
زیر پای خالی رمزارزها

شرح در صفحه  6

» ابتکار« وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرد

وابط  وابط سیاست ایران، گسترش ر سیاست ایران، گسترش ر
با کشورهای همسایه استبا کشورهای همسایه است
 صفحه  2

 صفحه  2

رهبر انقالب در دیدار با رئیس جمهوری ترکمنستان:رهبر انقالب در دیدار با رئیس جمهوری ترکمنستان:

ونده جدید پر
وحانی و صالحی برای ر

» ابتکار« بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود 

بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

محمد میرزایی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال می گوید: این حوزه تهدید بسیاری دارد اما فرصت های آن 

بیشتر از تهدیدهای آن است و اگر سرمایه گذاران بتوانند خود را به روز نگه دارند قطعا آینده خوبی در بازار 

خواهند داشت. فعاالن بازار رمزارز شاید در مسیر نوساناتی را شاهد باشند اما با کمی صبر قطعا تمام موانع 

برداشته خواهد شد.

بیت کوین سال ۲۰۲۱ را انفجاری آغاز کرد و مرزهای مقاومتی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و همین 

مسئله موجب شد تا نظرها را به خود جلب کند اما حاال مدتی است که سقوط این رمزارز نقل محافل شده است.

ریزش قیمت ها در بازار ارز دیجیتال از یکشنبه ۲۲ خرداد استارت خورد.

اینفلوئنسرهایی که به فرهنگ می زنند

کسی فکرش را نمی کرد که یک روز به اشتراک 
گذاشتن تصاویر، بتواند دنیای انسان ها را متحول 
به  باری که دستگاهی  اولین  از  زیادی  زمان  کند. 
عنوان دوربین معرفی شد، می گذرد. این موضوع یک 
نقطه شروع برای داستان به وجود آمدن عکس و 
صنعت عکاسی بود. اما بدون شک با  به وجود آمدن 
شبکه های اجتماعی علی الخصوص اینستاگرام، این 
عکاسان  بر  عالوه  و   گرفت  تازه ای  جان  صنعت 
حرفه ای، اینک مردم عادی نیز می توانند به صورت 
تفریحی عکاسی کنند و تصاویری که ثبت کرده اند 
را با دیگران به اشتراک بگذارند. سوال اینجاست که 
این برنامه پرطرفدار چه تاثیراتی را بر روی انسان ها 
گذاشته است؟ فرهنگ اینستاگرام چیست و افرادی 
که از آن استفاده می کنند، باید چه نکاتی را رعایت 
کنند؟ نشان دادن یک زندگی بی نقص و به اصطالح 
الکچری، چه آسیب های روانی را در جامعه ایجاد 

می کند؟
ناخوشایند  اتفاقات  شاهد  روزها  این  متاسفانه 
درون  از  فرهنگی  غریب  و  عجیب  محصوالت  و 
اینستاگرام  الخصوص  علی  اجتماعی ،  شبکه های 
هستیم، که اگر برای آنها برنامه ریزی صحیح فرهنگی 
نداشته باشیم می توانند تغییرات و اثرات منفی و 
جبران ناپذیری بر شیوه زندگی آحاد مردم جامعه 
داشته باشند، هر چند که تا امروز هم به دلیل نقص 
در برنامه ریزی صحیح فرهنگی و اقدامات بازدارنده و 
نظارتی به جای فرهنگ سازی و برنامه ریزی اصولی ، 
منفی  تاثیرات  اینستاگرام  و  مجازی  شبکه های 
فراوانی را در سبک زندگی علی الخصوص جوانان 

گذاشته اند.
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ادوارد آلدن پژوهشگر ارشد در شورای روابط خارجی و متخصص 
در حوزه در رقابت اقتصادی، تجارت و سیاست مهاجرت ایاالت 
متحده است. کتابی از او تحت عنوان »بسته شدن مرز آمریکا: 
تروریسم، مهاجرت و امنیت از ۱۱ سپتامبر« نامزد نهایی جایزه کتاب 
لوکاس برای کتاب غیر داستانی در سال ۲۰۰۹ میالدی برای »تجزیه 
و تحلیل منصفانه و استدالل ساختاری درست« شده بود. آلدن 
پیش تر رئیس دفتر واشنگتن روزنامه »فایننشال تایمز« بود. آلدن 
چندین جایزه ملی و بین المللی را برای گزارشگری خود دریافت کرده 

است.
او به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی در شبکه های مختلفی از جمله بی بی سی، سی 
ان ان و فاکس نیوز بار ها حضور یافته است. مقاالت او در نشریاتی، 
چون فارین افرز، فارین پالسی، لس آنجلس تایمز، نیویورک تایمز 
در  مدعو  برجسته  استاد  او  شده اند.  منتشر  پست  واشنگتن  و 
دانشگاه وسترن واشنگتن است. یکی از کتاب های منتشر شده از 
او »شکست در تعدیل: چگونه آمریکایی ها در اقتصاد جهانی عقب 

ماندند« چاپ سال ۲۰۱۶ میالدی بود.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، یکی از نکات قابل توجه در 
مورد نظم اقتصادی جهانی از زمان جنگ جهانی دوم انعطاف پذیری 
دولت ها در واکنش به بحران های جدی بوده است. از رکود تورمی 
تا  میالدی  دهه ۱۹۷۰  در  وودز  برتون  ارزی  سیستم  فروپاشی  و 
بحران مالی آسیا در دهه ۱۹۹۰ میالدی تا بحران مالی جهانی در 
قرن حاضر، اقتصاد های بزرگ جهان به طرز شگفت آوری در یافتن 
راه هایی برای همکاری به منظور مقابله با چالش های جدی از خود 

مهارت نشان داده اند.
این بار اما ممکن است آن خوش شانسی پیشین به پایان رسیده 
باشد. مجموعه کنونی مشکالت از جمله جنگ روسیه و اوکراین، 
ایاالت  در  دارایی  حباب های  جهانی،  انرژی  و  غذا  کمبود  تورم، 
تاثیرات  و  توسعه  حال  در  کشور های  در  بدهی  بحران  متحده، 
طوالنی تعطیلی های مرتبط با کووید-۱۹ و تنگنا های زنجیره تامین 
ممکن است جدی ترین بحران در مقایسه با بحران های پیشین باشد 
به ویژه به این دلیل که بانک های مرکزی نمی توانند گندم و بنزین 
را همانند اسکناس چاپ کنند! با این وجود، نشانه های کمی از 
پاسخ های جمعی که برای رویارویی با این چالش ها مورد نیاز است 
دیده می شود. همکاری جهانی هرگز به این فوریت نبوده و همزمان 

تا این اندازه در عمل کمتر محتمل به نظر نرسیده است.
موفقیت های گذشته  نتیجه  بیش تر  نادرست  قضا همکاری  از 
است. توانایی گذشته جهان برای مدیریت بحران ها، فراتر رفتن 
از اختالالت و بازگرداندن مسیر رشد جهانی به این معنی است که 
امروزه بسیاری از کشور ها به اندازه ای ثروتمند شده اند که بتوانند 

نفوذ داشته باشند و خواستار در نظر گرفتن منافع خود هستند.
دنبال  را  ایدئولوژیکی  یا  ارضی  اهداف  دیگر  کشور های  برخی 
می کنند و برای آن ارجحیت بیش تری در مقایسه با اولویت های 
اقتصادی فوری فعلی قائل شده اند. در نتیجه، اجماع تقریبا غیر 
ممکن شده است. نتیجه این است که در این بحران، جهان به جای 
یافتن دوباره راهی برای گردهم آمدن به منظور مقابله با چالش 

محکوم به مجموعه واکنش های رقابتی و جزئی خواهد شد.
نشست وزرای بازرگانی در سازمان تجارت جهانی )WTO( در ژنو 
که در ابتدا برای سال ۲۰۲۰ میالدی برنامه ریزی شده بود، اما به 
دلیل شیوع کووید-۱۹ برگزاری آن به تعویق افتاد نمونه ای از این 
موارد است. سازمان تجارت جهانی با ۱۶۴ عضو با این قانون که هر 
توافقی مستلزم اجماع همه اعضاست خود به مانعی برای همکاری 

تبدیل شده است.
برای مثال، کشور های عضو هنوز در حال تالش برای تصویب 
قانونی به منظور چشم پوشی از حق ثبت اختراع برای واکسن های 
کووید-۱۹ هستند و در حال حاضر بیش از یک سال از زمانی که 

ممکن بود تصویب آن کمک کننده باشد گذشته است.
به طور مشابه، آنان بیش از دو دهه است که بر سر محدود کردن 
یارانه هایی که منجر به صید بی رویه مخرب در اقیانوس های جهان 
می شود مذاکره کرده اند جایی که سازمان تجارت جهانی یک بار 
زمینه جدیدی را برای تعیین قوانین تجاری و حل و فصل اختالفات 
ایجاد کرد، اما نقش کمی در رسیدگی به چالش های زنجیره تامین 

فعلی ایفا کرده است.
هم چنین، سازمان تجارت جهانی احتماال به بحران جهانی غذا نیز 
پاسخ موثری نخواهد داد، زیرا چندین کشور پیش تر محدودیت های 
صادراتی را برای حفظ ذخایر غذایی که به دلیل سقوط صادرات 
غالت اوکراین و روسیه تهدید می شود وضع کرده اند. حتی نشست 
باعث  اعضا  از  برخی  انفعال  با  نیز می تواند  ژنو  هفته جاری در 
برای  تعرفه ها  تعلیق  چهارشنبه،  روز  در  شود.  تعرفه ها  افزایش 
تجارت الکترونیک فرامرزی مانند دانلود اپل و نتفلیکس به طور 
را  آن  تمدید  آفریقای جنوبی  و  خودکار منقضی می شود و هند 

مسدود می کنند.
البته هیچ نهادی ضروری نیست و در گذشته نیز دولت ها راه های 
جدید و خالقانه ای برای همکاری پیدا کرده اند که نهاد های قدیمی 
به اندازه کافی مهارت انجام آن را نداشتند. این مورد در دهه ۱۹۷۰ 
میالدی رخ داد زمانی که جهان با نزدیک ترین وضعیت قابل قیاس 

با چالش های امروزی روبرو بود.
طوفان کامل تورم سرسام آور، جنگ های رخ داده در ویتنام و 
خاورمیانه، کارتل نفتی که قیمت های جهانی انرژی را افزایش داد، 
فروپاشی سیستم ارزی تحت پشتوانه طال در دوران برتون وودز 

و رسوایی سیاسی واترگیت در ایاالت متحده از جمله رویداد ها و 
نماد های آن دوره هستند. دولت ها در ابتدای بی ثباتی جهانی و رشد 
ضعیف قادر به همکاری کافی برای مقابله با این چالش ها نبودند. 
مشروعیت«  »بحران  مورد  در  زمان  آن  در  رشدی  به  رو  ادبیات 

سرمایه داری غربی پدیدار شد.
با این وجود، وزرای دارایی اقتصاد های پیشرو غربی گردهم آمدند 
تا سعی کنند یک نظام پولی جدید ایجاد کنند. »ریچارد نیکسون« 
در سال ۱۹۷۱ میالدی به تبدیل دالر به طال پایان داد. این تالش ها 
به طور مستقیم به برگزاری اولین نشست سران جی-۶ در فرانسه 
در سال ۱۹۷۵ میالدی انجامید جایی که رهبران کشور های بزرگ 
صنعتی خود را موظف به یافتن راه های تقویت کننده متقابل به 

منظور احیای اقتصاد های بیمار خود دانستند.
کانونی  نقطه  به  جی-۲۰  آن،  پیامد های  و  بحران  بحبوحه  در 
به  و  شد  تبدیل  اقتصادی  رشد  احیای  برای  جهانی  تالش های 
بازگشت سریع روند بهبود اقتصاد جهانی از طریق اقدامات محرک 
هماهنگ کمک کرد تا مقررات مالی را تقویت کند و ظرفیت وام 

دهی پول بین المللی را افزایش دهد.
مطمئنا چنین تالش های مشارکتی  به ندرت تحول آفرین بوده اند. 
تصمیم  برای  الزم  اختیارات  فاقد  و جی-۲۰  گروه جی-۷  دو  هر 
گیری هستند و بیش تر به عنوان تالشی برای تشویق کشور ها به 
اتخاذ سیاست های حمایتی متقابل عمل می کنند. هدف چنین 
برای  اغلب کمتر در مورد توسعه طرح های بزرگ  سازمان هایی 
بهبودی و بیش تر در مورد جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بوده 

است.
یکی از دستاورد های کلیدی گروه جی - ۲۰ در طول بحران مالی 
جهانی، دریافت تعهدات قوی از سوی کشور های عضو برای اجتناب 
از واکنش های مبتنی بر سیاست حمایت از اقتصاد داخلی بود که 
می توانست رکود جهانی را بدتر کند تعهداتی که عمدتا محقق شد. 
حتی چنین دستاورد های کوچکی بسیار بهتر از اقدامات کشور هایی 
بود که با اهداف متقابل کار می کنند یا به طور فعال منافع اقتصادی 

یکدیگر را تضعیف می نمایند.
پیشرفت  مانع  به  تبدیل  جهانی  تجارت  سازمان  اگر  بنابراین، 
شود و اگر جی -۷ و جی -۲۰ فاقد اقتدار الزم باشند چه گروه یا 
ارگانی می تواند این بار ما را از بحران نجات دهد؟ صرف طرح این 
پرسش نشان می دهد که هماهنگ کردن پاسخ جهانی به مجموعه 

بحران های کنونی تا چه اندازه دشوار خواهد بود.
ایاالت متحده و متحدان اش فعاالنه در حال تالش برای آسیب 
رساندن به اقتصاد روسیه از طریق گسترده ترین تحریم هایی هستند 
که تاکنون اعمال شده است و روسیه با مسدود کردن حمل و نقل 
غالت اوکراینی از طریق بنادر خود در دریای سیاه در حال پاسخ 

دادن به آن است. این امر جی -۲۰ را متفرق و ناتوان می سازد.
»جنت یلن« وزیر خزانه داری امریکا خواستار اخراج روسیه از آن 
گروه شده و تهدید کرده که در صورت حضور روسیه آمریکا جلسات 
جی -۲۰ را تحریم خواهد کرد. او به همراه وزرای دارایی و روسای 
بانک مرکزی از چندین کشور از نشست آوریل جی-۲۰ در واشنگتن 
زمانی که هیئت روسی در حال سخنرانی بود خارج شد. این نشست 
بدون بیانیه معمول که حاکی از موارد توافق باشد پایان یافت. با این 

وجود، بعید به نظر می رسد که حذف روسیه از آن گروه رخ دهد.
تنها کانادا و استرالیا به طور رسمی به درخواست ایاالت متحده 
برای انجام این کار پاسخ مثبت داده اند. اندونزی میزبان اجالس 
سال جاری جی-۲۰ نیز از پیش روسیه را به نشست برنامه ریزی 
شده نوامبر دعوت کرده است )و یک دعوت نامه نیز برای اوکراین 

صادر کرده که عضو آن گروه نیست(.
ماه  در جریان سفر  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  بایدن  جو 
گذشته خود به توکیو، چارچوب جدید اقتصادی هند - اقیانوس 
آرام که ژاپن، کره جنوبی و هند را شامل می شود راه اندازی کرد. 
اگرچه جزئیات مرتبط با آن مبهم هستند، اما چارچوب جدید برای 
ارتقای همکاری در موضوعاتی مانند تجارت دیجیتال، کربن زدایی و 

هماهنگی مالیاتی در نظر گرفته شده است.
در اجالس سران قاره آمریکا در لس آنجلس در هفته گذشته، 
ایاالت متحده از مشارکت آمریکا برای رونق اقتصادی با دستور کار 
مشابهی رونمایی کرد. با این وجود، دومین اقتصاد بزرگ آمریکای 
التین پس از برزیل در این نشست حضور نداشت: »آندرس مانوئل 
لوپز اوبرادور« رئیس جمهوری مکزیک. او پس از حذف کوبا، ونزوئال 
و نیکاراگوئه توسط دولت بایدن از این اجالس شرکت در آن را تحریم 

کرد.
در طول بحران های قبلی، دولت های پیشرو جهان توانستند به 
اندازه کافی اختالفات خود را کنار بگذارند تا به پاسخ های قوی دست 
یابند. این بار در هیچ حوزه ای چنین کنار گذاشتن اختالفاتی دیده 
نمی شود. این شکست همکاری ممکن است ماندگارترین و نگران 

کننده ترین اثر سلسله بحران های متداخل کنونی باشد.
به طور کلی تاکنون این اختالالت به طور قابل توجهی به تجارت 
جهانی آسیب نرسانده اند: ارزش تجارت در سال ۲۰۲۱ میالدی به 
سطح رکورد رسید اگرچه در سال جاری کاهش یافته و بخش هایی 
مانند غذا و انرژی به طور قابل توجهی مختل شده اند. با این وجود، 
بحران های کنونی این اطمینان را به وجود آورده اند که اقتصاد های 
پیشرو جهان فارغ از تفاوت های شان در مورد اهمیت رشد اقتصادی 
و ثبات متحد هستند و می توانند تا حد ممکن برای دستیابی به این 
اهداف با یکدیگر همکاری کنند. این بار فردی نیست که کشتی را 

هدایت کند.

چرا بحران اقتصاد جهانی فعلی متفاوت از بحران های پیشین است؟

پایان خوش شانسی در یافتن راه حل برای رفع بحران اقتصاد جهان

اردوغان: 

وریسم مقابله کنند موضع ما ثابت است، مگر آنکه فنالند و سوئد با تر

یادداشت
بررسی صدمه به اورژانس به قیمت 

قربانی شدن یک کودک ۲ ساله

حمیدرضاصوری 
ابتدا گزارش این واقعه 

ی تلخ را میخوانیم؛
تهران  اورژانس  رئیس 
ساعت  حوالی  گفت: 
سه  روز  دقیقه   ۱۴:۴۲
 ۱۴۰۱ خرداد   ۲۴ شنبه 
مرکز  با  تماس  در 

۱۱۵اورژانس تهران گزارش ایست قلبی-تنفسی 
دختر بچه ای ۲ ساله به این مرکز اعالم شد که 
نیروهای اورژانس در کمترین زمان ممکن خود 
بهشتی  شهید  خیابان  در  حادثه  محل  به  را 

رساندند. 
اورژانس  مرکز  از  شده  اعالم  آمارهای  طبق 
افزایش  شاهد  اخیر  سنوات  در  کشور؛ 
روزافزون تخریب وسایل نقلیه اورژانس اعم از 
آمبوالنس ها و سایر دستگاه های خدماتی توسط 
افراد ناشناس هستیم. از دیدگاه جامعه شناسی 
این عمل قبیحانه توسط عوامل ناشناس؛ زاییده 
آسیب های  شاخه های  زیر  از  و  فرهنگی  فقر 

اجتماعی است.
امدادرسانی به یک بیمار یا مصدوم در هر 
دین و آیینی و در هر قوم و ملیتی، مقدس و 
پسندیده به شمار می آید. از دیدگاه سیاسی و 
حقوقی با توجه به شرایط فعلی و جو حاکم که 
با توجه به نارضایتی اکثریت مردم از عملکرد 
اصناف  و  قشرها  اکثر  در  دولت،  اقتصادی 
)بازنشستگان، اتحادیه های رانندگان و معلمین 
معترض  جوی  تقریبا  و...(  کارگری  احزاب  و 
هست، باید بیش از پیش به جامعه آموزش 
احمر،  هالل  اورژانس،  سازمان های  که  داد 
آتش نشانی و امثالهم جزو نهاد های بی طرف 
بین المللی به شمار می آیند و آسیب رساندن 
با  مساوی  کارکنانشان  یا  وسایل  یا  اموال  به 
آسیب جانی قطعی به خود افراد است که البته 
متاسفانه حادثه روز سه شنبه در یک روز کامال 
عادی رخ داده است و معاونت محترم حقوقی 
قوه قضائیه باید با تمام توان و بیش از پیش در 
راستای صیانت از حقوق این کودک خردسال 
و همچنین پیشگیری از جرائم اینچنینی تمام 
کوشش خود را نسبت به تسریع در شناسایی، 
اعمال  این حادثه  متهمین  و مجازات  تعقیب 

کند.
اگرچه شهروندان تهران از اقدامات شهرداری 
تهران نسبت به عدم چاره اندیشی درخصوص 
تسهیل در تسریع خدمت رسانی اورژانس تهران 
ناراضی هستند اما همه بر امر ِصحّت عملکرد 
سازمان  همچنین  و  کشور  اورژانس  سازمان 
هالل احمر و آتش نشانی تاکید داشته و طی 
این سال ها رضایت خود را در فضای مجازی از 
طریق همدردی و همسو بودن با این نهاد های 

محترم نشان داده اند.
امید است که از این قبیل جرائم و وقایع تلخ 
کاسته شده و مسببین و مجرمین به سزای عمل 

خود محکوم شوند.

رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه گفت: ترکیه موضع خود را نسبت به درخواست 
عضویت سوئد و فنالند در اتحاد ناتو تغییر نخواهد داد، مگر آنکه این دو کشور اقداماتی 

قاطع در مقابله با تروریسم اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه امروز 
گفت: تا زمانی که سازمان های تروریستی آزادانه در خیابان های سوئد فعالیت می کنند، 

ترکیه با سوئد همراه نشده و خون شهیدان این کشور )ترکیه( را نادیده نخواهد گرفت.
سوئد و فنالند در هجدهم ماه مه و در پی حمله روسیه به اوکراین، به صورت رسمی 

خواستار عضویت در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( شدند.

اما ترکیه که از اعضای ناتو است، با این مسئله مخالفت کرد. آنکارا حمایت ادعایی 
فنالند و سوئد از گروه هایی مانند حزب کارگران کردستان )پ ک ک( و گروه »فتح الله 
گولن« را که در ترکیه سازمان تروریستی محسوب می شوند، دلیل مخالفت خود معرفی 
کرده است. از آنجا که اضافه شدن عضو جدید به ناتو، نیازمند موافقت همه اعضای 
کنونی این اتحاد است، مخالفت ترکیه روند عضویت فنالند و سوئد را به تاخیر انداخته 
است. ترکیه در اواخر ماه مه میزبان هیئت هایی از فنالند و سوئد برای رایزنی درباره 
درخواست عضویت آنها در ناتو بود. اما اردوغان بیان کرد که این گفت وگوها چندان 

»مطلوب« نبودند.
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 اینفلوئنسرهایی که

به فرهنگ می زنند

ادامه از صفحه یک
تعدادشان  به  روز  هر  که  هایی  اینفلوئنسر 
افزوده می شود و  برای کسب تعقیب کننده 
و ثروت بیشتر دست به هر کاری می زنند، از 
تولید محتوای زشت و زننده و مغایر با فرهنگ 
زندگی  دادن سبک  نشان  تا  گرفته  ارزش ها  و 
نامتعارف و یا بسیار لوکس و غیره و جوانانی که 
با سودای کسب ثروت و شهرت فراوان یادگیری 
مهارت و علم را رها کرده و به جرگه این افراد می 
پیوندند، شرایط جدید و بسیار خطرناکی را برای 
فرهنگ، سبک زندگی و حتی کسب و کار پدید 
آورده است. کافی است فقط یک بار به اینستاگرام 
سر بزنید که  با دنیایی عجیب و ناهمگون با 
جامعه مواجه شوید، از غذا خوردن های عجیب 
و به اصطالح ترکیبی با صدای بلند و آداب زننده 
گرفته تا همین آخرینش که استفاده از کودکان 
برای تولید محتوای زننده است ، همگی گویای 
این ادعا هستند که استفاده از محیط اینستاگرام 
که اتفاقا می تواند بسیار هم مثبت باشد نیاز به 
فرهنگ سازی و برنامه ریزی صحیح فرهنگی و 
اجتماعی دارد، و قطعا در عصر جهانی شدن و 
گسترش شبکه های اجتماعی ایجاد محدودیت 
و اقدام های بازدارنده نمی تواند راه کار مناسبی 

برای فراهم آوردن شرایط مطلوب باشد. 
در همین راستا اقداماتی مانند موارد زیر به 
نظر می رسد می توانند در راستای ایجاد شرایط 
مطلوب و عبور از چالش های فعلی فرهنگی راه 

گشا باشند:
1-  آموزش سواد رسانه ای به آحاد مردم جامعه 
2-  تدارک برنامه های با کیفیت و پر محتوا در 

صدا و سیما
3-  تدارک برنامه های متنوع  شاد و سرگرم 
کننده در فضای شهری توسط شهرداری ها که 
باعث پر شدن اوقات فراغت مردم می شود و 
همین امر باعث می شود که افراد جامعه  کمتر 
بیشتر  و  بروند  اجتماعی  به سمت شبکه های 

زمان خود را  با خانواده سپری کنند.
و  فرهنگ  کامل  و  صحیح  دشناساندن    -4
سعید  ادوارد  جامعه.  مردم  آحاد  به  ارزش ها 
در کتاب شرق شناسی می گوید هر گاه بیشتر 
آسیب  دچار  تر  کم  بشناسیم  را  خود  فرهنگ 

فرهنگی خواهیم شد.
5-  عدم استفاده از اینفلوئنسرها در تبلیغات 
فراوان  روزها  این  )که  بیلبوردها  و  شهری 
شاهدش هستیم( و همچنین عدم استفاده از 
ایشان در صدا و سیما  که متاسفانه برخی اوقات 
شاهد اینفلوئنسرهایی در صدا و سیما هستیم 
که محتوای پیج و صفحه شان هیچ همگونی با 
فرهنگ رایج کشور ندارد و مخاطب با دیدن آن 

ها در صدا و سیما دچار پارادوکس می شود.
در آخر نیز الزم به ذکر است  برای استفاده 
مثبت از بستر شبکه های اجتماعی و همچنین 
هرچه  باید  موجود،  شرایط  از  نخوردن  آسیب 
و  الزم  های  ریزی  برنامه  و  اقدامات  سریع تر 
صحیح فرهنگی صورت بگیرد. به قول قیصر امین 

پور، گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود.  

خبر

اخبار

دیدار قالیباف با رئیس مجلس 

ارمنستان

ملی  مجلس  رئیس  سیمونیان  روبرتی  آلن 
ارمنستان که به ایران سفر کرده است، پیش از 
ظهر دیروز ، با حضور در مجلس با محمد باقر 
و  دیدار  اسالمی  قالیباف رئیس مجلس شورای 

گفت وگو کرد.
مجلس  رئیس  سفر  دیدار،  این  در  قالیباف 
ارمنستان به ایران را فرصتی مناسب برای توسعه 
همکاری های دوجانبه دانست و گفت: اولویت 
حوزه  در  سیزدهم  دولت  و  یازدهم  مجلس 
و  بوده  همسایگان  با  ارتباط  خارجی،  سیاست 
امروز که در برهه حساسی از شرایط منطقه ای 
قرار داریم، الزم است همکاری های دوجانبه ای و 

منطقه ای توسعه یابد.
با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بیان اینکه قرن حاضر، قرن آسیا است، اظهار 
کرد: امروز همه شاخصه های اقتصادی، تولید، 
جمعیت، فناوری و نظامی تغییر کرده که در این 
میان شرایط غرب آسیا و اوراسیا نیز ویژه تر شده 
و جنگ روسیه و اوکراین نیز سرعت و شتاب این 

تحوالت را بیشتر کرده است.
قالیباف همچنین مهم ترین زمینه ارتباطی میان 
ایران و ارمنستان را در حوزه اقتصاد تعریف کرد 
و اظهار داشت: حمل ونقل مهم ترین بحث حوزه 
اقتصادی میان دو کشور است که منجر به تبادل 
کاال و انرژی و ارتباط میان کشورها می شود لذا 
حوزه  که  اهمیتی  علیرغم  می گویم  صراحت  با 
آن  تسریع  برای  اقدامی  هنوز  دارد،  حمل ونقل 
روبرتی  دیدار آلن  این  در  است.  نگرفته  صورت 
ارمنستان نیز  ملی  مجلس  رئیس  سیمونیان 
که  ایران  و  ارمنستان  روابط  عمق  به  اشاره  با 
شده  بنا  مشترک  فرهنگ  و  دوستی  پایه  بر 
زیادی  پیامدهای  روزه   44 گفت: جنگ  است، 
از مواضع  برای ارمنستان داشت که الزم است 
جمهوریی اسالمی ایران در قبال آن و حمایتی 
که نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشورها صورت 
داد، تشکر کنم. وی در ادامه نظرات جمهوریی 
ارزیابی  را بسیار مهم  ایران در منطقه  اسالمی 
کرد و گفت: امکانات و ظرفیت های بسیاری برای 
برقراری تجارت و توسعه روابط اقتصادی میان دو 
کشور وجود دارد لذا باید از فرصت ها استفاده 
کرد. روبرتی سیمونیان با بیان اینکه در توسعه 
نادیده گرفت،  را  امنیت  حمل و نقل نمی توان 
گفت: اگر صلح و امنیت در منطقه برقرار شود، 
نیز  ریلی  و  از مسیرهای جاده ای  محدودیت ها 

برداشته خواهد شد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه از سوی رئیس 
جمهوری ارمنستان دستور اکید مبنی بر ممنوعیت 
داشت: ارمنستان  اظهار  دارد،  وجود  بروکراسی 
تمام تالش خود را کرده است تا در سال های اخیر 
ارمنستان،  انقالب  از  بعد  سال های  به  نسبت 
سرعت بیشتری به تکمیل کریدور شمالـ  جنوب 
بدهد تا تبدیل به شاهراه ترانزیتی شده و شمال 

به جنوب و شرق به غرب را به هم متصل کند.

رهبر انقالب در دیدار با رئیس جمهوریی 
ترکمنستان:

سیاست ایران، گسترش روابط با 

کشورهای همسایه است

دولت  سیاست  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
با  روابط  گسترش  ایران،  اسالمی  جمهوریی 
کامالً  سیاستی  این،  و  است  همسایه  کشورهای 

درست است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 
پیش از ظهر امروز )چهارشنبه( در دیدار سردار 
بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت 
همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را 
کامالً به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: سیاست 
روابط  گسترش  ایران،  اسالمی  جمهوریی  دولت 
با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کامالً 
درست است. ایشان با تأکید بر این که الزمه عبور 
از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای 
گسترش روابط است، افزودند: البته روابط دوستانه 
سطح  در  مخالفینی  ترکمنستان  و  ایران  میان 
 منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: باید کمیسیون 
به صورت  کشور  دو  میان  مشترک  همکاری های 
توافق ها  پیگیری مستمر،  با  و  باشد  فعال  جدی 
به سرانجام برسند. در این دیدار که آقای رئیسی 
رئیس جمهوری کشورمان نیز حضور داشت، آقای 
سردار بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان 
گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با 
همسایگان است و تالش داریم با توجه به اسناد 
همکاری که امروز امضاء شد، روابط خوب دو کشور 
را در حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و 
نقل کاال و همچنین اجرای طرح های بزرگ بیش از 

پیش تحکیم ببخشیم.
رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به سی اُمین 
انقالب  رهبر  به  کشور خطاب  دو  روابط  سالگرد 
گفت: از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از 
جنابعالی به دلیل حمایت های همیشگی از تعمیق 
روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

 برقراری پرواز مستقیم

میان تهران- دوشنبه

پرواز مستقیم هفتگی تهران - دوشنبه - تهران، 
از روز یکشنبه مورخ 2۹ تیر ماه 14۰1 خورشیدی با 
پرواز شرکت هواپیمایی »وارش« در مسیر تهران 
به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود.

محمد تقی صابری سفیر فوق العاده جمهوریی 
اسالمی ایران در تاجیکستان با اعالم این مطلب در 
بحمدالله  نوشت:  اینستاگرام  در  خود  صفحه 
سازمان  موافقت  و  شده  انجام  های  پیگیری  با 
هواپیمایی کشوری ایران و تاجیکستان، این پرواز 
به منظور رفاه حال و شهروندان دو کشور و تسهیل 

سفر گردشگران انجام می شود.
به گفته سفیر کشورمان زمان این پرواز، طبق 
یکشنبه هر هفته ساعت 1۸:3۰  برنامه، روزهای 
از  فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( تهران به 
فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه و برگشت آن در 

ساعت 23 همانروز خواهد بود. 
محمدتقی صابری همچنین افزود: در حال حاضر 
پرواز مستقیم در مسیر مشهد - دوشنبه- مشهد در 
روزهای پنجشنبه هرهفته برقرار می باشد و قبل 
پرواز های مستقیم، شهروندان عزیز  برقراری  از 
دو کشور ناگزیر بودند از مسیر غیر مستقیم و از 
طریق کشورهای ثالث مسافرت نمایند که عالوه بر 
افزایش هزینه سفر، موجب طوالنی شدن زمان 

سفر نیز می شد.
اظهار کرده است:  تاجیکستان  ایران در  سفیر 
با عنایت به توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و 
هم زبان ایران و تاجیکستان و امضای تفاهم نامه 
گسترش همکاری ها در حوزه گردشگری و افزایش 
تعداد مسافران و با بهره گیری بیشتر از ظرفیت 
تاجیکستانی،  و  ایرانی  هواپیمایی  شرکت های 
امیدواریم به یاری خدا تعداد پروازهای مستقیم 

بین دو کشور، در آینده باز هم افزایش یابد.

نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی  خضریان،  علی 
مجلس شورای اسالمی، متن این گزارش را به شرح 

زیر قرائت کرد:
لغو  برای  راهبردی  قانون »اقدام  مستحضرید، 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« در تاریخ 
12/ ۹/ 13۹۹ به تصویب مجلس  شورای  اسالمی و 

سپس تأیید شورای  محترم نگهبان رسیده است.
این قانون در پنج  ماده، به صورت صریح و خاص، 
وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی  اتمی  ایران 
تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها 

نموده است.
جلسات  نیز  و  مختلف  کارشناسی  بررسی های 
و  اتمی  سازمان  انرژی   محترم  ریاست  با  متعدد 
معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال 
نامه حاوی سواالت مختلف از ریاست وقت سازمان  
انرژی  اتمی ایران به شماره نامه ۹۰/11۷3۰۰1/۷۹14م 
مورخ ۶/ 4/ 14۰۰ و پاسخ های سازمان به این سواالت 
به شماره نامه 3۰/4۷۸/م مورخ 1۶/ 4/ 14۰۰، استنکاف 
معاون  رئیس  جمهوری و رئیس وقت  سازمان  انرژی 
 اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در 
تاریخ های مقرر، برای کمیسیون اصل  نود مجلس 

 شورای  اسالمی به  قرار زیر محرز شده است:
)1(- مطابق ماده یک قانون، سازمان  انرژی  اتمی 
این  تصویب  از  بالفاصله پس  است  بوده  موظف 
غنای  با  اورانیوم  تولید  به  اقدام  از یک سو،  قانون 
هیچ  بدون  سوی  دیگر،  از  و  کند   بیست درصد 
از  با غنای باالتر  تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم 
بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای 
مصارف پزشکی- کند،]2[ اما،  علی رغم این که این 
قانون در تاریخ 12/ ۹/ 13۹۹ تصویب و در مورخ 5/ 
1۰/ 13۹۹ الزم االجرا شده است، سازمان انرژی اتمی 

۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
همچنین ریاست وقت سازمان  انرژی  اتمی  ایران 
در جلسه حضوری مورخ 11/ 5/ 14۰۰ در کمیسیون 
در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است 
بوده  موظف  سازمان  مجلس،  قانون  مطابق  که 
است که در طول یک  سال، 12۰ کیلوگرم بیست  
درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی  که قبل از 
موعد تعیین شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید 
و ذخیره کنیملذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه 
توبیخ. این جواب در پاسخ های مذکور سازمان به 

نامه کمیسیون اصل  نود نیز ذکر شده است:
سازمان  قانون،  یک   ماده  مطابق  دیگر  از سوی 
اورانیوم  به  کشور  نیاز  که  است  بوده  موظف 
مصارف  جهت  درصد  بیست   از  باالتر  غنی شده 
صلح آمیز –مانند نیازهای پزشکی- را به  طور کامل 
کند. اقدام  آن  به  نسبت  تأخیر  بدون  و   تامین 
قانونی  موعد  در  نیز  وظیفه  این  حال،  این  با 
تعیین شده صورت نپذیرفته است برای  نمونه، پس 
از انفجار دوم سایت غنی سازی نطنز، تولید اورانیوم 
با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح آمیز پزشکی 
دارد، در روز 2۶/ 1/ 14۰۰ آغاز و در بامداد جمعه 
2۷/ 1/ 14۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. 
انرژی  اظهارات رئیس وقت سازمان  یعنی مطابق 
اتمی،  این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر 111 روزه 

انجام شده است.
همچنین جالب آن است که در متن پاسخ مذکور 
که سازمان  انرژی  اتمی  ایران برای کمیسیون فرستاده 
است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، 2۸/ 1۰/ 

13۹۹ اعالم شده است:
با غنای  اورانیوم  تولید  تاریخ برای آغاز  این  ذکر 
در  وقتی  و  بوده  واقع  خالف  کامالً  ۶۰درصد، 
کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت 
با  نیز  ایشان  شد،  سوال  نادرست،  تاریخ  این  به 
کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون 
پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر 

شده است؟
مطابق تبصره ماده واحده »قانون اجازه مکاتبه 
با   ۹۰ اصل  کمیسیون  به  مستقیم  تحقیق  و 
دستگاه های دولتی مصوب 1/ 11/ 135۹« مسئولین 
موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه 
کنند. از این رو، ارائه پاسخ های غیرمستند و خالف 
واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار 

گیرد.
ماده دوم

انرژی  اتمی  ایران،  سازمان  دوم،  ماده  مطابق 
این  تصویب  از  پس  بالفاصله  است  بوده  مکلف 
قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی  
مصارف  از  یک  هر  متناسب  غنای  با سطح  شده 
صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد 
کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت 

مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
بر این  اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح آمیز 
کشور در زمینه های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید 
سوخت برای تولید برق و ... گسترده می باشد، ایران 
نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود 5 درصد، 2۰ 

 درصد و ۶۰درصد برای مصارف صلح آمیز خود است.
مطابق ماده دوم، آماده سازی و ایجاد ظرفیت برای 
تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با 
مصارف صلح آمیز کشور، می بایست بالفاصله پس 
از الزم االجراشدن قانون یعنی از تاریخ 5 / 1۰/ 13۹۹ 
آغاز می شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی اتمی 
ایران در پاسخ به سوال دوم کمیسیون اصل نود: 
غنی سازی”  ظرفیت  “افزایش  عملیات  اجرای 
پس از بررسی های همه جانبه فنی و تعیین نیازها 
و ضرورت ها، و بر اساس پاسخ باال در تاریخ 2۸/ 
1۰/ ۹۹ آغاز گردیده  است. بنابراین  آماده سازی و 
ایجاد ظرفیت در تاریخ 2۸/ 1۰/ ۹۹ آغاز شده است و 
بدیهی است که سازمان  انرژی  اتمی در اجرای ماده 

دوم قانون نیز با تأخیر 23 روزه مواجه بوده است.
ماده سوم

موظف  سازمان  انرژی  اتمی  ماده سوم،  مطابق 
این  تصویب  از  بعد  سه ماه  ظرف  است  بوده 
قانون،اوالً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و 
ذخیره سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند 2۰ 
و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR2m آغاز 
کند، ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و 
ذخیره سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند 
2۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل 1۶4 دستگاه IR۶ آغاز 
کند، ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف 
استقرار  و  مکان، نصب  تعیین  است جهت  بوده 
ماشین های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل 

را اخذ و اجرا کند.
از تصویب  ماه پس  ماده سوم، ظرف 3  لیکن: 
قانون – یعنی در تاریخ 12/ 12/ 13۹۹- می بایست 
هزار دستگاه ماشین IR2m نصب می شد و با تزریق 
گاز به آن ها به غنی سازی می پرداختند. اما این ماده 
از قانون اجرا نشده است، به  طوری  که مطابق بند 
21 گزارش آژانس  بین المللی  انرژی  اتمی مورخ 23 
فوریه 2۰21 )5/ 12/ 13۹۹(، ایران تا 21 فوریه 2۰21 
)3/ 12/ ۹۹( صرفاً به دو آبشار 1۷4تایی، یعنی به 

34۸ سانترفیوژ IR2m گاز تزریق کرده است. 
ماده چهارم

مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان 
 انرژی  اتمی موظف بوده است ظرف مدت 5 ماه 
بعد از تصویب قانون، بهره برداری از کارخانه تولید 
اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به 
اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ 12/ ۹/ 13۹۹ 

فلزی  اورانیوم  تولید  کارخانه  است،  شده  مصوب 
به  و  راه اندازی   14۰۰  /2  /12 درتاریخ  می بایست 

بهره برداری می رسید. 
انجام وظیفه مندرج  از  انرژی  اتمی  اما سازمان 
در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده 
است، کما این که در بند12 جمع بندی گزارش سازمان 
مجلس  نود  اصل  کمیسیون  به  غیرعامل  پدافند 
نامه 3234/4/224/15۹  به شماره   شورای  اسالمی 
کل  ستاد  نامه  حاوی  که   14۰۰  /5  /1۸ مورخ 
نیروهای مسلح به رئیس  جمهوری سابق به شماره 
موضوع:  14۰۰با   /4  /1۶ مورخ   3234/4/31۹/145
»گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« است، تصریح شده است: با توجه به 
آمادگی کامل مجتمع هسته ای اصفهان نسبت به 
تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان  یافتن مهلت 
مقرر قانون راهبردی مجلس  شورای  اسالمی، تاکنون 

این مرکز به بهره برداری نرسیده است.«
ماده پنجم

مطابق ماده پنجم، سازمان  انرژی  اتمی موظف 
و  بهینه سازی  عملیات  با  همزمان  که  است  بوده 
آب   مگاواتی   4۰ )رآکتور(  واکنش  عامل  راه اندازی 
سنگین خنداب اراک )یعنی همان رآکتوری که بر 
اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن ریزی شده و 
غیرقابل استفاده گردیده است، نسبت به طراحی یک 
عامل واکنش )رآکتور( آب  سنگین 4۰ مگاواتی جدید 
)رادیوایزوتوپ(  پایدار  همسان های  تولید  هدف  با 
بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام کند و جدول 
زمان بندی این موضوع را ظرف مدت یک  ماه پس از 
تصویب این قانون )یعنی در تاریخ 12/ 1۰/ 13۹۹( به 

اطالع مجلس شورای  اسالمی برساند.
لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام 
وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل 

آمده است.
نمایندگان  و  ایران  شریف  ملت  اطالع  به  لذا 
به  توجه  با  می رساند،  شورای  اسالمی  مجلس  
»مسئول  اینکه  بر  مبنی  قانون   ۸ ماده  تصریح 
اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس  جمهوری، 
اجرایی  دستگاه های  و  مربوط  مدیران  مقامات، 
ذیربط می باشند«، استنکاف رئیس  سابق سازمان 
از  رئیس  جمهوری سابق  و همچنین  انرژی  اتمی 
انجام وظایف مصرح در قانون »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« برای 

کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع 
می شود. ارسال  قضایی  مراجع  به  رسیدگی   برای 

واکنش صالحی به گزارش کمیسیون اصل نود
در همین رابطه علی اکبر صالحی، رئیس سابق 
سازمان انرژی اتمی در گفت و گویی که با خبرگزاری 
ایسنا انجام داده است در واکنش به این گزارش 
کمیسیون اصل نود، می گوید: در خصوص نظراتی 
که در این گزارش آمده است، قبال به همه آنها به 
داده  پاسخ  اتمی  انرژی  توسط سازمان  کتبی  طور 

شده است.
از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم ها، 
ناظر به نتیجه است یعنی باید در زمان مقرر 12۰ 
کیلوگرم اورانیوم 2۰ درصد تولید می کردیم که برای 
این مقدار در  برابر  مثال به جای 12۰ کیلو، چند 
زمان تعیین شده تولید شده است. از این رو تاکید 
دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در 
هماهنگی با مراجع ذی ربط و در چارچوب توصیه ها 

و مصوبات آن مراجع عمل شده است.
صالحی گفت: در گزارش به تاریخی اشاره شده 
است که قبال درباره آن از سوی آقای کمالوندی در 
کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر 
این که درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در 
هر نامه ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد. 
اما متاسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان 

انرژی اتمی از آن نام برده شده است.
خاطرنشان  اتمی  انرژی  سازمان  پیشین  رئیس 
در  نمایندگان  سواالت  و  ابهامات  به  پاسخ   کرد: 
شده  ارایه  نود  اصل  کمیسیون  در  خودش  زمان 
نیز  و  مجلس  محترم  نمایندگان  چنانچه  است. 
می توانند  بدانند،  مصلحت  نود  اصل  کمیسیون 
پاسخ های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر 
افکار عمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان 
انرژی اتمی راسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی 

مستندات اقدامات سازمان موجود است. 
صالحی گفت: افتخار می کنم که سازمان انرژی 
فاتحه اش  می شد  ادعا  برخی  سوی  از  که  اتمی 
خوانده شده است یا نابود شده، توانست بعد از 
مجلس  تحریم های  لغو  راهبردی  قانون  تصویب 
اقدامات سریع و حیرت آوری از جمله راه اندازی خط 
تولید اورانیوم 2۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه 
سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال و یا تولید 

اورانیوم فلزی و غیره را به خوبی انجام دهد.

» ابتکار« بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود بررسی می کند

وحانی و صالحی ونده جدید برای ر پر
گروه سیاسی - کمیسیون اصل نود مجلس در گزارش خود تاکید کرد که استنکاف رئیس  سابق سازمان انرژی  اتمی و همچنین رئیس  جمهوری سابق از 
انجام وظایف مصرح در قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای 

رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می شود.

در گزارش 

کمیسیون اصل 

نود مجلس 

آمده است: 

استنکاف رئیس  

سابق سازمان 

انرژی  اتمی 

و همچنین 

رئیس  جمهوری 

سابق از انجام 

وظایف مصرح 

در قانون »اقدام 

راهبردی برای 

لغو تحریم ها و 

صیانت از منافع 

ملت ایران« 

برای کمیسیون 

اصل نود محرز 

گردیده است

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: استیضاح، استعفا،  جابه جایی 
و نظارت قوه مقننه درصورتی جواب می دهد که یک برنامه اثرگذار و 
کارشناسی وجود داشته باشد و از سوی دیگر یک فراکسیون منسجم 
قوی و منتقد دولت در مجلس وجود داشته باشد که در آن صورت 
این  نمی کنم  فکر  می کند.  تامین  بیشتر  را  دولت  و  مردم  مصالح 
تغییرات بدون برنامه کارشناسی از جنس جابه جایی هایی باشد که 

تاثیرات عمیق وضعی داشته و مفید باشد.
سیدحسن رسولی فعال سیاسی اصالح ، در پاسخ به این سوال 
که بعد از گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت، رفتار نمایندگان 

مجلس با دولت تغییر کرده و در جلسات رسمی و غیررسمی صحبت 
از استیضاح وزرا به میان می آید و اختالف دولت و مجلس آغاز شده 
است با توجه به استعفای یکی از وزرای کابینه تحلیل شما چیست، 
گفت: به دو دلیل می توان واگرایی شکل گرفته و رو به تزاید بین قوای 
مجریه و مقننه را تحلیل کرد: اول آنکه برخالف تصور ساده اندیشانه 
برخی از نیروها و جریان های سیاسی کشور، یکدستی حاکمیت به 
معنای همفکر بودن و همسو بودن قوای مجریه و مقننه، به دلیل 
فقدان رقابت، نبود سیستم نقد و ارزیابی دقیق، پایدار نبوده و دیر 
یا زود در درون این دو مجموعه دولتیان و مجلسیان یکدست، به 
سرعت دسته بندی های جدید شکل می گیرد و این دسته بندی ها از 
جهت آنکه برخواسته از یک اردوگاه سیاسی است، در مرحله رقابت و 
برخورد سیاسی با یکدیگر، در مقایسه با رقابت های معمولی دو جناح 
سابق، رنگ و لعاب تندتری به خود می گیرد. به همین دلیل بار اول 
در مجلس چهارم، برای بار دوم در سال ۸4 یکدستی قوای مجریه و 

مقننه را شاهد بوده و تجربه کرده ایم.
به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی در ادامه افزود: تجربه دوره سال 
۸4 و ظهور آقای احمدی نژاد را به یاد داریم. بسیاری از تحلیلگران به 
ویژه از جریان اصولگرا، آقای احمدی نژاد را مائده آسمانی به حساب 
می آوردند. در همان زمان این دو دستگی به قدری ظهور پیدا کرد 
تا شاهد یکشنبه سیاه ) درگیری الریجانی و احمدی نژاد( در مجلس 
بودیم و همچنان این شکاف و واگرایی ادامه دارد؛ به گونه ای که برخی 
اصولگرایان جبهه فکری آقای احمدی نژاد را جریان انحرافی می دانند.

رسولی در ادامه گفت:  فکر می کنم، مهمترین ضعف و کاستی 
یکدستی قوا در میان مدت و درازمدت، فقدان نظارت و نقد مشفقانه 
صریح و آشکار جریان سیاسی است که در نهایت منظومه سیاسی 
و مدیریتی کشور را دچار عدم تعادل می کند. برخالف آنچه تصور 
می شود، یکدستی موجب تسریع در کارها و اتخاذ تصمیمات سخت 
می شود، شاهدیم که با توجه به اینکه هر سه قوه در حوزه سیاست 
خارجی و داخلی همسو هستند، اما امکان حسن استفاده از این 
ظرفیت یکدست وجود ندارد و پیش بینی من این است که بعد از نیمه 
سال جاری و هر چقدر به انتخابات مجلس دوازدهم نزدیک شویم، 

شکاف و دودستگی در عرصه سیاسی بروز بیشتری خواهد داشت.
از این  انتظاراتی که  وی تصریح کرد: دلیل دوم به عملکردها و 
مربوط  دارد،  وجود  اقتصادی  و  اجرایی  عرصه های  در  یکدستی 
از  این یکدستی ثابت کرده که در چیدمان دولت متاثر  می شود. 
کوچک گزینی  عارضه  دچار  یکدستی  و  جناحی  محدودیت های 
می شود. مهم ترین شعارهای یکدستی در مجلس و دولت، پرهیز از 
جر و بحث های سیاسی و تالش در جهت توسعه اقتصادی و کاستن 
از مشکالت معیشتی مردم بود. کافی است به بخشی از جداول 
قیمت های مقایسه ای این چند ماه توجه کنیم و به وضوح نادرستی 
وعده های داده شده به اثبات می رسد. مورد دیگر هرچقدر به زمان 
انتخابات مجلس نزدیک می شویم، نمایندگان مردم به ویژه نمایندگان 
شهرستان کوچک که در مراجعات عمومی با مسائل واقعی اقشار در 
تامین معاش خود، بیشتر از مرکزنشینان و نمایندگان تهران، مشهد 

و شهرهای بزرگ در جریان واقعیات زندگی روزمره زندگی مردم و 
نارضایتی آنان قرار خواهند گرفت. وقتی در چنین شرایط دو راهی قرار 
بگیرند، باید همچنان مشکالت را گردن مسببان وضع امروز بیاندازند 
و چشم خود را روی معظالت واقعی جامعه ببندند که در آن صورت 
از طرف موکالن خود مورد استیضاح و رویگردانی قرار خواهند گرفت. 
مورد بعدی آنکه اگر به سمت حمایت از مشکالت واقعی جامعه 
گرایش پیدا کنند، در آن صورت از کاروان این یکدست فاصله خواهند 
گرفت. بنابراین به نظرم در کشور ما که بر اساس قانون دو قوه مقننه 
انتخاب می شوند، بر اساس  و مجریه بر اساس رای و نظر مردم 
تجربه، برقراری رقابت معتادل میان دو جناح اصولگرا و اصالح طلب 

بهترین گزینه است.
رسولی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات گسترده ای در کابینه 
دولت سیزدهم ایجاد خواهد شد، گفت: ممکن است تغییراتی مثل 
همین استعفا داشته باشیم اما این تغییرات به لحاظ کیفی عمیق 
نخواهد بود. چون این کشمکش ها، درون جریانی است و بیشتر 
تحت تاثیر فشار اجتماعی و سهم خواهی است. استیضاح، استعفا،  
جابه جایی و نظارت قوه مقننه در صورتی جواب می دهد که یک 
برنامه اثرگذار و کارشناسی وجود داشته باشد و از سوی دیگر یک 
فراکسیون منسجم قوی و منتقد دولت در مجلس وجود داشته باشد 
که در آن صورت مصالح مردم و دولت را بیشتر تامین می کند. فکر 
نمی کنم این تغییرات بدون برنامه کارشناسی از جنس جابه جایی هایی 

باشد که تاثیرات عمیق وضعی داشته و مفید باشد.

استیضاح و استعفا بدون برنامه کارشناسی بی فایده است
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سردرگمی شهروندان با تغییر ساعات 

کاری ادارات و عدم تغییر ساعت 

طرح ترافیک

ادارات  کاری  ساعت  تغییر  از  هفته  یک 
ساعات  در  تغییر  از  خبری  اما  گذشته، 
و  نیست  و طرح کاهش  ترافیک  اجرای طرح 
تردد  در  بروز مشکالتی  موجبات  مسئله  این 

شهروندان شده است.
صرفه  راستای  در  دولت  ایسنا،  گزارش  به 
جویی در مصرف برق مصوب کرد که از شنبه 
کار  ساعات  شهریورماه  سوم  تا  خردادماه   ۲۱
ساعات  اساس  براین  که  کند  تغییر  ادارات 
کار  از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰خواهد بود. در حالی 
ساعات کاری ادارات تغییر کرد که ساختمان 
بسیاری از ادارات و مراکز در محدوده مرکزی 
یا  ترافیک  طرح  محدوده  داخل  در  و  شهر 
کاهش آلودگی هوا است و بسیاری از کارکنان 
و کارمندان ترجیح می دهند که با استفاده از 
وسیله نقلیه خود به محل کار مراجعه کنند. 

ادارات  کاری  ساعت  میان،  این  در  حاال 
ترافیک،  طرح  اجرای  ساعت  اما  کرد  تغییر 
نه! ساعت طرح ترافیک تغییر نکرد و  فاصله 
طوالنی اتمام ساعت کاری تا اتمام زمان اجرای 
شهروندان  سردرگمی  موجبات  ترافیک،  طرح 
مرکزی  محدوده  در  که  افرادی  خصوص  به 
این  آمد دارند، شده و حتی در  و  شهر رفت 
رو  با مشکل  نیز  داخل محدوده  میان سکنه 
شهروندان  از  یکی  که  ای  بگونه  شدند،  برو 
با  ساکن در محدوده طرح ترافیک در تماس 
محدوده  در  من  کار  محل  کرد:  عنوان  ایسنا 
زیاد  مسافت  دلیل  به  و  است  ترافیک  طرح 
مایل  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  شلوغی  و 
کار  محل  به  شخصی  خودروی  با  که  هستم 
بروم اما با تغییر ساعت ادارات دچار مشکل 
ساعت  ادارات  چراکه  برگشت شدم  زمان  در 
۱۳:۳۰ تعطیل می شوند اما ساعت اتمام طرح 
۱۷ است و ما سه ساعت و نیم تفاوت را چگونه 
کنیم  تردد  طرح  در  می توانیم  نه  بگذرانیم؟ 
چراکه جریمه می شویم و نه می توانیم خودرو 
را رها کرده و به خانه برویم و نه می توانیم به 

اداره برگردیم ! دقیقا چه باید کرد؟
یکی دیگر از شهروندان که ساکن محدوده 
طرح ترافیک است نیز اعالم می کند: براساس 
داخل  سکنه  تهران  شهر  شورای  مصوبه 
هنگام  در  توانند  می  ترافیک  طرح  محدوده 
صبح یک خروج رایگان از محدوده و از ساعت 
داشته  رایگان  ورود  یک  نیز  بعد  به   ۱۴:۳۰
نداریم  مشکلی  خروج  مورد  در  ما  که  باشند 
اما ساعت کاری ادارات تا ۱۳:۳۰ دقیقه است 
و ما باید یک ساعت گوشه خیابان بمانیم تا 
مان  خانه  به  بتوانیم  تا  شود   ۱۴:۳۰ ساعت 
هم  شهرداری  با  ما  که  است  برگردیم.جالب 
تماس گرفتیم آنها گفتند که شورای شهر در 

این زمینه تصمیم بگیرد!
اما تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و 
نقل شورای شهر تهران در این زمینه به ایسنا 
می گوید که درباره تغییر ساعات طرح ترافیک 
گیری  تصمیم  تهران  ترافیک  شورای  در  باید 
شود و این موضوع را با معاون حمل ونقل یاد 

آوری کرده ام.
ساعت  تغییر  مسئله  می دهد:  ادامه  وی 
طرح باید تعیین تکلیف شود چراکه هم برای 
افرادی که خانه هایشان داخل محدوده است 
و هم برای کارکنان مشکل زا شده و بین ساعت 
طوالنی  اتمام طرح  و ساعت  ادارات  تعطیلی 
است و منتظر هستیم که شورای ترافیک تهران 

تشکیل و این موضوع را تعیین تکلیف کند.
بر اساس این گزارش، حال باید منتظر ماند و 
دید شورای ترافیک تهران در چه زمانی تشکیل 
جلسه می دهد و موضوع تغییر ساعات طرح 
بلکه در  بار نه به خاطر کرونا  این  ترافیک را 
راستای مصوبه دولت مبنی بر تغییر ساعات 

کاری ادارات مجدد بررسی و اصالح می کند؟

پیگیری جذب ۲۲ هزار پرستار جدید

هزار   ۲۲ به کارگیری  پیگیری  از  بهداشت  وزیر 
نیروی پرستار برای بیمارستان های کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی با بیان اینکه 
ظرفیت  به  را  بیمارستانی  تخت  هزار   ۱۲ امسال 
تخت های بیمارستانی کشور اضافه می کنیم، گفت: 
باتوجه به این موضوع باید ۱۲ هزار پرستار را هم 
استخدام کنیم. از طرفی در سه سال گذشته ۳۰ 
هزار نفر از کادر سالمت بازنشست شده اند و بر 
همین اساس پیگیریم که ۱۰ هزار پرستار دیگر را هم 
اضافه کرده و جمعا ۲۲ هزار پرستار را اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه استخدام این تعداد پرستار منوط 
به مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور است 
که در حال فعالیت برای گرفتن این مجوز هستیم، 
گفت: عزیزانی هم در طول دوران کرونا زحمت 
کشیدند و به عنوان کادر بیمارستان کمک کردند. 
افرادی که در این دوره زحمت کشیدند برایشان ۲۰ 
امتیاز قرار می دهیم که در استخدام آن ها به عنوان 
امتیاز منظور می شود تا بتوانیم از نیروهای جدید 

بهره ببریم.

ضرورت تقویت همکاری های 

بین المللی برای مدیریت گرد و غبار

معاون رئیس  جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست با سفیر فرانسه در ایران دیدار و هر 
دو طرف بر ضرورت توجه به محیط  زیست در قاب 

جهانی تاکید کردند.
سازمان  در  سالجقه  علی  ایسنا،  گزارش  به 
حفاظت محیط زیست میزبان سفیر فرانسه در 
ایران بود. در این دیدار دو طرف بر ضرورت توجه 
به محیط  زیست در قاب جهانی تأکید و خاطرنشان 
جهانی  مسئله ای  زیست،  محیط   مسئله  کردند: 
این موضوع توجه  به  باید تمام کشورها  است و 

بیشتری داشته باشند.
محیط   حفاظت  سازمان  کرد:  اظهار  سالجقه 
زیست اقدامات بسیار گسترده ای در زمینهٔ مسائل 
زیست محیطی انجام داده و یا در حال برنامه ریزی 
همچنین  وی  است.  بین المللی  سطح  در  کالن 
اقدامات ایران در حوزه محیط  زیست را تشریح و 
خاطرنشان کرد: مقوله محیط  زیست در کشور ما 
دستخوش تحریم های ظالمانه ای است که استکبار 
از دولت فرانسه  و  به ما تحمیل می کند  جهانی 
می خواهیم به  عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، 
در ایجاد تعامل سایر کشورها با ایران در موضوع 

محیط  زیست همکاری های الزم را به عمل آورد.
زیست  محیط   حفاظت  سازمان  رئیس 
تحریم های ظالمانه غرب را مانعی در راه برنامه های 
زیست محیطی کشورمان دانست و خواستار رفع 
دریافت  برای  الزم  شرایط  ایجاد  و  تحریم ها  این 
اجرای  منظور  به  بین المللی  مالی  کمک های 

طرح های محیط زیستی در ایران شد.   
تحریم های  اثرات  از  دیگر  یکی  همچنین  وی 
ظالمانه غرب علیه ملت ایران را جلوگیری از انتقال 
قبیل  از  زیستی  محیط  فناوری های  و  تجهیزات 

ایستگاه های سنجش آلودگی ها برشمرد.
نشست  این  ادامه  در  رئیس  جمهوری  معاون 
و  کرد  اشاره  گردوغبار  معضل  موضوع  به 
معضل  این  تأثیر  و  گردوغبار  طوفان های  گفت : 
ضرورت  اروپا   اتحادیه  بر  زیست محیطی 
همکاری های بین المللی و منطقه ای را دوچندان 
کرده است و همه کشورها باید در این زمینه نقش 
سازنده ای داشته باشند. سالجقه به ظرفیت بسیار 
باالی ایران در حوزه های مختلف از جمله تغییر 
اقلیم، انرژی های تجدید پذیر و تنوع زیستی اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه ایران شرایط متنوع اقلیمی 
ظرفیت  این  و  دارد  گسترده ای  زیستی  تنوع  و 
می تواند در موضوع تبادل اطالعات و دانشجویان 

نقش ارزنده ای ایفا کند.
در  فرانسه  سفیر  تیبو،  فیلیپ  دیدار،  این  در 
ایران با تحسین دستاوردهای ایران در حوزه محیط  
زیست خاطرنشان کرد: از آنجا که همکاری ایران 
امیدواریم  دارد،  زیادی  تاریخی  عقبه  فرانسه  و 
این نشست مقدمه ای برای توسعه همکاری های 
دوجانبه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه 

محیط  زیست باشد. 
ضرورت  بر  تأکید  با  ایران  در  فرانسه  سفیر 
برنامه های  اجرای  برای  جهانی  اقدام  و  همگرایی 
تغییر اقلیم اظهار کرد: امیدواریم با کاهش و رفع 
تحریم ها ظرفیت پیوستن ایران به توافقنامه پاریس 

هرچه زودتر فراهم شود.

جمله  از  کنگو  کریمه  تب  مهر،  گزارش  به 
که  است  انسان  و  دام  بین  مشترک  بیماری های 
و  می شود  شایع  سال،  گرم  روزهای  در  همواره 
راه انتقال آن نیز، اغلب از طریق گزش کنه آلوده 
اتفاق می افتد. البته، یکی دیگر از راه های انتقال این 
بیماری، از طریق ذبح دام است که به صورت غیر 

بهداشتی انجام می شود.
تب کریمه کنگو نخستین بار در سال ۱۹۴۴ در 
منطقه کریمه اوکراین و سپس در سال ۱۹۵۶ در 
شدند  متوجه  وقتی  و  شد  مشاهده  کنگو  منطقه 
که هر دو بیماری، یک منشأ دارند و به وسیله کنه 
منتقل می شود، نام تب کریمه کنگو را برای آن در 

نظر گرفتند.
این بیماری برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ به طور 

رسمی و قطعی در کشور ما تأیید و شناسایی شد.
بهزاد امیری رئیس اداره بیماری های قابل انتقال 
عنوان  با  بهداشت،  وزارت  حیوان  و  انسان  بین 
این موضوع که تب کریمه کنگو معموالً در فصل 
تابستان بیشتر می شود و انتظار می رود موارد ابتالء 
نیز افزایش یابد، گفت: کنه ها مخزن ویروس بیماری 
تب کریمه کنگو هستند و این بیماری از طریق گزش 
به  آن می تواند  اثر  و در  حیوانات منتقل می شود 

انسان نیز سرایت کند.
وی با بیان این مطلب که تب کریمه کنگو اغلب 
و  دامداری  شغل  در  که  می کند  مبتال  را  افرادی 
دامپروری و همچنین در کشتارگاه ها شاغل هستند، 
ادامه داد: این بیماری می تواند در بعضی از افراد 
بدون عالمت باشد و شاید او اصالً متوجه ابتالی 
چندین  شد،  شدید  ابتالء  وقتی  اما،  نشود.  خود 
دستگاه بدن درگیر می شود که با عالئم خونریزی 

دهنده نمایان می گردد.
امور  معاون  در همین حال، محمدرضا سهرابی 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
ذبح کنندگان دام و کارگران شاغل در کشتارگاه ها و 
قصابی ها توصیه کرد هنگام کار از وسایل حفاظت 
ماسک،  عینک،  مانند دستکش، چکمه،  شخصی 

روپوش یا پیش بند پالستیکی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: افرادی که در کشتارگاه یا قصابی 
کار می کنند، در صورت وجود زخم یا جراحت بر روی 
دست ها یا انگشتان خود از تماس با ترشحات یا الشه 

دام خودداری کنند.
از  غالباً  مردم  که  مطلب  این  عنوان  با  سهرابی 
به  و  کرده  خریداری  زنده  دام  غیرمجاز  محل های 
صورت سنتی ذبح می کنند و این کار خطراتی را به 
همراه دارد، افزود: خون و ترشحات دام تا چند روز 
می تواند باعث انتقال بیماری شود به همین دلیل 
ذبح گوسفند در معابر، پارکینگ و حیاط منزل یک 
رفتار غیربهداشتی است که ممکن است باعث انتشار 

بیماری شود.
وی، یکی دیگر از راه های انتقال بیماری را گزش 
در  بیماری  این  ویروس  گفت:  و  کرد  عنوان  کنه 

دام هایی نظیر گاو، گوسفند و بز تظاهرات خاصی 
از ظاهر دام نمی توان به وجود  ندارد و در نتیجه 

بیماری در حیوان پی برد.
به  مبتال  دام  خون  از  کنه ها  سهرابی،  گفته  به 
آلوده  و  می کنند  خواری  خون  و  تغذیه  ویروس 
می شوند. گزش انسان توسط کنه آلوده نیز باعث 
ورود عامل بیماری به خون و ابتال به این بیماری 
می شود. له کردن کنه روی پوست بدن نیز می تواند 

باعث ابتالء شود.
متخصص  حقیقی  مهرداد  حال،  همین  در 
تب  که  مطلب  این  عنوان  با  عفونی،  بیماری های 
کریمه کنگو از دام آلوده به انسان منتقل و از انسان 
این  افزود:  است،  سرایت  قابل  دیگری  انسان  به 
ویروس اگر در بدن دام باشد و آن دام ذبح شود، 
پس از ۲۴ ساعت بر اثر اسید داخل بدن دام از بین 
می رود. به همین علت است که در کشتارگاه های 
صنعتی، الشه را پس از ذبح دستکم ۲۴ ساعت نگه 
می دارند. به گفته عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، متأسفانه در برخی مناطق 
بالفاصله پس از اینکه دام ذبح می شود مورد استفاده 
قرار می گیرد که این روش احتمال انتقال بیماری را 

باال می برد.
مجاز،  و  صنعتی  کشتارگاه های  در  افزود:  وی 

نظارت های بهداشتی وجود دارد و کارکنان برای قطعه 
قطعه کردن گوشت از دستکش، لباس مخصوص 
آلودگی  بنابراین خطر  می کنند،  استفاده  عینک  و 
به ویروس تب کریمه کنگو زمانی افزایش می یابد 
که برخی افراد خارج از کشتارگاه اقدام به ذبح دام 
می کنند. حقیقی در ادامه اظهار کرد: به افراد توصیه 
می کنم با توجه به آغاز فصل گرما و احتمال شیوع 
این بیماری، در زمان خرد کردن گوشت از دستکش 
و  عفونی  بیماری های  متخصص  کنند.  استفاده 
گرمسیری افزود: مردم باید حتماً گوشت خریداری 
شده را حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار 
درجه سانتی گراد نگه دارند و سپس مصرف کنند. 
همچنین از خوردن جگر خام خودداری و پیش از 
مصرف نیز ۴۸ ساعت آن را در دمای صفر تا چهار 

درجه سانتیگراد نگهداری کنند.
وی همچنین دمای بسیار باال را در از بین بردن 
فاز  بیماری، چهار  و گفت:  ویروس مؤثر دانست 
این  در  است؛  پنهان  یا  کمون  دوره  اول  فاز  دارد. 
مرحله پس از گزش کنه آلوده یا تماس با بافت یا 
خون آلوده، ویروس وارد بدن فرد می شود. در این 
مرحله هنوز عالئم اصلی آشکار نیست، امکان دارد 
فرد گلودرد یا بدن درد یا عالئمی دیگر داشته باشد 

که به نظرش چندان مهم نباشد.

حقیقی افزود: از زمان ورود ویروس تا وقتی عالئم 
اصلی ظاهر می شوند معموالً یک تا پنج روز طول 

می کشد و بیشترین دوره کمون ۱۳ روز است.
وی ادامه داد: مرحله بعدی، فاز پیش از خونریزی 
است؛ در این مرحله احساس بی حالی، سردرد، درد 
عضالنی، تهوع، استفراغ و مشکالت گوارشی در فرد 

دیده می شود.
متخصص بیماری های عفونی، فاز سوم بیماری 
در  افزود:  و  کرد  اعالم  را مرحله خونریزی دهنده 
خونریزی  دچار  بدن  مختلف  اعضای  مرحله  این 
می شوند، فاکتورهای انعقادی خون از بین می روند، 

اختالالت قلبی و عروقی آشکار می شوند.
وی از فوت میانگین ۳ نفر از هر ۱۰ نفر مبتال به 
این بیماری خبر داد که اغلب در فاز سوم ابتال رخ 
می دهد و عنوان کرد: اگر بیماری وارد فاز چهارم یا 
دوره نقاهت شود، با ادامه مصرف داروها، ضعفش 

برطرف شده و در طول چند هفته بهبود می یابد.
عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با تاکید بر لزوم مراقبت و پیشگیری از ابتالء 
به این بیماری، گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و 
نحوه انتقال این بیماری، مردم باید در زمان تماس 
با حیوان آلوده، در هنگام ذبح حیوان و تماس با 

اعضای داخلی بدن نکات بهداشتی را رعایت کنند.

متین می گوید پدرم رئیس بانک است اما هیچ وقت برایم پدری 
نکرده، به سراغ زورگیری رفتم تا به خانواده نشان بدهم برای خودم 

کسی هستم!
به گزارش مهر، ۲۳ ساله است، می گوید: »زن جماعت خط قرمزم 
است، طال هم که دستش باشد کاری به کارش ندارم، زن ضعیف 

است، از انصاف خارجه که آدم جیب و موبایل زن را بزنید.«
پلیس  رعد  پنجاه و ششمین طرح  در  که  است  متهمی  متین 
پیشگیری نظر اکثر خبرنگاران و عکاس ها را به خود جلب کرد، 
چراکه خال کوبی های فانتزی و جالبی داشت، از آن طرح های که 

اراذل و اوباش کمتر به سراغ آن می روند.
از  اینکه نشان دهد  افسر پرونده اش می گوید: »این بچه برای 

چیزی نمی ترسد حتی پشت پلک هایش هم خال کوبی زده است.«
به او می گویم چرا لقب مهدی چسب را بهت داده اند، می گوید: 
»به خاطر اینکه هرچیزی را ببینم و بخواهم مثل چسب می چسبم 

بهش و تا از صاحبش جدایش نکنم بی خیال آن نمی شوم.« 
متین یک لحظه هم نمی تواند ثابت بماند، خودش می گوید که 
بیش فعال است، پوست های دور ناخنش را کنده و انگشتانش خون 

افتاده است، ۳ مورد سابقه زندان دارد. به او می گویم خانواده ات 
خبر دارند که پلیس دستگیرت کرده است؟

بلند بلند می خندد و می گوید: »بابام رئیس بانک هست، وضع 
مالی خوبی داریم ولی نه بابام، نه مامانم هیچ وقت ما را تحویل 
نمی گرفتن، برای اینکه به آنها ثابت کنم منم برای خودم کسی ام، 
رفتم وارد این کار شدم. بار اولی که به کانون اصالح و تربیت رفتم 
بابام به دیدنم آمد و گفت دیگر هیچ کارت به من مربوط نمی شود، 
تو آدم بشو نیستی.« باز با صدای بلندتر می خندد و می گوید: »البته 
درست می گفت من واقعاً آدم بشو نیستم، یعنی از اول من آدم 

معمولی نبودم، بیش فعالم.«
متهمی که پشت سرش ایستاده است می گوید: »این شکمش 
سیر است، گرسنه که باشی زن که سهل است، به بچه هم رحم 

نمی کنی.« 
او اولین بار است که دست به موبایل قاپی زده است و از شانس 
بدش همان تجربه اول در دام پلیس افتاده است. این متهم از دیگر 
دوستانش شنیده است موبایل قاپی نسبت به سایر سرقت ها سود 

بیشتری دارد.
در میدان صبحگاه پلیس پایتخت، سه خودروی خارجی بیشتر 
از هر کشفیات دیگری جلب توجه می کند. روی یکی از خودروها 
اسلحه کلت قرار دارد و می شود حدس زد به چه دلیل توقیف شده 
است. دو خودروی دیگر گویا صرفاً به خاطر دور دورهای شبانه 

توقیف شده اند.
آقایی که محاسن سفیدی هم دارد، هنگام بازدید سردار رحیمی 
از این نمایشگاه، جلو می آید و می گوید ما از اهالی محله اندرزگو 
با  گرفته اند؛  ما  از  را  شب  آرامش  و  آسایش  افراد  این  هستیم، 
خودروهایشان هم آلودگی صوتی ایجاد می کنند و هم باعث ترافیک 

می شوند.
افسری که مرتبط با توقیف این خودروها است به سردار می گوید: 
»هنگامی که یکی از این خودروها را توقیف کردیم، متوجه شدیم 
راننده شرب خمر کرده است، زمان بازرسی خودرو متوجه شدیم این 

فرد کلت کمری بدون مجوز هم دارد.«
در گوشه دیگر این نمایشگاه خودکارهای طالیی نظر افراد را به 
خود جلب کرده است؛ خودکارهایی که در ظاهر خودکار هستند 
آنها جدا  اما درواقع چاقوهای خطرناکی هستند که فروشندگان 
از توزیع در فضای مجازی، این خودکارها را بین دانش آموزان به 

فروش رساندند.
سرهنگ کیومرث حسنوند سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ درمورد جزئیات این کشفیات می گوید: »مأموران کالنتری 
۱۰۷ فلسطین موفق به کشف ۷۲ عدد خودکار چاقویی شدند که در 
فضای مجازی به فروش می رسید. متهم این پرونده عالوه بر تبلیغ 

خودکارها در فضای مجازی، آنها را در مدارس نیز توزیع می کرد.
متأسفانه  که  پرخطر هستند  و  برنده  بسیار  چاقوهای مذکور، 
توسط متهم به فروش می رسید. هرکدام از این چاقوها به قیمت 
۹۹ هزار تومان در یکی از سایت های خرید و فروش اجناس به 

فروش می رسید.«
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در پایان بازدید از این 
نمایشگاه گفت: »در این مرحله از طرح رعد ۷۳۳ سارق، مالخر، 
گوشی قاپ و اراذل و اوباش دستگیر شدند و ۲۶۹ فقره حکم قضائی 
به اجرا گذاشته شد. ۳ هزار و ۲۴۵ فقره از اموال مردم به ارزش ۲۲ 
میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان کشف شد که از جمله آن می توان به 

۱۶۲ دستگاه موتور و خودرو اشاره کرد.
همچنین ۲۲ نفر از زندانیان فراری در این مرحله از طرح رعد 
دستگیر شدند و ۴ قبضه سالح جنگی و ۱۱۷ قبضه سالح سرد و ۲۷۰ 

تفنگ جنگی کشف شده است.«
طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت که از زمان فرماندهی سردار 
رحیمی در تهران بزرگ به اجرا گذاشته شده است، طرحی است که 
کالنتری ها طی ۴۸ ساعت یا زمان مشخصی عملیات هایی را برای 
کشف ویژه سرقت و اموال سرقتی به اجرا می گذارند. هدف از اجرای 
طرح رعد یا طرح های اینچنینی، زمین گیر کردن سارقان، اراذل و 

اوباش، مالخران و دیگر متهمان است.

مراقبت های بهداشتی را جدی بگیرید

بازار داغ ذبح دام و تب کنگو
تب کریمه کنگو، از جمله بیماری های واگیر است که می تواند منجر به مرگ فرد مبتال هم شود. این در حالی است که این روزها بازار ذبح دام داغ است و 

همین موضوع می تواند به سرایت این بیماری دامن بزند.

ومئو و پورشه ورگیری که پسر رئیس بانک است تا توقیف آلفار از ز

در برخی مناطق 

بالفاصله پس از 

اینکه دام ذبح 

می شود مورد 

استفاده قرار 

می گیرد که این 

روش احتمال 

انتقال بیماری را 

باال می برد

یک جامعه شناس گفت: »امتیاز ازدواج و فرزند داشتن برای جذب در هیأت 
علمی دانشگاه ها، یک نوع توهین به دانشگاه و دانشگاهی است. دانشگاه محل 
علم، تفکر، اندیشه، هوش و ابتکار است، لذا پرداختن به این مسائل حاشیه ای 
در شأن مسئولین دانشگاه و فرد دانشگاهی نیست. در همه جای دنیا دانشگاه 

از این مسائل جدا است«
به گزارش خبرآنالین: ازدواج کنید و فرزند داشته باشید تا راحت تر جذب 
هیأت علمی دانشگاه شوید؛ این جمله خالصه مصوبه اخیر شورای عالی انقالب 

فرهنگی است.
در سال های اخیر سیاست های کنترل جمعیت در ایران تغییر کرده است، 
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قصد دارد شرایط را برای فرزند آوری 
خانواده ها مساعد کند، یکی از راهکارهای این قانون پیش بینی بسته های تشویقی 
برای افراد متاهل و البته دارای فرزند است، مثالً برای ثبت نام در نهضت ملی 
مسکن شرط گذاشتند تمام افراد موقع تحویل مسکن باید متاهل باشند، بنابراین 
تاهل شرط خانه داشتن شد، اما حاال دانشگاه هدف این قانون شده است، 
طوری که قرار است متقاضیان جذب هیأت علمی در دانشگاه ها به سه دسته ی 
مجرد، متاهل و متاهل دارای فرزند تقسیم شوند. در این تقسیم بندی مجردها 
امتیازی ندارند اما اگر افراد متاهل یا دارای فرزند باشند شناس بیشتری برای 

عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها به دست می آورند.
تا عضو هیئت علمی شدن؛ همسر ۵ امتیار هر فرزند ۳ امتیاز

در مصوبه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است: »در بررسی صالحیت 

عمومی متقاضیان عضویت هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در 
ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صالحیت 
عمومی افزوده می شود. همچنین براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات 

طبق فرم بررسی صالحیت عمومی، اولویت با فرد متأهل است.«
این در حالی  است که سعید معدنی، جامعه شناس، می گوید: »من اساساً 
علمی  هیئت  در  برای جذب  داشتن  فرزند  و  ازدواج  امتیاز  می کنم  احساس 
دانشگاه ها، یک نوع توهین به دانشگاه و دانشگاهی است. دانشگاه محل علم، 
تفکر، اندیشه، هوش و ابتکار است، لذا پرداختن به این مسائل حاشیه ای در 
شأن مسئولین دانشگاه و فرد دانشگاهی نیست. در همه جای دنیا دانشگاه از 

این مسائل جدا است.«
دور شدن دست افراد باسواد از دانشگاه

این استاد دانشگاه در ادامه بیان می کند: »در همه تحقیقات نشان داده شده 
میان تحصیالت و دیر ازدواج کردن، یا ازدواج نکردن یک رابطه وجود دارد، بین 
تحصیالت و ازدواج نکردن، و همچنین بین تحصیالت و داشتن تعداد کم فرزند 
یا اصالً فرزند نداشتن هم رابطه وجود دارد، بنابراین اگر بخواهیم سیاست اخیر 
در جذب هیئت علمی دانشگاه را پیش بگیریم احتماالً در آینده تعدادی افراد 
متوسط و ضعیف عضو هیئت علمی دانشگاه ها می شوند و انسان های با سواد 
و فرهیخته از این گردونه حذف خواهند شد، لذا این مسئله در شان دانشگاه 

نیست.«
او می گوید: »همین االن در دانشگاه همکاران باسواد و فرهیخته ای داریم، 

زنان و مردانی که کتاب و مقاله می نویسند و متون مختلف را ترجمه می کنند، 
اما هنوز مجرد هستند، بعد تصور کنید این گروه برای عضویت در هیـئت علمی 
امتیازی نداشته باشند، و افراد متوسط از این امتیاز بهره ببرند، افرادی که ممکن 

است برای دانشگاه فایده ای هم نداشته باشند.«
محمدرضا حکیمی هم مجرد بود

معدنی بیان می کند: »ما در تاریخ هم شخصیت های برجسته فراوانی داریم 
که مجرد زندگی کردند، اگر فرض کنیم این گروه امروز زندگی می کردند احتماالً 
شانس کمتری برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها داشتند. فردی مانند 
عالمه دهخدا که هر اثر ایشان به اندازه چند رساله دوره دکتری کار برده است، 
مرحوم محمدرضا حکیمی که خودشان استاد بسیاری بوده اند، ایشان تا پایان 
عمر ازدواج نکردند، یا شیخ مرتضی طالقانی که استاد عرفان مرحوم محمدتقی 
جعفری بود ازدواج نکردند، فرض کنید این افراد در زمان ما بودند و حاال اگر 

می خواستند جذب هیأت علمی دانشگاه ها شوند شانس کمتری داشتند.«
این جامعه  شناس یادآور می شود: »مرحوم سیدجالل الدین آشتیانی سال  
۱۳۸۴ فوت شدند، به ایشان مالصدرای زمانه می گفتند، ایشان هم مجرد بودند؛ 
ما زن و شوهری در تاریخ علم و فرهنگ خودمان داریم که فرزندی نداشتند، 
مثل خانم قمر آریان و عبدالحسین زرین کوب، لذا این معیارها برای انتخاب 
عضو هیأت علمی خوب نیست، برای این کارها در جهان به ما می خندند چرا 
که ما به جای اندیشه مسائل این چنینی را برای عضو هیأت علمی شدن معیار 

قرار می دهیم«

معدنی در پایان می گوید: »گاهی یک دانشمند آنقدر در دانش خودش غرق 
به ازدواج فکر نمی کند، چیزی که در جهان مرسوم است، از  است که اصالً 
مسئولینی که چنین اندیشه هایی دارند خواهش می کنم ساحت دانشگاه را از این 

مسائل دور نگه دارند و اجازه بدهند دانشگاه مسیر خودش را برود.«

ردپای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشگاه

هیئت علمی جای مجردها نیست
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سید علی صالحی: 

شعر مسعود احمدی از زندگی 
سرشار بود

احمدی  مسعود  درباره  صالحی  سیدعلی 
می گوید: مسعود مثل شعرش، از شور زندگی 
سرشار بود، شخصیت خودش هم همین بود و 
پیدا بود هیچ نوع نارسایی به خالقیت  نداشتنش 
نمی تواند منجر شود. سیدعلی صالحی، شاعر 
احمدی  مسعود  درگذشت  پی  در  نویسنده  و 
در گفت وگویی مکتوب با ایسنا درباره شعر این 

شاعر، سخن گفت.
 متن مصاحبه در پی می آید:

- نظر شما درباره شعرهای مسعود احمدی 
چیست؟

مسعود  مثل  شاعری  عمر  یک  شعرهای 
»یک  دیگر،  حرفه یی  شاعر  هر  و  احمدی 
دستگاه« معین و منظم نیست که بتوان درباره 
پخته  و  ناب  شعر  یقیناٌ  داد.  نظر  آن  کلیت 
مسعود را باید از دفتر »دونده خسته« به این 
سو مورد داوری نهایی قرار داد. شاعری که طبعا 
در آغاز راه )هرچند در میان سالگی( توان فرار از 
تأثیر شاعران نامدار دهه چهل را نداشت، اما کار 
و کار و کار و آزمون و خطا )خاصه در شعر( 
سرانجام به استقالل نگاه و زبان منجر می شود؛ 
عاقبِت مورد احترامی که شاعر نامبرده سرانجام 
به اقلیم آن پا گذاشت. معموال و گاهی در دیدار 
با محمد حقوقی )قدم زنان در محله دارآباد( اگر 
راجع به ۱۰ شاعر )مثال(  دهه شصت، صحبتی 
پیش می آمد، حتما مسعود یکی از آن سلسله 

مطرح یا در حال حضور بود.
زد،  زنگ  بود.  خورشیدی   ۱۳۷۳ سال  اوایل 
من هم می خواستم او را از نزدیک ببینم، این 
دیدار میسر شد و چند بار هم به دفتر مجله 
»دنیای سخن« آمد. جالب اینجا بود که مسعود 
موجب آشنایی من با سردبیر مجله شد. یک روز 
در حیاط محل کارم )مهد کودک( رفتم برایش 
چایی بیاورم، مقاله من که روی میز بود، توجه 
مسعود را جلب کرد. گفت: »مایلی این مقاله 
یا »دنیای سخن« منتشر شود؟«  در »آدینه« 
گفتم: حتما! بعد تماس سردبیر و پیشنهاد کار 

در مجله و ....
شور  از  سرشار  شعرش،  مثل  مسعود 
زندگی بود، شخصیت خودش هم همین بود. 
غلبه  او  درونی  و  مزمن  اندوهِ  بر  شادی هایش 
داشت. سختی ها کشیده بود، بی آن که تسلیم 
شود. پیدا بود هیچ نوع نارسایی نمی تواند به عدم 

خالقیت اش منجر شود.
- مسعود احمدی در جریان شعر امروز، چه 

جایگاهی دارد؟
وقاِر  که  کردم  اشاره  پیشین  پاسخ سوال  در 
واژه ها و جنس زبان و روح شعرش، هر منتقد با 
انصاف و البته صاحب تشخیصی را وامی داشت 
فراز  از  او،  بر مضامین مطرح  بدون مکث  که 
دوباره  برگردد  نکند،   عبور  شتاب  با  شعرش 
گوشه ای از گمان های ذهنی این شاعر را مظنه 
کند. دیر آمد اما با پشتکار و اصرار بر کلمه، 
من  با  مصاحبه  طرح  همین  نشست.  خوش 
درباره ایشان خود نشانه درستی بر این تعریف 
است. سؤال شما درباره کشفِ جایگاه شاعری 
مثل این دوست است. من از اساس با این رویه 
موافق نیستم، زیرا »جایگاه« را سه پدیده همسو 
تعیین می کنند: زمان،  تاریخ و مردم. ما با سه 
داور بی رحم و غیرقابل پیش بینی روبه رو هستیم. 
و  بودند  قید حیات، شهره  در  که  چه کسانی 
ظاهرا تصرف کننده جایگاه اما بعدا این کاخ فرو 

ریخته و به عکس!
منتقدان  از  یکی  احمدی  مسعود   -
»ساده نویسی در شعر« است، نظر شما درباره 

آراء او در این بخش چیست؟
بُعدِ  یک  اسیر  را  خود  عاقلی  آدم  هیچ 
این  غرق  که  آن ها  نمی کند.  »ساده نویسی« 
به  اگر  داد.  خواهند  خطا  هزینه ی  شدند،  راه 
شعر  درباره  من  مصاحبه های  و  یادداشت ها 
و  گفتار در دو کتاب »شعر در هر شرایطی« 
»جنبش شعر گفتار« رجوع کنید، خواهید دید 
گفتار  »شعر  گفته ام:  شصت  دهه  اوایل  در 
مولود زبان ساده است و نه ساده نویسی«. من 
با دیکته ساده موافقم نه انشائیِت ساده که به 
بالهت ختم می شود. اصال راز عظمت شاعران 
برجسته همین است. »گفتن« باید ساده باشد، 
اما »چگونه گفتن« مدنظر است. ذهن ساده لوح 
سمت بغرنج سراییِ کورکورانه می رود، اما ذهن 
این  سادگی هاست.  کشفِ  به  مایل  پیچیده..  

عالی ترین آموزه حضرت حافظ است.

با افتتاح خانه هنر سبا )علی سلیمانی(

 استعدادیابی از کودکان کار
آغاز شد

خانه هنر سبا )زنده یاد علی سلیمانی( با حضور 
هنرمندان و مسئوالن شهرداری روز چهارشنبه 

۲۵ خرداد ماه افتتاح شد.
این  افتتاحیه  مراسم  در  ایسنا،  گزارش  به 
واقع  منطقه ۱۴  شهرداری  در  که  هنری  خانه 
شده است، سهیال جوادی، همسر زنده یاد علی 
از  که   ۱۴ منطقه  شهردار  ساالری  و  سلیمانی 
راه اندازی این مکان هنری حمایت بسیاری کرده 
است، سخنانی را مطرح کردند و سبا سلیمانی، 
دختر علی سلیمانی نیز یادداشتی را که پدرش 
سال ها پیش نگاشته بود و مناسب حال و احوال 

این روزها بود، ارائه کرد.
یاد  به  با روشن کردن یک شمع  برنامه  این 
سلیمانی و نیز به انگیزه سالروز تولد امام رضا)ع( 

آغاز شد.
سپس جوادی در سخنان خود درباره انتخاب 
این مکان هنری توضیح داد:  برای  عنوان سبا 
سبا به معنای انسان سازی است، همان چیزی 
که وظیفه هنر است و ما به همین دلیل این 
عنوان را انتخاب کردیم که یادمان باشد وظیفه 

ما انسان سازی است.
سخنرانی احمدی صدر، مدیر عامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 
معاون  ضیایی  بود.  مراسم  این  بخش  دیگر 
اجتماعی  اجتماعی سازمان خدمت  حمایتهای 
از  و  هنرمند  هاشمی،  جواد  سید  شهرداری، 
عامل  مدیر  سلیمانی،  علی  نزدیک  دوستان 
صندوق  از  نمایندگانی  و  هنرمندان  باشگاه 
اعتباری هنر، جمشید جم، خواننده یار دبستانی 
من، ناصر آویژه، میرطاهر مظلومی، علی مالقلی 
پور، حسن معظمی، فریدون محرابی، محمد 
مسلمی، گروه هنری هم نوا، سیاوش مفیدی، 
حامد عقیلی، مهدی آل آقا و ... از هنرمندان و 

مسئوالن حاضر در برنامه بودند.
در این برنامه کودکان کار نیز حضور داشتند که 
بعد از برگزاری افتتاحیه، با حضور عروسک های 
تن پوش جشن کوچکی برای آنان ترتیب داده 

شد و آموزش آنان آغاز شد.
خانه هنر سبا ۲۰ مدرس دارد که تعدادی از 
آنان در مراسم افتتاحیه حضور داشتند و آموزش 

به کودکان کار را آغاز کردند.
در مراسم افتتاحیه این مرکز هنری مسئوالن 
شهرداری به همسر علی سلیمانی قول دادند 
هنری  خانه  این  اختیار  در  را  بزرگتری  مکان 
بگذارند و از او خواستند استعدادیابی از کودکان 

کار را در تمام مناطق شهرداری پیگیری کند.
هرینه های خانه هنری سبا به صورت شخصی 
تامین  سلیمانی  علی  همسر  کوشش  به  و 

می شود.
اجرای چند قطعه موسیقی از دیگر بخش های 

این برنامه بود.
علی سلیمانی همیشه آرزو داشت خانه هنری 
و  کار  کودکان  استعدادیابی  و  آموزش  برای  را 
کودکان محروم تاسیس و آنان را با دنیای هنر 
آشنا کند تا این کودکان دریابند در زندگی به 
جز سختی و مرارت، چیزهای زیباتری هم وجود 

دارد.
هم  برنامه هایی  آرزو  این  تحقق  برای  او 
داشت اما ویروس مهیب کرونا اجازه نداد تا 
این هنرمند در طول حیات خود به این آرزو 

دست یابد.
و  سینما  تئاتر،  بازیگر  سلیمانی،  علی 
تلویزیون با بازی درنمایش هایی همچون »شکار 
راه  به  روباه«، »خنکای ختم خاطره«، »چشم 
میرغضب«، »عزیز مایی«،«  ترن« »سه خانه 
کوچک« و نمایش اجرا نشده »روز حسین« برای 

مخاطبان تئاتر خاطره ساز است.
کرونا  به  ابتال  اثر  بر  گذشته  سال  مرداد  او 

درگذشت.

پیش تولید »نون خ ۴« آغاز شد

»نون  مجموعه  از  چهارم  فصل  تولید  پیش 
خ« به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی 

مهدی فرجی آغاز شد.
تهیه کننده  فرجی،  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
سریال »نون خ« از آغاز پیش تولید فصل چهارم 

این مجموعه طنز خبر داده است.
او با انتشار عکسی در کنار سعید آقاخانی 
تولید  پیش  »آغاز  نوشت:  مجازی  فضای  در 
الهی  لطف  و  مدد  به   »۴ خ  »نون  سریال 

ان شاءالله«
به  خ«  »نون  مجموعه  از  فصل  سه  تاکنون 
کارگردانی سعید آقاخانی برای شبکه اول ساخته 
شده است. »نون خ ۱« نوروز ۹۸ از شبکه یک 
سیما روی آنتن رفت. سری دوم این مجموعه 
طنز نیز سال ۹۹ پخش شد و »نون خ ۳« نوروز 

۱۴۰۰ از شبکه اول روی آنتن رفت.

این زن  ایرنا،  اندیشه  تاریخ و  به گزارش خبرنگار 
ژاپنی که پس از مسلمان شدن نام خود را به سبا 
بابایی تغییر داد، تنها مادر ژاپنی است که فرزندش 
محمد بابایی در جنگ تحمیلی به شهادت رسید. او 

کتابی با نام مهاجر سرزمین آفتاب نوشت.
سه خاطره از این کتاب در پی می آید:

صبح خونین 
صبح روز هفدهم شهریور، وقتی از خیابان نیروی 
هوایی قصد رفتن به باغ دماوند را داشتیم مردم برای 
یک راهپیمایی عظیم از کوچه پس کوچه ها به خیابان 
اصلی می آمدند تا در میدان ژاله اجتماع کنند. به آقا 
]همسرم[ گفتم: برگردیم و به این مردم ملحق شویم.

اما آقا گفت: محل اجتماع مردم به خانه ما هم 
برویم  امروز  نیست،  خوبی  شرایط  است.  نزدیک 

دماوند، فردا برمی گردیم.
خبر این کشتار عمومی زود پیچید. پای ماندن در 
دماوند را نداشتیم. حتی نخواستیم تا صبح بمانیم. 
سوار ماشین شدیم و غروب برگشتیم. رادیو روشن بود 
و نخست وزیر داشت کشتار مردم در میدان ژاله را 

توجیه می کرد.
صبح روز بعد به خیابان رفتیم و دیدیم مأموران 
حکومتی داشتند لخته های خون را از کف آسفالت ها 
می شستند. با بلقیس ]دخترم[ به صف تظاهرات 
صدای  همچنان  درحالی که  پیوستیم.  مردمی 
مردم  صدای  می آمد،  نزدیک  و  دور  از  تیراندازی 
بلندتر از گلوله ها بود. فریادی که همه ما را با خود 
همراه می کرد که بگوییم: قسم به خون شهدا، شاه 
تو را می کشیم. از آن روز میدان ژاله، میدان شهدا 

نام گرفت.
بد و بیراه یک کمونیست به روحانیت

با پخش خبر بازگشت امام به ایران، ولوله ای به 
پا شد. من از عمق جان مشتاق دیدن سیمای امام 
از  وقتی  امام  فرودگاه  در  تلویزیون  از  را  او  بودم. 
پله های هواپیما پایین می آمد دیدم. نورانیت، وقار و 
آرامش او مجذوبم کرد. مسیری را با ماشین رفتیم. از 
جایی ماشین نتوانست جلوتر برود. پیاده شدیم و به 

سمت بهشت زهرا دویدیم.
آنقدر راه رفتیم و دویدیم که کف پایم تاول زد و 
یک انگشت پایم به کفش گرفت و خون مرده شد. 
فقط ما پیاده نمی رفتیم. جمعیت از هر طرف به محلی 
که امام سخنرانی می کرد می رفتند. به بهشت زهرا که 
رسیدیم عده ای داشتند برمی گشتند. مراسم تمام شده 

بود. رفتن بی فایده بود. امام را ندیده بودیم.
وسیله نقلیه بود. مقداری که پیاده رفتیم یک پیکان 
جلوی ما ترمز کرد. راننده مردی بود با یک صورت 
گرد و گوشتی و سبیل مارکسیستی، درست شبیه 

خسرو گل سرخی که محاکمه اش را در تلویزیون دیده 
بودم. اتفاقاً او هم مارکسیست بود. من دخترم را که 
با چادر دید شروع به بحث سیاسی کرد. در البه الی 
تحلیل های سیاسی اش چند بار به روحانیت بدوبیراه 
گفت. سعی کردم با او بحث نکنم. من و بلقیس کمی 
از او ترسیده بودیم. به جای مناسبی که رسیدیم تشکر 

کردم و پیاده شدیم.
برخالف ایرانی ها، احساساتی نمی شویم

روز بعد خبردار شدیم که امام در مدرسه علوی 
آنجا  به  دیدنشان  برای  مردم  و  شده اند  مستقر 
می روند. به آنجا رفتیم. از مقابل امام که طبقه باالی 
مدرسه ایستاده بود و برای مردم دست تکان می داد 
با شعار درود بر خمینی بت شکن و ذکر صلوات عبور 

کردیم.
فردا سرخوش از این دیدار، با بلقیس به مدرسه 
علوی رفتیم. طرفداران سازمان مجاهدین خلق در کنار 
آنها را می شناختم داخل  از  روحانیونی که تعدادی 
که  داشت  زیادی  دوستان  بلقیس  بودند.  محوطه 
طرفدار سازمان مجاهدین خلق بودند. آنها به ظاهر 
کنار روحانیون ایستاده بودند اما روحانیت و حتی 
امام را مرتجع و سد راه انقالب می دانستند. من و 
بلقیس با وجود آشنایی که با بعضی از آنها داشتیم از 

آنها فاصله گرفتیم.
نژاد ما ژاپنی ها طوری است که برخالف ایرانی ها، 
اما آن  برای نقل یک واقعه احساساتی نمی شویم، 
روز با فارسی دست وپاشکسته درحالی که اشک در 
چشمانم حلقه زده بود از امام برای آقا تعریف کردم 
و گفتم دوست داشتم من هم یکی از آن پاسدارانی 
باشم که جلوی امام ایستاده بودند که اگر ساواکی ها 

تیراندازی کردند تیر به من بخورد.  
تکذیب یک خبر

سبا بابایی با نام اصلی کونیکو یامامورا این روزها 
به خاطر ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری 
رئیس  او،  درگذشت  خبر  انتشار  پی  در  است. 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبیا خبر 
درگذشت مادر ژاپنی شهید محمد بابایی را تکذیب 

کرد.
دفاع  های  مادر شهید سال  تنها  یامامورا  کونیکو 
مقدس است که اصالتی ژاپنی دارد. فرزند شهید او، 
محمد بابایی، در ۱۸ سالگی به جبهه رفت و یک سال 
بعد در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر یک در منطقه 
فکه به شهادت رسید. پیش از این پسر بزرگ این مادر 
شهید نیز به جبهه رفته بود که پس از مجروح شدن و 

بازگشت، محمد در جبهه حاضر شد.

کونیکو یامامورا؛ این مادر شهید ژاپنی کیست؟
کونیکو از خانواده ای بودایی در ژاپن می آید که پس 
از آشنایی با یک تاجر ایرانی و سال ها پیش از انقالب 
اسالمی در ۲۰ سالگی به ایران مهاجرت کرد و مسلمان 
شد. او که معتقد است آشنایی با یک مسلمان ایرانی 
مسیر زندگی اش را برای همیشه تغییر داد، نام قرآنی 
»سبا« را برای خود انتخاب کرد. سه فرزند به نام های 
سلمان، بلقیس و محمد ثمره ازدواج او با همسرش 

بوده اند.
یامامورا کارمند وزارت ارشاد بود و در ۶۵ سالگی 
بازنشست شد. ورود او به وزارت ارشاد از سال های 
جنگ آغاز شد؛ زمانی که برای ترجمه خبرهای دیگر 
کشورها به مترجم نیاز بود. او ۲۰ سال در مدرسه رفاه 
به معلمی پرداخت و پنج شش سال در دانشگاه تهران 
به تدریس زبان های خارجی ازجمله ژاپنی مشغول 

بود.
حمید  مشترک  اثر  آفتاب  سرزمین  مهاجر  کتاب 
کونیکو  زندگی  روایت  امیرخانی،   مسعود  و  حسام 
یامامورا است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
شد، و با استقبال مخاطبان تا کنون چندین بار تجدید 
چاپ شده است. این کتاب به زبان های ژاپنی، روسی، 

ترکی استانبولی و عربی ترجمه و منتشر شده است.

گروهی نوجوان بودند که نیمه اول دهه ۵۰ در دومین اجرای نمایش 
»حادثه ای در شهر عروسک ها« حضور داشتند. یکی از این نوجوانان 

بعد از گذر این همه سال هنوز دلش با این نمایش است.
عادل بزدوده همان تازه جوانی است که در دومین نوبت اجرای نمایش 
»حادثه ای در شهر عروسک ها« همراه با  جوانان دیگری همچون هنگامه 
مفید، علی پورتاش)پور اقامت(، حمیده فرمانی، مسلم قاسمی، مرتضی 
مجتهدی روی صحنه رفت. حاال بیش از ۵۰ سال از اجرای این نمایش 

می گذرد و بزدوده که دیگر هنرمندی پیشکسوت است، برای سومین بار 
این نمایش را روی صحنه برده است.

نمایش  اجرای  با  همزمان  عروسک  طراح  و  مدرس  کارگردان،  این 
»حادثه ای در شهر عروسک ها« که این روزها در کانون پرورش فکری 
روی صحنه است، در گفتگو با ایسنا خاطراتی از نخستین اجراهای این 
نمایش روایت می کند و این اثر را نمایشی بدون تاریخ مصرف می داند.

با آمدن اسکار باتک، هنرمند و مدرس تئاتر عروسکی که اهل چک 
بود، هنرمندان تئاتر ایران با نمایش عروسکی به معنای حرفه ای آن 

آشنا شدند.
باتک که هنرمندی سرشناس بود، اوایل دهه ۵۰ به دعوت کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به مرکز تئاتر کانون آمد و با نخستین 
اعضای این گروه، مرضیه برومند، رضا بابک، بهرام شاه محمدلو، سوسن 
فرخ نیا، علیرضا هدایی و همراهی اردشیر کشاورزی، نخستین نمایش 
نمایش »حادثه ای در شهر  اجرا کرد؛  را  ایران  حرفه ای عروسکی در 
عروسک ها«. با رفتن گروه اول بازیگران مرکز تئاتر از کانون و به فاصله 
اندکی، این نمایش با تعدادی از تازه جوانانی که عضو کتابخانه های 
کانون بودند، آماده اجرا شد و در کتابخانه های گوناگونی روی صحنه 

رفت. بزدوده هم یکی از اعضای دومین گروه اجرایی این نمایش بود.
او درباره حضور خود در اجرای این اثر نمایشی می گوید: اگر اشتباه 

نکنم، سال ۵۳ بود که ما نوجوانان عضو کتابخانه به مرحله ای رسیدیم 
که کانون، ما را ارتقا داد و این نمایش را در همان حد و اندازه ای که 
گروه اول یعنی بازیگران حرفه ای اجرا کرده بودند، روی صحنه بردیم. 
کانون در  کتابخانه های  به دل  را  نمایش  این  که  بود  این  هدف مان 
سراسر کشور و نه فقط تهران ببریم و اولین تماشاگران ما اعضای همین 

کتابخانه ها بودند که نمایش را به صورت رایگان می دیدند.
بزدوده که این نمایش را اثری خاطره انگیز برای خود می داند، اضافه 
می کند: هنوز که هنوز است گویی با این نمایش دوباره متولد می شوم. 
روحیه عجیب و غریبی در این نمایش هست که سبب شده تاریخ 
مصرف نداشته باشد. به همین دلیل بعد از انقالب در سه مقطع زمانی 

این نمایش را اجرا کردم که هر سه اجرا، عین نسخه اولیه آن است.
او که معتقد است این نمایش تاریخ مصرفی ازلی ابدی دارد، درباره 
این ویژگی توضیح می دهد: یکی از خصوصیات یک متن خوب این 
است که برای مقطع زمانی خاصی نوشته نشده باشد. تماشاگران این 
نمایش کودکان ۴ تا ۱۰ سال هستند که در مقاطع گوناگون از اجرای آن 
لذت برده اند. گویی جذابیت این کار در دوره های مختلف زمانی حفظ 
می شود. نمایش »حادثه ای در شهر عروسک ها« به کارگردانی عادل 
بزدوده تا اواسط تیر ماه در مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در پارک الله روی صحنه است.

کونیکو یامامورا مادر شهید بابایی که بود؟

یک ژاپنی معتقد
کونیکو یامامورا زنی ژاپنی که به ایران آمد و پس از ازدواج با یک ایرانی مسلمان شد در کتاب خاطرات خود، روایت هایی از حوادث قبل از سقوط نظام پهلوی 

را بیان می کند.

وسک ها« خاطره بازی نوجوان دهه ۵۰ با »حادثه ای در شهر عر

کونیکو از 

خانواده ای 

بودایی در ژاپن 

می آید که پس 

از آشنایی با یک 

تاجر ایرانی و 

سال ها پیش از 

انقالب اسالمی 

در 20 سالگی به 

ایران مهاجرت 

کرد و مسلمان 

شد

رییس سازمان حج وزیارت با شرح جزئیاتی از روند اعزام زائران به عربستان،   
ماجرای گرانی حج و نامه نگاری های ایران به عربستان، انتقادها درباره اختصاص 
یارانه ارزی دولت به حجاج ایرانی را »جوسازی  »و »دروغ پردازی« دانست و به 

آن پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سیدصادق حسینی درباره آخرین روند اعزام های زائران حج 
تمتع ۱۴۰۱، گفت: اعزام ها از روز ۲۲خردادماه به مقصد مدینه آغاز شده است که 
رفته رفته تا سیزدهم تیرماه امسال که آخرین اعزام انتقال زائران به سرزمین وحی 

است، شاهد افزایش تعداد پروازها برای انتقال حجاج هستیم.
او یادآور شد: امسال ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر از ایران در حج تمتع شرکت می کنند 
و آخرین پرواز بازگشت زائران نیز روز هفتم مردادماه، یعنی آخرین روز ماه 
ذی الحجه است. تعدادی از زائران »مدینه قبل« و تعدادی »مدینه بعد« هستند 

که بخشی به فرودگاه مدینه و بخشی به فرودگاه جده منتقل می شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت، رونداعزام ها را در روزهای گذشته مطلوب ارزیابی 
کرد و افزود: انتقال ها با کمترین تأخیر از سوی هواپیمایی انجام می شود که 
جای تشکر و قدردانی دارد. به طور کل، شرایط اعزام و انتقال زائران نسبت به 

سال های قبل مناسب تر است.
حسینی به رضایت زائران اعزامی به مدینه منوره اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
همه زائران در سالمت کامل هستند و وضع اسکان آن هپا مطلوب و ایده آل 

است.
او درباره وضعیت تغذیه زائران توضیح داد: با وجود این که آشپرخانه های ایرانی 

در عربستان دیرتر راه اندازی شد، اما شرایط خوشبختانه مناسب است و مشکلی 
در این باره وجود ندارد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با بیان این که مطب پزشکان در مدینه 
راه اندازی شده است، گفت: کلینیک ایرانی در مکه نیز فردا راه اندازی می شود و 
خوشبختانه داروهایی که می خواستیم به عربستان منتقل کنیم نیز انبار شده و 

فرودگاه مدینه تاکنون همکاری خوبی داشته است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که کارهای اجرایی حج تمتع 
امسال با وجود اعالم دیرهنگام کشور میزبان )عربستان( به خوبی انجام شده 
است، گفت: روند اقدامات به خوبی انجام می شود و هیچ دغدغه ای درباره زائران 

وجود ندارد.
حسینی به کاهش ۵۵ درصدی سهمیه زائران ایرانی و همچنین دیگر کشورها 
اکنون  هم  ارسالی  گزارش های  اساس  بر  افزود:  و  کرد  اشاره  امسال  حج  در 
شهرهای مدینه و مکه خلوت است؛ چراکه بسیاری از کشورهای اسالمی به دلیل 
افزایش قیمت ها یا از اعزام زائران انصراف داده و یا درخواست کاهش سهمیه 
خود را داشته اند. ما با وجود چنین شرایطی، درخواست سهمیه مازاد داده ایم که 
امیدواریم مورد موافقت کشور میزبان قرار بگیرد و تعداد بیشتری از مشتاقان 

مشرف شوند.
دومین اعتراض ایران به عربستان اعالم شد

رئیس سازمان حج و زیارت درباره هزینه ها و تاکید مقام معظم رهبری بر 
کاهش آن ها نیز گفت: هزینه های سفر حج تا قبل از افزایش قیمت ها از سوی 

کشور میزبان، حدود سه هزار و ۲۰۰  تا سه هزار و ۳۰۰ دالر بود، اما این افزایش 
قیمت ها در کشور عربستان موجب شد تا قیمت سفر حج به چهار هزار و ۵۰۰ 

دالر برسد.
حسینی با اشاره به افزایش برخی هزینه های غیرقابل انتظار در کشور میزبان 
)عربستان( اظهار کرد: افزایش نرخ خدمات، افزایش هزینه های اقالم پروتئینی 
در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد و رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالها از ۳ درصد 
به ۱۵ درصد، از جمله مسائلی بود که موجب افزایش ناگهانی هزینه ها شد. 
ما سعی کردیم آن را به زائران تحمیل نکنیم و کمتر از یک چهارم این مازاد را 

دریافت کنیم و الباقی هزینه ها را از محل دیگر و تخفیف ها، جبران کنیم.
به گفته او، کمیته اسکان توانست به دلیل کمبود تقاضای هتل ناشی از 
کاهش زائران همه کشورها، تخفیفی در حدود ۳۰ درصد را دریافت کند تا 

بخشی از هزینه های اضافی جبران شود.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: پس از بیانات مقام معظم رهبری مبنی 
بر کاهش هزینه ها، نامه ای را دوباره برای وزارت حج عربستان ارسال کردیم که 

امیدواریم هرچه زودتر پاسخ دهند.
پرداخت یارانه به حجاج دروغ پراکنی است

حسینی همچنین با انتقاد از افرادی که عنوان می کنند زائران حج امسال با 
یارانه دولتی و دالر ۹ هزار تومانی به این سفر مشرف می شوند، گفت: اوال که 
این هزینه زائران حدود دو سال قبل از سوی زائران پرداخت شده است که در آن 
زمان با توجه به برابری نرخ ریال با ارزهای خارجی و نرخ ارز در آن دوره، ارز مورد 

نیاز زائران خریداری شد و در امانت بانک مرکزی قرار گرفت تا در زمان برقراری 
دوباره حج تمتع مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین صحبت ها و جوسازی های 

رسانه های معاند درست نیست و دروغ پردازی محسوب می شود.
او تاکید کرد: با توجه به این روند، یارانه خاصی به زائران داده نشده و آن ها 
پول خود را پرداخت کرده و قطعا بدون هر منتی به این سفر معنوی مشرف 

می شوند. 

واکنش به نقِد »پرداخت یارانه به حاجی ها«

از جشنواره چهل ویکم فیلم فجر چه خبر؟

چهل ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر، آئینه تمام نمای تولیدات سینمایی دولت سیزدهم است و می توان آن را 
معیار مناسبی برای سنجش دیدگاه ها و عملکرد تیم سینمایی دولت آیت الله رئیسی محسوب کرد.

به گزارش ایرنا، اکنون که حدود ۸ ماه تا آغاز بزرگ ترین اتفاق سینمایی کشور فاصله داریم، برخی پرسش ها و 
مطالبات در این ارتباط مطرح است؛ جشنواره ای که قصد دارد تا کاستی های دوره گذشته را رفع کرده و محلی برای 
اجماع اندیشه های مختلف سینمایی باشد. رئیس سازمان سینمایی در هفدهم فروردین امسال، مجتبی امینی را 
به عنوان دبیر این دوره از جشنواره انتخاب می کند. اتفاقی که از برخی جهات نظیر سپردن سکان دبیری جشنواره 
به یک سینماگر و انتخاب دبیر در بازه زمانی مناسب و مکفی، ارزشمند تلقی می شود. متناسب با این اقدام، 
این انتظار وجود داشت که برای جشنواره امسال، برخی خبررسانی ها صورت بگیرد مانند آن که با توجه به حجم 
انتقادهای سال گذشته مبنی بر شیوه حفاظت از آرای مردمی، جشنواره این دوره، چه تدابیری برای این بخش 
محبوب در نظر گرفته است؟ ضمن آن که با توجه به لو رفتن اسامی برگزیدگان و وعده تنبیه سایت خاطی و با 
توجه به اینکه رئیس سازمان سینمایی از حذف سینماتیکت از سامانه سمفا گفته بود، این پرونده هم اکنون در چه 
مرحله ای به سر می برد؟ از جمله موارد کنجکاوی برانگیز جشنواره امسال، شیوه ادغام دو بخش ملی و بین المللی 
جشنواره فجر است. اتفاقی که برای نخستین بار طی سالیان اخیر قرار است در جشنواره امسال رقم بخورد. بنابراین 
هم اکنون این پرسش مطرح است که آیا این شیوه ادغام قرار است به مانند دوره های پیشین باشد یا با توجه به 

تجربه برگزاری مستقل، تفاوت هایی برای این ادغام با دوره های گذشته وجود دارد؟ البته که تا زمان انتشار فراخوان 
جشنواره، پرسش های بیشتری نیز راجع این رویداد مطرح است ازجمله آن که آیا جشنواره چهل ویکم قرار است 
به مانند سال گذشته، تنها در یک بخش رقابتی برگزار شود یا بخش های دیگری چون نوعی نگاه و هنر و تجربه 
نیز به آن افزوده می شود؟ اما مقر اصلی جشنواره نیز حاال به یکی از مطالبات اصلی اهالی رسانه و منتقدان در 
هر دوره ای تبدیل شده است. با توجه به اینکه بازگشت جشنواره به برج میالد، با استقبال باالی اهالی رسانه 
مواجه شد، اما باز شاهد برخی نارسایی ها در دوره چهلم بودیم. سال های پیش، صحبت هایی مبنی بر تعیین کاخ 
دائمی جشنواره وجود داشت که همچنان خبررسانی های اندک و گاه وبیگاهی راجع این اتفاق صورت می گیرد. جا 
دارد سازمان سینمایی و یا دبیر جشنواره فجر، اطالعات تکمیلی راجع این ضرورت، در اختیار رسانه ها و مشتاقان 
جشنواره قرار دهند. البته که در دوره چهلم، کیفیت برخی آثار بخش مسابقه، مورد اعتراض بسیاری از مخاطبان 
و منتقدان قرار گرفت. با توجه به اینکه برخی شنیده ها حاکی از کم شدن پروانه ساخت، طی ماه های جاری است، 

آیا باز باید شاهد وجود چنین آثاری در بخش رقابتی جشنواره امسال باشیم؟
این موارد، پرسش ها و مطالبات اصلی است که راجع جشنواره چهل ویکم  مطرح است. مواردی که دبیر محترم 
جشنواره فجر حاال و پس از ۷۰ روز انتصاب، می تواند با روشن گری و شفاف سازی در مورد آنها، قدم بزرگی در 

مسیر برگزاری یک جشنواره پویا و کم اشکال، بردارد.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی خبر داد

خسارت۴۳ میلیاردریالی بالیای 

طبیعی به بخش کشاورزی 

آذربایجان غربی

آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
غربی کل خسارات وارده به اراضی باغی و زراعی 
استان در سال جاری را بیش از ۴۳میلیارد ریال 

اعالم کرد.
 اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگاران با بیان 
اینکه در سال جاری بر اثر بارش تگرگ و وقوع 
خسارات  استان  کشاورزی  بخش  به  سیالب 
زیادی وارد شده است، افزود: از این میزان ۱۲۲ 
هکتار به اراضی زراعی و ۴۹۲ هکتار اراضی باغی 
وارد شده  اثر تگرگ و وقوع سیل خسارت  در 
است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی در ادامه به طرح های افتتاحی هفته جهاد 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: ۲۱۲ پروژه عمرانی، 
استان  کشاورزی  بخش  تولیدی  و  اقتصادی 
با اعتباری بالغ بر ۸,۳۲۶ میلیارد ریال سرمایه 
جهاد  هفته  گرامیداشت  با  همزمان  گذاری 

کشاورزی در سطح استان افتتاح می شود.
بنیان  دانش  کرامتی تصریح کرد: ۵ شرکت 
فعال و فناور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی 
در مرکز رشد تحقیقات کشاورزی استان مستقر 
شده است و برنامه ما استفاده از تجربیات و 
دانش این شرکت ها و انتقال آن به سر مزرعه از 

طریق برنامه های آموزشی و ترویجی است.
نقش  غربی  آذربایجان  استان  افزود:  وی 
بسیار مهم و پررنگی در زمینهٔ تولید بسیاری از 
محصوالت استراتژیک و حیاتی کشور دارد و با 
تولید ساالنه بیش از ۶.۸ میلیون تن محصوالت 
کشاورزی، دارای رتبه های نخست و تک رقمی 
جهاد  سازمان  رئیس  است.  کشور  سطح  در 
شعار  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  کشاورزی 
امسال هفته جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی 
دانش بنیان، تولید ملی و امنیت غذایی شعار 
که  است  پیشرو  سال  و  هفته  این  محوری 
بخش  دستاوردهای  تبیین  آن  محوری  رویکرد 
کشاورزی برای برطرف کردن موانع تولید با تأکید 
جهادی  مدیریت  و  دانش بنیان  کشاورزی  بر 
است. کرامتی با اشاره به برنامه های گرامیداشت 
با  افزود:  استان  در  کشاورزی  جهاد  هفته 
بهره برداری از ۲۱۲ پروژه عمرانی، اقتصادی و 
تولیدی در بخش کشاورزی برای یکهزار و ۱۶۱ 
نفر اشتغال پایدار ایجاد شده و برای یکهزار و 
در  که  شده  انجام  اشتغال  تثبیت  نفر   ۹۸۵
مجموع دو هزار و ۴۵۱ خانوار از عوائد اجرای این 
طرح ها بهره مند می شوند. این مسئول اضافه 
کرد: تعداد ۱۷۶ پروژه نیز از مجموع ۲۱۲ پروژه 
و  آب  مدیریت  بخش  در  برداری،  بهره  آماده 
خاک با اعتباری افزون بر ۴,۳۷۰ میلیارد ریال 
شامل ۱۶۳  که  است  شده  برداری  بهره  آماده 
طرح سیستم های نوین آبیاری با ظرفیت ۱۶۵۳ 
هکتار، ۴ طرح انتقال آب با لوله به طول ۶۴۹۹ 
متر، ۵ طرح استخر ذخیره آب با ظرفیت ۶۴۹۰ 
قنات  الیروبی  و  مرمت  طرح  یک  مترمکعب، 
به  کانال  احداث  متر، یک طرح  به طول ۲۸۲ 
طول ۴۸۰ متر و ۲ طرح پوشش بتنی کانال به 
کرامتی  است.  استان  در سطح  متر  طول ۵۱۰ 
مجموع  از  پروژه   ۱۶ تعداد  کرد:  نشان  خاطر 
۲۱۲ پروژه قابل افتتاح بخش کشاورزی استان، 
در زیر بخش معاونت توسعه بازگانی و صنایع 
تبدیلی با اعتبار بالغ بر ۳۱۳۳ میلیارد ریال، با 
تعداد ۲۲۵ اشتغال پایدار، ۶۲۷ تثبیت اشتغال 
و ۷۴۳ خانوار بهره بردار آماده بهره برداری شده 
است. وی اضافه کرد: این طرح ها شامل ۹ واحد 
سردخانه، ۳ واحد بسته بندی میوه، یک واحد 
یک  بلدرچین،  تخم  و  مرغ  تخم  بندی  بسته 
واحد فرآوری میوه و سبزی برای تولید سرکه و 
انواع ترشیجات و یک واحد سورت و بسته بندی 
میوه در شهرستان های پیرانشهر، نقده، اشنویه، 
مهاباد، سلماس و ارومیه است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۱۰ 
پروژه نیز در زیر بخش معاونت بهبود تولیدات 
دامی با اعتبار بالغ بر ۵۲۷ میلیارد ریال، شامل 
۲ واحد بره پرواری، ۲ واحد گوسفند داشتی، 
و تخم گذار(، یک  )گوشتی  احد مرغداری  ۳و 
واحد پرورش شترمرغ، یک واحد گاو شیری و 
یک واحد پروار بندی گوساله در شهرستان های 
تکاب، شوط، چالدران، نقده، خوی و ارومیه در 
هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد. 
مجموع  از  پروژه   ۴ تعداد  داد:  ادامه  کرامتی 
۲۱۲ پروژه قابل افتتاح بخش کشاورزی استان، 
در زیر بخش معاونت بهبود تولیدات گیاهی با 
اعتبار بالغ بر ۹۹ میلیارد ریال، شامل ۲ واحد 
تولید قارچ خوراکی، یک واحد گلخانه سبزی و 
صیفی و یک واحد تولید محصوالت گلخانه ای 
ارومیه  بوکان،  میاندوآب،  شهرستان های  در 

و نقده است.

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان:

نزدیک به ۱۵۰۰ نمونه خون بند ناف 

در اردبیل جمع آوری شده است

گفت:  رویان  بندناف  خون  بانک  مدیرعامل 
استان اردبیل جزو شعبه های فعال در زمینه  

ذخیره سازی خون بندناف نوزاد در ایران بوده که 
تاکنون بیش از یک هزارو۵۰۰ نمونه خون بندناف 

جمع آوری شده است.
 مرتضی ضرابی در نشست با خبرنگاران با بیان 
اینکه خون موجود در بند ناف نوزاد که در هنگام 
از سلول های  تولد درو ریخته می شود سرشار 
اردبیل  استان  دفتر  کرد:  اظهار  است،  بنیادی 
جز شعبات فعال در این زمینه است که بعد از 
استان های زنجان، چهار محال بختیاری بیشترین 
رشد قرار دادها را در سال گذشته داشته است 
و تاکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نمونه خون 

توسط این دفتر جمع آوری شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۴۰ دفتر نمایندگی در 
همه استان ها و در برخی شهرستان های کشور، 
بیان کرد: عالوه بر اردبیل در سایر شهرستان ها 
مثل خلخال، مشگین شهر و پارس آباد امکان 
جمع آوری نمونه فراهم شده است که خانواده ها 
بعد از ثبت نام اینترنتی می توانند اقدام به ذخیره 

بند خون ناف بکنند.
مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان با اشاره 
به اینکه ایران بزرگترین ظرفیت سلولی در سطح 
منطقه را دارد، گفت: به جز نمونه های داخلی، 
از کشورهای ترکیه، ترکمنستان، رمانی، عراق، 
افغانستان، انگلیس، اردن، نروژ، کانادا، عمان 
و امارات نمونه خون بند ناف ایرانیانی که در این 
کشورها زایمان کرده اند، در داخل کشور ذخیره 

سازی شد.
ضرابی ادامه داد: ذخیره سازی خون بند ناف 
نوزاد در ایران و در بانک سلول های بنیادی خون 
بند ناف رویان بیش از ۱۵ سال است که انجام 
می شود و تاکنون بیشتر از یک صد و سی هزار 
نمونه خون بند ناف در این بانک ذخیره شده 

است.
ناف  بند  بنیادی خون  افزود: سلول های  وی 
خون،  سرطان های  در  را  استفاده  بیشترین 
تاالسمی، کم خونی ها و کم خونی های مادرزادی 
سلول های  بانک های  نمونه های  از  که  دارند 
عمومی و خصوصی استفاده کردیم و البته از این 
سلول ها برای بیماران فلج مغزی هم بهره گرفته 

شد.
مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان از توسعه 
محصوالت مبتنی بر سلول بنیادی تا پایان سال 
بانک خون، ذخیره  در  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
در  دندان  ریشه  بنیادی  سلول های  سازی 
دستور کار است چرا که ریشه دندان منبع قوی 
سلول های بنیادی است و برای برخی بیماری ها 

از این سلول های بنیادی می توان بهره برد.
هزار   ۸۰۰ دنیا  در  کرد:  نشان  خاطر  ضرابی 
نمونه در ۱۲۰ بانک عمومی خون بند ناف و هفت 
خانوادگی،  و  خصوصی  بانک های  در  میلیون 
ذخیره سازی شده است که از این تعداد ۴۰ هزار 
نمونه مورد پیوند قرار گرفت و همچنین پتانسیل 
درمان بیش از ۸۰ بیماری به ویژه بیماری هایی که 
به سلول ها آسیب وارد کرده است، با سلول های 

بنیادی وجود دارد.
مسئول دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف 
رویان در استان اردبیل نیز در این نشست با 
بیان اینکه با ذخیره سازی مناسب می تواند در 
درمان بسیاری از بیماری ها با منشأ خونی مؤثر 
واقع شود، گفت: برای ذخیره سازی سلول های 
بنیادی در دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف 
رویان در استان اقدامات عقد قرارداد از هفته 
۳۶ بارداری انجام می گیرد و خون به میزان ۸۰ 
تا ۲۰۰ میلی لیتر بالفاصله بعد از تولد با رعایت 
استانداردهای الزم اخذ و برای ذخیره سازی به 
ارسال  تهران  در  رویان  یاخته های  بن  شرکت 

می شود.
عقد  جهت  متقاضیان  کرد:  بیان  رضایی 
قرارداد می توانند به دفتر نمایندگی بانک خون 
سول های بنیادی خون بند ناف رویان واقع در 
اردبیل، شهرک کارشناسان فاز ۳، میدان شفا، 
ساختمان جهاد دانشگاهی واحد اردبیل، طبقه 
۳ مراجعه و یا در سایت شرکت بن اخته های 
رویان به نشانی WWW.RSCT.IR نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.

علم  پارک  افتتاح  آئین  در  نکویی  خیام  مجتبی 
و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در 
مجموعه مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( در کرج 
اظهار کرد: لشکر ۱۰ هزار نفری در سازمان تحقیقات 
در ۳۱ استان وجود دارد که ۲۰ مؤسسه تحقیقات 
باید همکاران  ایستگاه تحقیقاتی داریم که  و ۳۱۴ 
تا امسال را سال تحول در سازمان  همراهی کنند 

داشته باشیم.
است  نظیری  کم  فرصت  امسال  داد:  ادامه  وی 
وارد دوره جدید  و  کند  اندازی  پوست  که سازمان 

اثربخشی در بخش کشاورزی شود.
آموزش  و  ترویج  تحقیقات،  سازمان  رئیس 
کشاورزی بیان کرد: شورای راهبردی برای تحقیقات 
تمام  و  شده  اندازی  راه  کشور  دامپزشکی  بخش 
ظرفیت های را در اختیار این بخش قرار داده ایم تا بر 
اساس نیاز این سازمان دامپزشکی مسیر تحقیقات 
طی شود. وی خاطرنشان کرد: این سیاست ها در 
دیگر بخش ها هم هست تا به نقطه ای برسیم در 
نداشته  پژوهش  برای  پژوهش  تحقیقات  سازمان 
باشیم بلکه پژوهش برای حل مشکالت اولویت دار 
بخش صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد 
مؤسسات تحقیقاتی سازمان تات در البرز مستقر 
بخش  تحقیقاتی  مؤسسه  از ۲۰  گفت:  می باشد، 
کشاورزی ۹ مؤسسه در البرز مستقر است که نشان 
دهنده این است که البرز یک استان علم و فناوری 

در بخش کشاورزی است.
خیام نکویی اظهار کرد: امسال با نامگذاری سال 
دانش بنیان و کشاورزی توسط مقام معظم رهبری و 
تاکید ایشان بر دانش بنیان شدن بخش کشاورزی 
سازمان تات بار سنگینی بر روی دوش خود احساس 
می کند که رسالت خود دید تا لبیک از عمق جان به 

این فرمایش مقام معظم رهبری داشته باشد.
وی بیان کرد: باید بر اساس مصوبه ۲۷ فروردین 
سال جاری ما تعداد شرکت های دانش بنیان بخش 
کشاورزی را به ۲۰ درصد از کل شرکت های دانش 

بنیان کشور برسانیم.
هم  کرد:  جهاد کشاوزی تصریح  وزیر  معاون 
اکنون حددود ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در 
کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از ۳۰۰ شرکت 
به بخش کشاورزی مربوط می شود و بایستی به یک 
کشاورزی  بخش  بنیان  دانش  و ۲۰۰ شرکت  هزار 
برسد. وی با بیان اینکه معاون علمی فناوری ریاست 
که  این مدت کشیده  در  زیادی  جمهوری زحمات 
کرد:  خاطرنشان  معاونت،  این  از  قدردانی  ضمن 
این معاونت احساس  این خالء بزرگی در  از  پیش 
غیر  شرکت های فناور در  از  بسیاری  که  می شد 
بار بخش  اولین  برای  و  بودند  از بخش کشاورزی 

کشاورزی را توانستیم به این معاونت ورود دهیم.
خیام نکویی ادامه داد: ظرفیت بخش کشاورزی 
کم نظیر است که علیرغم زحمات بسیار زیاد معاونت 
علمی و فناوری و وزارت علوم هیچ موقع نتوانستیم 
از ظرفیت دانشی و فناوری بخش کشاورزی به نحو 

مطلوب برای ارتقای بخش استفاده کنیم.
عضو  هزار   ۵ از  بیش  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  در  علمی  هیأت 
در بخش کشاورزی و بیش از ۲ هزار هیأت علمی 
در تات داریم، اظهار کرد: ضمن اینکه تعداد قابل 
توجهی فارغ التحصیل در حوزه های مختلف بخش 
کشاورزی داریم که متأسفانه از این پتانسیل به نحو 

مطلوب استفاده نمی شود.
آموزش  و  ترویج  تحقیقات،  سازمان  رئیس 
در طول  عطفی  نقطه  امروز  کرد:  بیان  کشاورزی 
تشکیل  کانونی  زیرا  است  کشاورزی  بخش  تاریخ 
شده که این زیر ساخت می تواند این ظرفیت عظیم 
دانشی بخش را پذیرا باشد تا پاسخگویی به مشکالت 
و اولویت های بخش کشاورزی که امروز با آن مواجه 
هستیم، باشد. وی ادامه داد: اعضای هیأت علمی 
و  علم  پارک  ظرفیت  این  از  می توانند  دانشگاه ها 
فناوری به بهترین نحو ممکن برای تبدیل ایده ها به 
نمونه و الگو برای طی مراحل تجاری سازی استفاده 
از  درصد  اگر ۱۰  اینکه  بیان  با  نکویی  خیام  کنند. 
ظرفیت علمی کشاورزی کشور به این بخش ورود 
کنند شاهد تحول بزرگی خواهیم بود، تصریح کرد: 
در کشاورزی فارغ التحصیالن فرهیخته ای داریم که 
بخشی از شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه این 
رویداد بخش کوچکی از دستاوردهای محققان این 
بخش را نشان می دهد. وی با بیان اینکه تا سه ماه 
آینده رویداد بزرگی را خواهیم داشت، گفت: تا در 
مجموعه این پارک علم و فناوری، تمام شرکت های 
کشاورزی دانش بنیان و هسته های فناور را تجمیع 

کنیم و حضور یابند.
آموزش  و  ترویج  تحقیقات،  سازمان  رئیس 
کشاورزی اظهار کرد: ضمن اینکه تمام معاونت های 
اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سرمایه 
کشاورزی  بخش  در  حضور  به  مایل  که  گذارانی 
هستند را دعوت کنیم تا تحول چشمگیری در این 

حوزه به وجود آوریم.
وی با بیان اینکه ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی و ۲۳ 
درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی است، 
بیان کرد: علیرغم کم لطفی های ۴ دهه گذشته به 
این بخش، کشاورزی پاسخگوی مهمترین اولویت 

کشور که موضوع غذا می باشد، هست.
ادامه داد: امروز در دنیا حالتی به  خیام نکویی 
وجود آمده که برای ۵۰۰ هزار تن گندم بین دو کشور 
هند و مصر مشکالت زیادی به وجود می آید تا آن را 
تصاحب کرده یا مشتری زودرسی به دست بیاورند.

وی اظهار کرد: برای اینکه شرکت های دانش بنیان 
بخش کشاورزی را به یک هزار شرکت افزایش دهیم 
باید زیر ساخت ها را که از جمله آنها پارک علم و 
فناوری و ۱۰ دهکده علم و فناوری است که در هر 

دهکده ۱۰۰ شرکت دانش بنیان مستقر می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما متولی غذای 
مردم هستیم و کوتاهی در این خصوص از هیچکس 
پذیرفته نیست پس سازماندهی تمام ظرفیت های 
کشاورزی از واجباتی است که باید ممارست داشته 

باشیم.
تولید ۱۰ درصد گوشت قرمز کشور در          

سیستان و بلوچستان
با  متناسب  باید  کشور  در  افزود:  نکویی  خیام 
ظرفیت های استانی تحول چشمگیری صورت گیرد 
بلوچستان  و  سیستان  استان  مثال  عنوان  به  که 
ظرفیت تولید ۱۰ درصد از گوشت قرمز کشور مبتنی 

بر گوشت شتر دارد.
وی اظهار داشت: در کشور حدود ۱۲ درصد گوشت 
قرمز را وارد می کنیم که تمهیداتی اندیشیده تا سه 
سال آینده ضمن ورود گوشت شتر به سبد غذایی 
خانوار به عنوان گوشت قرمز که یکی از گوشت های 
بسیار با کیفیت است تحول چمشگیری در اشتغال 

و دانش این حوزه به دست بیاوریم.
جذب  برای  ظرفیتی  کرد:  تصریح  وی 
فارغ التحصیالن و ایجاد شرکت های دانش بنیان هم 
هست که به زودی دهکده فناوری هم در این استان 

راه اندازی خواهد شد.

ظرفیت  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
بسیار  کشاورزی  کارهای  سیستان وبلوچستان در 
این  از ظرفیت های  استفاده  با  باید  و  است  خوب 

استان بتوانیم ارزبری را به حداقل برسانیم.
ساالنه  نیست  قبول  قابل  اینکه  بیان  با  وی 
بدهیم  موز  واردات  برای  دالر  میلیون   ۵۰۰ تا   ۴۰۰
بلوچستان  و  سیستان  در  ظرفیت  در حالیکه این 
سازمان  حوزه  در  ما  سیاستگذاری  افزود:  هست، 
برای  بخش خصوصی  فعاالن  مشارکت  تحقیقات 

اثربخشی در حوزه بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه امروز ۲ هزار فناوری محصول 
سازمان تحقیقات را آماده داریم، اظهار داشت: از 
برای  می شود  دعوت  بخش خصوصی  شرکت های 
دریافت این دانش ها و تجاری سازی و ورود آن به 

بخش کشاورزی اقدام کنند.
آموزش  و  ترویج  تحقیقات،  سازمان  رئیس 
کشاورزی گفت: ریل گذاری سازمان ترویج عوض 
تغییر  را  ارتقا  نامه  آئین  که  مفهوم  این  به  شده 
طی  را  آن  مراحل  آینده  هفته  دو  در  داده ایم و 
می کنیم و در آئین نامه جدیدی که دیده شده تمام 
توانمندی در این دیده شده که افرادی که اثربخش 
در انتقال دانش فنی و دانش بنیان شرکت می کنند 

بتوانند امتیازات الزم را کسب کنند.
فناوری  و  علم  پارک  نخستین  اینکه  بیان  با  وی 
مرکز  در  فاز  سه  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
آموزش عالی امام خمینی )ره( راه اندازی می شود، 
گفت: نخستین فاز آن در ۶۰ هکتار با ۵۰ شرکت 
دانش بنیان آغاز به کار کرد که تا پایان سال ظرفیت 

استقرار ۵۰ شرکت دانش بنیان دیگر را دارد.
خیام نکویی متذکر شد: با راه اندازی سه فاز پارک 
علم و فناوری ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در این پارک 

مستقر خواهند شد.

رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی:

۲۳ درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی است 
 بتسابه سلیمان زاده : رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی و ۲۳ درصد از اشتغال کشور در 

بخش کشاورزی است.

شورای 

راهبردی برای 

تحقیقات بخش 

دامپزشکی 

کشور راه 

اندازی 

شده و تمام 

ظرفیت های 

را در اختیار 

این بخش قرار 

داده ایم تا بر 

اساس نیاز 

این سازمان 

دامپزشکی 

مسیر تحقیقات 

طی شود

رییس کل دادگستری استان کرمان:

رئیس کل دادگستری استان کرمان، رسانه ها را رزمندگان اصلی 
مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دانست.

 حجت االسالم ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیرکل و معاونین 
صدا و سیمای مرکز کرمان افزود: دشمنان در صدد هستند که بین 
مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی فاصله ایجاد نمایند و از این 
رو رسانه ها نقش بسیار مهمی برای مقابله با این موضوعات برعهده 
دارند. وی با اشاره به این مطلب که اگر دفاع جانانه رسانه ها از 
اقدامات و خدمات انجام شده در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
وجود نداشت، معلوم نبود چه سرنوشتی ایجاد می شد، تصریح 
کرد: مطالبه گری یکی از اولویت های کاری رسانه ها به ویژه صدا 
و سیما است و قوه قضائیه در این حوزه می تواند به کمک صدا و 

سیما امده و موضوعات را پیگیری کند.

برگزاری  قالب  در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
نشست های مشترک بین صدا و سیما و دادگستری می توان در 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  و  جرایم  از  پیشگیری  زمینه 

برنامه ریزی کرده و برنامه های منسجم و هدفمندی را اجرا کرد.
حجت االسالم و المسلمین حمیدی بر تبیین دستاوردهای قوه 
قضائیه در هفته قوه قضائیه از سوی صدا و سیما تاکید کرد و ادامه 
داد: صدا و سیمای مرکز کرمان در سال های گذشته همکاری بسیار 
خوبی برای بزرگداشت هفته قوه قضائیه داشته است که انتظار 

می رود این همکاری ها تداوم یابد.
وی به برگزاری همایش استانی قوه قضائیه اشاره و بیان کرد: این 
جلسه با حضور مقامات استانی و کشوری برگزار می شود و راستای 
اجرای این برنامه از کارکنان اداری و قضائی برتر و خانواده های شهدا 

و جانبازان و ایثارگران تجلیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که 
جایگاه قوه قضائیه در برنامه های صدا و سیما باید حفظ شود، گفت: 
دستگاه قضائی استان کرمان همواره به جایگاه رسانه های قانونی و 

دارای مجوز احترام می گذارد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان 
نیز گفت: پیشنهاد شده است که برنامه های ویژه رادیو و تلویزیونی 

به مناسب هفته قوه قضائیه اجرایی شود.
محمدباقر اسالمی تاکید کرد: حضور در برنامه های گفت و گوی 
ویژه خبری، کرمان سالم، زندگی زیباست، آشنایی با قانون و … 

از جمله مواردی است که در هفته قوه قضائیه انجام خواهد شد.
قوه  هفته  بزرگداشت  متمرکز  امسال همایش  یادآور شد:  وی 

قضائیه در مرکز استان کرمان برگزار خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان کرمان نیز در این نشست 
گفت: اهمیت موضوع قضاوت و عدالت به حدی است که رکن 

اساسی حکمرانی در جامعه اسالمی به شمار می رود.
احمد علیرمضانی با اشاره به این مطلب که اهمیت کار قضائی 
در استان کرمان به دلیل شرایط موجود و گستردگی جغرافیایی از 
اهمیت ویژه تری برخوردار است، افزود: در سنوات گذشته ارتباطات 
بسیار خوبی بین دادگستری و صدا و سیما برقرار بوده است و 
برنامه های متعدد و مستمری در راستای توسعه آگاهی های حقوقی 

مردم تولید و پخش شده است.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر برنامه هایی که به صورت مستمر در 
رابطه با حوزه حقوق و قضا تولید و پخش می شود، به مناسبت هفته 

قوه قضائیه ویژه برنامه هایی در این حوزه تولید و منتشر می گردد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان کرمان با اشاره به این مطلب 
که ۳۸۰ فرستنده در این استان وجود دارد، ادامه داد: نیروی انسانی 
متناسب با تعداد فرستنده ها در استان وجود ندارد و الزم است که 

به این بخش توجه ویژه ای صورت گیرد.
علیرمضانی اظهارداشت: صدا و سیمای مرکز کرمان همواره آماده 
همراهی و تعامل با دستگاه قضائی استان به ویژه در حوزه برخورد 

با گرانفروشی و رفع مشکالت معیشتی مردم است.

رسانه ها رزمندگان اصلی مقابله در جنگ رسانه ای دشمنان هستند

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: تعداد پرونده های مالیاتی 
استان مرکزی تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار پرونده بوده که این تعداد تا پایان 

سال گذشته به ۶۸ هزار پرونده رسید.
علی حبیبی کمیجانی اظهار کرد: برای عملکرد سال ۱۴۰۰ مشاغل و کسبه تا 
پایان خردادماه باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و اعالم کنند که در سال ۱۴۰۰ 
چه میزان درآمد داشتند و این مهلت ممکن است افزایش پیدا کند ولی تاکنون 

افزایش مهلت اعالم نشده است.
وی تصریح کرد: تسلیم اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۰ به دو صورت انجام می شود 
انجام دهند، در واقع اظهارنامه  که مودیان می توانند فرم تبصره ماده ۱۰۰ را 
توافقی به آن گفته می شود که به سازمان امور مالیاتی اختیار دادند که برای 
مالیات افرادی که درآمد باالیی ندارند را تسهیالتی در نظر بگیرند و در حال حاضر 
افرادی که میزان فروش و درآمدشان تا ۴۸ میلیارد ریال است می توانند به جای 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم تبصره ۱۰۰ ماده را انجام دهند.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: بر اساس اسناد و مدارک 
مثبته در صورتی که مشخص شود مجموع فروش کاال و خدمات مودی بیشتر 
از ۴۸ میلیارد ریال بوده، عالوه بر مطالبه مالیات، مشمول جرایم متعلقه و عدم 

استفاده از معافیت ها و نرخ صفر است.
در  را  خود  واقعی  درآمدهای  است مودیان مالیاتی  نیاز  افزود:  کمیجانی 
اظهارنامه مالیاتی اعالم کنند زیرا اختالف درآمدها به عنوان کتمان مالیاتی در 
نظر گرفته شده و عالوه بر اخذ مالیات ۳۰ درصد جریمه به آنان تعلق می گیرد.

وی گفت: مودیانی که اظهارنامه مالیاتی پر می کنند مبلغ خرید و فروش را 
اعالم می کنند و اظهارنامه هایی که مبلغ درآمد آنها صفر وارد شود اظهارنامه در 

نظر گرفته نمی شود.
و  کسبه  و  اقشار ضعیف  بر  فشار  کمترین  با  مالیاتی  آمدهای  در  وصول 

واحدهای تولیدی
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی بیان کرد: یکی از مهمترین 
درآمدهای دولت مربوط به درآمده ای مالیاتی است، برای سازمان امور مالیاتی 
کشور مشخص می کنند که در سال ۱۴۰۱ چه میزان مالیات باید وصول کند و 
بر اساس میزان وصول مالیاتی که پیش بینی می شود سهم استان ها با توجه به 

ظرفیت استان ها اختصاص داده می شود.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی این است که وصول 
در آمدهای مالیاتی با کمترین فشار بر اقشار ضعیف و کسبه و واحدهای تولیدی 
محقق شود و با توجه به شرایط کرونایی در قانون بودجه پیش بینی شد که 
صاحبان مشاغلی که سودشان کمتر از یک میلیارد ریال بوده ۵ درصد تخفیف 

در نرخ مالیاتی برایشان لحاظ شود.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در خصوص اجرای قانون مالیات 
بر ارزش افزوده گفت: این قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و از زمستان ۱۴۰۰ 

اجرایی شد و باید مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ را وصول کنیم.
کمیجانی در خصوص دستگاه های کارت خوانی که به پرونده های مالیاتی 
متصل شده اند، گفت: در کشور بیش از ۱۳ میلیون دستگاه کارت خوان داریم که 

از این تعداد حدود ۹ میلیون دستگاه کارت خوان مکلف شدند بنا بر واحد کسب 
خود پرونده مالیاتی تشکیل دهند و دستگاه کارت خوان خود را به این پرونده 
مالیاتی متصل کنند و حدود ۴ میلیون از این افراد در حال سپری کردن مراحل 

تشکیل پرونده مالیاتی هستند.
وی ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص شد که افراد دارای واحد کسب 
باید به سازمان مالیاتی یک حساب تجاری معرفی کنند بر این اساس کلیه 
درآمدهایی که در این حساب وارد می شود به عنوان درآمد آن شخص تلقی شده 
و شامل مالیات است بر این اساس واریز درآمدها به صورت کارت به کارت در 

حساب های تجاری نیز مشمول مالیات است.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی عنوان کرد: برای حساب های 
غیرتجاری بنا بر استفاده آن شخص یک سقف گردش مالی در نظر گرفته شده تا 
اگر میزان درآمدها در سال بیشتر از انتظار باشد مورد بررسی کارشناسان سازمان 
مالیاتی قرار بگیرد تا افرادی نتوانند تراکنش های مربوط به کسب و کار خود را در 

حساب های غیرتجاری دیگران انجام دهند.
ارسال پیامک برای صاحبان خانه های خالی

وی افزود: خانه های خالی بر اساس ثبت نام افراد در درگاه امالک و اسکان 
کشور و توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی 

گیرنده این اطالعات است.
کمیجانی با اشاره به اینکه از امروز برای صاحبان خانه های خالی پیامک ارسال 
my.tax. می شود گفت: صاحبان این خانه ها تا پایان تیرماه با مراجعه به سامانه

gov.ir می توانند نسبت به پرداخت مالیات واحدهای خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: تعداد پرونده های مودیان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی 
تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار و ۱۴۲ پرونده بوده است که این تعداد تا پایان 

سال گذشته به ۶۸ هزار پرونده رسیده است.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی بیان کرد: در سال گذشته، ۲ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شد که از این 
مبلغ حدود ۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان به شهرداری ها اختصاص پیدا کرد و مبلغ 

۵۷۷ میلیارد تومان به دهیاری ها پرداخت شد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی بیان کرد

ونده مالیاتی تا پایان سال گذشته در استان مرکزی تشکیل شد ۶۸ هزار پر
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افزایش 26 درصدی حق بیمه نوین 
در دو ماه نخست سال جاری

و  فروردین  ماه  دو  طی  نوین  بیمه  شرکت 
اردیبهشت سال جاری، موفق شد 26 درصد رشد 
در حق بیمه تولیدی خود نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کسب کند.
این شرکت موفق شد تا با تعیین سبد پرتفوی 
 26 ریسک،  مدیریت  اساس  بر  خود  بیمه ای 
درصد رشد در حق بیمه تولیدی دو ماه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1400 

به دست آورد.
بر اساس گزارش های مالی، بیمه نوین طی دو 
ماه سال جاری 2.967.216میلیون ریال و در 
مدت مشابه سال گذشته 2.352.848 میلیون 

ریال حق بیمه تولید کرده است.
گفتنی است بیمه نوین در سال گذشته بیش 
از 2000 میلیارد تومان حق بیمه کسب کرد و 
حدود 108 درصد بودجه پیش بینی شده توسط 
هیئت  مدیره خود در ابتدای این سال را تحقق 

بخشید.

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید

مهم ترین مسئله بورس، دالر است!

تشریح  ضمن  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
ریسک هایی که این بازار با آن رو به رو است 
گفت: مهم ترین مسئله بورس اختالف نرخ دالر 

در بازار آزاد و سامانه نیما است.
به گزارش ایسنا، سعید جعفری با تاکید بر 
اینکه مهم ترین موضوع برای بازار سرمایه نرخ 
دالر است، توضیح داد: مهم ترین موضوعی که 
وجود دارد این است که بین رشد قیمت دالر در 
بازار آزاد و دالری که شرکت های بزرگ بورسی 
در سامانه نیما عرضه می کنند اختالف زیادی 
وجود دارد و این باعث شده است با وجود انکه 
شاهد رشد قیمت دالر در بازار آزاد هستیم بازار 
سرمایه نزولی شده و همانند سایر بازارها با تورم 

رشد نکند.
از  که  بورسی  شرکت های  داد:  ادامه  وی 
بزرگ کشور محسوب می شوند  صادرکنندگان 
ملزم شده بودند به اینکه دالر خود را در سامانه 
نیما به اختالف زیاد نسبت به بازار ازاد عرضه 
کنند و این باعث شده بود که سهام شرکت ها نیز 
تحت فشار باشد. اما دلیل اینکه شاهد صعود 
چشم گیر بازار در روزهای قبل بودیم این بود که 
اعالم شد صادرکنندگان میتوانند دالر خود را با 
نرخ توافقی بفروشند. یعنی با نرخ های باالتر از 
نرخ نیما که این باعث شد هیجان خرید در بازار 
مخصوصا در نمادهای صادراتی و پتروشیمی ها 

ایجاد شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره 
به وضعیت بازارهای جهانی اظهار کرد: از طرف 
دیگر ریسک هایی در بازارهای جهانی وجود دارد. 
ریزش شدید بازار بورس امریکا و احتمال ایجاد 
رکود گسترده باعث شده است سهام داران در 
بازار داخلی احتیاط کنند زیرا بسیاری از شرکت ها 
کامودیتی محور و وابسته به قیمت های جهانی 
هستند و اگر رکود در بازار جهانی رخ دهد دامنه 

آن به کاالها در ایران نیز می رسد.
جعفری با اشاره به احتمال قطعی برق صنایع 
نیز گفت: از طرف دیگر در استانه فصل گرما 
در  تولیدی  واحدهای  برخی  برق   و  هستیم 
مقاطعی قطع می شود و سرمایه گذاران نگران 
هستند این قطعی برای چند ماه ادامه دار باشد 
و باعث شود شرکت ها در گزارش ها هم عملکرد 

خوبی در حوزه تولید و فروش نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه ریسک پیرامون بازار سهام 
باعث  ریسک  همین  کرد:  عنوان  است،  زیاد 
انتظار  بسیاری  گران می شود.  معامله  احتیاط 
دارند روند بازار سرمایه همسو با تورم رشد کند 
اما این اتفاق کمرنگ شده است. با این حال من 
فکر میکنم از هفتعه بعد مجددا صعود مالیمی 

در بازار داشته باشیم.

نشست سرپرستان مناطق دهگانه 
بیمه آسیا در تهران برگزار شد

بیمه  مدیران  و  معاونان  مدیرعامل،  حضور  با 
این  دهگانه  مناطق  سرپرستان  نشست  آسیا، 

شرکت برگزار شد.
در این نشست مسعود بادین نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا از تالش ارزنده کلیه 
کارکنان و نمایندگان شرکت در سراسر کشور در 
کرد  قدردانی  و  تشکر   1400 سال  اهداف  تحقق 
ودستیابی به این افتخار را نتیجه همدلی و همراهی 
توصیف  آسیا  بیمه  بزرگ  خانواده  اعضای  تمام 
نمود. در ادامه این نشست، سرپرستان هریک از 
مناطق گزارشی از فعالیت ها و عملیات بیمه گری 
منطقه خود در سال گذشته را ارائه کرده و برنامه 

های سال جاری را تشریح کردند.
بیمه آسیا شامل  گفتنی است مناطق دهگانه 
منطقه یک )استان های تهران، قم و البرز(، منطقه 
دو )استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 
شرقی،  آذربایجان  )استان های  سه  منطقه  یزد(، 
آذربایجان غربی و اردبیل(، منطقه چهار )خراسان 
جنوبی(،  خراسان  و  شمالی  خراسان  رضوی، 
منطقه پنج استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه 
و بویراحمد(، منطقه شش )استان های مازندران، 
)استان های  هفت  منطقه  سمنان(،  و  گلستان 
گیالن، قزوین و زنجان(، منطقه هشت )استان های 
خوزستان، ایالم و لرستان(، منطقه نه )استان های 
همدان، کرمانشاه، مرکزی و کردستان( و منطقه 
ده )استان های کرمان، سیستان  و بلوچستان و 

هرمزگان( می باشد.

قاسم پور: باید توجه ویژه ای به نیروی 
انسانی و آموزش داشته باشیم 

تالش برای معرفی محصوالت جدید

در  ملت،  بیمه  سرپرست  قاسم پور  داود 
گردهمایی کارکنان شرکت که عصر روز 24 خرداد 
ماه در سالن مجموعه سینمایی آزادی برگزار شد 
ضمن گرامیداشت دهه مبارک کرامت و تبریک ایام 
میالد با سعادت حضرت امام رضا )ع( بیان کرد: 
امروز خوشحالم در جمع پرسنل خدوم بیمه ملت 
هستم و از گذشته بیمه ملت و بچه های خوب و 
کاربلد شرکت را می شناسم و با بدنه و ساختار آن 
کامال آشنا هستم. وی با بیان اینکه نیروی انسانی 
سازمان  ارتقائ  عنصر  در  ترین  اصلی  عنوان  به 
نقش اساسی دارد   افزود: باید به نیروی انسانی 
توجه ویژه ای داشت چون نیروی انسانی حرفه ای 
در  مجموعه های اقتصادی می توانند موتور  محرک 
بخش  در  ملت  بیمه  مدیرعامل  باشد.  سازمان 
بر موضوع معرفی  تاکید  با  از سخنانش  دیگری 
در  شایسته  خدمات  ارائه  و   مناسب  محصوالت 
بیمه ملت، اضافه کرد: معتقد هستم با برنامه های 
بیمه  نفوذ  ضریب  افزایش  خصوص  پیشرو  در 
قدم های محکم و بلندی برداشته خواهد شد و  از 
سوی دیگر ، حضور افراد با تجربه در کشور موضوع 
بسیار حساس و  حیاتی است که مورد توجه و نظر 
مجموعه مدیریتی شرکت است. وی همچنین با 
تاکید بر حفظ و ترویج خدمات به عنوان مهمترین 
شاکله اعتمادسازی تصریح کرد:  الزمه این استمرار 
و  دیده  آموزش  و  بروز  پرسنل  داشتن  دوام،  و 
آموزش  موضوع  وی  است.  ملت  به  خدمتگزار 
را بسیار مهم قلمداد کرده و نقش آن را در کنار 
دیگر عوامل تاثیر گذار دانست. قاسم پور  در پایان 
خاطرنشان کرد: باید همه کنار هم با یک روحیه 
خوب و جهادی، در زمینه معرفی محصوالت جدید 
که دغدغۀ همه ما است تالش کنیم و این اتفاق، 
باید در بحث طراحی محصوالت  شدنی است و 

جدید و معرفی آنها جدیت داشته باشیم.
در این مراسم، با حضور اعضای هیئت مدیره، 
از کارکنان نمونه و برگزیدگان مسابقات علمی و 

ورزشی با اهدای لوح تقدیر و هدیه قدردانی شد.
قبلی  قرار  بدون  فیلم  اکران  پایان  ضمن  در  و 
به کارگردانی بهروز شعیبی از این هنرمند ارجمند 

تقدیر به عمل آمد.

بیت کوین سال 2021 را انفجاری آغاز کرد و مرزهای 
مقاومتی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و 
همین مسئله موجب شد تا نظرها را به خود جلب 
کند اما حاال مدتی است که سقوط این رمزارز نقل 

محافل شده است.
ریزش قیمت ها در بازار ارز دیجیتال از یکشنبه 22 
ارزش  گزارش های  اساس  بر  خورد.  استارت  خرداد 
سرشناس ترین ارز دیجیتال بازار که روز سه شنبه 22 
هزار و 340 دالر بود، صبح روز چهارشنبه به 21 هزار 
و 200 دالر کاهش پیدا کرد. ریزش های پی درپی در 
بازار رمزارزها اکنون این سوال را به وجود می آورد که 
چه سرنوشتی در انتظار بازار ارزهای دیجیتال است؟ 
محمد غفوری، تحلیلگر ارز های دیجیتال در گفت وگو 
با اقتصاد 24 به بررسی وضعیت بازار رمزارزها پرداخته 
آمار ها  اخیر  است: »طی هفته  گفته  این باره  در  و 
نشان داد که آمریکا با تورم باال روبه رو است و همین 
مسئله باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران 
ریسک پذیر شده باشند. از سوی دیگر این احتمال 
وجود دارد که فدرال رزرو دوباره نرخ بهره را افزایش 
دهد. هنگامی که نرخ بهره باال برود می تواند بر بازار 
کریپتوکارنسی و همچنین تمام بازار های مالی تاثیرگذار 
کامال  رمزارز ها  بازار  شرایط  دلیل  همین  به  باشد. 
نوسانی بوده و نمی توانیم بگوییم که در کوتاه مدت و 
میان مدت سرمایه گذاری مناسبی را در حوزه رمزارز ها 
خواهیم داشت. اما من معتقدم بازار کریپتوکارنسی به 
خصوص بیت کوین در بلندمدت آینده خوبی خواهد 
داشت و قطعا در دو_سه سال آینده بازار رمزارز ها یک 

بازار پویا خواهد بود. «
روند نوسانی در بازار رمزارزها ادامه خواهد داشت

بازار ارزهای دیجیتال  محمد میرزایی، کارشناس 
نیز با بررسی روند بازار در پاسخ به این پرسش که 
چه سرنوشتی در انتظار رمزارزها است، به »ابتکار« 
این  به  بخواهیم  بلندمدت  دید  یک  با  اگر  گفت: 
باید بدانیم که ما در  مارکت نگاهی داشته باشیم 
یک روند نزولی قرار داریم و قطعا این روند نزولی 
به عبارتی دیگر حتی ممکن  بود.  ادامه دار خواهد 
است بازار عدد های پایین تر از 20 دالر را تجربه کند. 
البته شاید در این روند نزولی، جهش های موقتی را 
تجربه کنیم اما با توجه به اطالعاتی که از اقتصاد 
کالن گرفته می شود ادامه دار بودن روند نزولی در 
بازار رمزارزها به خصوص دارایی های ریسکی مثل 

بیت کوین حتمی خواهد بود.
بازارهای مالی ماهیت یکسانی دارند

ادامه  در  دیجیتال  ارزهای  بازار  کارشناس  این 
در  سرمایه گذاران  که  تصور  این  به  صحبت هایش 
حوزه رمزارزها هیچ راهی برای برگرداندن سرمایه شان 
دارد که  این تصور وجود  و گفت:  اشاره کرد  ندارد 
سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال دست شان 
که  است  حالی  در  این  نیست،  بند  هیچ جایی  به 
سرمایه گذاران در تمام بازارهای مالی همچین وضعیتی 

یکسان  ماهیت  یک  دارای  مالی  بازارهای  دارند.  را 
هستند، سرمایه گذاران در هیچ بازاری دست شان به 
ایران  بورس  بازار  می خواهد  حاال  نیست  بند  جایی 
نوع  اهمیت  بر  تاکید  با  بازار رمزارزها. وی  یا  باشد 
رمزارزها برای سرمایه گذاری افزود: اگر افرادی که قصد 
سرمایه گذاری بلندمدت در این حوزه را داشتند با افراد 
باشند قطعا دارایی هایشان را  کاردان مشورت کرده 
به رمزارزهایی اختصاص داده اند که ریسک کمتری 
داشته است دقیقا همانند بیت کوین. اما اگر دارایی را 
به سمت رمزارزهایی برده اند که ریسک باالیی داشته 
است قطعا در این بازار متضرر می شوند و روند نزولی 
را  از دارایی های بی پشتوانه  فعلی می تواند بسیاری 
حذف کند. بنابراین اینکه افراد بر روی چه رمزارزی 

سرمایه گذاری کرده اند بسیار دارای اهمیت است.

سرمایه گذاران صبور بدانند که موانع از سر راه 
برداشته خواهد شد

اگر  کرد:  اظهار  رمزارزها  بازار  کارشناس  این 
بیت کوین  همچون  دارایی  بر  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری کرده اند بدانند که جای نگرانی وجود 
رمزارز  این  برای  روند  مدت  بلند  در  چراکه  ندارد 
نوساناتی  مسیر  در  شاید  بود.  خواهد  صعودی 
را شاهد باشند اما با کمی صبر قطعا تمام موانع 

برداشته خواهد شد. 
کسب علم و دانش، اولین و آخرین توصیه

میرزایی در ادامه صحبت هایش به افرادی که قصد 
ورود به بازار رمزارزها را دارند توصیه کرد: اولین و 
آخرین توصیه ای که می توان به افرادی که قصد ورود 
به بازار ارزهای دیجیتال را دارند این است که بدون 

تخصص و دانش وارد این بازار نشوند. نه تنها این 
بازار بلکه تمام بازارها نیازمند دانش و آموزش است 
البته این بازار به دلیل نو بودن و پیچیدگی که دارد 

نیاز به علم بیشتری هم دارد.
وی افزود: علم بیشتر ریسک  های بیشتری را هم 
پوشش می دهد. هنگامی که فرد به خوبی بازار را 
بشناسد و بلد باشد در چنین شرایطی که با نوسان 
و نزول روبه رو می شویم می تواند از ریسک و خطر 
بازار تا حد باالیی مصون باشد. دوستان باید علم و 
آگاهی خود را در بازار افزایش دهند و بدانند که این 
حوزه تهدید بسیاری دارد اما فرصت های آن بیشتر 
از تهدیدهای آن است و اگر سرمایه گذاران بتوانند 
خود را به روز نگه دارند قطعا آینده خوبی در بازار 

خواهند داشت.

در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف 25 درصدی اجاره 
بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محله های پایین 

شهر به 5 تا 7 میلیون تومان رسیده است.
به گزارش مهر، بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت 
کوچ  افزایشی  روند  به  نسبت  قبل،  تا سال های  اگر  که  گذاشته 
خانوارهای دهک های یک تا 3 شهری ساکن پایتخت به شهرهای 
حومه ای تهران هشدار داده می شد، در حال حاضر این روند در حال 

تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً تا دهک های 6 است.
رشد سنگین اجاره بها در سال های اخیر عمدتاً به محالت گران 
نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه های اخیر این روند رو به 
رشد، به محله های متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده 
شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محالت به حومه هستیم. 
هرچند که برخی شهرهای حومه ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه 

شده است.
بانک مرکزی: رشد اجاره بها 50 درصد 

طی  تهران  در  اجاره بها  درصدی   50 افزایش  از  مرکزی  بانک 
اردیبهشت سال گذشته خبر داده  به  اردیبهشت امسال نسبت 
است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه 

امسال )فروردین 1401( نیز رشد 2 درصدی داشته است.
این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال 

قبل را 300 درصد عنوان کرده است.
مصوبه ای از پیش شکست خورده

ستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه ای 
سقف افزایش اجاره بها در تهران را 25 درصد تعیین کرده است 
که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران امالکی که قراردادهای 
اجاره مسکن را با ارقامی بیش از 25 درصد اجاره بهای همان واحد 
اما  با جریمه روبه رو می شوند،  افزایش دهند،  در سال گذشته 
به نظر می رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و 
با افزایش هایی بعضاً تا چند برابر اجاره بهای سال های اخیر واحد 

مسکونی خود را فایل کرده اند.

آن هم در حالی که هنوز دوره زمانی این مصوبه به یک ماه نرسیده 
و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و 
دانشگاه ها، هنوز خیلی از خانواده های مستأجر اقدام به جابه جایی 
نکرده اند که نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف 

اجاره بها در سال جاری است.
روند  ادامه  احتمال  از  مسکن  اقتصاد  کارشناسان  اینکه  ضمن 
افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تالش بازار اجاره 
که  ارزش ملک  با  بها  اجاره  زیاد  فاصله  به  برای رسیدن  مسکن 
در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دهند. گفته 
می شود که نسبت اجاره بها به ارزش ملک معموالً در دامنه 20 
درصد )یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می گیرد( 
باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این 

فاصله پُر نشده است.
نگاهی به بازار اجاره بهای مسکن در محله های جنوب شهر تهران

با 300  متری  واحد 90  واحد  اجاره  بریانک  در  مثال  عنوان  به 
میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 4 میلیون و 300 هزار تومان 

فایل شده است.
پایتخت 320  منطقه 15  مسعودیه  محله  در  متری  واحد 69 
میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و 100 هزار تومان به 

بازار اجاره مسکن عرضه شده است.
واحد 100 متری در منیریه 650 میلیون تومان و طبقه 4 یک واحد 
60 متری در جوادیه بدون آسانسور، 150 میلیون تومان ودیعه و 
ماهانه 4 میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این 
واحد در سال گذشته 1.5 میلیون تومان در ماه بود که 2.5 برابر 

رشد نشان می دهد.
واحد 60 متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با 100 میلیون تومان 
ودیعه و اجاره ماهانه 5 میلیون و 600 هزار تومانی آماده ارائه به 
بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه 2 
میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از 200 درصدی را تجربه 

کرده است.
یک خانوار ساکن در شرق تهران با بیان این مسئله که به دلیل 

عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس 
برای سال جاری کوچ کرده اند گفت: که سال گذشته ساکن یک 
واحد 70 متری در نارمک به قیمت 100 میلیون تومان ودیعه و 
اجاره ماهانه 1.5 میلیون تومانی بودند که موجر برای سال جاری 
اجاره همین واحد را به 300 میلیون تومان ودیعه و 3.5 میلیون 
تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در 
برای سال جاری  پردیس  به شهر جدید  ودیعه مسکن،  تأمین 

کوچ کرده اند.
یکی از مشاوران امالک در منطقه 14 تهران گفت: یک واحد 11 
سال ساخت 75 متری در محله شکوفه )جنوب شرق تهران( در 
حالی برای سال جاری 450 میلیون تومان رهن کامل شده که همین 
واحد در سال گذشته 200 میلیون تومان رهن کامل به مستأجر 

واگذار شده بود.
خیابان  جنوبی  )انتهای  بهادر  امیر  محله  در  متری   72 واحد 
ولیعصر نرسیده به میدان راه آهن( با 200 میلیون تومان ودیعه و 
اجاره ماهانه 6.5 میلیون در حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده 
که مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله 2 تا 3 میلیون تومانی 

اجاره رفته بود.
وزیر  قاسمی  با حضور رستم  اگرچه در هفته جاری جلسه ای 
راه و شهرسازی و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور 
برگزار شده و همچنین تأکید رئیس جمهور بر تسریع در رسیدگی 
به وضعیت اجاره های مسکن در آخرین جلسه هیئت دولت هفته 
گذشته، نشان از عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت اجاره مسکن 

دارد.
اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تصمیماتی چون 
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن با نرخ سود 18 درصد یا تعیین سقف 
اجاره بها، بیشتر از آنکه راهکار باشد، مُسکن های موقتی برای رهایی 
از شرایط موجود است؛ با این حال حتی سقف گذاری دستوری 
برای اجاره بها، به طور مشهودی از سوی برخی موجران و مالکان 
نقض می شود که حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه ستاد 

تنظیم بازار است.

» ابتکار« وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرد

زیر پای خالی رمزارزها

محمد میرزایی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال می گوید: این حوزه تهدید بسیاری دارد اما فرصت های آن بیشتر از تهدیدهای آن است و اگر سرمایه گذاران 
بتوانند خود را به روز نگه دارند قطعا آینده خوبی در بازار خواهند داشت. فعاالن بازار رمزارز شاید در مسیر نوساناتی را شاهد باشند اما با کمی صبر قطعا 

تمام موانع برداشته خواهد شد.

اجاره های نجومی در محله های جنوبیمصوبه ای از پیش شکست خورده است

میرزایی: اولین 

و آخرین 

توصیه ای که 

می توان به 

افرادی که 

قصد ورود به 

بازار ارزهای 

دیجیتال را 

دارند این 

است که بدون 

تخصص و دانش 

وارد این بازار 

نشوند

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون مصمم است تا میزان حق بیمه 
از 10 هزار و 582 میلیارد و 32 میلیون ریال در  این شرکت را  تولیدی 
سال 1400 به رقم 18 هزار و 110 میلیارد و 895 میلیون ریال در سال 1401 
برساند؛ یعنی 71 درصد بیشتر از پارسال. هدف گسترش پرتفوی بیمه ای 
مناسب و دستیابی به رشد بیشتر در پایان امسال اعالم شده و برآورد 
می شود که رتبه بیمه تعاون در سال جاری بهبود پیدا کند و سهم این 

شرکت از بازار به بیش از یک درصد برسد.
پیش بینی هیئت مدیره بیمه تعاون در بودجه مصوب سال 1401 این 
است که درآمد حق بیمه ناخالص شرکت از 8 هزار و 393 میلیارد و 193 
میلیون ریال در سال گذشته با جهشی 69 درصدی به رقم 14 هزار و 199 
میلیارد و 72 میلیون ریال برسد. این هدف گذاری ها نشان می دهد که 
مدیران و شبکه فروش بیمه تعاون امسال وارد رقابت سختی در بازار بیمه 

می شوند و مصمم هستند تا جایگاه شرکت را پله به پله افزایش دهند.
این گزارش می افزاید: بیمه تعاون در حالی پیش بینی کرده که میزان 
حق بیمه تولیدی شرکت در سال جاری 71 درصد باالتر از سال گذشته 
باشد که رشد خسارت پرداختی شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل 
تنها 62 درصد پیش بینی شده که سبقت رشد فروش از رشد خسارت 

نشان از پیش بینی عملکرد بیمه ای این شرکت در سال 1401 دارد.
تغییرات مهم در خانواده بیمه تعاون

رسیدن به سهم باالتر بیمه تعاون در بازار بیمه البته با تغییراتی در 
تعداد  است  قرار  که  چرا  شد  خواهد  همراه  شرکت  این  خانواده  درون 

پرسنل این شرکت از 320 نفر در سال 1400 به 360 نفر در سال جاری 
برسد و تعداد شعب هم از 35 شعبه به 42 شعبه، تعداد نمایندگی ها 
از 916 نماینده به 1500 نماینده و تعداد کارگزاری ها هم از 839 به 1000 

کارگزاری افزایش یابد.
البته یونس مظلومی در نظر دارد که در هزینه های شرکت سیاست 
انضباطی بیشتری را به کار ببرند چرا که رشد هزینه های شرکت در سال 
جاری حدود یک هزار و 267 میلیارد و 189 میلیون ریال برآورد شده که 

نسبت به سال گذشته 35 درصد رشد را نشان می دهد.
بهبود کیفیت ریسک در بیمه تعاون

بررسی دنیای بیمه نشان می دهد که از کل حق بیمه صادره بیمه تعاون 
در سال گذشته، 21 درصد به رشته بیمه درمان، 36 درصد بیمه شخص 
ثالث، 9 درصد بیمه بدنه خوردو و 14 درصد بیمه های زندگی اختصاص 
است  قرار  امسال  اما  بوده  درصد   20 هم  رشته ها  سایر  سهم  و  داشته 
ترکیب سبد بیمه گری این شرکت کم ریسک تر شود. برآورد شده که سهم 
رشته بیمه درمان در سال جاری به 18 درصد برسد، بیمه شخص ثالث 
در همان 36 درصد حفظ شود و بیمه خودرو حدود یک درصد کم شده 
و سهم بیمه های زندگی به 19 درصد برسد که به این ترتیب سهم سایر 

رشته ها 19 درصد خواهد بود.
چشم انداز سرمایه گذاری بیمه تعاون

رعایت  مبنای  بر   1401 در سال  تعاون  بیمه  چشم انداز سرمایه گذاری 
مفاد آیین نامه شماره 97 شورای عالی بیمه استوار شده و هیات مدیره 

بر  یادشده  شرکت  سرمایه گذاری  رو،  پیش  سال  در  که  دارد  تصمیم 
محورهایی چون حفظ منافع بیمه گذاران ، پرهیز از سوداگری در سرمایه 
گذاری ها ، استفاده مطلوب از ظرفیت های سرمایه گذاری ، کسب سود 

متعارف با حداقل ریسک ممکن و حفظ منافع سهامداران خواهد بود.

وش بیمه تعاون پیش بینی رشد ۷۱ درصدی فر

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت فرآورده های غذایی 

و قند یاسوج
به شماره ثبت 5573 شناسه ملی 10100953826

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی 
آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج که در روز شنبه  
تهران خیابان  1401/04/11  رأس ساعت 8 صبح در محل: 
میرزای شیرازی - خیابان شهید خدری - پالک 53 تشکیل 

می شود حضور به هم رسانید.
دستور کار جلسه:

-1  تغییر سال مالی
-2 سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 

می باشد
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اتحادیه اروپا از انگلیس شکایت 
می کند

اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعالم کرد که علیه 
تصمیم دولت بوریس جانسون برای تغییر یکجانبه 
ایرلندشمالی،  به  مربوط  برگزیت  توافق  بندهای 

اقدام قانونی خواهد کرد.
»ماروس سفکوویچ« نایب رئیس کمیسیون اروپا 
روز چهارشنبه در نشست خبری در بروکسل، طرح 
دولت انگلیس را غیرقانونی خواند و تصریح کرد که 
بروکسل اقدام حقوقی را که در سپتامبر گذشته به 

حالت تعلیق درآورده بود، از سر خواهد گرفت.
هیچ  تردید  بی  گفت:  خبرنگاران  در جمع  وی 
توجیه قانونی و سیاسی برای تغییر یکجانبه یک 

توافق بین المللی وجود ندارد.
این مقام اروپایی اقدام انگلیس را »غیرقانونی« 
خواند و خاطر نشان کرد: الیحه انگلیس به اعتماد 
و احترام متقابل بین اتحادیه اروپا و انگلیس بشدت 
آسیب می زند. این اقدام بی اعتمادی عمیقی ایجاد 
کرده و بر همکاری بین المللی ما سایه افکنده است.

دولت انگلیس دوشنبه گذشته در اقدامی بحث  
انگیز طرحی را ارائه کرد که به طور یک جانبه قوانین 
تجارت پس از برگزیت را برای ایرلند شمالی تغییر 

می دهد.
توافق  چارچوب  در  اروپا  اتحادیه  و  انگلیس 
فاقد  ایرلند  زمینی  مرز  که  کردند  توافق  برگزیت 
پست های گمرکی و سایر بازرسی ها باشد. اما این 
میان  کاال  تبادل  برای  گذشته  در ۲ سال  مساله 
به لحاظ سیاسی در  که  ایرلند شمالی  و  انگلیس 
قوانین  تابع  اقتصادی  نظر  از  اما  انگلیس  قلمرو 

اتحادیه اروپاست مشکل ایجاد کرده است.
اسناد  انگلیس،  جدید  پیشنهاد  اساس  بر 
و  حذف  کاالها  بررسی  مورد  در  »غیرضروری« 
نقاط  سایر  مانند  شمالی  ایرلند  در  کسب وکارها 
انگلیس از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند 
شد. این الیحه همچنین تضمین می کند که هر 
گونه اختالف تجاری توسط »داوری مستقل« و نه 

دیوان دادگستری اروپا حل و فصل می شود.
می گوید  انگلیس  امورخارجه  وزیر  تراس  لیز 
این طرح، یک راه حل معقول و عملی برای  که 
مشکالت پیش روی ایرلند شمالی است. وی افزود، 
این مساله »فقط در صورتی از طریق مذاکره حل 
می شود که اتحادیه اروپا مایل به تغییر پروتکل 

خود باشد«.
او معتقد است که این الیحه قانونی است، اما 
اتحادیه اروپا تهدید به تالفی جویی کرده و احتمال 

جنگ تجاری میان دو طرف افزایش یافته است.
سایمون کاوونی وزیر امور خارجه جمهوری ایرلند 
دقایقی پیش در حساب توئیتری خود نوشت: ما 
نمی خواهیم در این شرایط )تقابل( باشیم اما وضع 

موجود نتیجه راهبرد عمدی دولت انگلیس است.
وی افزود: تصمیم های بی مالحظه انگلیس در 
این هفته، اتحادیه اروپا را مجبور کرده است که به 

نقض قوانین بین الملل واکنش نشان دهد.
مساله ایرلند شمالی از زمانی که انگلیس تصمیم 
آشیل  پاشنه  گرفت  اروپا  اتحادیه  از  خروج  به 
اختالفات دو طرف بود. ترزا می نخست وزیر اسبق 
اروپا  اتحادیه  با  از ماه  ها چانه زنی  انگلیس پس 
به این توافق رسید که برای این منطقه در دوره 
پسابرگزیت جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شود که از 
منظر سیاسی در قلمرو انگلیس اما از نگاه اقتصادی 

تابع قوانین اتحادیه اروپا باشد.
بوریس جانسون وزیر امور خارجه وقت انگلیس 
خود  مقام  از  می«  »ترزا  طرح  با  مخالفت  در 
استعفا و ادعا کرد که این روش یکپارچگی کشور 
را تهدید می کند. اما زمانی که خود بعنوان نخست 
وزیر انتخاب شد همان طرح را با اصالحات جزئی 
پذیرفت تا در دسامبر سال ۲۰۲۰ با اتحادیه اروپا 

توافق کند. 
دیماه   ۱۲ عضویت،  سال   ۴۷ از  پس  انگلیس 
۱۳۹۹ به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. 
درباره  توافقی  به  که  کرد  ادعا  کشور  این  دولت 
آینده همکاری  با اتحادیه اروپا دست یافته است، 
را »سست«  توافق  این  اما منتقدان همان موقع 

خواندند.
در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به 
طرف مقابل داده است؛ فقط برای اینکه به گفته 
نخست وزیر سابق » برگزیت برگزیت باشد«. فقط 
برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا 
کردند تا بتوانند بر چهار سال و نیم کشمکش نقطه 
پایانی بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی 
ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از 
مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می کند، 
انگلیس  که  می دهد  عمل  آزادی  آنقدر  حتی  نه 
بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل 

امضا کند.
بودن  فایده  بی  متوجه  بتدریج  انگلیس  مردم 
برگزیت خواهند شد. در این توافق انگلیس امتیاز 
نام حفظ  با  آن  از  آنچه  و  نیاورد  خاصی بدست 
حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت 
کشور تعبیر می شود عمالً با محدودیت های تحمیل 

شده در این توافق بی معنی است.

توافق هسته ای به بن بست رسیده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به 
اینکه گفت وگوها با ایران برای احیای توافق هسته 
ای به بن بست رسیده است تاکید کرد که افزایش 
تنش ها به سود هسچ طرفی در مذاکرات هسته ای 

با ایران نیست.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در گفت وگو با شبکه العربیه  با تکرار ادعاهای 
اخیرش گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تالش می کند که برخی حقایق موجود در ایران را 
توضیح دهد و این آژانس هیچگونه پاسخی از تهران 
است،  کرده  مطرح  که  فنی  سواالت  درخصوص 

دریافت نکرده است.
گروسی گفت: ایران به آثار اورانیوم پیدا شده 
در سه سایت سری پاسخی نداده است و این 
پایبند  روشن  توضیحات  دادن  به  باید  کشور 
باشد زیرا تحقیق و بازرسی دو بخش اساسی 
فعالیت آژانس در سایت های هسته ای ایران 
است. دوربین هایی که ایران از کار انداخت ، 
بخش مهمی از مکانیزم نظارت بود و ایران با این 
کار برای فعالیت آژانس مانع تراشی می کند و 

شفافیت را کم می کند.
تنش  افزایش  گفت:  ادامه  در  آژانس  مدیرکل 
به سود هیچ طرفی در مذاکرات هسته ای با ایران 
نیست و نقض قوانین هسته ای تهران را از مسیر 

مذاکرات دور می کند.
به  که  گفت  نیز  کرج  سایت  درخصوص  وی 
و  است  شده  وارد  آسیب  جا  آن  در  ها  دوربین 
المللی انرژی اتمی اطالعی ندارد که  آژانس بین 

دقیقا در آن جا چه اتفاقی افتاده است.
رافائل گروسی اخیرا نیز در گفت وگو با شبکه 
الجزیره گفت: عملیات بازرسی به ایران کمک 
می کند و به آن فرصت می دهد که حرف های 
خود مبنی بر عدم مخفی کردن چیزی در برنامه 
هسته ای اش را اثبات کند. ایران باید همواره بر 
بازرسی بی طرفانه و متعادل حساب باز کند و 
این مساله ای است که تنها آژانس بین المللی 
اقدامات  دهد.  انجام  تواند  می  اتمی  انرژی 
اخیر ایران تاثیر منفی بر مذاکرات وین خواهد 

گذاشت.
وقت  ترین  سریع  در  که  امیدوارم  گفت:  وی 
مذاکرات  سرگیری  از  کنم.  سفر  ایران  به  ممکن 
هسته ای امری بسیار ضروری است و این گزینه 

عاقالنه ترین گزینه است.
رافائل گروسی در پایان تاکید کرد که تنش هایی 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود 

دارد اما همواره راهی برای تفاهم وجود  دارد .
گفتنی است  ادعاهای گروسی درباره ارائه نشدن 
پاسخ از سوی ایران در خصوص  سه مکان در حالی 
مطرح شده که ایران در نامه ای به آژانس توضیح 

کاملی در ارتباط با این سه مکان ارائه کرده است.

اوکراین تا دو سال آینده وجود 
ندارد!

روز  روسیه  ملی  امنیت  شورای  رئیس  معاون 
گذشته اعالم کرد، احتماال اوکراین تا دو سال دیگر 

وجود نداشته باشد.
تاس،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
دیمیتری مدودوف، معاون رئیس شورای امنیت 
ملی روسیه که سابقه ریاست جمهوری و نخست 
وزیری را نیز در روسیه دارد به پست تلگرامی اشاره 
کرد که در آن نوشته شده بود که اوکراین “به دنبال 
دریافت LNG از حامیان خارجی خود تحت اجاره 
وام و پرداخت هزینه آن در دو سال است” چون 
در غیر این صورت زمستان آینده قطعا از سرما یخ 

خواهد زد.
مدودوف افزود: تنها سوالی که می ماند این است 
که چه کسی می گوید اوکراین تا دو سال دیگر وجود 

خواهد داشت؟!
وی ادامه داد: آمریکایی ها اصال به این مسئله 
ضد  پروژه  در  آنقدر  آنها  نمی دهند.  اهمیتی 
روسی سرمایه گذاری کرده اند که چیز دیگری به 

چشمشان نمی آید.

ارتقای  جدید،  دولت  سیاست  اینکه  به  توجه  با 
همسایگان  با  روابط  توسعه  و  همسایگی  سیاست 
عنوان شده است و در این میان ارتباط با ترکمنستان 
جایگاه ویژه ای دارد موضوعی که رئیسی در دی ماه 
سال گذشته در دیدار محمداف به عنوان فرستاده 
ویژه رئیس جمهور ترکمنستان گفته بود که تهران از 
پیشنهادهای طرف مقابل در زمینه تحکیم و ارتقای 
حوزه  در  به ویژه  مختلف  بخش های  در  همکاری 
انرژی، تجارت و بازرگانی استقبال می کند و هیچ مانع 

و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
ترکمنستان  رتبه  عالی  هیئت  و  رئیس جمهوری 
قاسمی«  »رستم  استقبال  با  شب  شنبه  سه  که 
وزیر راه و شهرسازی وارد تهران شده بود، بالفاصله 
رشید مردوف وزیر امور خارجه این کشور با حسین 
در  و  مالقات  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان 
خصوص موضوعات مورد عالقه گفت و گو و تبادل 
نظر کردند. در این دیدار وزیر خارجه ترکمنستان  
بر ضرورت همکاری های دو جانبه و پنج جانبه برای 
آماده سازی مقدمات نشست سران کشورهای خزر 
در عشق آباد تأکید کرد و با تشکر از میزبانی و برنامه 
سفر  ایران گفت:  اسالمی  جمهوری  خوب  ریزی 
رئیس  جمهور ترکمنستان به تهران حاکی از اهمیت 
فوق العاده این کشور برای روابط با ایران است و دولت 
ترکمنستان برای این سفر اسناد و طرح های مختلفی 
را آماده کرده و امیدوار است در این سفر آغاز جدی 

عملیاتی آن ها کلید بخورد.
مرور طرح  های  امور خارجه کشورمان هم  وزیر 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور، یادآور 
سرفصل  سه  جاری  سال  برای  کشور  دو  که  شد 
مهم همکاری، شامل هفدهمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی، پانزدهمین کمیسیون مشترک کنسولی و 
مرزی و برگزاری کمیته مشترک رایزنی های سیاسی 
بین دو وزارت امور خارجه در دستور کار قرار دارد که 

نیازمند توجه دو طرف است.
آیین استقبال رئیسی از بردی اف

اما بردی اف ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه روز گذشته 
در  رسمی  طور  به  رئیسی«  ابراهیم  سید  از سوی  
مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد مورد استقبال 
قرار گرفت و طی آن برخی از وزرای ایران و ترکمنستان 

حضور داشتند.
پس از آن دیدار دو جانبه بین آیت الله رئیسی و 
بردی اف و چند جانبه بین وزاری ایران و ترکمنستان 

در مجموعه سعدآباد برگزار شد.
امضای ۹ سند همکاری ایران و ترکمنستان

مراسم امضای ۹ سند همکاری بین تهران و عشق 
دو  وزیران  بین  و  رؤسای جمهوری  در حضور  آباد 
کشور در ساعت ۱۰ و ۴۱ دقیقه امروز برگزار شد که 
این ۹ سند به امضا مقامات عالی رتبه مربوطه در 

حضور سران ایران و ترکمنستان رسید.
و  فنی   – علمی  اقتصادی،   – تجاری  »تفاهم 
فرهنگی بین استان خراسان شمالی و استان آخال 
تجاری  همکاری  تفاهم  »یادداشت  ترکمنستان«، 
استان  بین  فرهنگی  و  فنی   – علمی  اقتصادی،   –
»یادداشت  ترکمنستان«،  بالکان  استان  و  گلستان 
فنی   – علمی  اقتصادی،   – تجاری  همکاری  تفاهم 
و فرهنگی بین استان خراسان رضوی و استان مرو 
ترکمنستان«، »یادداشت تفاهم همکاری بین صدا 
دولتی  کمیته  و  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و 
مبادالت  »برنامه  ترکمنستان«،  تلویزیون  و  رادیو 

علمی فرهنگی، هنری و آموزشی بین دولت جمهوری 
»یادداشت  ترکمنستان«،  دولت  و  ایران  اسالمی 
سرمایه گذاری«،  مشترک  کارگروه  تشکیل  تفاهم 
»تفاهم نامه جامع توسعه همکاری های حمل و نقلی 
و ترانزیتی« و »یادداشت تفاهم همکاری در زمینه 
حفاظت محیط زیست« از اسنادی بود که به امضا 
مقامات عالی رتبه مربوطه در حضور سران ایران و 

ترکمنستان رسید.
دعوت رسمی از رییسی برای سفر به عشق آباد

پس از مراسم امضای سند، آیت الله »سید ابراهیم 
نشست  در  محمداف«  بردی   »سردار  و  رئیسی« 
مطبوعاتی مشترک حضور یافتند که مهمترین بحث 
این نشست درباره توسعه روابط بین تهران و عشق 
و  آب  تجاری،  اقتصادی،  زمینه های حوزه  در  آباد 
مساله  بازرگانی،  گسترش همکاری های  انرژی،   
فضای  در  هم  آن  افغانستان  همسایه  کشورهای 

شفاف و احترام متقابل میان دو کشور بود.
همتای  با  مشترک  نشست  در  جمهوری  رئیس 
ترکمنستانی خود روابط ایران با ترکمنستان را رابطه 
تمدنی،  برادری،  رابطه  بلکه  ندانست  همسایگی 
فرهنگی و خویشاوندی و بسیار عمیق دانست و در 
عین حال تاکید کرد که بدون تردید حضور رئیس 
و  برادر  کشوردوست،  عالی رتبه  هیات  و  جمهور 
برای  عطفی  نقطه  می تواند،  ترکمنستان  همسایه 
دو  مذاکرات  که  شود،  وی  کشور  دو  بین  روابط 
کشور را نشان دهنده اراده جدی تهران- عشق آباد 

تفاهم  اجرای  روابط  عنوان کرد، گفت:  بر توسعه 
ما  بودن  مصمم  مهمتر  همه  از  و  امروز  نامه های 
دهه  دو  به  مربوط  سندی  رساندن  امضا  به  برای 
است. ترکمنستان  با  رابطه  اهمیت  بیانگر   آینده 

خزر  دریای  کشورهای  با  همکاری  رئیسی  آیت الله 
جمهوری  خارجی  سیاست  های  اولویت  از  یکی  را 
اجالس  از  ما  افزود:  و  کرد  عنوان  ایران  اسالمی 
برگزار  ترکمنستان  میزبانی  با  است  قرار  که  آینده 
شود استقبال می کنیم و بدون تردید همکاری های 
دو کشور به همکاری منطقه ای و بین المللی منتهی 

خواهد شد.
رئیس جمهوری ترکمنستان در این نشست هم از 
رئیس جمهوری ایران به طور رسمی دعوت کرد تا در 
اجالس سران حاشیه خزر که به میزبانی عشق آباد 

برگزار می شود، حضور یابد.
بردی اف این را هم گفت که ایران و ترکمنستان 
خواهان این هستند تا افغانستان به دولتی شکوفا 
تبدیل شود و در مشارکت های مهم ملی و منطقه ای 

حضور داشته باشد.
نخستین دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان با رهبر 

انقالب
رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه ظهر 
همچنین با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار کردند.
اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
جمهوری  رئیس   محمداف  بردی  سردار  دیدار  در 

ترکمنستان و هیئت همراه، گسترش و تعمیق هر چه 
بیشتر روابط را کامالً به نفع هر دو کشور دانستند 
اسالمی ایران،  جمهوری  دولت  سیاست  گفتند:  و 
گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، 

سیاستی کامالً درست است.
ایشان با تأکید بر اینکه الزمه عبور از موانع منوط 
به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط 
و  ایران  میان  روابط دوستانه  البته  افزودند:  است، 
ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل 

دارد ولی باید بر موانع فائق آمد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: باید کمیسیون 
همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی 
فعال باشد و با پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام 
برسند. در این دیدار که رئیس  جمهوری نیز حضور 
رئیس جمهوردر  محمداف  بردی  سردار  داشت، 
حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل 
دولت  اولویت  گفت:  ترکمنستان  همچنین  و  کاال 
و  است  همسایگان  با  روابط  گسترش  ترکمنستان 
امروز  که  همکاری  اسناد  به  توجه  با  داریم  تالش 
امضاء شد، روابط خوب دو کشور را  اجرای طرح های 
بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس  جمهوری 
روابط دو  به سی اُمین سالگرد  اشاره  با  ترکمنستان 
کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود 
و همچنین ملت ترکمنستان از جنابعالی به دلیل 
و  ایران  روابط  تعمیق  از  همیشگی  حمایت های 

ترکمنستان قدردانی می کنم.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
به  باشد  تحریم ها  رفع  آماده  اگر طرف مقابل  اسالمی گفت که 
سرعت مذاکرات وین می تواند به نتیجه برسد اما در غیر این صورت 
نمی توان انتظار داشت که ایران آمادگی برای اعمال محدودیت در 
برنامه هسته ای اش داشته باشد و آنها هم متقابال تحریم ها را حفظ 

کنند؛ این خالف منافع ملت مان است.
گفت:  حکام  شورای  قطعنامه  تاثیر  درباره  عمویی  ابوالفضل 
با  ارتباط مستقیمی  با آژانس موضوع متنی است و  همکاری ما 

مذاکرات وین ندارد.
وی اضافه کرد: مذاکرات وین برای رفع تحریم ها و اجرای کامل 
اما از جهت دیگر  انجام می شود  برجام طبق توافق سال ۲۰۱۵ 
برای حفظ پایداری و رسیدن به توافق بعد از وین الزم بود مسائل 
باقی مانده بین ایران و آژانس مورد توجه قرار گیرد و این مسائل 
حل شود چون در غیر این صورت به پایداری توافق در وین ضربه 
می زند لذا در اسفندماه سال گذشته شاهد مذاکرات بین سازمان 
انرژی اتمی در تهران  انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی 
بودیم که توافقی صورت گرفت تا براساس یک نقشه راه ظرف 
ایران توضیحاتی  باقی مانده پرداخته شود و  سه ماه به مسائل 

ارائه کند.
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: براین اساس ایران یک مورد توضیحات کتبی و سه 
مورد گفت وگوی شفاهی انجام داد اما برداشت ما این است که 

آقای گروسی و به تبع آن دبیرخانه آژانس رویکرد سیاسی را انتخاب 
کرده است که مصداق آن سفر گروسی به پارلمان اروپا و بیان 
صحبت هایی بود که همکاری ها را زیر سوال برد. بعد از آن هم در 
گزارش ارائه شده به شورای حکام همکاری های ایران را زیر سوال برد 
و همه مذاکرات و گفت وگوها را نادیده گرفت؛ همین گزارش منجر 

به قطعنامه شورای حکام شد.
به گزارش ایسنا، عمویی با بیان این که ما منتقد رویکرد مدیرکل 
آژانس هستیم، اظهار کرد: آقای گروسی به سرزمین های اشغالی 
رژیم  مقامات  با  مستقیم  گفت وگوی  و  می کند  سفر  فلسطین 
صهیونیستی داشت؛ حال که رژیم صهیونیستی عضو ان پی تی 
درباره  ابهاماتش  رفع  برای  آژانس  با  خاصی  همکاری  و  نیست 
تسلیحات هسته ای انجام نمی دهد. مجموع شرایط باعث شد تا 
جمهوری اسالمی ایران تصمیم بگیرد که دوربین های فراپادمانی و 
فلومترها و سنجش اولم )OLEM( را متوقف کند که این پاسخی 
به قدرناشناسی دبیرخانه آژانس و همکاری و حسن نیت ایران بود؛ 
رویکرد آینده ما هم نسبت به اقدامات طرف مقابل طراحی می شود.
در  قطعنامه  تاثیر  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مذاکرات وین گفت: اگر طرف مقابل برای رفع تحریم ها آماده باشد، 
مذاکرات وین به سرعت می تواند به نتیجه برسد اما اگر بخواهد 
رویکرد یک گام به بیش و یک گام به عقب را در پیش بگیرد نمی توان 
انتظار داشت ایران آماده محدودیت در برنامه هسته ای اش باشد و 
آنها متقابال تحریم ها را حفظ کنند که این خالف ملت ایران است. 

آنها می گویند سیاست فشار حداکثری شکست خورده اما اجزای آن 
یعنی تحریم را حفظ می کنند.

وی تاکید کرد که مذاکرات علی رغم سرعت کندی که دارد از مسیر 
ارائه »نان پی پر« توسط رابط مان یعنی کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و معاونش به صورت غیرمستقیم در جریان است و 

هنوز توقف آن را شاهد نیستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با این توضیح که مذاکرات یک موضوع سیاسی برای رفع 
است  آژانس  و  ایران  همکاری های  موضوع  قطعنامه  و  تحریم ها 
مجددا گفت: این موضوع مستقیم به هم ربطی ندارد اما یکجا ارتباط 
پیدا می کند ما فکر می کنیم اگر بخواهیم در وین به توافق برسیم 
باید آن توافق پایدار باشد هرچیزی که بخواهد پایداری توافق را زیر 
سوال ببرد و بعدا باعث ایجاد بهانه های جدید شود، باید پیش از 

انجام توافق رفع شود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که ممکن است پایداری توافق را 
زیر سوال ببرد، موضوعات باقی مانده همکاری ایران و آژانس است 
به همین دلیل از سه ماه پیش ما تالش کردیم این موارد سریع تر 
حل شود اما با رویکرد سیاسی مدیرکل آژانس مسیر حل موضوعات 
جلو نرفته و ابهامات برای طرف مقابل باقی مانده است حسن نیت 
ما در ارائه گزارش و برگزاری جلسات حضوری به نتیجه نرسیده 
که در نهایت منجر به اقدام ما در کاهش نظارت های فراپادمانی 

شده است.

» ابتکار« از سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به ایران گزارش می دهد

ریل  گذاری همکاری های 20 ساله
گروه بین الملل - سردار بردی  محمداف  روز سه شنبه و در صدر هیئتی عالی رتبه برای نخستین بار در مقام ریاست جمهوری ترکمنستان به تهران سفر 
کرده است. او فرزند قربان قلی بردی محمد اف رئیس جمهوری سابق ترکمنستان است و پیش از این در ۱۹ دی ۱۴۰۰ به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور 
وقت این کشور به ایران آمده بود و روز گذشته با برگزاری نشست های مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور، چند سند همکاری و تفاهمنامه امضا شد.

مذاکرات وین چگونه به نتیجه می رسد؟عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تشریح کرد

رئیسی گفت: 

اجرای تفاهم 

نامه های امروز 

و از همه مهمتر 

مصمم بودن 

ما برای به 

امضا رساندن 

سندی مربوط 

به دو دهه 

آینده بیانگر 

اهمیت رابطه 

با ترکمنستان 

است

بر اساس طرح جدید بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، قرار است اولین 
هواپیمای حامل پناهجویان از ملیت های مختلف روز سه شنبه از انگلیس عازم 
رواندا شود. اجرای این طرح در توافقی بین لندن و رواندا و در سایه اعتراضات 

نهادها و سازمان های حقوق بشری صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری بی بی سی بین المللی ، انگلیس به رواندا ۱۲۰ 
میلیون پوند )۱۴۴ میلیون دالر( به عنوان بخشی از بودجه صندوقی به نام 
“صندوق تحول اقتصادی و ادغام” داده است، ضمن اینکه هزینه های عملیاتی 

را جداگانه پرداخت می کند.
جانسون با دفاع از این طرح، که با چالش های قانونی مواجه بود و باعث 
اعتراض سازمان های بین المللی کمک به پناهندگان شد، گفت که این طرح به 
عنوان یک عامل بازدارنده برابر قاچاقچیانی خواهد بود که پول می  گیرند تا با 

قایق های کوچک پناهجویان غیرقانونی را از کانال مانش عبور دهند.
طرح پناهندگی رواندا چیست؟

بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور، رواندا متعهد به پذیرش پناهجویان 
از انگلیس است. این یک برنامه پنج ساله است که هر دو طرف امکان تمدیدش 
را دارند.طبق این موافقت نامه، دولت انگلیس می تواند همه کسانی را که از اول 
ژانویه یعنی از آغاز سال میالدی جاری به طور غیرقانونی وارد کشورش شده اند، 

راهی رواندا کند.
دولت رواندا تعهد کرده درخواست هر پناهجو را از طریق سیستم پناهندگی 
داخلی رواندا بررسی خواهد کرد و برای افرادی که به عنوان پناهنده شناخته 

شده اند یا نیاز به حمایت دارند، ترتیبی اسکانشان را در این کشور خواهد داد.
دولت انگلیس ادعا دارد که طرح جدید “یک سیستم جدید پناهندگی عادالنه 
و انسانی را دنبال می کند و از مهاجرت های غیرقانونی جلوگیری می کند و 
مسیرهایی امن و قانونی برای افراد موجه ایجاد می کند. “ در ادامه این بیانیه 

آمده است که این  طرح بهترین راه برای مقابله با »اقدام دسته جمعی مهاجران 
پناهندگی  انسان که سیستم  قاچاقچیان  توسط  غیرقانونی سازماندهی شده 

بین المللی موجود را تحت تأثیر قرار می دهد« است.
جانسون در زمان اعالم این طرح گفت: »این یک نکته قابل توجه است که 
از هر ۱۰ نفری که در سال گذشته با قایق  وارد انگلیس شده بودند، هفت نفر 
مردان زیر ۴۰ سالی بودند که به قاچاقچیان پول پرداخت می کردند تا زنان و 

کودکان پناهنده را بیرون بیندازند.
قاچاقچیان شرور تنها کارشان بیرون انداختن کودکان و زنان یا خفه کردن 
پناهندگان غیرقانونی در ماشین های یخچال دار است. «بر اساس این تفاهم 
نامه، افرادی که به عنوان پناهنده قانونی و نیازمند کمک و حمایت تایید نشوند 
یا به عدم نیاز به حمایت یا تغییر دیگری برای ماندن در رواندا هستند، دولت 
رواندا »چنین افرادی را به کشوری منتقل می کند که در آن اجازه قانونی برای 

اقامت داشته باشند.«
به نظر می رسد که هدف این طرح بیشتر مردان جوان مجرد است که “به 
قایق های  از  استفاده  مانند  غیرضروری”  یا  خطرناک،  غیرقانونی،  روش های 

کوچک یا قایم شدن در کامیون ها خود را به بریتانیا می رسانند.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است کسانی که از اول ژانویه 
سال جاری به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند، بدون محدودیت در شمار 

آنها، مشمول این طرح خواهند شد.
به این ترتیب، رواندا مسئولیت کسانی که به آنجا فرستاده می شوند را برعهده 
می گیرد. گفته می شود که مهاجران “مطابق قوانین رواندا مشمول حمایت کامل 

خواهند بود”، از جمله به شغل و خدمات دسترسی برابر خواهند داشت.
آیا این طرح قانونی است

الیحه ای تحت عنوان “الیحه ملیت و مرزها” است که به دولت اختیاراتی 
می دهد و فرستادن پناهندگان به خارج از کشور برای رسیدگی به درخواست 
پناهندگی شان را برای بریتانیا آسان تر می کند. اما کشور مقصد باید “امن” باشد، 
و بریتانیا امضاکننده دو معاهده بین المللی مهم و کلیدی برای تضمین حقوق 

پناهندگان است.
اولین معاهده، کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است؛ این کنوانسیون 
از مردم دربرابر فرستاده شدن به کشوری که در آن با تهدید جدی مرگ یا نبود 

آزادی روبرو هستند، محافظت می کند.
دومین معاهده، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است؛ این کنوانسیون می گوید 
که هیچکس نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یا تنبیه و 

مجازات قرار گیرد.
بنابراین اگر خطر بدرفتاری با فردی در رواندا وجود داشته باشد، نمی توان آنها 

را به آنجا فرستاد.
جانسون رواندا را یکی از امن ترین کشورهای جهان توصیف کرد؛ این در حالی 
است که سال گذشته بریتانیا از “محدودیت های مداوم برای حقوق مدنی و 

سیاسی و آزادی رسانه ها” در رواندا ابراز نگرانی کرده بود.
گروه های حقوق بشر هم از رواندا به دلیل رفتارش با منتقدان دولت انتقاد 
کرده اند؛ آنها به بدرفتاری در بازداشت، و اتهامات مربوط به ناپدید شدن و 

مرگ های مشکوک در این کشور اشاره می کنند.

واندا فرستاده می شوند؟ چرا پناهجویان در انگلیس به ر
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 سبک
این حس صبحگاهی که دارید اولین نشانه ابتال به کبد چرب استزندگی

بیماری های کبدی اغلب با نوشیدن بیش از حد الکل 
مرتبط هستند. اما بیشتر موارد، ازجمله کبد چرب، 
در واقع از چیز دیگری نشأت می گیرند. در اینجا 
فهرستی از عالئم وجود دارد که باید مراقبشان 

باشید.
به دلیل  بیماری کبد  از موارد،  در برخی 
این  در  که  می افتد  اتفاق  چربی  تجمع 
 )NAFLD( حالت به آن کبد چرب غیرالکلی
وسیعی  طیف  بر  کلی  اصطالحی  می گویند؛ 
مقدار  که  افرادی  بر  که  کبدی  های  بیماری  از 
کمی الکل مصرف می کنند و آنهایی که اصال الکل 

نمی نوشند تاثیر می گذارد.
عالئم کبد چرب می تواند مشخص و یا غیر قابل تشخیص باشد. احساسی که صبح 

بعد از بیدار شدن از خواب دارید می تواند نشانگر ابتال به کبد چرب غیرالکلی باشد.
مرکز بهداشت ملی انگلیس خستگی را به عنوان یکی از عالئم کبد چرب برمی شمرد؛ 

خستگی شدیدی که با خواب و استراحت برطرف نمی شود.
همه ما گاهی اوقات در طول روز احساس خستگی را تجربه می کنیم. اما آنچه 
می تواند نشانه یک مشکل جدی باشد، زمانی است که خسته از خواب بیدار می شوید 
و با وجود خواب کامل شبانه، احساس می کنید به اندازه یک چشم بر هم زدن هم 

نخوابیده اید.
سایر عالئم هشداردهنده کبد چرب غیرالکلی عبارتند از:

درد یا ناراحتی در سمت راست باالی شکم
تورم شکم

بزرگ شدن عروق خونی در زیر سطح پوست
بزرگ شدن طحال

قرمز شدن کف دست
زردی یا یرقان

کاهش وزن بی دلیل
با اینکه این موارد به عنوان عالئم ابتال به کبد چرب غیرالکلی شناخته می شوند، اما 
می توانند نشانه بیماری های دیگری نیز باشند. پزشکان توصیه می کنند اگر بیماری 

کبدی دارید و هر یک از این عالئم را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید.
پزشک متخصص در صورت مشکوک بودن به کبد چرب غیرالکلی ممکن است 
برایتان آزمایش خون یا سونوگرافی بنویسد و شاید برای تایید تشخیص خود، نمونه 
 برداری انجام دهد. بیماران با این عالئم اغلب تحت سی تی اسکن یا ام آر آی نیز قرار 

می گیرند.
نکات مهم برای مراقبت از کبد

وزن خود را در حالت سالم حفظ کنید
رژیم غذایی متعادلی داشته باشید

به طور منظم ورزش کنید
از سموم دوری کنید

رابطه جنسی ایمن داشته باشید
روش هایی برای بهبود عملکرد کبد

اولین کاری که باید برای بهبود عملکرد کبد انجام دهید عادت دادن خود به سبک 
زندگی سالم و برنامه غذایی سالم است. این برنامه الزاما به این معنی نیست که شما 
باید رژیم های سخت و عذاب آور بگیرید. بلکه فقط کافیست قوانینی که در ادامه ذکر 

می کنیم را دنبال کنید:
مصرف فروکتوز را به ۲۰ گرم در روز کاهش دهید.

مصرف روغن های گیاهی که باعث تحریک التهاب می شود را ترک کنید.
از نوشیدن مایعات گازدار و سودا پرهیز کنید.

رژیم شما باید شامل غذاهای گیاهی و حیوانی بیشتری باشد که بسیاری از آمینو 
اسیدهای الزم را در خود دارند.

به مقدار بیشتری سبزیجات سبز برگ مصرف کنید.
مصرف نوشیدنی های الکلی را کاهش دهید یا به طور کامل ترک کنید.

فراموش نکنید این مواد غذایی عالی که حاوی سولفور هستند را مصرف کنید: تخم 
مرغ، سیر و پیاز.
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»اپ«تکار
مشخصات فنی شیائومی 12 الترا بار 

دیگر لو رفت

از دوربین  پرمیوم شیائومی  پرچمدار  گوشی 
اصلی 5۰ مگاپیکسلی و نمایشگر LTPO بهره 

خواهد برد.
همانطور که می دانیم، شیائومی 1۲ الترا اولین 
گوشی شیائومی خواهد بود که دوربین های آن با 
همکاری برند الیکا توسعه داده خواهد شد. به 
عالوه، این گوشی احتماال در ماه ژوئیه میالدی 
رونمایی  مرداد  تا  تیر  زمانی  بازه  با  مصادف 
خواهد شد. در این راستا، امروز گزارشی از طرف 
افشاگری برجسته به نام Yogesh Brar منتشر 
شده است که حاوی لیست کامل مشخصات 

فنی شیائومی 1۲ الترا است.
تایید  با  افشاگر  این  گزارش،  این  براساس 
الترا   1۲ شیائومی  می کند  ادعا  قبلی  شایعات 
لرزشگیر  با  مگاپیکسلی   5۰ اصلی  دوربین  از 
و  مگاپیکسلی   48 عریض  فوق  لنز  اپتیکال، 
سنسور تله فوتو 48 مگاپیکسلی با زوم 5 برابری 
بهره می برد. البته در گزارش این افشاگر اشاره ای 
به سنسور 3D ToF شده است که برای اولین بار 
مطرح شده است. به طور کلی، می توان انتظار 
داشت که دوربین های شیائومی 1۲ الترا مشابه 

گوشی نسل قبلی می 11 الترا باشد.
نمایشگر  الترا   1۲ شیائومی  جلویی  پنل  در 
امولد 6.7 اینچی با رزولوشن تصویر فول اچ دی 
پالس و نرخ نوسازی 1۲۰ هرتزی قرار دارد که 
از فناوری LTPO برخوردار است. به عالوه، این 
نمایشگر به احتمال زیاد میزبان دوربین سلفی 
است  ذکر  بود. شایان  مگاپیکسلی خواهد   ۲۰
مشابه  پرچمدار  گوشی  این  نمایشگر  جزئیات 

گوشی شیائومی 1۲ پرو است.
سخت افزار  می رفت،  انتظار  که  همانطور 
پالس   8 اسنپدراگون  تراشه  الترا   1۲ شیائومی 
نسل یک است که همراه با حافظه رم 8 و 1۲ 
گیگابایتی LPDDR5 و حافظه داخلی ۲56 و 
51۲ گیگابایتی UFS 3.1 به پردازش اطالعات 
نرم افزار، شیائومی  پرداخت. در بخش  خواهد 
 MIUI 1۲ الترا از اندروید 1۲ بر پایه رابط کاربری
13 بهره خواهد برد. شایان ذکر است در گزارش 
ثانویه  نمایشگر  به  اشاره ای   Yogesh Brar

شیائومی 1۲ الترا نشده است در حالی که برخی 
پنل  ثانویه در  نمایشگر  این  از شایعات وجود 

گوشی پرمیوم شیائومی را تایید کرده اند.
درنهایت باید اشاره کرد که منبع تغذیه این 
مجمومه باتری 48۰۰ میلی امپر ساعتی با شارژ 
67 واتی با سیم و 5۰ واتی بی سیم است. البته 
به نظر می رسد توان شارژ شیائومی 1۲ الترا که 
در این گزارش به آن اشاره شده است چندان نیز 
دقیق نباشد چرا که شیائومی 1۲ پرو به شارژ 1۲۰ 
واتی مجهز است و خیلی بعید به نظر می رسد 
که نسخه الترا سری از توان شارژ ضعیف تری 

بهره ببرد.
یک  یا شائومی  است شیائومی  ذکر  به  الزم 
محصوالت  تولید  و  طراحی  چینی  شرکت 
الکترونیک، متعلق به بخش خصوصی است و 
مقر آن در پکن قرار دارد. این شرکت، یکی از 
بزرگ ترین شرکت ها در زمینه طراحی، توسعه و 
فروش تلفن های هوشمند، نرم افزار تلفن همراه 
و لوازم الکترونیکی مصرفی، لوازم خانگی و ابزار 
گوشی های  نخستین  انتشار  ابتدای  از  است. 
سهم  شیائومی   ،۲۰11 اوت  ماه  در  هوشمند 
بازار را در چین به دست آورد و آن را  از  بزرگی 
به دامنه گسترده تری از لوازم الکترونیکی مصرفی 
از سامسونگ،  این شرکت پس  داد.  گسترش 
دومین تولیدکنندهٔ بزرگ تلفن های هوشمند در 
جهان است که رابط کاربری بیشتر آن ها می یوآی 

است.

ماشین 
بازی
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سیتروئن DS یکی از زیباترین خودروهای تاریخ محسوب می شود 
و اگرچه در حالت استاندارد محصولی کالسیک و جذاب به شمار 
می رود اما وقتی شرکت چاپرون به عنوان یک کوچ بیلدر دست روی 
تبدیل خواهد  فوق العاده کمیاب و خاص  به خودرویی  بگذارد  آن 

 ۲1 DS شد. یکی از این خودروها را در تصاویر می بینید که سیتروئن
مجستی نام دارد و کال به تعداد ۲7 دستگاه تولید شده است. این 

خودرو توسط حراجی بونهامس به فروش می رسد.
مجستی توسط هنری چاپرون تولید شده، فردی که مسئول طراحی 

و تولید تریم پرچم دار DS پرستیژ نیز محسوب می شود. این خودرو 
در سال 1۹64 معرفی شد و تا سال 1۹6۹ به عنوان لوکس ترین و 
خاص ترین نسخه از این سدان فرانسوی در خط تولید باقی ماند. 
مدل ویژه ای که تماشا می کنید در سال 1۹6۹ تولید شد. از بین ۲7 
دستگاه تولیدی تنها 3 دستگاه بر اساس نسخه فیس لیفت DS با 
آن چراغ های جلوی زیبا تولید شدند و این خودرو نیز جزو همان 
3 دستگاه است. بقیه ۲4 دستگاه تولیدی از چراغ های جلوی گرد 

استفاده می کنند.
آنچه باعث تمایز مجستی می شود نمای عقب بازطراحی شده است 
که با خط سقف زاویه دار باعث ایجاد شکل سنتی تر سه جعبه ای 
از  افزایش می دهد. جدای  را  و فضای سر سرنشینان عقب  شده 
طراحی متفاوت بخش پشتی و شیشه عقب بزرگ تر و تیغه های روی 
گلگیرهای عقب، این خودرو از تریم خاص بدنه نیز سود می برد. کروم 
زیادی در بخش پایینی بدنه دیده می شود و یک نوار کرومی شیک 
نیز در پروفایل بکار رفته تا نشان های مجستی را برجسته کند. به 
این موارد باید پوشش آلومینیومی چرخ ها را نیز افزود که با رنگ آبی 

میدنایت بدنه در تضاد هستند.
از جمله تجهیزات DS ۲1 مجستی می توان به سیستم تهویه مطبوع 
با ورودی های جلو و عقب، رادیو، ساعت روی داشبورد و پوشش 
سفارشی کابین اشاره کرد. صندلی ها و پانل درب ها با چرم بژ هاوانا 
پوشانده شده اند. پشم ویژه ای نیز روی داشبورد و کف پوش ها دیده 
می شود. این خودروی خاص در سال ۲۰۰۹ بازسازی شد اما حاال 
انتظار  است.  تمام عیار  بازگشتی  برای  ریزه کاری ها  برخی  نیازمند 
می رود خودروی موردبحث با قیمتی حدود 51 تا 1۰۲ هزار دالر به 
فروش برسد. جدای از قیمت، خریدار جدید باید هزینه های دیگری 
را نیز برای خرید نهایی و تعویض پالک متعلق به کشور بلژیک انجام 
 DS دهد. آیا شما مجستی را به نسخه استاندارد اما همیشه زیبای

ترجیح می دهید؟

را  زهره  سیاره  جو  در  گوگرد  عجیب  رفتار  می گویند،  محققان 
نمی توان به حیات فرازمینی ربط داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، این باور قدیمی مبنی بر 
اینکه ممکن است حیات فرازمینی در ابرهای موجود در سیاره زهره 
وجود داشته باشد، توسط یک مطالعه جدید رد شده است. این 
مطالعه ادعا می کند رفتار غیر عادی گوگرد در جو زهره را نمی توان 

به صورت شکلی از حیات فرازمینی توضیح داد.
انتظار می رود وجود هر گونه شکل از حیات که به صورت کافی 
در جایی وجود دارد، رد پای شیمیایی خود را در جو آن سیاره به جا 
بگذارد، زیرا هر موجودی، چیزی را به عنوان غذا مصرف می کند و 

زباله بر جا می گذارد.
اما دانشمندان دانشگاه “کمبریج” پس از استفاده از ترکیبی از 
بیوشیمی و شیمیِ اتمسفر برای آزمایش فرضیه “وجود حیات در 

ابرهای زهره”، هیچ شواهدی در این مورد پیدا نکردند.
ستاره شناسان چند دهه است که حدس می زدند وجود گوگرد در 
ابرهای دومین سیاره نزدیک به خورشید ممکن است بتواند نشان 

دهنده حیات باشد و به عنوان یک منبع غذایی بالقوه عمل کند.
نمی تواند  فرازمینی  حیات  که  می گویند  محققان  حال،  این  با 

توضیحی برای وجود گوگرد در جو زهره باشد.
نجوم  مؤسسه  از  مطالعه  این  اصلی  نویسنده  جردن”  “شان 
کمبریج می گوید: ما می خواستیم حیات، یک توضیح بالقوه باشد، 

اما وقتی مدل ها را اجرا کردیم، توضیح مناسبی به نظر نمی رسید.

مدل های محققان ویژگی خاصی از جو متراکم را که مربوط به 
فراوانی گوگرد دی اکسید)SO۲( بود، در بر می گرفت.

طبیعی  جرم  درخشان ترین  که  زهره  در  می گویند،  دانشمندان 
در آسمان شب زمین پس از ماه است، سطوح باالیی از SO۲ در 
پایین ابرها وجود دارد، اما به  نحوی در ارتفاعات باالتر از جو مکیده 

می شود.
از  جو  در  موجود  اکسید  دی  کربن  اغلب  زمین،  سیاره  روی 

انتشارات آتشفشانی ناشی می شود.
محققان می گویند، حتی اگر زهره عاری از حیات باشد، نتایج این 
مطالعه می تواند برای مطالعه جو سیارات مشابه در سراسر کهکشان 

و کشف نهایی حیات در خارج از منظومه شمسی مفید باشد.
آزمایشگاه  و  زمین  علوم  دپارتمان  از  ریمر”  “پل  دکتر 
کاوندیش)Cavendish( کمبریج و همچنین یکی از نویسندگان این 
مطالعه می گوید: ما در دو سال گذشته تالش کرده ایم تا شیمیِ 
دهیم.  توضیح  می بینیم،  زهره  ابرهای  در  که  را  گوگردی  عجیب 
مشاهده شیمی عجیب و غریب بسیار خوب است، بنابراین ما در 
آنچه  برای  توضیح حیات  برای  راهی  آیا  که  بوده ایم  حال مطالعه 

می بینیم وجود دارد یا خیر.
وی افزود: حتی اگر زهره مرده باشد، این امکان وجود دارد که 
سیارات شبیه به زهره در منظومه های دیگر میزبان حیات باشند 
و ما می توانیم آنچه را که در این مورد آموخته ایم، در سامانه های 

فراخورشیدی به کار ببریم. این تازه شروع کار است.

وئن DS 2۱ َمِجستی ۱۹۶۹، یک سدان فوق العاده کمیاب و لوکس سیتر

هیچ اثری از حیات در “زهره” نیست!

ویترین

توضیحات حسین پاینده درباره یک 

اشتباه در معرفی کتاب

هفته گذشته کتابی معرفی شد که منبع خبر 
یکی از خبرگزاری ها بود که ظاهرا نام نویسنده 
»جنگ  کتاب  بود.  خورده  اشتباه  به  کتاب 
پرمالت« نوشته فاطمه تقی زاده شامل خاطرات 
طنز حسین پاینده معروف به »حسین مالت« 
توسط  نوجوانان،  برای  دفاع مقدس  دوران  در 
انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر 
شد. که به اشتباه نویسنده این کتاب حسین 
پاینده استاد دانشگاه نقد ادبی عنوان شده بود. 
با اینکه خبر از روی خبرگزاری ایسنا وبا ذکر منبع 
کار شده بود روزنامه ابتکار مراتب عذرخواهی 

خود را از این نویسنده به عمل می آورد.
خصوص  این  در  پاینده  حسین  دکتر 
توضیحاتی را به روزنامه ابتکار ارائه کرد که عیناً 

منتشر می شود:
»با اهدای سالم و احترام. در روزنامه  ابتکار به 
تاریخ 18 خرداد 14۰1 خبری درج شده است که 
کتابی با عنوان »جنگ پرمالت« را به اینجانب 
حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه 
خبر  این  می کند.  منتسب  طباطبائی  عالمه 
نادرست در سایت ابتکار آنالین نیز منتشر شده 
است، در حالی که بنده چنین کتابی ندارم. خبر 
انتشار این کتاب را خبرگزاری ایسنا به تاریخ 17 
آن  متن  در  اما  بود،  کرده  منتشر  خرداد 14۰1 
خبرگزاری مشخص است که نویسنده  این کتاب 
درواقع،  است.  تقی زاده  فاطمه  نام  به  خانمی 
»حسین پاینده« نام شخصیتی تخیلی در این 
کتاب است که خاطرات خود از جنگ را در قالب 
طنز بیان می کند. روزنامه ی ابتکار در بازنشر خبر 
ایسنا، با افزودن بیوگرافی اینجانب و نام دانشگاه 
عالمه طباطبائی و عناوین برخی از کتاب های 
من، این کتاب را اشتباهاً به بنده منتسب کرده 
است. با توجه به این که کتاب »جنگ پرمالت« 
به اینجانب تعلق ندارد، خواهشمندم این توضیح 
و سایت  روزنامه   در  اطالع خوانندگان  برای  را 

ابتکار منتشر بفرمایید.
با سپاس، حسین پاینده«


