فراکس
ــامی گفت: در همه چیز تحریم  ــورای اس ش
ــیگار؛ ایران به بهشت مافیای  هستیم بجز س
ــاالنه ۱۴۰۰  ــده است و س ــیگار تبدیل ش س
ــات والدین  ــر مصرف دخانی کودک به خاط
خود، فوت می کنند.سید مرتضی خاتمی در 
ــد مصرف  گفت وگو با خانه ملت در مورد رش
ــور گفت:  دخانیات و اثرات مخرب آن در کش
ــاالنه حدود ۷۰ هزار نفر در کشور به علت  س
بیماری های ناشی از استعمال دخانیات فوت 
می کنند که ۱۰درصد آنها سیگاری نیستند 
ــیگار  ــت اینکه در معرض دود س بلکه به عل
دیگران هستند، قربانی می شوند. تلخ تر آنکه 
۲۰درصد این افراد کودکان معصومی هستند 
که قربانی سیگار کشیدن والدین و اطرافیان 
ــودک فدای  ــوند. یعنی ۱۴۰۰ ک خود می ش
ــوند و  ــات والدین خود می ش ــرف دخانی مص
علت بیش از ۳۰درصد انواع سرطان ها مصرف 
ــان و  ــت. نماینده مردم ماهنش دخانیات اس
ــورای اسامی با انتقاد  ایجرود در مجلس ش
ــیگار تاکید کرد:  ــرخ پایین مالیات بر س از ن
کمپانی خارجی به سیگار وینستون تولیدی 
در کشور خود باید۱۴۰درصد مالیات بدهد اما 
ــران فقط ۱۰درصد مالیات می پردازد. با  در ای
هر ۱۰درصد افزایش مالیات دخانیات، حدود 
ــرف در جوانان و حدود  ــد کاهش مص ۷درص
ــی اتفاق می افتد.  ۴درصد کاهش مصرف کل
کارخانجات چند ملیتی، بزرگترین برنده نرخ 
پائین مالیات بر سیگار هستند.وی افزود: بنابر 
ــری، اینکه با اعمال  فرموده مقام معظم رهب
مالیات سنگین، قاچاق سیگار افزایش می یابد، 
استداللی اشتباه است. این گفته مقام رهبری 
ــم کاما تایید می کنند؛ اصوال در  را آمارها ه
ــی نیم تا  ــود میانگین قیمت ــور ما با وج کش
ــیگار در مقایسه با  ــته س ۱ دالر برای هر بس
ــا ۵ دالر، مقوله قاچاق  میانگین جهانی۵/۴ ت
موضوعیتی ندارد و بیشتر به عنوان سرپوشی 
برای فرار از پرداخت حقوق و تعرفه رفتارساز، 
توسط شرکت های دخانی مورد استفاده قرار 
می گیرد.رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات 
ــورای اسامی در پایان خاطرنشان  مجلس ش
ــال های  ــبد هزینه خانوار، طی س کرد: در س
ــدود ۵ برابر  ــد هزینه دخانیات، ح اخیر، رش
رشد هزینه بهداشت و درمان بوده است. ایران 
به عنوان الگوی جهانی مبارزه با بیماری های 
ــر، در امر دخانیات  ــر، در حال حاض غیرواگی
ــفانه هزینه ورزش  ــره ضعیفی دارد. متاس نم
ــیگار یا  ــالم گران تر از خرید س و تفریحات س
کشیدن قلیان شده است. ما بعد از افغانستان، 
ــه دخانیات در  ــبت ب ــن مالیات را نس کمتری

کشور وضع کرده ایم.

چرا محققان، دانشجویان، پزشکان
 و پرستاران، میل به مهاجرت دارند؟
میل به مهاجرت در بیش 
از۴۰ درصد دانشگاهی ها

ــد حدود ــان می ده ــر نش ــی های اخی  بررس
ــاتید، دانشجویان، محققان،   ۴۰ درصد از اس
ــتاران و فعاالن استارتاپی میل  پزشکان، پرس
ــکات  ــرت دارند که اکثر آن ها مش به مهاج
ــرت خود  ــده مهاج ــل عم ــور را از دالی کش
عنوان کرده اند.به گزارش خبرآناین، مسئله 
ــورد توجه  ــن روزها م ــران ای ــرت از ای  مهاج
ــاره نخبگان و  ــت، به ویژه درب قرار گرفته اس
ــگاهی، اما قبل از اقدام  فارغ التحصیان دانش
ــت که باید   به مهاجرت، میل به مهاجرت اس
ــاس تعریف  ــرار بگیرد. براس ــی ق مورد بررس
ــه گالوپ این شاخص گرایش افراد به  موسس
مهاجرت را می سنجد بطوری که مایل هستند 
ــکل دائم به  ــورت وجود فرصت و به ش در ص
ــورهای مورد عاقه خود مهاجرت کنند،  کش
این شاخص فقط میل را اندازه گیری می کند 
و با مفهوم تصمیم یا اقدام به مهاجرت تفاوت 
دارد.رصدخانه مهاجرت ایران در یک پژوهش 
ــاخص میل به مهاجرت میان  ــی ش به بررس
ــگاهی،  ــجویان و فارغ التحصیان دانش دانش
ــان،  ــاتید، محقق ــتاران، اس ــکان، پرس پزش
پژوهشگران و فعاالن کسب و کارهای نوپا یا 
همان استارتاپ ها پرداخته است. در نتایج آن 
ــاخص میل به مهاجرت در همه  آمده که ش
ــده بیش از ۴۰ درصد  ــی ش گروه های بررس
است. به عبارتی۵۳ درصد اساتید و محققان، 
ــتاران، ۴۳ درصد  ــکان و پرس ۴۵ درصد پزش
ــجویان  ــتارتاپی و ۴۰ درصد دانش فعاالن اس
ــل دارند از  ــگاهی می و فارغ التحصیان دانش
ــد، جدول زیر این آمار را  ایران مهاجرت کنن
ــان می دهد.همچنین در این  ــه تفکیک نش ب
ــی و بیرونی برای  ــش تاثیر عوامل درون پژوه
ــی شده است. عوامل  میل به مهاجرت بررس
درونی شامل موارد شخصی و فردی می شود، 
ــور  ــرایط کلی کش ــل بیرونی به ش اما عوام
ــکان و پرستاران  ــاره دارد. ۷۱ درصد پزش اش
ــرایط کشور  به دلیل عوامل بیرونی یعنی ش
ــد، این درصد در میان  میل به مهاجرت دارن
ــجویان و فارغ التحصیان دانشگاهی۵۸  دانش
ــاتید دانشگاه و  ــت.درخصوص اس درصد اس
فعاالن استارتاپی این پرسش به صورت طیفی 
بررسی شده است، فعاالن استارتاپی۶۰ درصد 
ــاتید، محققان و پژوهشگران ۸۲ درصد  و اس
تمایل خود به مهاجرت را تحت تاثیر عوامل 
بیرونی )خیلی زیاد و کامًا بیرونی( دانسته اند.
ــور(  ــرایط کلی کش یکی از دالیل بیرونی )ش
ــت اقتصادی  ــر مهاجرت وضعی ــذار ب تاثیرگ
ــده که  ــش آم ــن پژوه ــت. در ای ــور اس  کش
۷۳ درصد پزشــکان و پرستاران و ۵۹ درصد 
دانشجویان اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت 
ــیار زیاد دانسته اند، این درحالی ست  خود بس
که ۶۳ درصد پزشکان پرستاران و ۵۱ درصد 
ــجویان اثرات تحریــم را بر تمایل بــه  دانش
مهاجرت خود را خیلــی زیاد ارزیابی کرده اند.
ــاخص میل به  ــل اقتصادی در ش تاثیر عوام
مهاجرت میان اساتید، محققان، پژوهشگران 
ــتارتاپی نشان می دهد۶۹ درصد  و فعاالن اس
ــان و ۵۹ درصد از فعالین  ــاتید و محقق از اس
استارتاپی اثر تحوالت اقتصادی بر تصمیم به 

مهاجرت را بسیار زیاد دانسته اند.

9 اجتماعی

ــر دهک های پایین جامعه  ــازی و توزیع عادالنه یارانه ها ب مردمی س
ــر و فرزندان زندانیان که به گناه  ــت و شاید برای همس تاثیرگذار اس
ــنگین زندگی بر دوش  ناکرده تاوان می دهند، بتواند اندکی از بار س
ــا بکاهد، البته پرداخت یارانه تنها اقدام دولت برای کمک به این  آنه
قشر نیست. خانواده زندانیان در نگاه دستگاه قضائی بی گناه هستند 
ــر ضرورت تکریم و حفظ کرامت آنها  ــا مقامات عالی قضائی ب و باره
تاکید کردند.به گزارش ایرنا، حجت االسام والمسلمین غامحسین 
محسنی اژه ای۲۶ اردیبهشت در نشست شورای عالی قوه قضائیه به 
ــا خانواده زندانیان و محکومان  موضوع ضرورت برخورد محترمانه ب
اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی مستحق 
ــنگین باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب  مجازات س
ــت و باید میان فرد مجرم و خانواده اش تمییز قائل شد بنابراین  داش
مسئوالن ذی ربط در دستگاه قضائی به این مهم توجه جدی داشته 
ــند.غامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی  باش
ــال جاری گفت: خانواده زندانیان در  و تربیتی نیز۳۱ اردیبهشت س
معرض آسیب هستند و در شرایط اقتصادی کشور الزم است که این 
خانواده ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.وی تأکید کرد: فرد زندانی 
که در زندان تحمل حبس می کند، بسیاری از دغدغه های معیشتی 
ــتی  ــدارد اما خانواده او نیازمند حمایت و رفع دغدغه های معیش را ن
ــرش سه سال است که به جرم مواد  ــت.آرزو۲ فرزند دارد و همس اس
ــر می برد؛ محکومیت او ۱۰ سال حبس است.  مخدر در زندان به س
او درباره سختی های زندگی و تنهایی هایش می گوید. شاغل نیست، 
ــت و با نگرانی می گوید که ۱۵ خرداد، موعد تمدیدیا  ــتأجر اس مس
جابه جایی است.او درباره هزینه های زندگی می گوید که در این مدت 
ــواده زندانیان و یارانه ای که  ــا کمک خیران، انجمن حمایت از خان ب
ــنگین زندگی را بچرخاند.درباره  ــته چرخ س دریافت می کند، توانس
 یارانه می گوید که تا فروردین امسال برای خانواده چهار نفره او حدود 
 ۱۸۰ هزار تومان بود و اردیبهشت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
ــرش که کارت او را در اختیار دارد، واریز شده است. به حساب همس
ــاال باید دخل وخرج خانواده را میزان کند، درباره افزایش  آرزو که ح
مبلغ یارانه می گوید: واقعاً ۱۸۰ هزار تومان مبلغ ناچیزی بود و اینکه 
ــت اما خدا کند که قیمت ها  ــتر شده خیلی خوب اس این مبلغ بیش
ــت.زهره هم ۲ فرزند دارد و  باالتر نرود چون واقعاً توان ما ناچیز اس
ــرش به جرم مواد مخدر سه سال و سه ماه است که در زندان  همس
ــکات زندگی  ــر می برد. او هم درباره مش قزل حصار در حبس به س
می گوید که با سختی بار زندگی را به دوش می کشد.مستأجر است و 
از شهرستان به حاشیه تهران آمده اند و علت هم کار همسرش بوده 
ــهر خود را ندارد که با ۲ فرزندش  ــت به ش اما االن دیگر روی برگش
ــتان برود.از بیماری آسم و مشکات تنفسی  بدون همسر به شهرس
ــود می گوید و اینکه بیمه درمانی ندارند و هر بار هزینه های دوا و  خ
درمان را با کمک خیران می تواند پرداخت کند.خودش هم که تا قبل 
از این در کارگاه خیاطی کار می کرده االن به دلیل بیماری در منزل 
کار انجام می دهد تا هم باالی سر دخترانش باشد هم بتواند کار کند.
او درباره هزینه های زندگی می گوید و یارانه را در کنار کمک خیران 
و انجمن حمایت از خانواده زندانیان منبع خرج خانواده خود می داند. 
زهره می گوید اردیبهشت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه 
ــم. یک میلیون تومان بدهکار بودم که قرضم را دادم و با ۵۰۰  گرفت

هزار تومان باقیمانده دکتر رفتم و این میزان هرچند کم اما باری از 
ــبک کرد.همسر منصوره معتاد بوده و از سال ۸۷ که با  مشکاتم س
ــی نداشته است. او که یک دختر  او ازدواج کرده تا االن روزگار خوش
۱۱ ساله دارد درباره مشکات زندگی اش می گوید که بارها تصمیم 
ــود  ــوی امید به آینده باعث می ش به طاق می گیرد اما بازهم کورس
ــود.از حمایت های مادر همسرش می گوید  که از این کار منصرف ش
ــتمری که دریافت می کند، به او و نوه اش  که در عین نداری و با مس
ــد. منصوره می گویدیارانه کمک خرج من و دخترم است.  هم می رس
اردیبهشت ماه۷۶۵ هزار تومان دریافت کردم.او می گوید زندگی به او 
ــد و فقط به رفع نیاز آن هم  ــته هایش نباش یاد داده که دنبال خواس
 نیازهای اساسی بسنده کند. منصوره که امیدها و آرزوهای بسیاری 
برای دخترش ملیکا دارد، آهسته می گوید اگر من هم کنار او نباشم 
و در مقابل زندگی کوتاه بیایم، زندگی به او هم سخت می گیرد؛ سپر 
ــد.الهه همسر یک زندگی محکوم  ــوم تا مثل من نباش بای او می ش
ــال حبس است و االن هفت سال است که دور از همسر با  به ۲۵ س
ــن فرزندش زندگی می کند. او از زندگی گله دارد و می گوید با  آرمی
ــکات ایستاده  آبرویی که ذره ذره جمع کرده در مقابل همه این مش
است.درباره هزینه های باالی زندگی و اجاره هایی که امان او را بریده 
ــر می چرخانم سر ماه می شود و باید اجاره  توضیح می دهد که تا س
بدهم.او درباره یارانه ماه اردیبهشت می گوید که برای زندگی من هر 
ــمند است و من روی این مبلغ هم حساب می کنم.الهه  کمکی ارزش
می گوید سال ها مبلغ یارانه تغییر نکرد و ثابت بود هرچند قیمت ها 
ــد اما باز هم خوب است که امسال این مبلغ  ــتر می ش روزبه روز بیش
ــد اما خدا کند که این جهش، قیمت ها را هم به این  یک باره زیاد ش

اندازه به باال پرتاب نکند.

<يارانه، بخشی از مشکالت خانواده زندانیان را حل می کند
ــت از خانواده زندانیان درباره  مظفر الوندی مدیرعامل انجمن حمای

ــتی خانواده های زندانیان گفت: خانواده های زندانیان  وضعیت معیش
ــک تاثیرگذاری  ــتند و یارانه کم ــزو دهک های پایین جامعه هس ج
ــود که می تواند بخشی از  ــوب می ش بر زندگی این خانواده ها محس
مشکات آنها را حل کند.الوندی اظهارداشت: در مملکت ما بسیاری 
ــام کنند که یارانه هم دریافت نکردند  عادت کرده اند که حتی اع
ــن مبلغ نیازی ندارند چون  ــی نیز وانمود می کنند که به ای و برخ
ــکلی را حل نمی کند در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مش
ــواده مددجویان در  ــن انجمن ها برای خان ــاره خدمات ای وی درب
ــان برای دریافت یارانه  ــا گفت: اگر خانواده مددجوی زمینهیارانه ه
ــکل روبرو شده اند، می توانند به انجمن های حمایت مراجعه  با مش
ــازمان  ــازمان های ذیربط از جمله س ــد تا مکاتبات الزم با س کنن
ــدن یارانه این افراد  هدفمندییارانه ها و ثبت احوال برای برقرار ش
پیگیری شود.مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان افزود: 
ــواده زندانیان  ــتمر برای رعایت حقوق خان ــن اقدام به طور مس ای
ــان به تبع زندانیان گرفتار  ــود زیرا خانواده های زندانی انجام می ش
ــدن، خانواده را هم گرفتار  ــده اند و در واقع زندانی با زندانی ش ش
ــت که زندانی تاوان عملکرد خود را می دهد  می کند و فرق این اس

اما خانواده ها بی گناه گرفتار می شوند.

<کمک به خانواده زندانیان فقط مادی نیست
الوندی تصریح کرد: کمک به خانواده زندانیان فقط مادی نیست و 
یکی از مشکات ما این بوده که تا کنون رویکرد کمک نقدی را در 
ــتیم در حالی که بسیاری از خانواده ها در کنار مشکات  نظر داش
ــاوره و اعتیاد دارند که  ــتغال، توانمندسازی، مش مالی موضوع اش
ــل انجمن حمایت از  ــه قرار گیرد.مدیرعام ــتر مورد توج باید بیش
خانواده زندانیان اظهارداشت: کمیته امداد امام خمینی )ره( طبق 
قانون و عرف رسمی وظیفه دارد خانواده زندانیان را تحت پوشش 
قرار دهد و این موضوع در اعتبار کمیته امداد توسط دولت درنظر 
ــت خانوار با  ــه بین زندان رفتن سرپرس ــود اما فاصل گرفته می ش
ــتمری  ــایی خانواده او به عنوان جامعه هدف پرداخت مس شناس
ــد و در این  ــت چند ماهی طول بکش در کمیته امداد، ممکن اس
ــواده زندانیان، خانواده ها  ــه زمانی انجمن های حمایت از خان فاصل
ــاره به فعالیت۲۳۲ انجمن  را تحت حمایت قرار می دهند.وی با اش
ــت از خانواده های زندانیان  ــد: انجمن های حمای حمایت یادآور ش
ــران و فعالیت های  ــی ندارند و با کمک خی ــار و بودجه دولت اعتب
مختصر اقتصادی به خانواده زندانیان کمک می کنند.مسعود دائی 
ــازمان زندان ها  مدیرکل اقدامات تامینی و مراقبت بعد از خروج س
ــیب پذیر گفت:  ــار آس نیز درباره میزان تاثیر یارانه بر زندگی اقش
ــال ها مبلغ یارانه ثابت بود اما اکنون این مبلغ ۱۰ برابر افزوده  س
ــت خانواده ها نیست اما باید  ــت و قطعا بی تاثیر بر معیش  شده اس
ــایدیارانه ــطح خانواده ها هم یکسان نیست.ش ــود که س  توجه ش
ــهرها زندگی  ۴۰۰ هزار تومانی برای فردی که در تهران یا کانش
می کند، تاثیر چندانی بر زندگی او نداشته باشد یا این تاثیر اندک 
ــد اما در مناطق محروم و استان های کم برخوردار یک خانواده  باش
ــه ای دریافت می کنند در حالی که  پر جمعیت مبلغ قابل ماحظ
ــه دولت برای کاالها  ــچ بهره ای از یارانه هایی ک ــا قبل از این هی ت

اختصاص می داد، نداشتند.

برشی از واقعیت زندگی یک دهک جامعه 
در گذشته به محض چاپ یادداشت، انتقاد، 
درخواست و پیام های مردمی در مطبوعات، 
ــن شدن افکار  روابط عمومی ها، برای روش
ــندگان  ــرای مخاطبان و نویس ــی و ب عموم
ــدند و با پیگیری موضوع  ارزش قائل می ش
ــدام می کردند و  ــکات، اق ــبت رفع مش نس
پاسخگو بودند. متاسفانه مدت هاست برخی 
ــدان روابط  ــان و کارمن ــران، کارشناس مدی
ــات بی اعتنایند و باید  ــا به مطبوع عمومی ه
ــود،  ــه در مطبوعات چاپ می ش مطالبی ک
ــه  ــران زیرمجموع ــل مدی ــد و در پُرتاب بری
ــت تا بلکه انتقادات را برای رسیدگی  گذاش
به اطاع مدیران باالدستی برسانند تا شاید 
ــکات مردم مطلع شوند و دستورات  از مش
ــتی ها صادر کنند.  ــرای پایین دس الزم را ب
ضعف های مدیریتی در برخی ادارات دولتی 
و مجموعه های روابط عمومی بیداد می کند. 
ــن  ــئول و کارمند که روش تعداد زیادی مس
نیست در برابر درآمد ماهانه، چه کاری انجام 
می دهند، آنان برای نویسندگان و مخاطبان 
ــوند.  روزنامه ها هیچ گونه ارزش قائل نمی ش
ــهل انگاری، باعث  این گونه بی توجهی و س
عدم اعتماد مردم به ویژه نویسندگان نسبت 
به دستگاه ها و روابط عمومی های خاموش و 
ــد. همچنین این مسئله  غیرفعال خواهد ش
ــت.  بازتاب های منفی به همراه خواهد داش
ــا و مدیران  ــئوالن ذیربط، روس ــذا از مس ل
ــبت  تمامی ادارات دولتی انتظار می رود نس
ــویه، با جدیت  ــم آوری اعتماد دوس به فراه
ــبت به پیام ها، مطالب و یادداشت های  نس
ــخگو  ــند و پاس ــته باش ــده داش ــاپ ش  چ

باشند./ علی اکبر فرقانی 
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حرکت چراغ خاموش
 روابط عمومی ها

ــت زمین یکی از پدیده های مخاطره آمیز زیست محیطی  فرونشس
ــور و به ویژه کانشهر ها درگیر آن  ــت که بیشتر استان های کش اس
ــطح زمین که به  ــت س ــت یا فروریزش و یا نشس شده اند.فرونشس
ــد به حرکت قائم رو  ــی در ابعاد بزرگ رخ می ده علت های متفاوت
ــود که می تواند با بردار کم افقی  ــطح زمین گفته می ش به پایین س
ــداد باال و غیر قانونی و  ــد، حفر چاه های عمیق با تع نیز همراه باش
همچنین حفر تونل و برداشت بی رویه  آب عوامل اصلی تشدید این 
ــگاه خبرنگاران،بر اساس آمار مرکز  ــتند. به گزارش باش بحران هس
ــکن و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ میزان فرونشست  تحقیقاتراه، مس
ــانتی متر، در اصفهان به ۱۸  ــنجان کرمان به ۳۰ س زمین در رفس
ــال  ــانتی متر در س ــانتی متر و در جنوب غرب تهران به ۲۵ س س
رسیده است همچنین حدود ۱۰ هزار کیلومترمربعیعنی۱۰ درصد 
از مساحت اصفهان، در شرایط خطرناک فرونشست قرارگرفته است؛ 
این آمار باعث شد تا به دنبال علل و راهکارهای این معضل زیست 
محیطی باشیم.یک کارشناس آب و محیط زیست گفت: فرونشست 
زمین بر اثر برداشت بی رویه  آب از آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی 
اتفاق می افتد، ما در میان کشور های بحران زده رتبه  چهارم را داریم. 
ــال ۷۵ است،  ــت زمین در ایران مربوط به س نقطه  عطف فرونشس
یعنی از سال ۱۳۵۵ تاکنون ۱۴۰ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی 
از دست دادیم و این آب مجدد به چرخه باز نگشته و آبخوان تغذیه 
ــال ۷۵ به بعد اتفاق  ــت دادن آب از س ــده که عمده این از دس نش
ــزن آب به ترتیب  ــری مخ ــت.امیدی گفت: باالترین کس افتاده اس
ــری ساالنه ۱ میلیارد و ۲۰۰  ــتان های خراسان رضوی با کس در اس
میلیون متر مکعب پس از آن تهران با حدود ساالنه ۲۴ سانتی متر 
فرونشست در سال، کرمان در رتبه ی بعد و اصفهان با حدود ۳۱۱ تا 
۵۱۲ میلیون متر مکعب متوسط برداشت ساالنه و ۴ و نیم میلیارد 
ــت که چنانچه در این  متر مکعب ذخیره  آبخوان در رتبه چهارم اس
ــتان اقدامی صورت نگیرد تا سال ۱۴۱۶ آبخوان های دشت های  اس

ــتان به طور کامل تخلیه می شود و در نهایت فارس در رتبه   این اس
ــدان، ایام و برخی  ــتان های هم ــدی قرار می گیرد، هر چند اس بع

استان های دیگر نیز در این رده قرار دادند.

<۲۴میلیون نفر درگیر بحران فرونشست!

ــت ایران، دچار بحران فرونشست  او گفت: به طور کلی در ۶۰۹ دش
هستیم که در ۴۰۰ دشت این بحران به مرز خطر جدی رسیده و ۲۴ 
میلیون نفر درگیر این خطر هستند؛ ما در حال حاضر بیش از یک 
ــون و ۴۰۰ هزار حلقه چاه داریم که ۴۰ درصد آن ها غیرمجاز  میلی
ــت از چاه های غیرمجاز و عدم  ــت. یکی از راهکار ها قطع برداش اس
صدور مجوز برای حفر چاه های اضافه است؛ برای احیای آبخوان ها 
باید برنامه ریزی منظم صورت بگیرد چرا که این کار بسیار زمان بر، 
هزینه بر و مشکل است.این پژوهشگر آب و محیط زیست گفت: اگر 
روزی فرونشست اتفاق بیفتد به استثنای پیامد های زمین شناسی، 
ــادی نیز دارد چراکه بخش عظیمی از  پیامد های اجتماعی و اقتص
ــت می دهند و  ــت و کار خود را از دس ــکونت و کش مردم، محل س
دچار فقر شده و به حاشیه نشینی در شهر های دیگر روی می آورند. 
ــور ما تنها استان های شمالی از این مسئله تا  می توان گفت در کش
حدودی در امان هستند که البته نمی توان چندان خوشبین بود زیرا 
با توجه به برداشت های بی رویه خبر هایی از استان های شمالی مانند 
ــت های این استان ها نیز به  ــد که دش مازندران نیز به گوش می رس

تازگی دچار این بحران شده اند.

<شمارش معکوس بحران فرونشست در ايران

ــناس، راهکار های فنی و مهندسی را می توان در  به گفته این کارش
این خصوص انجام داد؛ ژاپن با این راهکار فنی و مهندسی توانست 
ــاند که در توکیو در دهه   ــت خود را درحالی به صفر برس فرونشس
ــت داشته است. ژاپن در  ــانتی متر فرونشس ۵۰ و ۶۰ حدود ۱۲ س

اولین گام، سیاست گذاری های درست انجام داد، به طوری که قوانین 
ــیار دقیقی تصویب و طبق آن عمل کرد؛ در این قوانین، قانون  بس
آب صنعتی، ساختمانی و کشاورزی رپو چند مورد اقدامات سازه ای 
ــام دادند که همه  این موارد با ارائه  آموزش های عمومی با هم  را انج
هماهنگ بود.امیدی گفت: این اتفاقات در بیش از ۵۰ سال رخ داد 
ــتلزم صبر و پشتکار بود؛ راهکاری که برای کشورما می توان  که مس
ــنهاد داد قطع فوری برداشت چاه های غیر مجاز، جلوگیری از  پیش

حفر چاه های جدید و سیاست گذاری درست است. 
باید قوانینی وضع شود که ضمانت اجرایی داشته باشد؛ در کنار این 
ــته باشد چرا که افزایش  موارد باید آموزش همگانی نیز وجود داش
درک و دریافت مردم به شدت به این موضوع کمک می کند اجرای 
ــود، زیرا تنها راه  ــع منابع آب نیز حتماً باید انجام ش مدیریت جام
ــور از این بحران، اجرای مدیریت جامع منابع آب است. نجات کش
ــرای مدیریت جامع  ــت گفت: اج ــگر آب و محیط زیس این پژوهش
منابع آب یعنی از تمام جوانب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی 
مسئله آب را بررسی کنند، زیر ساخت های الزم فراهم و قوانین به 
درستی و کامل اجرا شود، مهم تر از همه این است که آبخوان داری 
ــود را متعهد به اجرای  ــود و ما خ ــای آبخیزداری انجام ش و طرح ه
طرح های آب و خاک بدانیم.حدود۵ سال قبل کارشناسانی از ژاپن 
ــده بودند که قرار بود همکاری هایی برای تغذیه  مجدد آبخوان ها  آم
ــرد اما تا کنون هیچ  ــت زمین صورت بگی ــری از فرونشس و جلوگی
ــی که ما می توانیم  ــده در حال ــک از آنان به طور کامل عملی نش ی
ــتفاده کنیم و از راهکار آنان استفاده کنیم  از تجربه های ژاپنی ها اس
که البته این موضوع نیازمند تعهدی برای اجرای قوانین باشد.پیش 
ــتان تهران در شورای عالی استان ها گفته بود  از این نیز نماینده اس
ــت زمین یکی از پدیده های مخاطره آمیز زیست محیطی  فرونشس
ــور و به ویژه کانشهر ها درگیر آن ــت که بیشتر استان های کش  اس

 شده اند.

 فرونشست زمین، پدیده  مخاطره آمیز زیست محیطی

ــت ۹ ماه از شروع به کار  ــورای شهر تهران گفت: با گذش عضو ش
شورای ششم، کاری برای نوسازی بافت فرسوده نکردیم.به گزارش 
ایسنا، ناصر امانی گفت: امروز بحث ساختمان های پر خطر مطرح 
شده، لیستی منتشر شده و جلسات متعدد در حال برگزاری است. 
ــت و جامعه باید حساسیت نشان دهد. اغلب  ــت اس این روند درس
ــر شده است متعلق به دولت،  ساختمان هایی که در لیست منتش
ــت و اگر  ــی و مراکز درمانی اس ــی، مراکز آموزش ــای عموم نهاده
ساختمانی مالک شخصی دارد، مالکی است که مشکل مالی ندارد، 
ــت و در بافت فرسوده زندگی نمی کند.  ــاکن جنوب تهران نیس س
همان حساسیتی که در مورد ساختمان های بلند مرتبه مطرح شده 
باید در مورد بافت فرسوده در متن جامعه قرار بگیرد و الزم است در 
این شرایط توجه نشان دهیم که هم خطرناک اند و هم در معرض 
آسیب فوری هستند.امانی اضافه کرد: وجه مشترک ساختمان های 

ــاختمان های بلند  ــوده در تهران مانند س بلند مرتبه و بافت فرس
ــوزی هستند یا مشکل  ــیب آتش س مرتبه ای که یا در معرض آس
ــازه و مهندسی دارند این است که هر دو در معرض آسیب اند و  س
ــکو یا متروپل جدید  یک زلزله یا حادثه کوچک می تواندیک پاس
ــعار اصلی ما هم در مجلس این دوره و هم  را به ارمغان بیاورد. ش
ــوردار و محروم  ــرایط، توجه به منافع کم برخ ــورا در این ش در ش
ــوده تهران عمدتا در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲،  تهران است. بافت فرس
ــت. برنامه شورا یی که ۹ ماه از روی کار آمدنش  ۱۵، ۱۸ و ۱۹ اس
می گذرد برای بافت فرسوده تهران چیست؟ شهرداری چه سندی 
در اختیار بنده به عنوان عضو شورا قرار داده که بگوید برنامه شان 
ــت که هر سال دو، سه، چهار و یا پنج درصد  تا پایان دوره این اس
از بافت فرسوده تهران را نوسازی کند؟ این امر نیاز به یک تصمیم 
و مصوبه و اصاح معیار و ضابطه دارد.این عضو شورای شهر تهران 

ــتان از اول دوره مرتب تذکر دادیم. وقتی  گفت: بنده و دیگر دوس
ــه مناطق می رویم نمی دانیم چه جوابی به مردم بدهیم. نه بحث  ب
نظافت و نه فضای سبز برایشان مهم است، می گویند شبها با ترس 
و لرز می خوابند و می خواهند این خطر از سرشان دفع شود. ما به 
دوره قبل اعتراض داشتیم که فرایند نوسازی بافت فرسوده را قفل 
کردند ولی در حال حاضر که ۹ ماه از عمر شورای جدید می گذرد 
ــانی که  کاری برای باز کردن این قفل نکردیم.وی از مجموعه کس
ــت کرد تا به همان  ــوده مسئولیت دارند درخواس برای بافت فرس
اندازه که برای ساختمان های بلند مرتبه ارزش قائلند و نگران خطر 
ــوزی و خطر فرو ریختن آن هستند، برای۴۵۰۰ هکتار  و آتش س
بافت فرسوده تهران هم به فرموده حضرت امام که گفتند »کسانی 
ــاکنند ولی نعمت ما هستند«، حق بزرگی بر گردن  که در آنجا س

ما دارند، قیام۱۵خرداد را برپا کردند و شهید دادند، فکری کنیم.

 عضو شورای شهر تهران:
کاری برای نوسازی بافت فرسوده تهران نکردیم

 همس�ر ی�ک زندان�ی :اردیبهش�ت ح�دود یک 
میلی�ون و ۵۰۰ ه�زار توم�ان یاران�ه گرفت�م. یک 
میلی�ون تومان بدهکار بودم ک�ه قرضم را دادم 
و ب�ا ۵۰۰ هزار تومان باقیمان�ده دکتر رفتم و این 
میزان هرچند کم اما باری از مشکالتم سبک کرد
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اجاره خانه مناسب و باب میل دبیر سوم سفارت افغانستان در ایران، 
به تازگی خرج سنگینی روی دست گروه طالبان گذاشته است. نامه 
منتشر شــده در فضای مجازی نشان می دهد، مفتی محمد عظیم 
نورانی نتوانسته سه زن و ۱۲ بچه خود را در خانه هایی که افغانستان 
حوالی منطقه الهیه برای دیپلمات هایش تدارک دیده، جا بدهد. به 
همین دلیل سفارتخانه ناچار شــده برایشان دنبال خانه ای بزرگتر 
بگــردد و در نهایت واحدی با رقم ماهانه دو هزار و ۳۰۰ دالر اجاره 
کند. در نامه، هزینه یک سال اجاره این واحد مسکونی رقم ۲۸ هزار 
و ۷۵۰ دالر ذکر شــده که البته هزار و ۱۵۰ دالر آن به عنوان حق 
کمیسیون به جیب مشاور اماک زرنگی رفته که موفق شده معامله 
را جوش دهد. به این ترتیب دیپلمات افغان، با پرداخت ۶۰ میلیون 
تومان اجاره در ماه، مســتاجر خانه مورد نظر شــده است. فرارو با 
جستجو در آگهی های اجاره مسکن تهران، خانه هایی پیدا کرده که 

چنین ارزشی دارند.
شماره یک: اجاره خانه در تهران به گواه آمارهای رسمی، در ابتدای 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور متوسط ۴۵.۶ درصد 
افزایــش پیدا کرده اســت. به همین دلیل دولــت برای حمایت از 
مستاجران، وام ودیعه مســکن ۱۴۰۱ را در تهران تا ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش داد. در مراکز استان های و شهر های باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت به مستاجران ۷۰ میلیون تومان وام می دهند و در سایر 
شــهر ها رقم وام ودیعه مسکن به ۴۰ میلیون تومان می رسد. هیچ 
کدام از این وام ها به فردی که با ســه زن و ۱۲ بچه از طرف گروه 
طالبان به عنوان دبیر سوم سفارت افغانستان راهی ایران شده تعلق 
نمی گیرد. گفته می شود مفتی محمد عظیم نورانی، ماهی پنج هزار 
دالر دریافتی دارد که ۳۰۰ دالر آن حق مســکن است. اگرچه پنج 
هزار دالر، با احتســاب قیمت دالر صرافی ملی در روز سه شنبه ۱۰ 
خرداد، به حدود ماهی ۱۳۰ میلیون تومان می رسد، اما حق مسکن 
۳۰۰ دالری ذکر شده در فیش حقوقی، معادل هشت میلیون تومان 
خواهــد بود. در تهران با این پول نهایتــا تنها خانه های ۵۰ متری 

یک خوابه را اجاره بدهند.
به گزارش فرارو، ســفارت افغانستان در تهران با توجه به جمعیت 
خانواده مفتی محمد عظیم نورانی ناچار شده دنبال خانه ای بزرگتر 
بگــردد. خانه ای که کرایــه ماهیانه آن دو هــزار و ۳۰۰ دالر یا به 
زبان خودمان ۶۰ میلیون تومان باشد. احتماال صاحبخانه از آن هایی 
است که تا خارجی دیده، چشمانش برق زده و گفته اجاره کل سال 
را یک جــا می گیرم. او حدود ۷۱۶ میلیــون تومان برای کل مدت 
قرارداد دریافت کرده. سفارت افغانستان در ایران، همچنین هزار و 

۱۵۰ دالر یعنی تقریبا ۳۰ میلیون تومان کمیسیون مشاور اماک 
پرداخــت کرده تا اجاره این خانــه روی هم رفته برایش ۲۸ هزار و 
۷۵۰ دالر )معادل بیش از ۲.۵ میلیون افغانی و حدود ۷۵۶ میلیون 

تومان( آب بخورد.
شــماره دو: اجاره ماهیانه ۶۰ میلیون تومانی در بازار مسکن تهران 
را بایــد معــادل دو میلیارد تومان رهن کامــل در نظر گرفت. اگر 
مستاجر بخواهد با صاحبخانه به توافق برسد باید همان اول کار، دو 
میلیارد برای رهن کامل یک ساله پرداخت کند یا بدون پول پیش، 
ماهی ۶۰ میلیون اجاره بدهد. توافق مالی بین صاحبخانه و مستاجر 
در شــکل های دیگری نیز امکان پذیر خواهد بود. مثا می توان یک 
میلیارد تومان پول پیش و ماهی ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت 
کرد. ۵۰۰ میلیون پیش و ماهــی ۴۵ میلیون اجاره ماهیانه روش 
دیگر رســیدن به توافق خواهد بود. با پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان 
پول پیش، اجــاره چنین واحدی به ۱۵ میلیون در ماه می رســد. 
سفارت افغانستان در تهران برای اسکان خانواده مفتی محمد عظیم 
نورانی، شامل سه زن و ۱۲ بچه، با صاحبخانه سر پرداخت کل رقم 
به شــکل اجاره ماهیانه و بدون پول پیش توافق کرده و احتماال کل 
۱۲ تا اجاره را در قالب ۲۷ هزار و ۶۰۰ دالر تحویل داده است. ۷۱۶ 

میلیون تومان خالص.
شــماره ســه: دو میلیارد تومان پول، عدد زیادی است. اگر آن را 
به شکل عدد بنویسید امکان دارد تعداد صفر هایی که جلوی ۲ قرار 
می گیرند، چشــم های شما را بزند، اما در بازار اجاره مسکن تهران 
بــا آن چه خانه های می توان به صــورت رهن کامل پیدا کرد؟ یک 
واحد ۱۴۵ متری در یوســف آباد، یک واحد ۲۰۰ متری در جردن، 
واحدی ۱۴۵ متری با دو پارکینگ ســمت ظفــر، آپارتمان ۱۸۰ 
متری نوســاز در مرزداران، ۱۴۱ متری در میرداماد، ۱۳۰ متر در 
زعفرانیه، ۱۷۰ متر در قیطریه، ۱۵۰ متر در ســعاد آباد، ۱۴۰ متر 

در پاسداران، ۱۵۰ متر در قلهک، ۲۰۰ متر در یکی از خیابان های 
گلســتان سمت پاسداران، واحدی ۲۰۰ متری مجهز به استخر در 

منطقه دروس و...
ســفارت افغانستان، سمت عباس آباد واقع شده و خانه دیپلمات ها 
را در الهیه تهــران ذکر کرده اند. اگر فرض کنیم واحد مســکونی 
محمــد عظیم نورانی با ســه زن و ۱۲ بچه را حوالــی الهیه اجاره 
کرده اند، دایره جســتجو به الهیه، قیطریه، اندرزگو، صبا، کاوه، پل 
رومی، شریعتی، سبحان، سهیل، بهار شمالی، صدر، قلندری شمالی 
محدود می شود. واحدی ۱۷۰ متری همین االن آگهی شده که سه 
اتاق خواب و امکاناتی مثل جکوزی داخل واحد، دو تراس کاربردی، 
سالن پرده خور و پنجره های قدی سراسری دارد. اگر روی امکانات 
تمرکــز نکنیم و با توجه به جمعیت خانواده دبیر ســوم ســفارت 
افغانستان شامل ســه زن و ۱۲ بچه، دنبال گزینه ای با تعداد اتاق 
بیشــتر بگیریم، به واحدی ۱۸۵ متری حوالی قیطریه می رسیم که 
ســال ۱۳۹۵ ساخته شده و چهار اتاق خواب )دو اتاق مستر( دارد. 
در الهیه با دو میلیــارد تومان می توان واحدی ۲۳۰ متری با چهار 
اتاق خــواب پیدا کرد. در نیاوران واحــدی ۲۶۰ متری با چهار اتاق 

آگهی شده که حدود ۲۰ سال از ساخت آن می گذرد.
یک مورد شــیک تر در ولنجک با مســاحت ۳۰۰ متر وجود دارد با 
چهار اتاق ۱۵ متری، دو پارکینگ سندی و مشاعاتی مثل استخر، 
ســونا و جکوزی. این ها واحد هایی بودند که بــا دو میلیارد تومان 
می توان در تهران رهن کرد، اما سفارت افغانستان دو میلیارد تومان 
وجه نقد نداشته، بنابراین مشاور اماک روی همان ۲۸ هزار و ۷۵۰ 
دالر حســاب باز کرده، هزار و ۱۵۰ دالر برای خودش برداشته و با 
۷۱۶ میلیون تومان باقی مانده، برای مفتی محمد عظیم نورانی، سه 
زن و ۱۲ بچه اش دنبال خانه هایی گشته که چشم مالکشان دنبال 
پول پیش نیســت و فقط ماهی ۶۰ میلیون تومان اجاره می خواهد. 
شاید به نظر شما دیوانه وار باشد اما چنین خانه هایی واقعا در تهران 

وجود دارند. تعدادی از آن ها را می توانید در جدول زیر ببینید:

اقتصادی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
اینکه قیمت حــدود ۹۰ درصد بازار و محصــوالت پرفروش لوازم 
خانگی تنظیم شــده و در سطح تولیدکننده رشد نداشته اند، گفت: 
البته در ســطح فروشنده ها ممکن اســت بین پنج تا ۱۰ درصد، 
نوســانات بازار داشته باشیم که طبیعی اســت. به گزارش ایسنا، 
محمدمهدی برادران شــب گذشته با حضور در یک برنامه خبری 
تلویزیونی ضمن اشاره به نگرانی های مردم در رابطه با سطح کیفیت 
لوازم خانگی در کشور، این نگرانی مردم را تا حدودی به جا دانسته 
و اظهار کرد: ســابقه بســیاری از صنایع نشان می دهد که صنعت 
مدنظر به آن سطح رضایت مشتری نرسیده باشد؛ از همین روی در 
رویکردی که در حوزه سیاست گذاری، تعامل و هدایت گری با صنایع 
به ویژه در حوزه صنایع لوازم خانگی دنبال می شود، قرار بر حمایت 
از تولیدکننده ای شده اســت که تولید آن رقابتی و دارای کیفیت 
و مورد رضایت مردم باشــد؛ در حقیقت حمایت از تولید نبایست 
منتج به تولید بدون کیفیت، غیررقابتی و گران شود. این موضوع را 
مجموعه صنایع که بدون احتساب قطعه سازان لوازم خانگی حداقل 
۱۲۰ واحد فعال هستند، پذیرفته اند. معاون صنایع عمومی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه بازار رقابتی کامل نیست 
و برندی خاص یا یک گروه صنعتی، یک ســوم ســهم بازار را در 
دســت دارد که خود نوعی رهبری کردن بازار است، تصریح کرد: 
چنانچه به مقیاس تولید در سطح انبوه نرسیم، ممکن است نتوانیم 
رقابت کنیم یا کیفیت و خدمات پس از فروش را افزایش دهیم به 
همین علت ما هم از این که سهم تولیدکنندگان در بازار داخلی باال 
باشد استقبال کرده و تاش می کنیم که راه های بسته شدن کاالی 
قاچاق را حداکثر کنیم؛ اما از ســوی دیگر دائما در حال نظارت در 
قالب تعامل و گفت وگو هستیم و به آن ها گوشزد می کنیم که روند 
آن ها رو به رشد است یا خیر. وی افزود: افزایش قیمتی در سال های 
گذشته صورت گرفت که معقول نبود و تولیدکننده به سمت تولید 
بیشتر نمی رفت، بلکه مسیر حرکت به سوی فروش با حداکثر سود 
را دنبال می کرد؛ لذا برای رقابتی شــدن فضا تاش شد و امکانات 
ویژه ای در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت که بر اساس آن در سال 
گذشته روند رو به رشدی در حوزه تولید داشتیم؛ هر زمان که تولید 
افزایش یابد، طبیعتا تبلیغات برای فروش هم بیشــتر خواهد شد؛ 
بنابراین تولید و بازاریابی صورت گرفته، ســود خوبی ایجاد خواهد 

کرد. تولیدکنندگان بایستی به سمت رضایت مشتری بروند. 

< تثبیت قیمت ۲۲۰۰ قلم محصول لوازم خانگی
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در ماه های اخیر از تولیدکنندگان 
خواسته ایم برای بازگشت اطمینان به بازار، قیمت ها در حد امکان 
تثبیت شــود، گفت: براین اســاس ۲۲۰۰ قلم کاالیی که اکنون 
می تواند در اختیار مــردم قرار گیرد همچون قیمت های یخچال، 
یخچال فریزر، لباسشــویی و تلویزیون به پیش از دولت سیزدهم 
برمی گردد و افزایش اندک قیمت ها نیز دوباره و به صورت داوطلبانه 
و تعاملی به نرخ قبل بازگردانده شده است. برادران افزود: بعضی از 
افراد صحبت از رکود در بازار می کنند، اما این نشــان دهنده ثبات 
مدیریتی است. باید مشخص شــود که چه کسی می تواند تولید 
انبوه و باکیفیت داشــته باشد و چه کســی می تواند رضایتمندی 
مشتری را حاصل کند، بنابراین اکنون سطح رقابت به خدمات پس 
از فروش رسیده و اینکه چه ضمانت نامه هایی معتبرتر است. معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، 
درمجموع ۱۶.۵ میلیون واحد انواع لوازم خانگی تولید شد، گفت: 
امســال نیز تولید ۱۷.۵ میلیون واحــد لوازم خانگی هدف گذاری 
شده است. همچنین برای سال آینده ۱۹ میلیون دستگاه و برای 
سال ۱۴۰۳، تولید ۲۲ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴، تولید 
۲۴.۵ میلیون دســتگاه هدف گذاری شده است. امیدواریم امسال 
باهمتی که مردم در حمایت از صنعتگران خواهند داشت، در تولید 
یخچال، ماشین لباسشــویی، کولرآبی، تلویزیون، لوازم خانگی گاز 
سوز و لوازم خانگی کوچک خودکفا شویم. در حال حاضر بسیاری 
از محصوالت همچون کولرآبی، عمق تولید بســیار باال و بیشــتر 

داخلی است. 

< ممنوعیتی برای واردات کولرگازی وجود ندارد
برادران ضمن اشــاره به بحث قاچاق اظهار کرد: در مجموع شش 
میلیارد دالر حجم بازار لوازم خانگی کشــور اســت که اکنون ۱.۷ 
میلیارد دالر آن در اختیار کاالی قاچاق است و این عدد قابل توجه 
اســت. بطور تقریبی بیــش از ۲۰ درصد بازار قاچاق اســت که با 
ساماندهی این میزان قاچاق لوازم خانگی می توان ۶۰ هزار اشتغال 
ایجاد کرد. متاسفانه همچنان این باور غلط در بین مردم است که 
فکر می کنند هر کاالی خارجی بهتر از کاالی داخلی اســت؛ این 
درحالیست که حتی کاالی داخلی باکیفیت بهتر و قیمت پایین تر را 
نمی خرند و کاالی خارجی را به آن ترجیح می دهند. معاون صنایع 
عمومی وزارت صمت یادآور شد: سال گذشته ۲.۵ میلیون دستگاه 
یخچال تولید شد که متناسب با نیاز کشور هم بود. در حوزه ماشین 
لباسشویی نیز دو میلیون دســتگاه نیاز کشور برآورد شد که یک 
میلیون و ۶۱۳ هزار دستگاه تولید داشتیم. برای امسال نیز در نظر 
داریــم در این زمینه به خودکفایی برســیم. وی ادامه داد: در کولر 
آبــی نیز مازاد تولید و صادرات وجود دارد. در کولرگازی ۶۰۰ هزار 
دســتگاه نیاز برآوردی ما اســت که ۱۵۳ هزار دستگاه تولید شده 
اســت. این از مواردی است که واردات را آزاد کرده ایم؛ بنابراین اگر 
فردی قصد واردات کولرگازی را داشته باشد ممنوعیتی وجود ندارد. 
بــرادران گفت: در حوزه لوازم خانگی کوچک مانند چرخ گوشــت، 
آبمیوه گیری، جاروبرقی و اتو و... نیز با توجه به نیاز شــش میلیون 
دستگاهی، پنج میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به مرحله تولید رسید. 
ماشین ظرف شویی نیز جزو مواردی است که امسال به عنوان یک 
خــط تولید ویژه روی آن کار خواهیم کــرد؛ در این زمینه با چند 
تولیدکننده نیز به تفاهم رسیده ایم و چند افتتاح در ماه های آینده 
خواهیم داشت؛ بر این اساس نیازهای داخل در بسیاری از حوزه ها 
به خودکفایی حداکثری خواهد رسید. معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت در ادامه با بیان اینکه در حوزه تلویزیون درســت اســت که 
اکنون دو میلیون دســتگاه نیاز کشور است و یک میلیون و ۵۳۷ 
هزار دســتگاه تولید شده، اما شــاید ظرفیت تولید ما باید بیش از 
چهار میلیون دستگاه باشد. چون نتوانستیم در حوزه قاچاق موفق 
عمل کنیم، ارزبری زیــادی در حوزه تلویزیون وجود دارد؛ چرا که 
۷۰ درصد این محصول وارداتی اســت و کمترین عمق تولید را در 

تلویزیون داریم که ۳۰ درصد است. 

< مونتاژ ۱۰۰ درصد را کاالی تولیدی نمی دانیم
برادران اعام کرد: اگر کاالیی باشــد که عمق تولید نداشته باشد و 
زیر عمق تولید متوسط کشــور باشد و به نوعی کاالی مونتاژ ۱۰۰ 
درصد باشد، دیگر آن را کاالی تولیدی نمی دانیم، بلکه این را نوعی 
واردات و کاالی قاچاق می دانیم؛ اگر واحدی نتوانســته خود را به 
متوسط تولید کشور برساند، این یک نوع واردات محسوب می شود 
و اگر واردات ممنوع است یک نوع کاالی قاچاق می شود؛ لذا تاش 
ما این اســت که تمام حوزه ها به متوســط تولید کشور برسد. این 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعام اینکه توانســتیم تا ۹۰ 
درصد، بســیاری از محصوالت را داخلی سازی کنیم، گفت: ارزبری 
اینجا معنی پیدا می کند که ما ارز محدودی داریم، اگر یک مشتری 
بخواهد برای آنکه یک دســتگاه وارد کند، کل آن را با ارز )ارز آزاد 
یا نیمایی( تأمین کند به این معنی است دو نفر دیگر را در استفاده 
از آن کاال محروم کرده است. در حقیقت کل ارز داخل کشور را به 
کاالی خارج از کشور داده که با آن ارز ما می توانستیم سه محصول 
را در داخل کشــور تولید کنیم و در اختیار سه خانواده قرار دهیم، 
جدا از اشــتغال زایی داخلی اگر محدودیت ارزی ایجاد شود، دائم 
افزایش قرض و مشــکات عدیده خواهیم داشت و تنها یک قشر 
خاص می توانند به محصول دسترسی داشته باشند، بنابراین ناگزیر 
هستیم که به سمت تولید برویم و روی پای خود بایستیم. برادران 
با بیان اینکه بسیاری از این کاالها ضمانت ندارند و تقلبی هستند 
گفت: در جلســه ای که در رابطه با کاالی قاچاق داشــتیم، مطرح 
شــد که در انباری های داخل تهران، آرم و نشان های مختلف روی 
کاالهای مختلف زده می شود و همان جا کاال را مونتاژ و داخل جعبه 

روانه بازار می کنند. 

< قیمت ۹۰ درصد محصوالت پرفروش تنظیم شده است
وی در رابطه با قیمت کاالهای لوازم خانگی و اینکه در حال حاضر 
بیش از هشت ماه است که قیمت حدود ۹۰ درصد بازار و محصوالت 
پرفروش تنظیم شده و در سطح تولیدکننده رشد نداشته اند گفت: 
البته در ســطح فروشنده ها ممکن اســت بین پنج تا ۱۰ درصد، 
نوسانات بازار داشته باشیم که طبیعی است. برادران با بیان این که 
مردم می توانند شکایات خود را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند تا به 
آن ها رسیدگی شود گفت: برخی از کاالهایی که ضمانت نامه ندارند 
بیشتر کاالهایی هستند که به نام کاالهای تولید داخل و یا برندهای 
معتبر فروش می شــود و ضمانت نامه را ندارند، اما اگر موردی باشد 
که مربوط به تولیدکننده داخلی باشــد به طور حتم آن را پیگیری 
خواهیم کرد، زیرا اکنون برای تولیدکننده داخلی ما رضایت مردم 
اولویت اول اســت و راهی که در حمایت از تولید داخلی در حوزه 
لوازم خانگی شروع شده بدون رضایت مردم نتیجه نخواهد داد. معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت در رابطه با احتمال احتکار لوازم خانگی 
نیز اظهار کرد: مردم مطمئن باشند، یکی از بازارهایی که شفافیت 
در آن باال اســت، بازار لوازم خانگی است، تمام کاالهای تولیدی کد 
شناسه و کد رهگیری دارند و در سامانه جامع تجارت ثبت می شوند 
و ما نیز دائم در نمای مدیریتی خود آن ها را رصد می کنیم. از هفته 
گذشــته تاکنون ۶۰ هزار فاکتور در سامانه جامع تجارت ثبت شده 
است و به طور دقیق مشــخص است که چه تولیدکننده ای به چه 
بنکداری و چه بنکداری به کدام فروشــگاه کاال داده است. برادران 
ضمن تأکید بر اینکه حجم تولید و انبارها را می دانیم گفت: این که 
در ســطح عرضه، بعضی وقت ها تخفیف ها را بردارند و یا اقساطی 
کردن را محدود کنند به سایق رقابت های فروش تولیدکنندگان 
مختلف برمی گردد، بازار رقابتی اســت و هرکسی می تواند سلیقه 
خود را اعمال کند بســیاری از تولیدکنندگان شبکه فروش دارند 
و آن هایی هم که شبکه فروش ندارند در تمام کاالهای داخلی هم 
قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف کننده درج می شود که این 
خود یک ماک قیمت گذاری خواهد بود. کسانی که قصد سوداگری 
در بازار را دارند ســراغ کاالهای پرفروش، معتبر و شفاف نمی روند، 

بلکه به سمت کاالهایی گوشه بازار، خارجی و خاص می روند. 

< راه اندازی سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بحث خدمات پس از فروش، 
ضمانت و گارانتی نیز بیان کرد: سامانه نظارت بر ضمانت ها را راه اندازی 
کرده ایم و هدفمان این است که تنها مجموعه های تولیدکننده خود 
پاسخگو نباشند، بلکه ما نیز بر ضمانت آن ها یک تضمینی بگذاریم. از 
دیگر کارکردهای این سامانه این است که ارزیابی ها را شفاف خواهد 
کــرد و اگر تولید کننده ای در بحث خدمات پس از فروش، گارانتی 
و ضمانت کوتاهی کرده باشد در کارنامه آن نقطه منفی خواهد شد. 
سپس به همه مردم خواهیم گفت که کدام تولیدکننده رتبه اش در 
محصولی مانند یخچال یک اســت و کدام تولیدکننده ها رتبه های 
دیگر را دارند. بنابراین زمانیکه تولیدکنندگان ما متوجه شــوند که 
در منظــر عمومی رقابت می کنند و مردم در مورد کیفیت خدمات 
پس از فروش آن ها قضاوت می کنند از تبلیغات های کاذب به سمت 
رقابت سازنده در کســب حداکثر رضایت مشتری حرکت خواهند 
کرد. این قول را دادیم که در شــش ماه نخســت امسال این کار را 
انجام داده و ارزیابی ها را منتشر کنیم تا مشخص شود رضایت مردم 
در چه محصولی باالتر از بقیه بوده اســت. برادران در رابطه با بحث 
برندهای اجاره ای در ایران نیز گفت: در حوزه برندها و نام و نشان های 
تجاری، تولیدکنندگان بایستی هزینه ای که می کنند منجر به یک 
نام و نشان محبوب شود، اما متاسفانه اینگونه نیست و بیشتر روی نام 
و نشان هایی نامانوس که ایجاد محبوبیت نمی کنند، هزینه می شود. 
این موضوع از جمله ضعف هایی اســت که به این صنعت وارد شده 
و در این حوزه نیاز به کار اســت. اگر مردم از کاالی داخلی حمایت 
کــرده و نقاط ضعف آن را به ما منتقل کنند و ما بتوانیم بازار را در 
اختیار تولیدات داخلی گذاشته و از کاالی قاچاق دوری کنیم به طور 
حتم کیفیت بهتر و تولید انبوه تر خواهد شد و مسیر طی شده را به 

نقاط ایده آل تری خواهیم رساند.

اجاره کدام خانه ها به ماهی 60 میلیون می رسد؟

مورد عجیب »دیپلمات طالبان« در بازار مسکن تهران
سفارت افغانستان دو میلیارد وجه نقد نداشته؛ بنابراین مشاور امالک مجبور بوده با 716 میلیون تومان، برای مفتی محمد عظیم نورانی

با سه زن و 12 بچه اش دنبال صاحبخانه ای بگردد که پول پیش نخواهد و ماهی 60 میلیون اجاره رضایتش را جلب کند

گمرک

استان

اعــام گمرک ایــران در رابطه بــا ورود جدید 
محموله های شیرخشــک رژیمــی و به جریان 
افتادن اظهارنامه بیش از ۵۹۰ هزار قوطی برای 
ترخیص، بار دیگر تأیید می کند که سازمان غذا 
و دارو حتــی قبل از واردات، در جریان ورود یک 

میلیون قوطی شیرخشک بوده است. 
پیگیری ایســنا، از گمرک ایران بــرای دریافت 
آخرین وضعیت ترخیص محموله های شیرخشک 
رژیمی اطفال با این توضیح لطیفی-ســخنگوی 
گمــرک- همراه شــد که از مجمــوع ۱۸ فقره 
اظهارنامه قبلی حــدود ۴۰۰ هزار و ۶۰۴ قوطی 
شیرخشک دارویی از گمرک تهران ترخیص شده 
است. این در حالی است که ۲۲ فقره اظهارنامه در 
جریان انجام تشریفات گمرکی قرار گرفته که در 
مجموع ۵۹۰ هزار و ۸۶۴ قوطی شیرخشــک را 
دربر می گیرد که برای ۱۷ فقره از این اظهارنامه ها 
 حکم خروج صادر شــده و بــه زودی ترخیص 

خواهد شد. 
وی در رابطه با وضعیت شیرخشک های معمولی 
در جریــان ترخیــص نیز گفت که تعداد ســه 
فقره اظهارنامه شــامل ۲۰۷ هزار و ۶۴۸ قوطی 
شیرخشک معمولی در حال طی کردن تشریفات 

گمرکی قرار دارد. 
ماجرا از این قرار است که در اوایل اردیبهشت ماه 
و با کمبود در بازار برای تامین شیرخشک رژیمی 
اطفال، ســازمان غذا و دارو اعــام کرده بود که 
حدود یک میلیون از این شیرخشک در گمرک 
وجود دارد که در حال طی کردن فرایند ترخیص 
اســت. مدتی بعد گمرک ایران بــا این توضیح 
که مشــکل این محموله ها تائید ثبت سفارش و 
تمدید تعهدنامه صاحب کاال برای انجام تعهدات 
قبلی اســت که هر دو باید از سوی سازمان غذا 
و دارو انجام شــود، اعام کرد که توافقاتی برای 
 ترخیص انجام و در حالی طی فرآیند تشریفات 

گمرکی است. 
چندی بعد در ۲۶ اردیبهشت، گمرک آمار تازه ای 
منتشر کرد که نشان داد شیرخشک های رژیمی 
موجود در گمرک، یک میلیون نیست؛ به طوری 
کــه در آن زمان در مجموع حــدود ۶۰۰ هزار 
قوطی شیرخشک رژیمی و مابقی آن ۳۰۳ هزار 

 و ۴۸ قوطی مربوط به شیرخشک های معمولی 
بوده است. 

اما مدتی بعد ســازمان غذا و دارو در واکنشی به 
حواشی شیرخشــک های وارداتی اظهارات قابل 
تاملی مطرح کرد مبنی بر اینکه اطاعی از ورود 
محموله های شیرخشک رژیمی نداشته و گمرک 
هم این سازمان را در جریان قرار نداده است، در 
حالی ایــن اعام تکرار ماجراهای قبلی در حوزه 
واردات اقام دارویی بود که مسئوالن غذا و دارو 
تاکید کردند گمرک نباید اجازه ورود اقام بدون 
ثبت سفارش را می داده است. این موضع سازمان 
غذا و دارو با واکنش هایی از سوی گمرک همراه 
بود مبنی بر این که این ســازمان مرجع تحویل 
گیرنده کاال نیست و از سویی سازمان غذا و دارو از 
ورود محموله های شیرخشک، مطلع بوده و حتی 
ثبت سفارش، چند ماه در کارتابل وزارت بهداشت 
مانده اســت، این موضوع البتــه در پیگیری از 
واردکنندگان هم تایید شد و تاکید کردند سازمان 
غذا و دارو در جریان واردات این شیرخشــک ها 
حتی قبل از خریــد بوده و با هماهنگی آن، این 

واردات صورت گرفته است. 
با این حال گذشت مدتی کوتاه از این حواشی و 
دریافت آمار جدید از واردات صورت گرفته و اقام 
وارد شــده طی هفته گذشته نشان داد که اخیرا 
مجموع ورود شیرخشــک های دارویی به حدود 
یک میلیون قوطی رسیده است، این همان عددی 
است که سازمان غذا و دارو ابتدای اردیبهشت ماه 
اعام کرد و نشان می دهد که این سازمان حتی 
قبــل از ورود محموله ها به گمرک هم از جریان 
واردات آن مطلع بوده است، هرچند که نسبت به 

آن ابراز بی اطاعی کرده بود. 
در این رابطه باید یادآور شد مکاتبه آبان ماه سال 
گذشــته دارایی -رئیس ســازمان غذا و دارو- با 
پیمان پاک -رئیس سازمان توسعه تجارت - را که 
با اشاره به مکاتبه معاون وقت فنی گمرک ایران 
مبنی بر قرار گرفتن اطاعات کلیه کاالهای وارده 
به انبارهای مراجع تحویل گیرنده به صورت برخط 
در سامانه جامع تجارت، درخواست می کند نسبت 
به دسترسی به اطاعات و رصد کاالهای سامت 

محور وارده به انبارها و گمرک اقدام شود.
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افتتاح دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی 
شرکت های توزیع برق غرب و شمالغرب کشور

آفتاب یزد: دومین دوره مسابقات مهارت های 
شغلی شرکت های توزیع برق غرب و شمالغرب 

کشور در استان کرمانشاه افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه؛ دومین دوره این مسابقات 
به میزبانی کرمانشــاه و با حضور اســتان های: 
همدان، کردســتان، ایام، آذربایجان شرقی و 
غربی، زنجان، اردبیل و توزیع برق تبریز در مرکز 
آموزش مهارت های فنی شــرکت توزیع نیروی 

برق استان کرمانشاه برگزار شد. 
مهندس محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه در ابتدای این مراسم 
اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات باال 
بردن ســطح مهارت کارکنان و همچنین رفع 
مشکات و کمبود ها در این شرکت ها می باشد. 
وی گفت: این ۸ شــرکت توزیع نیروی برق در 
مجموع به ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشــور 
خدمات رسانی ارائه می کنند که استان کرمانشاه 
از این مقدار سهم ۸۰۰ هزار مشترک را داراست. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

کرمانشاه در ادامه بیان داشت: هدف از برگزاری 
این مسابقات؛ ایجاد فرصت مناسبی برای تبادل 
تجربه و نهادینه کردن فرآیند و همچنین کشف 

استعدادها است. 
وی افزود: این مســابقات با حضور هشت استان 
زنجــان، آذربایجــان غربی و شــرقی، اردبیل، 
کردستان، ایام، همدان و کرمانشاه برگزار می شود 
و همچنین داوران نیز از چند استان حضور دارند 
که در مجموع استان کرمانشاه میزبان ۱۶ شرکت 

اعم از داور و مسابقه دهنده است. 
مهندس مرادی ادامه داد: مسابقات در سه روز 
و در دو رشته کابل خود نگهدار و نصب انشعاب 
برگزار می شــود و به نفرات اول تا سوم هر تیم 
جوایزی اهدا می شود که در مجموع ۱۰۰ هدیه 

تقدیم شرکت کنندگان برتر می شود. 
وی در پایــان گفت: از تمامــی همکاران که به 
صورت شبانه روزی برای برگزاری این مسابقات 
تاش می کنند، کمال تقدیر و تشــکر را داریم 
و امیدواریــم میزبان خوبی بــرای این دوره از 

مسابقات باشیم. 

آفتاب یزد: به گزارش روابط عمومی شــرکت 
ملی گاز ایران، سیروس شــهبازی، مدیرعامل 
شرکت گاز استان کرمانشاه در حاشیه بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی با بیان این مطلب، اظهار داشت: 
نظر به این که امسال به صورت رایگان گازرسانی 
بــه ۲۵۵ واحد تولیدی و صنعتی توســط گاز 
اســتان اتفاق خواهــد افتاد، لذا ایجاد بســتر 
مناســب و پایدار و سوخت ارزان قیمت جهت 
 صنایع، زمینه توسعه صنایع و رونق تولید را رقم 

خواهد زد. 
وی با بیان این که شرکت گاز استان کرمانشاه با 
اجرایی کردن برنامه ها و پروژه های سال ۱۴۰۱ 
در راستای سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین 
گام های مؤثری برداشته است، افزود: هم اکنون 

با توجه به کثرت پروژه های در دســت اجرا به 
منظور گازرســانی به روستاها و صنایع مذکور 
بصورت مستقیم و غیرمستقیم، زمینه اشتغال 
بیش از ۱۰ هزار نفر در بخش های مختلف مانند 
تولیدکنندگان کاال، مهندســین طراح، عوامل 
دســت اندر کار انجام پروژه ها، ماشین آالت و... 
فراهم شده که بیانگر مبحث اشتغال آفرینی در 

راستای شعار سال است. 
شــهبازی در پایــان، تأکید کرد: هم راســتا با 
پروژه هــای تحقیقاتی و پایان نامه ها و کمک به 
رشد و توسعه بر اساس معیار دانش بنیان بودن، 
شــرکت گاز استان کرمانشــاه ضمن عملیاتی 
کــردن چندین پروژه تحقیقاتــی و حمایت از 
پایان نامه های دانشجویی، بخش دیگری از شعار 

سال را نیز عملیاتی کرده است.

آفتاب یزد: مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
استان کرمانشــاه با اشاره به اینکه ۶۰ روستای 
اســتان در تابستان پیش رو با تنش آبی مواجه 
خواهند بود، گفــت: آب بســیاری از چاه ها و 
چشمه ها خشک شده و برای آبرسانی به موقع 

به روستاها به ۲۰ دستگاه تانکر نیازمندیم. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب 
اســتان کرمانشــاه به نقل از خبرگزاری ایرنا، 
»علیرضا کاکاوند« روز شنبه در دومین جلسه 
قرارگاه آبرســانی روســتایی که در سرســرای 
شهید سلیمانی استانداری و با حضور استاندار 
کرمانشاه برگزار شد، افزود: اگر برخی از ادارات 
مانند راهداری و منابع طبیعی نســبت به رفع 
معارضات اقدام کنند عملیات آبرســانی به این 

روستاها سرعت می گیرد. 
وی با اشــاره به اینکه برای اولین بار اعتبارات 
محرومیت زدایی برای رفع مشکات روستاییان 
در مجلس به تصویب رســید، گفت: بسیاری از 
این مصوبات برای رفع مشــکل آب روستاها در 
نظر گرفته شده و ســال گذشته ۲۸۴ میلیارد 
تومان ســهم استان کرمانشاه بود که به صورت 

نقــدی و تخصیص ۱۰۰ درصــدی در اختیار 
استان قرار گرفته است. 

این مقام مســئول از انعقاد قرارداد سه ســاله با 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( برای رفع مشکل 
آبرسانی ۳۴۹ روستا با اعتبار ۳۱۴ میلیارد تومان 
خبر داد و افزود: کرمانشاه از معدود استان هایی 
اســت که ۲ معینه اســت و آبرســانی هشت 
شهرستان با قرارگاه نجف اشرف و ۶ شهرستان 

ما هم برعهده سپاه است. 
کاکاوند اولویت را انجام پروژه های نیمه تمام و 
ناقص عنوان کرد و گفت: بسیاری از پروژه ها از 
سال ۹۲ شروع شده اما تکمیل نشده است و به 
عنوان نمونه اگر پروژه تکمیل شــود مردم پاوه 
نجــات پیدا می کنند و این در حالی اســت که 
تاش می کنیم اعتبارات این بخش را در ســال 
جاری به یک هزار میلیارد تومان افزایش دهیم. 
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای 

۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است. 
این استان ۵۴۰ هزار مشــترک آب دارد که از 
این تعداد بیش از ۳۰۰ هزار مشــترک مربوط 

به کانشهر یک میلیون نفری کرمانشاه است.

تحقق شعار سال با اجرایی شدن برنامه های شرکت گاز استان کرمانشاه

۶۰ روستا در استان کرمانشاه با تنش آبی مواجه است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
قیمت ۹۰ درصد محصوالت پرفروش لوازم خانگی تنظیم شده است

جزئیات تازه از واردات شیرخشک های رژیمی
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 فرهنگی

دنیای اقتصاد: کنترل آلودگی با اقتصاد رفتاری
ــت، برای  ــه ممکن اس اگرچ
ــرایط  ــان دهیم، ش ــه نش آنک
زیست   محیطی ایران در وضعیت خطرناک و سختی 
قرار دارد، نیازی به ارائه   آمار و داده نداشته باشیم، با 
این حال، توجه به برخی اعداد و ارقام خالی از لطف 
نیست. مطابق با داده   های شرکت کنترل کیفیت 
هوای شهرداری تهران، این شهر در سال ۱۴۰۰، دو 
روز هوای پاک، ۲۴۰روز هوای قابل قبول، ۱۰۴روز 
هوای ناسالم برای گروه   های حساس جامعه و ۶روز 
ــته است. از سوی  هوای آلوده برای همه افراد داش
ــهم بخش کشاورزی از کل  دیگر، در حالی که س
مصرف آب کشور حدود ۹۳درصد است، بهره   وری 
آب در این بخش تنها ۸/ ۰کیلوگرم بر مترمکعب 

است.
ــب وکارها و  ــت، کس ــته، دول ــال های گذش در س
سازمان های مردم   نهاد برای مواجهه با آسیب   های 
ــت   محیطی، اقدامات مختلفی انجام داده اند.  زیس
اقدامات دولتی همچون اجرای طرح ترافیک و طرح 
آلودگی هوا، بهبود کیفیت بنزین، افزایش ظرفیت 
ــوق   های  ــاوگان حمل   ونقل عمومی، اعطای مش ن
ــرای تولید انرژی   های نو، افزایش پلکانی  مالیاتی ب
ــرای جبران  ــای یارانه نقدی ب ــت برق و اعط قیم
ــط  هزینه، تولید محصوالت و خدمات جدید توس
ــتراک   گذاری  ــب وکارهای نوپا همچون به   اش کس
دوچرخه و در نهایت، آگاه   سازی مردم از آسیب   های 
ــازمان های مردم   نهاد،  ــط س زیست   محیطی توس
ــمندی هستند که بهبود شرایط  تاش   های ارزش
ــورمان را مدنظر داشته      اند. اما  زیست   محیطی کش
ــیار مهمی که باید از خود بپرسیم، این  سوال بس
است که تا چه   اندازه این تاش   ها در تحقق اهداف 
ــته   اند، بر  خود موفق بوده   اند و تا چه میزان توانس
کاهش آلودگی هوا اثرگذار باشند؟ سوال بعدی که 
ــخ آن باشیم، این است که حتی  باید به   دنبال پاس
ــند، اثرگذاری  ــته باش اگر برخی از اقدامات توانس
ــاری( بر متغیرهای  ــاداری )البته به   لحاظ آم معن
ــند، کارآیی )یا به   عبارت ساده   تر،  هدف داشته باش
مقرون   به   صرفه بودن( آنها تا چه اندازه    بوده است؟ 
اگرچه مطالعاتی برای پاسخگویی به این سواالت در 
کشور انجام نشده است، با مراجعه به شرایط موجود 
در کشور حتما درخواهیم یافت که نه   تنها شرایط 
زیست   محیطی بهبود نیافته است، بلکه هر سال با 
ــاخص   های کلیدی مرتبط روبه   رو هستیم.  افت ش
دریافتن اینکه چرا به رغم تمام تاش   های موجود، 
ــرایط زیست   محیطی کشور رو به   وخامت است،  ش
ــت که به   شدت  نیازمند پژوهش   های متعددی اس

نیاز آن احساس می شود.
ــنهادی این باشد که برای  ــاید راهکار دوم پیش ش
استفاده از خودروی شخصی جریمه تعیین کنیم 
ــتفاده از حمل   ونقل عمومی را تشویق کنیم.  یا اس
به   طور مثال، طرح آلودگی/ ترافیک وضع کنیم یا 
قیمت بلیت مترو را با استفاده از یارانه   های دولتی 
کاهش دهیم. یافته   های مختلفی در علوم رفتاری 
نشان می دهد که تشویق یا تنبیه نیز با چالش   هایی 
همراه است. افراد درگیر رفتارهای عادتی، چندان 
تحت   تاثیر تشویق یا تنبیه قرار نمی   گیرند.در نهایت 
ممکن است استفاده از خودروهای شخصی را برای 
ــا در مکان   هایی خاص که  ــی در روز ی مدت زمان
ــتر است، ممنوع کنیم. اگرچه  آلودگی در آن بیش
ــی اثرگذار  ــکار می   تواند به   صورت مقطع ــن راه ای
باشد، اما اثرگذاری بلندمدت آن در کنار نا   رضایتی 
ــت. علوم  به   وجودآمده، چالش   های این راهکار اس
رفتاری در کنار این سه ابزار تغییر رفتار، آموزش، 
ــویق و تنبیه و قانون و اجبار، راهکار چهارمی  تش
را تحت   عنوان »تلنگر یا معماری انتخاب« معرفی 
می کند. در تلنگر، هیچ گزینه   ای ممنوع نمی  شود، 
ــود؛ در عوض، با  جریمه یا پاداش نیز ارائه نمی ش
ــر گزینه پیش   فرض، ایجاد یک لنگر یا نقطه  تغیی
ــه، مردم به  ــازی و انتخاب فعاالن ــع، ساده   س مرج
انتخاب خاصی توجه می کنند که قبا نمی   کردند. 
ــت که اگر نظریه تلنگر بیشتر از  تئوری مدعی اس
ــار مستقیم موثر واقع نشود،  آموزش، قوانین و فش
ــت.در نتیجه برای آنکه  قطعا به اندازه   آنها موثر اس
ــا چالش   های  ــر به مواجهه ب ــم، به   طور موث بتوانی
زیست   محیطی، از جمله آلودگی هوای کان شهرها 
بپردازیم، نیاز داریم تا تغییراتی در الیه   های مختلف 
ــود( تا  ــبت به س ــطح )ذهنیت نس از باالترین س
ابزارهای به   کارگرفته   شده ایجاد کنیم. این موضوع 
ــتن همزمان علوم داده، علوم رفتاری و  با به کاربس

دیزاین امکان   پذیر خواهد بود.

آرمان ملی: سازی که کوک نمی شود
ــاز پرونده  ــت که س ــت این اس واقعی
هسته ای هیچ وقت کوک نبوده است. 
ــوال این است که نهایتا چه اتفاقی می تواند  اما س
بیفتد؟ درحقیقت دو گزینه بیشتر محتمل نیست: 
ــه دیگر هر نوه اتفاق غیر  یک گزینه صلح و گزین
صلح امخیز است.در آن گزینه صلح این است که با 
جامعه جهانی تنش زدایی می شود و آرامش برقرار 
و صلح جهانی تقویت شود. چون این پرونده طبق 
ــورای امنیت مربوط به صلح و امنیت  قطعنامه ش
بین المللی است و در داخل هم گشایش اقتصادی 
ــود. اما اگر این گزینه عملیاتی نشود،  ایجاد می ش
ــطح تنش هایمان با جامعه جهانی افزایش پیدا  س
می کند و نهادهایی مثل سازمان ملل و کشورهای 
ــتی این امکان را پیدا  منطقه ای و رژیم صهیونیس
می کنند که با استفاده از منابع بین المللی و کمک 
ــار  گیری از امکانات جامعه جهانی، ما را تحت فش
ــارها ممکن است تا  اقتصادی قرار دهند. این فش
ــد. این یک طرف  ــل به زور هم ارتقا پیدا کن توس
ــت و آنوقت است کشورهایی که با ایران  قضیه اس
دشمنی دارند و منتظر این هستند که این پرونده 
را به پرونده امنیتی تبدیل کنند  و بتوانند منابع را 
علیه ایران بسیج کنند، فشارها و تنشی که ایجاد 
می کنند و فضای ناامنی که به وجود می آید، باعث 

می شود که اقتصاد ما تحت فشار قرار بگیرد. پس 
ــرار دارد و در طرف  ــه صلح ق ــک طرف قضی در ی
دیگر همین خطراتی که ذکر شد. اما این موضوع 
ــور برمی گردد که کدام گزینه را  به مسئوالن کش
می خواهند انتخاب کنند. چون اگر به صلح برسیم 
و پرونده را با امضای موافقتنامه قابل قبول طرفین 
به نوعی مدیریت نکنیم، خودبه خود  پرونده ای برای 
ما در بُعد بین المللی محسوب می شود. هرچه هم 
تعلل کنیم، بیشتر به طرف گزینه دوم که به نوعی 
ناامنی در سطح بین المللی است پیش می رویم و 
هیچ عقل سلیمی این گزینه را انتخاب نمی کند. 
لذا بر این اساس که نهایتا مسئوالن ما با این تصور 
که از عقل سلیم پیروی می کنند، خوشبینم وگرنه 
هیچ اطاعات و اخباری ندارم که بتوانم بر پایه آن 
ــاس که بین  ــتوار کنم. فقط بر این اس نظرم را اس
این دو گزینه، امضای احیای برجام و صلح با جهان 
به ایجاد ناامنی در سطح بین المللی ترجیح دارد، 
هر عقل سلیمی این انتخاب را به راحتی می تواند 
انجام دهد. اما وقتی برای امر خیری تعلل می کنیم 
ــه اش را می پردازیم. بنابراین تا کوچک ترین  هزین
شانسی وجود دارد باید امیدوار باشیم به اینکه نهایتا 

دو طرف احیای برجام را امضا می کنند.

اعتماد:معاون ريیس  جمهور به وظیفه اش 
عمل کند

کیست که نداند دهه هاست مهریه به 
مشکل تبدیل شده است؟ خأل قوانین 
ــانده. کمبود  ــه اینجا کش ــي از زن کار را ب حمایت
ــترک و  حمایت هاي حقوقي از زن در زندگي مش
قانونگذاري منطبق با واقعیت در خانواده را داریم.  
حمایت هاي اقتصادي که با خودش امنیت رواني 
مي آورد در خانواده را مي آورد با اشکال روبروست.  
چنددهه است که این خآلها و کمبودها خودش را 
ــان داده است. باال رفتن  در باال رفتن مهریه ها نش
ــد بر آسیب بر ازدواج و  مهریه ها خودش عاملي ش
ــي مرد در خانه.  ــواده و برهم زدن امنیت روان خان
امنیت رواني در خانواده موضوع اول خانواده است 
ــا هم آتش به جان ازدواج  که با باال رفتن مهریه ه
ــت؟ بدیهي  ــاد و هم خانواده. اما راه حل چیس افت
است براي رفع مشکل باید علت مشکل رفع شود. 
علت همان خأل قوانین حمایتي از زن و استقال 
ــترک است. رفع این  اقتصادي زن در زندگي مش
ــکل اگر بر عهده دولت و مجلس نیست پس  مش
بر عهده کیست؟ وظیفه اي که دولت ها و مجلس ها 
ــر باز زده اند و مردم را با مشکات به حال  از آن س

خودشان رها کرده اند.
ــواده رییس جمهور اگر  ــور زنان و خان معاونت ام
ــکل تهیه و آن  ــه اي در جهت رفع این مش الیح
ــه کار کند؟  ــت چ را پیگیري نکند پس قرار اس
الیحه اي که سهم مالي زن از زندگي مشترک را 
ــن کند تا جامعه براي ازدواج دختران با این  تعیی
ــد و این همه بار بر دوش مهریه  مانع روبرو نباش
نگذارد. زن در زندگي مشترک همپاي مرد نقش 
ــاي حاصل از این نقش  ــادي دارد، دارایي ه اقتص
ــه زن داده  ــه لحاظ حقوقي چگونه ب اقتصادي ب
ــود؟ معاون زنان اگر در پي رفع این مشکل  مي ش
نباشد قرار است به چه کار بیاید؟ مردان مجلس 
ــکات زنان و خألهاي حقوقي  بدون توجه به مش
و قانوني که علت موجده باال رفتن مهریه است از 
زاویه نگاه مردانه به صحنه آمدند تا مشکل مهریه 
را حل کنند. مهریه داده نشده و گرفته نشده را به 
اسم حق ثبت دولت بیاید وسط زندگي مشترک 
دختران و پسران و سهم بخواهد.  گرفتن مالیات 
از مهریه را در سال ۸۵ و الیحه حمایت از خانواده 
ــکال مهم بر  ــال ها ۳ اش هم مطرح کردند. آن س
ــاده ۲۳ و ترویج  ــه وارد بود، یکي موضوع م الیح
ــري، یکي مالیات بر مهریه و یکي هم  چندهمس
موضوع بي بندوباري در ازدواج موقت مردان داراي 

همسر از طرف صاحب نظران طرح شد. 
ــف اصلي خود عمل نکرده  معاونت زنان به وظای
ــردي خانم معاون به راه  ــد. معاون راهب و نمي کن
ــداده و نمي دهد. این  ــواب راهبرد ن صحیح و ص
پست ها براي چیست وقتي مردم و مشکات شان 
ــرده و در انجام کار ملي و  ــه حال خود رها ک را ب
ــاختي که خدمت به ملت باشد درمانده اند.  زیرس
ــي و غیرملي  ــام کارهاي محل ــي و انج پول پاش
ــت  ــت معاون ــه ماموری ــي ک ــاي نمایش و کاره
ــام وظیفه  ــت. این عدم انج ــور نیس رییس جمه
ــواده و جامعه  ــه ازدواج و خان ــیب ب صدمه و آس
است. کدام فرزندآوري با ۱۳ میلیون مجرد پشت 
ــف ازدواج؟ معاونت امور زنان و خانواده به چه  ص
ــت؟ دید و بازدید و جلسه و آن  ــغول اس کار مش
ــمش را گذاشته حمایت از  چه در گزارش کار اس
ــتغال و زن سرپرست خانوار و کارآفریني. این  اش
حمایت ها اگر در قالب خیریه و پول پاشي نیست 
بگویند با چه فرآیندي مبتني بر چه اصولي کدام 
وزارتخانه ها را فعال کرده است؟ تهیه لوایح قانوني 
جهت رفع خألها و موانع قانوني و قوانین حمایتي 
ــان و خانواده  ــت زن ــع وظیفه معاون ــور قط به ط
ریاست جمهوري است. وظیفه اي که انجام نداده 
ــه ردیف  و براي ملت گزارش دید و بازدید و جلس
ــاون رییس جمهور اگر به منظور رفع  مي کند. مع
ــه نکند و آن را پیش  خألهاي قانوني الیحه تهی
نبرد به کدام درد ملت و زنان و خانواده قرار است 
برسد؟ زناني که با ۱۴ سکه نشستند سرسفره عقد 
سهم مالي شان در زندگي مشترک کجاست؟ چرا 
در اختیارشان نیست؟ مجلس امور زنان و خانواده 
را بي سرپرست یافته که این گونه بر جنازه زنان 
اسب مي تازد. مصوب کمیسیون قضایي گواه بي 
تخصصي و ناتواني فهم و درک واقعیت ها و مسائل 
جامعه و نگاه یک طرفه و به دور از عدالت و انصاف 
و بلکه ننگي بر پیشاني این کمیسیون شد. بهتر 
است این مصوبه در همان جا متوقف شود پیش 
از آنکه زنان و خانواده ها را بیش از این جریحه دار 

و معترض کند.

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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ــان  ــاد ظهوریان با طراحی و کارگردانی احس ــان نگهبان و می ــته احس نمایش »قاره هفتم« نوش
نگهبان و تهیه کنندگی حسین مومنیان از ۳ خرداد ساعت ۱۹ در سالن شماره یک عمارت سیمرغ 
ــان  صاحبدادی، علی  فراستی، نیلوفر پناهی، حسام  ــت و بازیگران این نمایش احس روی صحنه اس
ــنامه  ــتند. ظهوریان درباره ایده نگارش نمایش نورمحمدی، نازنین جعفری و محمدپوریا  هالی هس
»قاره هفتم« گفت: ایده اولیه نگارش از سرنوشت ایرانی هایی بود که به منظور مهاجرت غیرقانونی 
ــار  ــد و دچ ــتی را برمی گزیدن ــا کش ــفر ب س
ــانحه هایی می شدند. سوالی مطرح بود که  س
ــی بیفتد خصوصاً برای  چرا باید چنین اتفاق
ــورت غیرقانونی تصمیم به  ــانی که به ص کس
ــرت می گرفتند؟ ایده اصلی از این  این مهاج
ــن افراد در حین  ــکل گرفت که ای موضوع ش
ــوند و شاید  ــیر دچار چه خطراتی می ش مس
حتی جان خود را از دست بدهند. او در ادامه 
ــه این چرایی  ــتقیماً ب افزود: در این اثر، مس
اشاره نمی شود اما تمام تاشمان بر این است 
تا این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد کنیم 
ــور خودمان  که چرا به هر علتی نباید در کش
ــوری، انسان را با محدودیت ها و  ــد و چرا زندگی درچنین کش ــته باش جایی برای ماندن وجود داش
ــمتی سوق داده شوند که مجبور به مهاجرت شوند؟ ظهوریان  باید و نبایدها مواجه می کند تا به س
ــتند که در مسیر مهاجرت جان خود  ــان هایی هس درباره موضوع و مضمون این اثر عنوان کرد: انس
ــت داده اند و موضوع اصلی این نمایش درباره مهاجرت است. هر یک از شخصیت های این  را از دس
نمایش داستان اینکه به کجا رسیدند که تصمیم به مهاجرت گرفتند را روایت می کنند و به دالیل 
ــن نمایش کاراکترها پس از مردن در فضای پس از  ــرت خود می پردازند. او اضافه کرد: در ای مهاج
ــخصیتی که شبیه یک بازجو است، توضیح می دهند.  ــان را برای ش مرگ قرار می گیرند و داستانش
ــت. کاراکترها واقعی هستند و یک فضای انتزاعی در این  ــبک و فضای نمایش، رئال جادویی اس س
نمایش به وجود آمده است. ظهوریان درباره ویژگی نمایش اظهار کرد: این نمایش در فرم و محتوا 
ــتقیم با تماشاگر برقرار و همه تماشاگران با کاراکترهای نمایش همذات پنداری خواهند  ارتباط مس
ــت. او در  ــی که ما زندگی می کنیم هر فردی حتی یک بار به مهاجرت فکر کرده اس ــرد. در مکان ک
ــتند و فکر می کنم در آینده  پایان صحبت هایش گفت: گروه نمایش »قاره هفتم« گروه جوانی هس

اتفاقات بهتری را می توانند رقم بزنند. 
به گزارش هنرآناین، در خاصه داستان نمایش »قاره هفتم« آمده است: مهاجرانی که به صورت 
ــت وسط راه کشتی آنها غرق  ــترالیا راهی می شوند که درس ــمت اس غیرقانونی از دریا آرافورا به س

می شود و در کف اقیانوس منتظر شما هستند... ُکَمک!!!

ــنواره  ــر فرهنگ در اختتامیه جش ــماعیلی، وزی محمد مهدی اس
ــن حرم احمد  ــنبه در صح ــی رضوی که عصر روز دوش کتابخوان
ــاره به اهمیت و  ــیراز برگزار شد، با اش ــی)ع( در شهر ش بن موس
جایگاه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در منظومه فرهنگی ایران 
ــور یکی از بزرگترین ذخایر و  گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کش
ــور است. بیش از ۳۷۰۰ کتابخانه عمومی  نعمت های فرهنگی کش
ــتان های  ــهرها و شهرس ــور داریم؛ در برخی از ش ــر کش در سراس
ــه جز کتابخانه عمومی  ــک که هیچ بخش فرهنگی موثری ب کوچ
وجود ندارد؛ یک کتابدار با عشق و عاقه نه تنها کار کتاب را انجام 
می دهد، بلکه بسیاری از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دیگر را 
ــان حوزه فرهنگ  ــامان می دهد که این افراد عناصر درخش نیز س
هستند. وی با تاکید بر لزوم انعکاس فعالیت های صورت گرفته در 
حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: بیانات رهبر فرزانه و حکیم انقاب 
اسامی که بارها به موضوع نهضت کتابخوانی تاکید داشته اند و به 
ــتور داده اند، نشان می دهد که ما با آن  ــبت به انجام آن دس ما نس
نقطه مورد نظر فاصله داریم. وزیر فرهنگ با اشاره به پیمایش های 
انجام شده در حوزه سرانه کتابخوانی در کشور گفت: پیمایش هایی 

ــان می دهد که نزدیک ۶۴ درصد  ــده نش که در این حوزه انجام ش
ــتند. البته این میزان مطالعه جدای  از مردم ایران اهل مطالعه هس
ــگاهی عنوان شده  از مطالعه قرآن، کتاب های دعا و مطالعات دانش
ــگاه کتاب تهران اشاره کرد و  ــت. وی در ادامه به برپایی نمایش اس
ــگاه کتاب تهران به  ــال وقفه در برگزاری نمایش افزود: پس از ۲ س
ــیوع کرونا، شاهد برپایی این نمایشگاه بودیم. نمایشگاهی  دلیل ش

ــال ۹۸ برگزار شده بود میزان فروش ۹۰ میلیارد تومان بود،  که س
اما امسال این رقم با احتساب فروش در نمایشگاه مجازی به بیش 
ــید. محمد مهدی اسماعیلی یادآور شد:  از ۲۱۱ میلیارد تومان رس
البته درست است که کتاب به طور متوسط تا ۴۰ درصد گران شده 
ــت، اما این میزان از رشد خرید، نشان می دهد مردم ما مردمی  اس
ــماعیلی با اشاره به اتفاقات ناشایست صورت  فرهنگی هستند. اس
ــته که خاطر جامعه  ــوزه فرهنگی در چند روز گذش ــه در ح گرفت
ایمانی کشورمان را آزرده است، گفت: اتفاقاتی که در روزهای اخیر 
ــرای عرض ارادت همه  ــد موج جدید و محملی ب رخ داد، باعث ش
ــتان حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( فراهم  ــار مردمی به آس اقش
شود. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ 
ــامی، وزیر فرهنگ در دولت مردمی تصریح کرد: در  ــاد اس و ارش
ــئول صیانت از مرزهای فرهنگ و هنر هستیم  وزارت فرهنگ مس
ــانی که بخواهند به حوزه اعتقادات و مقدسات مردم  و حتماً با کس
تعدی کنند و به دنبال سیاه نمایی و تیره و تار نشان دادن فضای 
ــتند، برخورد می کنیم و در این مسیر از همه  ــور هس عمومی کش

ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد. 

نمایشگاه آثار نقاشی های پرتره شیرین میرزا عابدینی که نخستین نمایشگاه انفرادی اوست، با عنوان 
»نگاتیوهای من« در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در مجموعه شهربانوی نگارخانه شرق در معرض دید 
و نگره و داوری هنردوستان و عاقه مندان هنرهای تجسمی قرار گرفت. پیش از بررسی و واکاوی آثار 
میرعابدینی که در این نمایشگاه خوش درخشیده اند، در نگاهی کوتاه آثار گذشته ایشان را نیز ذکر 
می کنیم. میرعابدینی کار با گروه نقاشان پشت شیشه را که با حضور سعید رضاخان پایه گذاری شده 

ــف کارنامه هنری  ــکل گرفته، نقطه عط و ش
خود می انگارد. جز این عطف مسلم و حضور 
چشمگیر نگاه ویژه اش در میان نقاشان پشت 
ــگاه سال پیش در همایش  شیشه، در نمایش
هنر ایران در دوره قاجار به سال ۹۷ در موزه 
ملی ایران، نمایشگاه گروهی رویای شیشه ای 
در آذرماه ۹۷ در نگارخانه سعدآباد، نمایشگاه 
ــال در تاالر آینه در مهر ۹۷  گروهی قاب خی
ــرج آزادی از دیگر  ــال در ب و نیز در همین س
تماشاگه های آثار ایشان است و نیز نمایشگاه 
گروهی در پارک خیام به سال ۱۳۹۸ از دیگر 
ــا آثارش را در  ــی بوده که نقاش م مکانت های

ــتین نمایشگاه انفرادی خانم  ــته است. »نگاتیوهای من« نخس ــاییان داش معرض دید و داوری تماش
ــینه آویز  ــت که به خامه پرمایه او زینت بخش و س ــامل ۲۵ اثر از پرتره های نگاتیو اس میرعابدینی ش
ــرق شده است. آنچه در نگاه نخست توجه بیننده را جلب می کند، چهره های  دیوارهای نگارخانه ش
نگاتیو است. غم، شادی، به هم ریختگی، اخم، عبوس بودن و جز این واکنش های گوناگون آدمی که 
نخستین بار در چهره اش شکل می گیرد، رنگ رنگ و گوناگون با بافتار و ساختاری ماهرانه که از اقتدار 
نقاش ما در طراحی چهره حکایت ها دارد، تماشاگر را به این قلمرو مهجور و مغفول هنرهای تجسمی 
ــم های ذهنی دارد. وقتی فقط نگاتیوها نیز  ــگاه خانم میرعابدینی خبر از فانتاس فرامی خواند. نمایش
حکایتگر قدرت دست و دید خانم میرعابدینی است، از طراحی مرگ آسای او حکایت دارد. از پیری، 
از مرگ، از هراس، از سیاهی و باالخره از جوانی حکایت دارد، اما طراحی مقتدرانه او که سر آخر کل 
نمایشگاه را به حیطه و سیطره خود می خواند و نشانه کارها با چهره هایی در وضعیت و موقعیت هایی 
گوناگون را نمایش می دهد و عنصر اندیشه که در کارها بیداد می کند. به قول موالنا ای برادر تو همه 
اندیشه ای / مابقی خود استخوان و ریشه ای. به گزارش هنرآناین، وضع و موقع چهره ها که در کنار 
ــم حالت هایی دراماتیزه دارند، کارها را به گونه ای بهره مند از عنصر حرکت و برش هایی دراماتیک  ه
ــگاه نگاتیوهای من کاری مبدعانه و مبتکرانه است که  ــانند. نکته دیگر اینکه نمایش بر چهره می نش
ــبقه ندارد و ریشه دار نیست و خانم عابدینی در عرصه های  ــمی ما س در عرصه و پهنه هنرهای تجس

هنرهای تجسمی کاری بهره مند از مدرنیته عرضه می کند.

»قاره هفتم« در »عمارت سیمرغ«  »نگاتیوهای من« در »نگارخانه شرق« 

 Folk( ــی ــیقی محل ــیقی بومی یا موس ــیقی فولکلور یا موس موس
Music(، شکلی از موسیقی سنتی است که ریشه در آداب و رسوم 

یک قوم یا ناحیه دارد و سینه به سینه، به نسل های بعدی می رسد 
و به همین دلیل است که در ایران، به این نوع از موسیقی، موسیقی 
ــیقی فولکلور در ایران، از اهمیت و  ــود. موس محلی هم گفته می ش
ــت چراکه از دیرباز، اقوام مختلفی چون  جایگاه ویژه ای برخوردار اس
ترک، ُکرد، ترکمن و... ترانه ها و ملودی های متفاوتی از خود به جای 
گذاشته و جزء جدایی ناپذیر فرهنگ این مرز و بوم شده اند که از آن 
ــاره کرد. اما  جمله می توان به قطعه های »نوایی«، »اهلل مزار« و... اش
پرسش هایی که در خصوص این نوع از موسیقی مطرح می شود، این 
است که آیا امروز، موسیقی فولکلور به همان شکل اصیل خود مورد 
استفاده قرار می گیرد؟ نسل جوان تا چه اندازه با آن آشنایی دارند؟ 
ــیقی را بیش از پیش، زنده و ذائقه  و چگونه می توان این نوع از موس
ــیقایی مخاطبان جوان را به آن نزدیک کرد؟ از این رو، باشگاه  موس
خبرنگاران گفتگویی با پویا سرایی، آهنگساز، نوازنده، مدرس دانشگاه 

و پژوهشگر انجام داده که در ادامه می خوانید:

 در رابطه با شرایط فعلی موسیقی فولکلور یا محلی توضیح 
دهید.

سال هاست که هرچه شرایط زندگی ما به سمت ِشبه ماشینی شدن 
می رود، هنر قومی در حال کمرنگ شدن است و در این میان، گونه 
دیگری در موسیقی دارد جای خودش را باز می کند که دیگر به شکل 
ــت و درحقیقت، به صورت کاالی ِصرف تجاری و مصرفی  هنر نیس
ــالن ها در آن اهمیت دارد. از طرف دیگر،  ــت که فقط پُر شدن س اس
ــیاری از مواقع، شاید با ذوق  ــلیقه عامه مردم که در بس توجه به س
ــته باشد باعث می شود که این  هنر های خاص قومی مطابقت نداش
ــدن بروند. این در حالی  ــمت فراموشی یا حذف ش نوع هنر ها به س
است که از سوی قوم شناس ها، ما اقوام مختلفی داریم که عبارتند 
از: پارسیان، آذری ها، ُکردها، گیلک و مازنی ها، لرها، ترکمن و ایل 
قشقایی، عرب های ایرانی، بلوچ ها که هر یک از آن ها زبان، سنن، هنر 
و موسیقی خاص خود را دارند که با دیگری متفاوت است. اما باید به 
ــیقی  این موضوع توجه کرد که در اغلب مواقع، اگر بخواهیم از موس
مربوط به هر قومی در کار ها استفاده کنیم که همه فهم باشد، انجام 

پذیر و شدنی نیست.

 در خصوص اس��تفاده از فرم جدید موس��یقی فولکلور در 
برخی از آثار موسیقایی بفرمایید.

ــده است که  ــال های اخیر، کار هایی در این خصوص انجام ش در س
ــریال پایتخت اشاره کرد و همچنین  ــیقی تیتراژ س می توان به موس
کار های دیگری که در آن ها، دست روی هنر هایی از قوم های ایرانی 
ــت که تا حّد زیادی، از لحاظ زبان و ساختار های  ــته شده اس گذاش
زیبایی شناختی به شکل هنر و منش کاسیک ما شباهت دارند. به 
طور مثال؛ شاید برخی از شکل های هنری در موسیقی ُکردی، لری 
و... تا حدی شبیه به موسیقی شمال یا شرق خراسان و... باشند که 
بتوانیم آن ها را در یک اثر هنری یا کنسرت ببینیم و اتفاقاً مورد قبول 

ــوند. اما شاید سبک های موسیقایی در شکل اصیل خود  هم واقع ش
چنین نباشند و دلیل آن هم این است که سمت و سو و تولید هنر، 
دارد به صورتی پیش می رود که دیگر کسی به آن شکل، خریدار آثار 
ــت و اگر هم باشد به صورت  ــان نیس هنری در قالب کامًا اصیل ش
ــن، باید به آن  ــت. نکته ای که عاوه بر ای ــی از هنر اقوام اس گزینش
ــت که روز به روز  ــن باالی اغلب اساتید هنر اقوام اس ــاره کنم س اش
باالتر می رود؛ به طوری که متأسفانه، ممکن است خیلی از آن ها در 
میان ما نباشند و یا اگر هم در قید حیات هستند، سن باالیی داشته 
ــند که همه این ها دست به دست هم می دهند تا هنر قومی ما  باش

کمرنگ تر شود.

 برای زنده نگه داشتن موسیقی فولکلور چه اقدام هایی باید 
انجام داد؟

در بسیاری از مواقع، این نوع موسیقی می تواند نه به شکل اصیل خود 
بلکه به عنوان یک تِم یا متریال خام موسیقایی، دستمایه بسیاری از 
ــود که شکل جدیدی دارند. مثاً قطعه »اهلل مزار« از آقای  آثاری ش
ــا قربانی که در حال حاضر، جزء قطعه های ثابت در مجموعه  علیرض
کنسرت های فعلی شان است که در واقع، این قطعه مربوط به شمال 
شرق کشور است و از لحاظ زبان، درونمایه و فرم برای مخاطب، قابل 
ــتمایه، موتیف و مصالح خام  ــت که البته فقط به عنوان دس فهم اس
هنری به کار رفته و روی اثر، تنظیم الکترونیک هم انجام شده است. 
از دیگر آثاری که در این سبک کار شده است می توان به »بومی وار« 

ــاره کرد که براساس تِم ُکردی است. البته در  از ثمین باغچه بان اش
سال های اخیر، از این تیپ آثار، بسیار داشته ایم و همین ها به عنوان 
ظرف هایی هستند که اجازه حیات به موسیقی فولکلور را می دهند 
که به صورت تم یا ایده هنری در یک ظرف دیگر )مثل همراه شدن 
ــیقی الکترونیک یا استفاده در موسیقی فیلم، تئاتر و...( و نه  با موس
به شکل اصیل خود به کار برود و به همین دلیل، اگر بخواهیم رگ 
حیاتی برای این نوع هنر قائل شویم شاید در این شکل و قالب باشد 
نه به شکل قدیمی و اصیل خود که به طور مثال، یک نوازنده عزیز 

دوتار روی صحنه اجرا می کرد.

 دس��تگاه های مربوطه، اقدام های مناس��بی برای زنده نگه 
داشتن و معرفی هرچه بیشتر موسیقی فولکلور انجام داده اند؟

ــت که باید پاسخ مثبت و منفی داد. وزارت ارشاد به  واقعیت این اس
ــال تاش می کند هنرمندان قومی فعال  ویژه امور بین الملل، هر س
در کشور های دیگر را به ایران دعوت کرده تا در جشنواره هایی مثل 
ــز برای اجرای  ــد و در مقابل، هنرمندان ما نی ــرکت کنن فجر و... ش
ــور های دیگر می روند؛ به طوری که از نوازنده های  ــرت به کش کنس
ــور هم در رویداد اکسپو دوبی حضور داشتند.  ــیقی نواحی کش موس
ــطح کان و بین الملل  ــم ببینیم که آیا کار ها در س ــا اگر بخواهی ام
ــال برای  ــذار بوده اند؟ باید بگوییم خیر. با وجود این که هر س اثرگ
این منظور، تاش شده و بودجه هایی نیز صرف می شود و هنرمندان 
ــرکت می کنند، ولی کم پیش می آید  ــور هم در این عرصه ها ش کش
که هر یک از هنرمندان عزیزمان در هنر قومی با وجود توانایی هایی 
ــش زیادی داشته باشند. البته در این سال  که دارند، بتوانند درخش
ها، نمونه های درخشانی مثل حاج قربان در حوزه موسیقی فولکلور 
ــتادان، آقایان حسین علیزاده و کیهان کلهر در حوزه موسیقی  و اس
اصیل ایران را داشته ایم که به ترتیب با ساز های دوتار، سه تار و تار و 
همچنین کمانچه خود مورد توجه قرار گرفتند و موفق عمل کرده اند.

 چه باید کرد تا نسل جوان بتوانند با موسیقی فولکلور عجین 
شوند؟

باید موسیقی فولکلور را به عنوان یک تم و یا ایده خام موسیقایی در 
نظر گرفت و به آن شکل جدیدی داد که بسیاری از هنرمندان، این 
کار را انجام داده اند؛ به طوری که حتی در موسیقی پاپ هم شاهد 
آن هستیم که از آن جمله می توان به برخی از کار های آقای محسن 
ــاره کرد که تحت تأثیر موسیقی قومی غرب و جنوب  ــی اش چاووش
کشور بوده و بدنبال آن، کار های دیگری نیز داریم که از لحاظ ریتم، 
ملودی و فرم تحت تأثیر موسیقی قومی خاصی بوده اند و اتفاقاً بسیار 
هیت شده و مورد توجه قرار گرفته اند که این موضوع نشان می دهد 
اگر این نوع موسیقی ها در پوشش و ژانر هنری جدیدی به کار بروند، 
ــند و هم این که با استقبال مخاطبان روبرو  هم می توانند خاص باش
شوند. بنابراین، باید نگاه و حمایت ویژه ای به موسیقی فولکلور داشت 
که فراتر از جشنواره و مسائل تکلیف گونه باشد چراکه ما دارای اقوام 
اصیل در کشور هستیم و می توانیم به عالی ترین شکل ممکن از آن ها 

برای اعتای فرهنگ و هنر کشور استفاده کنیم.

پویا سرایی:

هنر قومی کمرنگ شده است

س�ال هاس�ت که هرچه ش�رایط زندگی ما به 
سمت ِشبه ماشینی شدن می رود، هنر قومی 
در ح�ال کمرنگ ش�دن اس�ت و در این میان، 
گون�ه دیگری در موس�یقی دارد ج�ای خودش 
را باز می کند که دیگر به ش�کل هنر نیست و 
درحقیق�ت، به ص�ورت کاالی ِص�رف تجاری و 
مصرفی است که فقط پُر شدن سالن ها در آن 

اهمیت دارد

وزیر فرهنگ: 
نهاد کتابخانه ها یکی از بزرگترین ذخایر فرهنگی کشور است
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وزیر امور خارجه فرانسه در جریان نخستین سفرش به 
اوکراین متعهد به ادامه و تقویت ارســال تسلیحات به 

این کشور جنگ زده شد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، کاترین 

کولونا، وزیر امور خارجه فرانســه که نخســتین عضو ارشد دولت 
پاریس اســت که از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین به این 
کشور شرق اروپا سفر می کند، به دمیترو کولبا، همتای اوکراینی 
خود اطمینان خاطر داد که پاریس قویا به تامین تجهیزات دفاعی 

برای کی یف متعهد اســت. کولونا اعــام کرد که 
 این ارسال تســلیحاتی طی هفته های آتی صورت 

خواهد گرفت. 
کولبا در جریان ســخنرانی در کنفرانســی خبری 
گفت: من موضوع تدارکات توپخانه ای را با وزیر امور خارجه فرانسه 
مطــرح کردم. وی ضمن درخواســت دریافت مهمات توپخانه ای 
۱۵۵ میلیمتری بیشــتر، گفت: ما باید پتانســیل توپخانه ای مان 
را در دونباس تقویت کنیم. کاترین کولونا گفت: فرانســه تاکنون 

کمک های نظامی و بشردوستانه به ارزش حدودا دو میلیارد دالر 
برای اوکراین فراهم کرده است. 

کولبا عاوه بر ارســال تسلیحات، از فرانسه خواست تا به اوکراین 
در عضویت در اتحادیه اروپا و متقاعد کردن دیگر اعضا که نسبت 
به اعطای عضویت به کی یف برای پیوستن به این بلوک منطقه ای 
تردید دارند، کمک کند. کولونا به همتای اوکراینی خود اطمینان 
داد که فرانسه این »درخواست مشروع« را بررسی خواهد کرد چرا 

که موافق یک »ایجاد روابط حسنه سریع« است. 

فرانسه متعهد به تقویت ارسال تسلیحات به اوکراین شد سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

ترکیه

استان

رئیس جمهوری ترکیــه در مطلبی با تاکید بر 
اهمیت کشــورش برای ناتو گفت که شــرکای 
آنکارا در این ائتــاف، زمانی که هیچ تهدیدی 
برای امنیت ملی آن ها وجود نداشــته باشــد، 
کمک های آنکارا به ناتــو را فراموش می کنند. 
به گــزارش ایســنا، »رجب طیــب اردوغان« 
رئیس جمهوری ترکیــه در مقاله ای اختصاصی 
که دوشنبه برای هفته نامه انگلیسی اکونومیست 
ارســال کرد، گفت که افزایش ظرفیت دفاعی 
کشورش به انعطاف پذیری و قدرت ائتاف ناتو 

کمک کرده است. 
او خاطرنشــان کرد: در حالی که شــرکای ما 
همیشــه از مشــارکت های ترکیه در ماموریت 
تامین امنیت دسته جمعی ناتو قدردانی کرده اند، 
اما وقتــی هیچ تهدیدی برای امنیت ملی آن ها 
وجود نداشته باشد، به سرعت آن ها را به دست 
فراموش می سپارند. شرکای ما که اهمیت ترکیه 
را تنها موقع تاطم ها مانند بحران بالکان به یاد 
می آورند، به اشتباه فکر کردند که ثبات درازمدت 
بدون ترکیه قابل دستیابی است. آن ها به دنبال 
رفع تهدید فــوری، واقعیت های ژئوپلیتیکی و 
تهدیدات بالقوه را که ممکن است در منطقه بروز 
یابد، نادیده گرفتنــد. چنین امیدهای واهی در 
نتیجه بحران های بین المللی، کوتاه مدت از آب 
درآمدند. اردوغــان در ادامه این مطلب به این 
نکته اشاره کرد که تهدیدات علیه صلح و امنیت 
بین المللی در مدت اخیر تغییر کرده و بسیاری 
را به این باور رسانده که ناتو ائتافی »منسوخ« 
اســت که اهداف خود را بــرآورده نمی کند. او 
اظهار کرد: امانوئل ماکــرون، رئیس جمهوری 
فرانسه حتی در سال ۲۰۱۹ گفت که این ائتاف 
دچار مرگ مغزی شده است. همین افراد نقش 
ترکیه در ناتو را زیر سوال بردند. این ترکیب افکار 
واهی خارق العاده و کوته بینی استراتژیک شدید، 

سال ها برای این ائتاف هزینه داشته است. 
اردوغــان ادامه داد، با ایــن وجود، ترکیه از این 
باور که نگرش های کوته بینانه و گاها بی ماحظه 
برخی از کشورهای عضو ائتاف منعکس کننده 
موضع ناتو به عنوان یک کلیت است، حذر کرده 
و افزود که کشورش بر اهمیت این ائتاف تأکید 
دارد و از کشورهای عضو خواسته اقدامات الزم 
را در قبــال آن انجام دهنــد. او بیان کرد: این 
درخواست با واکنش کشور ما به بی ثباتی در حال 
تشدید نظام بین المللی نیز مطابقت داشت. این 
رهبر ترکیه اســتدالل کرد که ناتو - مانند همه 
ســازمان های بین المللی دیگر - باید اصاحات 
خاصــی را برای مقابله بــا تهدیدات امنیتی در 
حال ظهور انجام دهد. وی گفت: به ویژه در مورد 
تروریسم، مشاهده فقدان اقدام جمعی از سوی 
این ائتاف به رغم رخداد حمات مستقیم علیه 
بسیاری از کشورهای عضو، همکاری امنیتی را 
تضعیف کرد و به بی اعتمادی عمیق شهروندان 
کشــورهای ناتو نسبت به این سازمان دامن زد. 
اردوغان در ادامه این مطلب نوشــت: ترکیه این 
روند را در تمام اجاس های ناتو برجسته ساخت 
و گفت که همکاری بین المللی برای دگرگونی 
مبارزه با تروریسم حیاتی است. ما می خواستیم 
که ناتو هنگام برخورد با سازمان های تروریستی، 
نــه تنهــا در راســتای جلوگیــری از حمات 
تروریستی بلکه در راستای جلوگیری از تأمین 
مالی تروریســم و جذب نیروی آن ها در داخل 
مرزهای ناتو، در زمینه های مســائل اطاعاتی و 
نظامی بهتر همــکاری کند. ما همچنان به این 

موضع خود متعهد هستیم. 
اردوغان همچنین خاطرنشــان کرد که با وقوع 
جنگ های داخلی متعدد در همسایگی ترکیه، 
این کشور خواســته هایی »مشروع و ضروری« 
را نــزد ناتو برای تضمیــن امنیت مرزها، حریم 
هوایی و امنیت انسانی خود مطرح کرد. او بیان 
کرد: کشــور ما در حالی کــه عمدتاً تنها مانده 
بــود، به تنهایی با تمــام آن بحران ها کنار آمد 
و در طــول این تاش هزینــه زیادی پرداخت. 
به شــکلی مضحک هر گامی که زیر چتر ناتو 
برداشته می شد، می توانست این ائتاف را برای 
درگیری ها و بحران های آینده در مرزهایش آماده 
کند. رئیس جمهوری ترکیه اظهار کرد: وضعیت 
جدید امور که پس از جنگ در اوکراین به وجود 
آمد، ثابت می کند که انتظارات و درخواست های 

ترکیه درست بودند. برخی از کشورهای عضو که 
به ناگهان با وقوع اخال های گسترده در نتیجه 
این درگیــری، از موقعیــت ژئوپلیتیک ترکیه 
قدردانی کردند، دیدند که ملت ما در گذشــته 
کاری درســت در اتخــاذ یک ســری گام های 
خاص انجام داده است. ترکیه حق داشت که از 
اعضای ناتو بخواهد برای چالش های ژئوپلیتیکی 
آینده آماده شوند و به رغم کسانی که استدالل 
می کردند که ناتو بی اعتبار شــده، ترکیه کامًا 
حق داشــت که اعام کند این سازمان اهمیت 
فزاینده ای پیدا خواهد کرد. وی افزود: مایه تاسف 
است که برخی از اعضای ناتو در حالی که همه 
متحدان ناتو اهمیت حیاتی این کشــور را برای 
این ائتاف می پذیرند، کاما در توجه کردن به 

برخی تهدیدات علیه ترکیه کوتاهی کردند. 
اردوغان تاکیــد کرد: ترکیه معتقد اســت که 
پذیرش ســوئد و فناند در ناتــو در بر دارنده 
خطراتی بــرای امنیت خود و آینده ســازمان 
اســت. ما کامًا حق داریم انتظار داشته باشیم 
که کشورهایی که قرار است انتظار دفاع دومین 
ارتش بزرگ ناتو بر اســاس مــاده ۵ ائتاف از 
خود را داشــته باشند، با جذب نیرو، جمع آوری 
کمک های مالی و فعالیت های پروپاگاندای پ. 
ک. ک که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را یک نهاد 
تروریستی می دانند، مقابله کنند. اردوغان با تاکید 
بر درخواست کشورش مبنی بر اینکه کشورهای 
نامزد عضویــت در ناتو باید از فعالیت های همه 
سازمان های »تروریســتی« جلوگیری کرده و 
اعضای آن ها را استرداد کنند، گفت: ما شواهد 
روشــنی را به مقامات این کشورها ارائه کردیم 
و منتظر اقــدام آن ها بودیم. همچنین ترکیه از 
این کشــورها می خواهد که از عملیات های ضد 
تروریستی اعضای ناتو حمایت کنند. تروریسم 
تهدیدی برای همه اعضاست و کشورهای نامزد 
عضویت در ائتاف باید قبل از پیوســتن به آن 
به این واقعیت پــی ببرند. تا زمانی که اقدامات 
الزم را انجام ندهند، ترکیه موضع خود را در این 
زمینه تغییر نخواهد داد. اردوغان همچنین تاکید 
کرد که همه اشکال تحریم های تسلیحاتی با روح 
مشارکت نظامی تحت ناتو »ناسازگار« هستند. او 
بیان کرد: چنین محدودیت هایی نه تنها امنیت 
ملی ما را تضعیف می کنند، بلکه به هویت خود 
ناتو نیز آسیب می رســانند. اصرار سازش ناپذیر 
سوئد و فناند برای پیوستن به این ائتاف، یک 
مورد غیر ضروری را به دســتور کار ناتو اضافه 
کرده است. این رئیس جمهوری ترکیه در ادامه 
مقاله اش برای اکونومیســت نوشــت: اعتراض 
ترکیه به پذیرش ســوئد و فناند در ناتو که تا 
زمان بروز تحــوالت اخیر بی طرف باقی ماندند، 
نشان دهنده گامی قاطع است که به نمایندگی 
از همه کشورهایی که تا به امروز هدف حمات 
سازمان های تروریستی قرار گرفته اند، برداشته 
شده است. در نهایت، تروریسم دین، ملت و رنگ 
نمی شناسد. یکی از اهداف اصلی ناتو این است 
که هر کشور عضو قاطعانه در مقابل هر سازمانی 
که هدفش آسیب رساندن به جمعیت غیرنظامی 
اســت، بایستد. هیچ کشــوری در این زمینه از 
هیچ امتیازی برخوردار نیســت. اردوغان تاکید 
کرد که موضع اســتکهلم و هلسینکی در مورد 
نگرانی هــای مربوط به امنیت ملی و ماحظات 
سایر کشورهایی که آن ها به دنبال ائتاف با آن ها 
هستند، تعیین خواهد کرد که آنکارا تا چه حد 
میل به ائتاف با این کشورها پیدا خواهد کرد. 
او در پایان خاطرنشــان کرد: جهل و مزاحمت 
کســانی که جرأت می کنند رابطه ترکیه ای که 
رویکرد مثبت و ســازنده در قبال گسترش ناتو 
در گذشته اتخاذ کرده را با این ائتاف زیر سوال 
ببرند، موضع ما را تغییر نمی دهد. کشور ما که 
پذیرای همه اشکال دیپلماسی و گفت وگوست، 
اکیداً توصیه می کنــد که تمرکز صرف متقاعد 
کردن نامزدها برای تغییر مواضعشــان باشــد. 
اردوغان گفــت: هیچ مقامی در آنــکارا وجود 
ندارد که یک کشــور در جهــان که تمایلی به 
مبارزه با تروریســم ندارد، بتوانــد به او بگوید 
چه کار باید بکنــد. ما معتقدیم که اگر اعضای 
ناتو از اســتانداردهای دوگانه در زمینه مبارزه با 
تروریسم پیروی کنند، شهرت و اعتبار ائتاف به 

خطر خواهد افتاد. 

آفتاب یزد: رئیس کل دادگســتری استان یزد 
با اشــاره به حضور سپاه در عرصه های مختلف و 
حساس در تاریخ انقاب اسامی گفت: در تمامی 
عرصه ها سپاه منشا اثرات خیر کثیر برای کشور 
بوده اســت. غامعلی دهشیری در دیدار جمعی 
از اعضای شورای قضایی استان با فرمانده جدید 
سپاه الغدیر یزد تصریح کرد: در شرایط حساس 
کنونی که دشمن تمام توان خود را در عرصه های 
مختلف جنگ های سرد، سخت، نیمه سخت، نرم 
و اخیــرا جنگ ادراکی و به ویژه اقتصادی به کار 
گرفته تا این نظام را از پای درآورد ســپاه با تکیه 
بر دانش و تخصص جوانان این مرز و بوم توانسته 
در حوزه های مختلف با خودکفایی گره گشــای 
بسیاری از امور باشد. وی به تعامل خوب سپاه در 
حوزه های مختلف با نهادها و دستگاه های اجرایی 
اشاره کرد و افزود: تشکیل بسیج اقشار زمینه ساز 
ارتباط موثر با مــردم و اثرگذاری در جامعه بوده 
است. دهشیری پشتوانه مردمی را باالترین سرمایه 
دانســت و افزود: امروز سپاه پاسداران از پشتوانه 
قوی مردمی برخوردار اســت که این امر حاصل 
تاش ها و مجاهدت های سبزپوشــان گمنام در 
این مجموعه است. وی با اشاره به افزایش سرمایه 
اجتماعی دستگاه قضا تصریح کرد: این امر حاصل 

تغییر رویکرد در سیاست های کان قوه قضائیه 
و تقویــت جنبه های مردمــی در این مجموعه 
با هدایت های ریاســت محترم قوه قضائیه بوده 
اســت. رئیس کل دادگستری استان به برگزاری 
شکوهمند مراسم سام فرمانده در استان اشاره 
کرد و افزود: این مراسم در سایه تعامل و همکاری 
مجموعــه اجرایی، نظامی، انتظامــی و قضایی 
استان انجام شد که نشان از همگرایی و همدلی 
در مجموعه مدیریت استان و تتمه آن گفتمان 
مهدویــت برای آمادگی ظهــور حضرت حجت 
ابن الحسن العسکری )عج( است. وی با تسلیت 
حادثه متروپل آبادان به مردم این شهر و به ویژه 
خانواده های داغدار ابراز امیدواری کرد: با توجه به 
تاکیدات مســئوالن عالی کشور مبنی بر برخود 
قاطع با مســببین این حادثه دیگر شاهد چنین 
اتفاقات غم انگیزی در کشــور نباشیم. عالی ترین 
مقام قضایی اســتان با اشــاره به موج ســواری 
دشمنان بر این حادثه اظهارداشت: معاندین نظام 
و کفتارهای رسانه ای و برخی مزدوران داخلی با 
سوء استفاده از احساســات داغداران و غبارآلود 
کــردن فضا بــه دنبال ضربه به نظــام و انقاب 
بودند که با هوشیاری مردم بصیر و انقابی همه 

توطئه های آنان نقش بر آب شد.

بایدن گزارش ها درباره ارسال
سامانه های موشکی دوربرد 

به اوکراین را رد کرد
رئیس جمهوری آمریکا، گزارش هایی مبنی بر 
اینکه واشنگتن قصد ارسال سامانه های راکتی 
پیشرفته دوربرد به اوکراین را داشته باشد، رد 
کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا 
دوشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: ما 
قصد نداریم سامانه های راکتی که می شود از 
آن ها برای حمله به خاک روسیه استفاده کرد، 
در اختیار اوکراین بگذاریم. تکذیب او چند روز 
پس از آن صورت می گیــرد که گزارش های 
متعددی به نقــل از مقامــات دولت آمریکا 
مبنی بر آماده ســازی ایــاالت متحده برای 
ارســال تسلیحات جدید از جمله سامانه های 
پرتاب چندگانه موشک موسوم به ام ال آراس 
)MLRS( منتشــر شــد. به گفته برخی از 
مقامات دولــت بایدن، ارائه راکت های دوربرد 
به اوکراین موضوعی نگران کننده اســت زیرا 
ممکن است اوکراین آن ها را به سمت خاک 
روســیه شلیک کند که در نهایت می تواند به 
تشــدید تنش بین دو قدرت بزرگ )آمریکا و 

روسیه( منجر شود.

در پاسخ به تحریم نفتی اروپا؛ 
مسکو: مشتریان دیگری 

پیدا می کنیم

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی، 
در واکنش به ششــمین بســته تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه کشــورش گفت که مسکو 
خریداران دیگری برای نفت خود پیدا خواهد 
کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در توییتر به پست 
رئیس کمیســیون اروپا در این پلتفرم که از 
تحریم بخشــی از نفت روسیه خبر داده بود، 
واکنش نشان داد و نوشت: همانطور که او روز 
گذشته گفت، روســیه واردکنندگان دیگری 
پیدا خواهد کرد. شایان توجه است که او حاال 
حرف های دیروز خــود را نقض می کند. این 
تغییر عقیده سریع نشان می دهد که اتحادیه 

اروپا شرایط خوبی ندارد.

شیوجیان پنگ پژوهشگر ارشد دانشگاه ویکتوریا در ملبورن استرالیاست و 
برای مرکز مطالعات سیاستگذاری آن دانشگاه کار می کند. او در پنج سال 
گذشته از چندین سازمان از جمله آکادمی علوم اجتماعی شانگهای، دانشگاه 
 CHN کشــاورزی هنان و موسســه تحقیقات اقتصادی و فناوری انرژی
کمک مالی دریافت کرده اســت. او پیش از پیوســتن به دانشگاه ویکتوریا 
معاون پژوهشــی ارشــد در دانشــگاه آدالید و مدرس ارشد در موسسات 
تحقیقات جمعیت دانشگاه رنمین چین بوده است. به گزارش فرارو به نقل از 
کانورسیشن، بزرگترین ملت جهان در شرف کوچک شدن است. چین بیش 
از یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهد. با این وجود، پس از چهار 
دهه رشد جمعیتی فوق العاده که در آن جمعیت چین از ۶۶۰ میلیون به ۱.۴ 
میلیارد نفر افزایش یافته است جمعیت آن کشور در سال جاری برای اولین 
بار از قحطی بزرگ ۱۹۵۹-۱۹۶۱ میادی کاهش می یابد. بر اساس آخرین 
آمــار اداره ملی آمار چین جمعیت چین از ۱.۴۱۲۱۲ میلیارد به ۱.۴۱۲۶۰ 
میلیارد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است افزایش بی سابقه ۴۸۰۰۰۰ نفری 
که تنها بخشی از رشد ساالنه هشت میلیون یا بیش تر یک دهه پیش است. 

< بمب ساعتی چینی
در حالی که عدم تمایل به بچه دار شدن در مواجهه با اقدامات سختگیرانه ضد 
کووید ممکن است به کاهش سرعت تولد کمک کرده باشد سالهاست که این 
اتفاق روی داده است. نرخ باروری کل چین )تولد به ازای هر زن( در اواخر دهه 
۱۹۸۰ میادی ۲.۶ بود که بسیار باالتر از ۲.۱ مورد نیاز برای جایگزینی مرگ 
و میر محسوب می شود. از سال ۱۹۹۴ میادی نرخ باروری در چین بین ۱.۶ 
و ۱.۷ بوده و در ســال ۲۰۲۰ به ۱.۳ و در سال ۲۰۲۱ به تنها ۱.۱۵ کاهش 
یافته است. برای مقایسه، در استرالیا و ایاالت متحده نرخ باروری کل ۱.۶ تولد 
برای هر زن است. در ژاپن سالخورده این نرخ ۱.۳ است. این کاهش نرخ زاد و 
ولد علیرغم آن روی می دهد که چین سیاست تک فرزندی خود را در سال 
۲۰۱۶ کنار گذاشت و سال گذشته سیاست سه فرزندی را با حمایت مالیات و 
مشوق های دیگر ارائه کرد. نظریه ها در مورد این که چرا زنان چینی در مواجهه 
با مشوق های دولتی تمایلی به بچه دار شدن ندارند متفاوت است. یکی شامل 
عادت کردن به خانواده های کوچک، دیگری شامل افزایش هزینه های زندگی 
و نظریه ای دیگر شامل افزایش سن ازدواج است که تولد را به تاخیر می اندازد و 
میل به بچه دار شدن را کاهش می دهد. عاوه بر این، در چین، زنان در سنین 
باروری کم تر از حد انتظار هستند. از سال ۱۹۸۰ میادی که رویکرد کلی در 

چین به داشتن تنها یک فرزند محدود شده بود بسیاری از زوجین فرزند پسر 
را انتخاب کردند و نسبت جنسیت در بدو تولد را از ۱۰۶ پسر به ازای هر ۱۰۰ 

دختر به ۱۲۰ و در برخی استان ها به ۱۳۰ افزایش دادند. 

< کوچک شدن جمعیت بر اساس فرضیات معقول
کل جمعیت چین در سال گذشته به کمترین میزان پس از قحطی یعنی 
تنها ۰.۳۴ در ۱۰۰۰ افزایش یافت. پیش بینی های تهیه شده توسط تیمی 
در آکادمی علوم اجتماعی شانگ های نشان می دهد که در سال جاری برای 
اولین بار پس از قحطی این میزان به ۰.۴۹ در هزار کاهش یافته است نقطه 
عطفی که یک دهه زودتر از حد انتظار برای چین فرا رسیده است. در سال 
۲۰۱۹ میــادی آکادمی علوم اجتماعی چین انتظار داشــت که جمعیت 
در ســال ۲۰۲۹ میادی به اوج یعنی به ۱.۴۴ میلیارد نفر برســد. گزارش 
چشــم انداز جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی می کرد 
که اوج آن بعدا در ســال های ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۲ میادی به ۱.۴۶ میلیارد نفر 
برسد. تیم آکادمی علوم اجتماعی شانگ های پیش بینی می کند که پس از 
سال ۲۰۲۱ میادی این میزان به طور متوسط ساالنه ۱.۱ درصد کاهش یابد 
و جمعیت چین در سال ۲۱۰۰ میادی به ۵۸۷ میلیون نفر کاهش خواهد 
یافت که کم تر از نیمی از آن چه امروز اســت محســوب می شود. مفروض 
منطقی پشت این پیش بینی آن است که نرخ باروری کل چین از هم اکنون تا 
سال ۲۰۳۰ از ۱.۱۵ به ۱.۱ کاهش می یابد و تا سال ۲۱۰۰ در آن سطح باقی 
خواهد ماند. این کاهش سریع تاثیر عمیقی بر اقتصاد چین خواهد داشت. 

جمعیت در ســن کار چین در ســال ۲۰۱۴ میادی به اوج خود رسید و 
پیش بینی می شود تا سال ۲۱۰۰ به کمتر از یک سوم این اوج کاهش یابد. 
انتظار می رود جمعیت سالمندان چین )۶۵ سال و باالتر( در بخش عمده آن 
دوره به افزایش خود ادامه دهد و از جمعیت در ســن کار چین در نزدیکی 

سال ۲۰۸۰ میادی عبور کند. 

< مسن تر و خیلی کمتر جوان
این بدان معناســت که در حال حاضر ۱۰۰ نفر در سن کار برای حمایت از 
هر ۲۰ سالمند در دسترس هستند و تا سال ۲۱۰۰ میادی ۱۰۰ چینی در 
سن کار باید از ۱۲۰ چینی سالمند حمایت کنند. کاهش متوسط ساالنه 
۱.۷۳ درصدی جمعیت در ســن کار چین زمینه را برای رشــد اقتصادی 
بســیار کمتر فراهم می کند مگر آن که بهره وری به سرعت پیشرفت کند. 
افزایش هزینه های نیروی کار ناشی از کاهش سریع نیروی کار، تولید کم تر و 
نیروی کار فشرده تر را از چین به کشورهای سرشار از نیروی کار مانند ویتنام، 
بنگادش و هند سوق می دهد. در حال حاضر هزینه های نیروی کار در چین 

دو برابر بیش تر از ویتنام است. 

< مراقبت بیشتر، تولید کمتر
در عین حال، چین ملزم خواهد شــد تا بخش بیش تری از منابع تولیدی 
خود را به ســمت ارائه خدمات بهداشــتی، پزشکی و مراقبت از سالمندان 
برای پاسخگویی به خواسته های جمعیتی که به طور فزاینده ای سالخورده 
هستند هدایت کند. مدل سازی مرکز مطالعات سیاست در دانشگاه ویکتوریا 
نشان می دهد که بدون تغییر در سیستم بازنشستگی چین پرداخت های 
بازنشســتگی این کشــور از ۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ 
میادی به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۱۰۰ میادی یعنی به 
میزان پنج برابر خواهد شد. برای کشورهای صادرکننده منابع مانند استرالیا 
این تغییرات احتماال نیازمند تغییر جهت صادرات به سمت تولیدکنندگان 
خارج از چین است. برای واردکنندگان کاال از جمله ایاالت متحده قرار است 
منبع کاال به تدریج به سمت مراکز تولیدی جدید و نوظهور تغییر کند. علیرغم 
پیش بینی ها مبنی بر اینکه این »قرن چین« خواهد بود این پیش بینی های 
جمعیتی نشان می دهند که نفوذ ممکن است به جاهای دیگر انتقال یابد از 
جمله به هند کشور همسایه چین که انتظار می رود جمعیت آن در دهه آینده 

از چین پیشی بگیرد.

قرنی که دیگر قرن چین نخواهد بود

کاهش جمعیت چین برای اولین بار 
از زمان قحطی بزرگ در ۶۰ سال پیش

نظریه ها در مورد این که چرا زنان چینی در مواجهه با مشوق های دولتی تمایلی به بچه دار شدن ندارند متفاوت است. 
یکی شامل عادت کردن به خانواده های کوچک، دیگری شامل افزایش هزینه های زندگی و نظریه ای دیگر شامل افزایش سن ازدواج است که 

تولد را به تاخیر می اندازد و میل به بچه دار شدن را کاهش می دهد
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اردوغان: ناتو قدر ما را نمی داند

سپاه منشا اثرات خیر بسیاری در عرصه های مختلف بوده است


