۷هزارایرانی مقیم خارج ازکشور؛ متقاضی فرزندخوانده
هربامداد در سراسر کشور
نرخ ها شکست

والدت حضرت امام موسی کاظم(ع) مبارك باد

ساالرعقیلی وگروهی  15نفره
فقط 150میلیون تومان!؟

۳

رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار رئیسجمهور ترکیه و هیئت همراه:

حمله نظامی به شمال سوریه
به ضررترکیه،سوریه و منطقه
و به نفع تروریستها خواهد بود

جوابیه میراث فرهنگی به خبر آفتاب یزد

2

2

چهارشنبه  29تیر1401

تیتر
نگاهکارشناسانبهافزودنامتیاز
تاهل و فرزند داشتن به آزمونهای استخدامی
در گفتگو با آفتاب یزد

پس شایسته ساالری
چه میشود؟!
محمدرضا نیک نژاد:
وضعیت تاهــل و فرزند تاثیر چندانی بر
فعالیت حرفهای افراد ندارد
علی بهشتی نیا:
مســئولین فکر میکنند که مشکالت
مختلــف را صرفا با دســتور میتوانند
حل و فصل کنند
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الگویموفق
پوتین و اردوغان در تهران

همکاریمنطقهای

قیمت در سراسر کشور  8000تومان

(روزنامه آفتاب اقتصادی همراه روزنامه در سراسر کشور)

سرمقاله

سواالتی از آقای پوتین
به بهانه حضور در تهران

چرا رسانههای جناح راست
به موضوع تخلف فرزند نماینده مجلس انقالبی ورود نکردند؟

حمیدرضا شکوهی

سکوتکامل
درمورد فرزند میرسلیم

کارشناس انرژی

اگر این اتفاق برای محمدجواد ظریف رخ میداد این رسانه ها باز هم سکوت میکردند؟
صفحه 8

صفحه 2

علیرضا شریفی یزدی:
ابتداییترین حقوق هر انسانی داشتن یک
شغل ،متناسب با تخصص و تحصیالت او و
به تبع آن تشکیل خانواده است

۳
یادداشتها

راز و رمز
نویسندگی

1

جهانگیر ایزدپناه

نرخمهاجرت
چگونه وارونه میشود؟

مهدی مالمیر

1

محمدعلی طیبی سورکی

4

نیاز جامعه به پزشک
و مسئولیت دولت درقبال آن

آفتاب یزد در گفت و گو با بصیری ،استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان تحوالت منطقه
با محور حضور بایدن و پوتین در تهران و ریاض را بررسی میکند

«برجام آمریکایی» ندارد!
ایران نیازی به
ِ

صفحه 7

یادداشت1-

راز و رمز
نویسندگی
جهانگیر ایزدپناه

موفقیــت در هر امری نیاز به عالقــه ،ذوق ،تالش،
ممارســت ،آموختن و ...دارد .نمیتوان منکر نقش
استعداد شد .داشــتن قریحه و استعداد ذاتی برای
نویسندگی الزم است اما به تنهایی کافی نیست و
شکوفاییاش به خودی خود صورت نمیگیرد .برای
به بار نشستن استعداد سعی و تالش الزم است .این
قریحه ذاتی باید آموزش ببیند ،در میان جامعه زیست
کنــد ،بیاموزد و مطالعه کند ،با زبان و راز و رمزها و
تمثیالت و تشبیهات آن و آثار بزرگان آشنایی یابد.
از علم روانکاوی و روانشناسی و ...بهره گیرد ،تحقیق
کند و تجربه بیندوزد .نویســندگی الزامهای خاص
خود را دارد .باید با فرهنگ و آداب و رسوم و خلق و
خوی و تاریخ و ضرب المثل و باورهای یک جامعه و
سرگذشت آنها بخوبی آشنا بود .نخوانده مال نتوان
شد ،تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف .تمرین
نوشــتن الزم است .می بایست نوشت و نوشت و از
اصالح و حذف ابایی نداشت و پارهای از نوشتهها را
دور ریخت .کلیشهای عمل نکرد .باجامعه وآنچه زیر
پوســته آن میگذرد آشنا بود تا بتوان در دل واژه ها
و جمــالت زیبا مفاهیم و معانی زیبا آفرید .توانایی
توصیف شخصیتها وشــخصیتپردازی و صحنه
آراییها را داشت.
برقراری ارتباط ذهن و روح با موضوع و دل دادن و
گوش سپردن و صحبت کردن با کسان یا اقشاری
که با موضوع نوشــته مرتبطانــد و یا همانندی با
شــخصیتها دارند ،الزم است .هر قشری از جامعه
زبــان گفتاری و فرهنگ و رفتار خاص خود را دارد؛
نوشتن در مورد هر قشری نیاز به ارتباط و درآمیزی
و رفتن به میان آن قشــر را دارد .در جامعه یگانگی

یادداشت2-
گفتار نداریم .اقشــار و فرهنگها مختلف شــیوه
گفتاری متفاوت دارند .تا روح و قلبات با موضوعی
درگیر نشود نمیتوان زیبا و موثر و دل پسند نوشت.
باید از دل برآید تا بر دل نشــیند .نوشتن ویا شعر
فرمایشی نوعی رفع تکلیف شغلی و مصلحتی است
که در هنر جایی ندارد .نه چنگی به دل میزند ونه
ماندگار است.
اندیشــه و تفکر بنیان نوشتن و نویسندگی است؛
آرمان و دغدغه مندی برای نویســنده الزم است تا
دل بــه دریا زند و زندگی و آالم وشــادیها وغمها
وخواستههای مردم را توصیف کند چنان توصیفی
که به دل نشیند و مردم را با خود همراه سازد .مهارت
صرف در نوشــتن و هنر برای هنر چندان معنایی
نمییابد زیرا هنر بر پایه اندیشه و اندیشمندی است.
نوشــتن و نویسندگی صرفا جملهسازی زیبا و واژه
آرایی شیوا و عبارتپردازی و سلمبه و قلمبه گویی
صرف نیســت .محتوا مهم است .محتوا هم بر پایه
اندیشه و اندیشه ورزی روشمند و معنا آفرینی و بیان
خواستهها و شادیها و غمهای مردم شکل میگیرد.
نویسندگی یک هنر اســت .هنر بیان اندیشههای
متعالی وهدفمند در قالب واژه ها و جملههای شیوا
و زیباست .اندیشه متعالی هم نیازمند استقالل فکری
و نظری و آگاهی اســت .بیان اندیشه هم نیازمند
محیط و جامعه آزاد و دموکراتیک است که تبادل
اندیشه و عقاید صورت گیرد .هم تاثیرگذاشت هم
از عقاید گوناگون تاثیرپذیرفت و تجربه و فرهیختگی
الزم را کســب کرد و آنگاه اندیشه را در قالب واژهها
و جملههای شیوا در اثری فاخر ،تاثیر گذار و آگاهی
بخش به قلم آورد.
درک ُکنه آنچه در جامعــه و جهان میگذرد الزم
است .در غیر این صورت تکرار طوطیوار شنیدهها
و گفتههای هضم نشده در روح و روان است که نه
به دل مینشــیند و نه به فرهنگ و پویایی جامعه
کمکی میکند بلکه خودنمایی خواهد بود در بازار

بنجل فروشی و سطحی نگری که جامعه را به سوی
سلیقه سطحی پسند و پوچ گرایی و پوچ پسندی
سوق میدهد.
با همه این اوصاف هرآنکس که اندیشه خوبی دارد
ممکن است نتواند با ادبیاتی شیوا و زیبا و هنرمندانه
اندیشــه مترقی انسان ساز خود را به قلم آورد و در
انتقال اندیشه زیبایش ناتوان باشد .بهترین حالت در
نویسندگی آن است که بر اسبی زیبا و رهرو سوارکار
ماهری برنشسته و هماهنگی و توانایی بین راکب و
مرکوب برقرار باشد یعنی اندیشه عمیق را بتوان با
ادبیاتی شیوا و گیرا وماندگا ر بیان نمود.
نویســنده باید بتواند از نگاه و زبان شخصیتهای
مختلــف با زاویههــای مختلف به مســائل بنگرد
و بــه قلــم آورد یعنی از توان الزم بــرای رفتن در
قالب شــخصیتهای مختلف برخوردار باشــد .دید
جامعهشناسی و زیبا شناختی الزم است که ارتباط
بین موضوعها و حوادث را دریابد .از بین کلیاتِ کالف
سر در گم گونه مسائل خرد و کالن و آشکار ونهان،
رشتههای مهم حوادث و عالیق و سالیق را دریابد و
با ذهنی پویا و خالقیت هنری و قوه تخیل و پردازش
بدیع و زیبا تفکر نو و اندیشه بدیع و دورانساز خود
را بیان دارد و همچون قابلهای قابل وماهر نوشــته
یا اثــر خود را بــا پرداخت هنــری و واژه آراییها
وجملهپردازیهای شیوا و رسا به جامعه ارائه دهد.
آنچه که جوامع به خصوص جوامع اســتبداد زده و
نا آگاه را آزار میدهد و به بیراهه و ســطحی نگری
میکشــاند همان قلمها و بیانهای توانا و سحار و
مهیج اما خالی از محتوا و عاری از اندیشــه عمیق
است که به مثال شعبده بازهای فریبنده انسانها را
به دنبال خود میکشاند بدون آنکه پشت لفاظیها و
بیان سحرانگیز ومهیجشان اندیشهای سازنده وجود
داشته باشد .این جادوگری و سحاری با قلم و بیان
بیشتر با کمک سوء استفاده از باورهای دیرینه مردم
و عدم دانش و آگاهیشان صورت میگیرد.

مزایده فروش اراضی واقع در منطقه  22تهران

رجوع شود به صفحه 3
بانک سپه – اداره کل امالک

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

مهدی مالمیر

روزنامه نگار

اینکه نرخ مهاجرت در کشــور مــا در طول این
سالها همواره پلههای ســعود را درنوردیده خبر
تازهای نیســت .نیازی هم به رجوع به آمار و ارقام
فالن مرکز و بهمان موسســه آمارسنجی نیست.
نگاهی به دور واطرافمان نشان میدهد که برای
بسیاری از جوانان ما دغدغه مهاجرت یک دغدغه
جدی شده است .برخی جوانان امروز تنها در مقصد
مهاجرت با یکدیگر تفاوت دیدگاه دارند وگرنه در
اصل مهاجرت چندان تردیدی به دل راه نمیدهند.
میشود با اطمینان بر این نکته انگشت تاکید فشرد
که کشور ما سوگمندانه در باالی پلکان صادرات
نیروی انسانی به تمام دنیا ایستاده است .تا یکی دو
دهه پیش مهاجرت بیشتر مربوط به نخبگان علمی
تب مهاجرت چنان
و اقتصادی میشــد اما امروز ِ
باال گرفته که شــهروندان عادی را هم بینصیب
نگذاشته اســت .این که چرا نرخ مهاجرت هر روز
در کشــور ما باال میرود ،جواب تک سببی ندارد
اما میشود یکی از دالیل آن را نا امیدی شهروندان
در جای گرفتن در ادارهی کشور دانست .بسیاری
از جوانان نا امید شدهاند از این که در آینده نقشی
در اداره کشورشان داشته باشند! وقتی نقشی را که
متناسب با تحصیالت و تواناییهایشان در کشور
به عهده نمیگیرند ،ناگزیر به کفش و کاله کردن
میشــوند و به ســودای زندگی فعاالنهتر در برابر
سفارت کشورهای دیگر صف میکشند .شماتت
کردن این خیل بزرگ جوانان امری بیهوده و بیثمر
است .نرخ مهاجرت با سرکوفت زدن به جوانان و
مهاجرتکنندگان پایین نمیآید چه اگر فایدهای
بر این کار مترتب بود ،تا به حال باید دگرگونیای

نوبت دوم

به شماره 2133/1401/6

شناسه آگهی1351808:
م.الف1575:

نرخ مهاجرت
چگونه وارونه میشود؟

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامی ای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213۵۵3193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

در نرخ مهاجرت پدید میآمد که متاســفانه هیچ
گونه تغییری به چشم نمیآید .کار مهاجرت و روند
آن نیز به هیچ رو کار آســانی نیست و هزار سد و
مانع در برابر مهاجرکنندگان وجود دارد .از مدرک
زبان بگیرید تا فراهــمآوری پول و به تن مالیدن
دور افتادن از خان ومــان و پدر و مادر و ...اما چرا
با همه اینها میزان مهاجرت به کشــورهای دیگر
هر دم فزونی میگیرد و خیال کم شــدن ندارد؟
نخستین پاسخی که به ذهن میآید ،همان ناروشن
بودن آینده و نا امید شــدن در اداره کشور است.
تا زمانی که حلقه مدیران جامعه تنگ باشد ،تا زمانی
که مسئولین چند کاره بر صندلی قدرت نشسته
باشند و اکراه داشته باشند که مدیریت جامعه را
به جوانان بســپارند؛ میزان مهاجرت در کشور ما
همچنان باال خواهد بود .هیچ دولتی در این چند
ســال اخیر به جوانان که قشر بزرگ مهاجران را
تشکیل میدهند این احساس را در آنها نیرومند
نکرده است که آنها برای کشور سرمایه به حساب
میآیند و بهعنوان مشکل از آنها یاد نکند .قشری
که بهجای آنکه ســکاندار مدیریت جامعه باشد،
بیشــتر بهعنوان قشری پُر مشــکل از آنها یاد
میکنند که باید هر دولتی فکری به حال مسئله
ازدواج و شغل و مسکن آنها بیندیشد .در حالی
که باید این نگاه و روند دگرگون شود .جوانها خود
بهتر از هرکس میتوانند به مشکالتشان رسیدگی
کنند به شرط آنکه مسئولیت تصمیمگیری در باب
مشکالتشان را داشته باشند .وقتی گروه ثابتی از
مدیران برای جوانها تصمیمسازی میکنند و از
عهده گشودن گره مشکالتشان بر نمیآیند ،جای
گله گزاری نیست که جوان سرخورده و نا امید د ِر
هر سفارتخانهای را برای مهاجرت بکوبد .برای پایین
آمدن نرخ مهاجرت نیازمند این هستیم که دست از
شماتت برداریم و به شهروندان اطمینان دهیم که
در کشور خود جایی دارند ،همین!

نگرش کالن حاکم بر کشور ،این سالها ،نگاه
به شرق و ضدیت با غرب است و هرچقدر
هم این موضوع در تضاد با شعار «نه شرقی،
نه غربی» اوایل پیروزی انقالب اسالمی باشد،
باز هم تاثیری در نگرش حاکمیت ندارد .از
نظر حاکمیــت ،روسها و چینیها خوبند و
غربیها بد!
اما یک سوال ،بیپاسخ مانده و آن اینکه چرا
وقتی به خاطر تحریم ،شــرکتهای غربی به
همکاری با ایران و سرمایهگذاری در کشور
ما ادامه نمیدهند ،شرکتهای چینی و روسی
هم همان کار را میکنند و به دنبال غربیها از
ایران میروند؟! همان کاری را که توتال در فاز
یازده پارس جنوبی انجام داد و پس از خروج
ترامپ از برجام ،از پروژه خارج شد ،چینیها
هم در همان فاز و روسها در میدان نفتی آبان
و پایدار غرب انجام دادند اما کسی به خروج
چین و روسیه معترض نشد و همه علیه توتال
گفتند و نوشتند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همراه
با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
میهمان ایران هستند .پیشنهاد میکنم از آقای
پوتین بپرسید چرا شرکتهای روسی هم مانند
شرکتهای غربی ،پس از بازگشت تحریمهای
ایران ،از کشــور ما رفتند؟! به عنوان نمونه،
میتوانید به دو قرارداد و هفت تفاهمنامهای
که روسها پس از برجام برای توسعه میادین
نفت و گاز ایران امضا کردند اشــاره کنید.
قراردادهایی که اجرایی نشد و تفاهمنامههایی
که به خاطر خروج ترامپ از برجام ،به قرارداد
تبدیل نشد .اگر روسیه شریک راهبردی ماست
و قرارداد بیستساله با آن امضا میکنیم ،در
همیــن دوران تحریم باید فایدهای به حال ما
داشته باشــد! وگرنه قرارداد که روی کاغذ،
فایدهای ندارد!
اگر آقای پوتین ،مشخصات بیشتری درباره
قراردادها و تفاهمنامههایــی که روسها با
ایران امضا کردند اما بعد از برجام رها کردند،
خواست ،این اطالعات را به دستش برسانید:
قرارداد توســعه دو میدان نفتی آبان و پایدار
غرب که زاروبژ نفت روســیه ،تنها شریک
خارجی کنسرسیوم بود.
قرارداد توسعه میادین نفتی چشمه خوش و
دالپری و پایدار شرق که گازپروم نفت روسیه
یکی از سه شریک کنسرسیوم بود.
تفاهمنامه توســعه میدان نفتی چنگوله ایالم
که گازپروم روســیه ،یکی از ســه شریک
کنسرسیومبود.
تفاهمنامه توســعه میدان نفتی آب تیمور و
منصوری خوزستان که لوک اویل روسیه یکی
از چهار شریک کنسرسیوم بود.
تفاهمنامه توسعه میدان گازی فرزاد بیدر خلیج
فارس که گازپروم روسیه یکی از دو شریک
کنسرسیومبود.
تفاهمنامه توسعه میدان نفتی دهلران ایالم که
گازپروم و تات نفت روسیه دو شریک از سه
شریک کنسرسیوم بودند.
تفاهمنامه توسعه میدان گازی گلشن و فردوسی
در خلیج فارس که گازپروم روسیه یکی از دو
شریک کنسرسیوم بود.
تفاهمنامه توسعه میدان نفتی شادگان خوزستان
که زاروبژ نفت و تات نفت روسیه دو شریک
از چهار شریک کنسرسیوم بودند.
تفاهمنامه توسعه میدان نفتی آذر خوزستان که
گازپروم روسی ،تنها توسعهدهنده میدان بود.

فروش امالک و مستغالت بانک قرضالحسنه مهر ایران ( 401/1مزایده نوبت تیرماه -نقدی)

بانک قرضالحسنه مهر ایران مدیریت شعب استان یزد در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .متقاضیان محترم
میتوانند تا ساعت  13روز چهارشنبه  1401/0۵/۵همه روزه به استثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطالعات ،بازدید ،دریافت اوراق شرکت در مزایده و
تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان یزد مراجعه فرمایند.
توضیحات:
سایت بانک قرضالحسنه مهر ایرانWWW.QMB.IR :
استان

آدرس

کدپستی

یزد

یزد ،بلوار  17شهریور
بعد از سه راه
شیخ صدوق
محل سابق شعبه بانک
قرضالحسنه مهر ایران

8917763۵63

یزد

یزد -بلوار شهید مدنی
(سیدگلسرخ)-
پالك 313

8919883199

پالك ثبتی

6۵۵6/17294

2008/3

نوع
مالکیت

ملکی

ملکی

کاربری ملک

بانک-انباری

زمین

مساحت
عرصه

1۵8/6

228/6۵

مساحت
اعیان

202

*

ارزیابی اردیبهشت
سال ( 1401ریال)

۵۵/667/000/000

30/867/7۵0/000

توضیحات

دارای اصالحی /
فروش با وضع موجود
دارای اصالحی و همچنین در
گواهی شهرداری کاربری ملک
باغ و باغچه درج گردیده است/
فروش با وضع موجود

چهارشنبه29تیر 1401شماره6348
روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 3000 14 14 27

 -۱۲۱۰آقای اســکوچیچ در یک مقطعی
برای فوتبال ما خوب بود اما برای جامجهانی
نیاز به یک مربی جهانی داریم)۴/۲۰( .
 -۱۲۲۱علت آتشســوزی در بیمارستان
رســول اکرم (ص) چه بــود؟ تاکنون چند
بیمارستان دچار آتشسوزی شدند)۴/۲۰( .
 -۱۲۲۵ما بــا برانکو هــم در جام جهانی
موفقیتی کســب نکردیم .اگر قرار باشــد
او ســرمربی تیم ملی بشــود که چندان با
اسکوچیچ فرقی نمیکند)۴/۲۰( .
 -۱۲۳۰در بســیاری از نقاط شهر عملیات
ساختمانســازی وجود دارد اما متاســفانه
گاهــی مراتــب ایمنــی را خــوب رعایت
نمیکنند .این تخریبها و ساخت و سازها
برای همســایهها یا عابرین خطرساز است.
()۴/۲۰
 -۱۲۴۱به آقای ظریــف وزیر امور خارجه
سابق چه گفتند که پاسخ داده این تیرهای
ناسزا را با سپر تحمل پاسخ دادهام؟ ()۴/۲۰
 -۱۵۰۲گفته میشــود در اوکراین برخی
شهرها به خاطر جنگ ویرانه شدهاند و عده
زیادی غیرنظامی کشته شدهاند)۴/۲۰( .
 -۱۵۲۱اگر رآکتورهای هســتهای اوکراین
مورد تهاجم روســیه قرار بگیرد یک فاجعه
بزرگ رخ میدهد)۴/۲۰( .
 -۱۵۳۲آیــا دیدار آقای باقری کنی مذاکره
کننده ارشــد ما در مذاکــرات با مدیرکل
آژانس بینالمللی توانسته گرهای از مذاکرات
باز کند؟ ()۴/۲۰
 -۱۵۴۲رفتن سرمربی تیم ملی قطعی شد.
اما آیا گزینه مناسبی برای تیم ملی در جام
جهانی انتخاب بشــود یا خیــر نمیدانیم؟
()۴/۲۰
 -۱۶۰۳اینکــه طبق آمار آموزش و پرورش
در برخی اســتانها دانش آموزان زیادی از
تحصیل جا مانده باشند واقعا غمانگیز است.
()۴/۲۰
 -۱۴۰۲دلیــل اینکه در مشــهد در مترو
واگنهــای زنان را به رنگ صورتی کردهاند،
چیست؟ ()۴/۲۱
 -۱۴۲۰سالهاســت کارشناســان محیط
زیست از خطر خشکسالی و کم آبی هشدار
میدهند .باید فکر اساسی در این مورد کرد.
()۴/۲۱
 -۱۴۳۵اعالم شــده  ۱۴میلیــون نفر در
معرض طوفانهای نمکی دریاچه ارومیه قرار
دارند .این یک زنگ خطر جدی است .اما چه
باید کرد؟ ()۴/۲۱
 -۱۳۰۱دلیــل عدم اکــران فیلم «علفزار»
چیست؟ برخی هنرمندان در این مورد گالیه
دارند)۴/۲۱( .
 -۱۳۲۰حادثــه مــرگ  ۵نفــر از اعضای
یــک خانواده در نجف آباد اصفهان بســیار
تکاندهنده و نگرانکننده بود)۴/۲۱( .
 -۱۳۲۵تزریــق دز چهارم واکســن کرونا
توسط هنرمندان پیشکسوت میتواند الگویی
برای مردم باشد و کسانی که واکسن نزدند
اقدام کنند)۴/۲۱( .
 -۱۳۳۵وزیر ارشــاد در مورد سانسورها در
شبکه خانگی گفتهاند مشکل این است که
مجوز میدهیم اما یک چیز دیگری ساخته
می شود! ()۴/۲۱
 -۱۲۰۵وزیر کشــور در ســخنانی بسیار
منطقی و قابل ستایش گفتند مسائل حجاب
با گفتمان و تذکر قابل حل است)۴/۲۱( .
 -۱۲۱۰از خریــد اتوبوسهای جدید برای
ناوگان شــرکت واحد چه خبر؟ خریداری
شد؟ ()۴/۲۱
 -۱۲۲۰آقای نادری نماینده مجلس گفته
الزم باشــد  ۵وزارتخانه دیگر هم تأسیس
میکنیم .آیا اضافه کردن وزارتخانه مشکلها
را حل میکند؟ ()۴/۲۱
 -۱۲۲۵افزایــش بیماران مبتــال به وبا در
کشــور نگرانکننده اســت .کرونا هم که
افزایشی شده)۴/۲۱( .
 -۱۱۲۷در خبری عجیب شــنیدیم  ۵هزار
قصاب در مراسم عید قربان در ترکیه هنگام
ذبح گوسفند زخمی شدند! ()۴/۲۱
 -۱۱۳۱در مــورد وضعیــت آتشســوزی
بیمارستان رسول اکرم(ص) در غرب تهران
و تعداد زخمیها یا فوتیها آمار دقیق ارائه
شده؟ ()۴/۲۱
 -۱۱۴۱طالبــان اعالم کــرده امنیت دیگر
کشورها را تهدید نمیکنیم اما برخی حرکات
اینها در مرزها شائبه انگیز است)۴/۲۱( .
 -۱۱۵۲در مورد اعالم افزایش دمای هوای
تهران به نظــر آمار دقیق ارائه نمیشــود.
گرمای تهران بیشــتر از میزان اعالم شده
است)۴/۲۱( .
 -۰۹۰۵در خبــری عجیــب شــنیدیم
خلیفه جدید داعش هم معرفی شــد .این
داعشــیهای عقب افتاده دست از سر دنیا
برنمیدارند)۴/۲۱( .
پیامهای مردمی در صفحات 4-2
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

خبر
خیریه

انتخابمدیرعامل
موسسهخیریهکهریزک

آفتاب یزد :طی حکمی از ســوی هیأت مدیره
موسســه خیریه کهریزک ،حمید قبــادی دانا
به عنوان مدیر عامل این موسســه انتخاب شد.
در این مراســم از زحمات  ۱۲ساله دکتر حسن
احمدی در کسوت مدیر عاملی موسسه خیریه
کهریزک تجلیــل به عمل آمد.از ســوی دیگر
در اجتماع  ۷۰نفری ســادات معلول و سالمند
ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک ،گروه های
مختلف هنری با اجرای برنامههای شــاد ،روزی
به یادماندنــی را برای همگان رقــم زدند .اهدا
هدایای سادات توسط مدیران آسایشگاه ،از دیگر
برنامههای تکریم این عزیزان در کهریزک بود.

صادرات

رئیس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد

تصمیماتناگهانی
بالی جان صادرات ایران

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران میگوید :با
وجود بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت
سیزدهم ،همچناناتخاذبرخی تصمیماتناگهانی
و کوتاه مدت ،شرایط را برای صادرکنندگان دشوار
کرده اســت .به گزارش ایسنا ،محمد الهوتی در
نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران،
اظهار کرد :در دولت ســیزدهم صندوق ضمانت
صادرات ،امور نمایشگاهها و شورای عالی صادرات
به سازمان توســعه تجارت واگذار شد؛ نهادها و
حوزههایی که جدایی آنها از ســازمان توســعه
تجارت ،مشکالتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده
بود .اما بهرغم همه تالشهای صورت گرفته برای
تسهیل صادرات ،هنوز سایر دستگاهها همکاری
الزم و کافی را با ســازمان توسعه تجارت نداشته
و اینعدم همکاری ،مانع به ثمر نشستن تالشها
بوده است .او مسئله بعدی صادرکنندگان را عدم
ثبات در تصمیمات و سیاستها دانست و گفت که
این بیثباتی در تصمیمات مانع از آن شده است
که صادرکنندگان دستکم بتوانند برای شش ماه
آینــده خود برنامهریزی کنند .او افزود :ما امیدوار
بودیم که تصمیمات خلقالســاعه در این دولت
کاهش پیدا کند اما در ابتدای سال با وضع عوارض
صادراتی بر زنجیره فوالد مواجه شدیم و پس از سه
ماه این عوارض لغو شــد .در حالی که به صادرات
باید به عنوان یک فرآیند نگریســته شود؛ اینکه
ابتدا مسیر مســدود شود و سپس سیاستگذاران
پی به اشــتباه خود ببرند و مسیر را بازکنند ،راه
به جایی نخواهیم برد .موضوع دیگری که الهوتی
برآن دست گذاشت ،ضرورت توجه به هشدارها و
پیشنهادات بخش خصوصی بود .وی گفت :برای
مثال ،موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی
در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد
که پیش از آن تعرفهها تعدیل شود .اما مشاهده
کردیم که در ماههای گذشــته به این درخواست
توجهی نشــد و حاال دولت بــا تدوین الیحهای
درصدد حل این مسئله برآمده است .بنابراین در
شرایطی که مشخص نیست ،ماندگاری سیاستها
تا چه زمانی است ،صادرکنندگان چگونه میتوانند
به تجارت بپردازند؟ رئیس کنفدراسیون صادرات
ایران سپس به مسئله نرخگذاری کاالهای صادراتی
غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند
نرخی بودن ارز حل نشود ،مسئله نرخگذاری این
کاالها نیز برطرف نخواهد شد.
جوابیه

نرخ ها شکست

ساالر عقیلی و گروهی  15نفره
فقط 150میلیون تومان!؟

آفتاب یزد  :در پی درج گزارشی در آفتاب یزد
وزارت میراث فرهنگــی توضیحاتی را به دفتر
روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است :
پیرو انتشار مطلب مورخ  ۱۴۰۱/۴/۴در صفحه۲
آن روزنامه با تیتر «آواز خوانی و آهنگســازی
 ۵۰۰میلیــون تومانی» ،خواهشــمند اســت
توضیحات ذیل برای روشنگری اذهان عمومی،
وفق قانون مطبوعات در اســرع وقت در همان
صفحه و ستون منتشر شود:
 -۱به منظور بزرگداشــت سالروز ثبت جهانی
یزد ،برنامه خواننده شناخته شده کشور ساالر
عقیلی به همراه گروه  ۱۵نفره در حالی برگزار
شــد که هزینه تمام شــده این برنامه کمتر از
یکسوم مبلغ ادعایی توسط آن روزنامه بوده و
تمام هزینه های این مراســم نیز توسط بخش
خصوصی به عنوان اسپانسر برنامه ،تامین شد.
 -۲همچنین پیشنهاد شد یک قطعه موسیقی
ویژه شهر جهانی یزد نیز در این مراسم توسط
این هنرمند اجرا شــود اما اجــرای این رویداد
منتفی شــده و این خواننده کشــوری قطعات
قدیمی را اجرا کرد.
-۳نگاه وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی به اقدامات فرهنگی و تولید محتوا
پیرامون مواریث فرهنگــی و آثار ثبت جهانی،
نگاه سرمایه گذاری بوده و معتقدیم پیش از این
اقدامات بایســتی در این حوزه به فعالیت های
ایجابی پرداخــت .البته در این زمینه همواره از
حمایت بخش خصوصی اســتقبال می کنیم و
عمیقــا بر این باوریم که ایــن اقدامات موجب
معرفــی بیــش از پیش ایــران و رونق صنعت
گردشــگری خواهد شــد که عواید آن بر همه
آشکار است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور ترکیه و هیئت همراه:

حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه،
سوریه و منطقه و به نفع تروریستها خواهد بود

حضرت آیت اهلل خامنهای در دیدار رئیسجمهور ترکیه و هیئت
همــراه با تاکید بر اینکه با تروریســم حتماً بایــد معارضه کرد،
خاطرنشان کردند :حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستها نیز
خواهد بود البته تروریستها محدود به یک گروه خاص نیستند.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اســالمی در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه
و هیئت همراه با تأکید بر لزوم افزایش همکاریهای دو کشــور
بهویژه همکاریهای تجاری ،رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی
ایجاد اختالف بین کشــورهای اســالمی برشــمردند و با تأکید
بــر اینکه آمریــکا و رژیم غاصب نمیتواننــد جلو حرکت عمیق
فلســطینیها را بگیرند ،در خصوص مســئله سوریه خاطرنشان
کردند :حفظ تمامیت ارضی ســوریه بسیار مهم است و هر گونه
حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً به ضرر ترکیه ،سوریه و همه
منطقه و به نفع تروریستها خواهد بود.
حضــرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار ،حجم و کیفیت تبادالت
و همکاریهای اقتصادی دو کشــور را بسیار کمتر از ظرفیتهای
موجود خواندنــد و تأکید کردند :این مســئله در مذاکرات بین
رؤسای جمهور حل و فصل شود.
ایشــان ،عزت و عظمت امت اسالمی را در گرو عبور از اختالفات
سلیقهای و هوشیاری در مقابل سیاستهای تفرقهافکن ،دانستند
و گفتند :یکی از عوامل ایجاد اختالف و دشمنی در منطقه ،رژیم
غاصب صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن پشتیبانی میکند.
رهبر انقالب ،فلسطین را مســئله اول دنیای اسالم برشمردند و
تأکید کردند :با وجود اقبال بعضی دولتها به رژیم صهیونیستی،
ملتها عمیقاً با این رژیم غاصب مخالف هستند.
ایشان با تأکید بر اینکه نباید به آمریکا و رژیم صهیونیستی تکیه
کرد ،گفتند :امروز نه رژیم صهیونیســتی ،نه آمریکا و نه دیگران
نخواهند توانســت جلو حرکت عمیق فلســطینیها را بگیرند و

عاقبت کار به نفع مردم فلسطین خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه ،مسئله تمامیت ارضی سوریه
را بســیار مهم برشمردند و با اشــاره به برخی نقلقولها مبنی بر
حمله نظامی به شــمال ســوریه ،تأکید کردند :این کار قطعاً هم
به ضرر ســوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه اســت و
اقدام سیاســی مورد انتظار از جانب دولت ســوریه را نیز محقق
نخواهد کرد.
ایشان با اشــاره به اظهار نفرت رئیسجمهور ترکیه از گروههای
تروریســتی ،گفتند :با تروریســم حتماً باید معارضــه کرد ،اما
حمله نظامی در ســوریه به نفع تروریستها نیز خواهد بود ،البته
تروریستها محدود به یک گروه خاص نیستند.
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست رئیسجمهور ترکیه
مبنــی بر همکاری ایــران برای مبارزه با گروههای تروریســتی،
گفتند :ما در مبارزه با تروریسم مطمئناً با شما همکاری میکنیم.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکــه ما امنیت ترکیه و
مرزهــای آن را امنیت خود میدانیم ،خطــاب به آقای اردوغان
گفتند :شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید .مسائل سوریه
را باید با مذاکرات حل کرد و ایران ،ترکیه ،ســوریه و روســیه با

گفتگو این مسئله را تمام کنند.
ایشان همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت قرهباغ به آذربایجان،
گفتند :البته اگر سیاســتی مبنی بر مســدود کردن مرز ایران و
ارمنستان وجود داشته باشــد ،جمهوری اسالمی با آن مخالفت
خواهد کرد چرا که این مرز یک راه ارتباطی چند هزار ساله است.
رهبر انقالب افزایش همکاریهای ایران و ترکیه در همه مســائل
منطقــه را مفیــد و الزم خواندند و افزودند :مــا همواره از دولت
شــما در مســائل داخلی و در مقابل دخالتها دفــاع کردهایم و
همچنانکه گفتید دوســتان دوران سخت یکدیگر هستیم و برای
ملت مسلمان ترکیه دعا میکنیم.
در این دیدار که آقای رئیسی رئیسجمهور کشورمان نیز حضور
داشــت ،آقای اردوغان با تبریک اعیــاد قربان و غدیر خم ،اتحاد
امت اسالمی و افزایش همبستگی ایران و ترکیه را الزم دانست و
گفت :ترکیه هیچگاه در مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته
و برادری ایران و ترکیه در همه زمینهها باید گسترش پیدا کند.
آقای اردوغان با تأکید بر اینکه همواره مخالف تحریمهای یکجانبه
علیه ایران بوده و خواهیم بود ،گفت :از انتظارات مشــروع ایران
در برجام ،حمایت ،و شرکتهای ترکیهای را به سرمایهگذاری در
ایران تشویق میکنیم.
رئیسجمهــور ترکیه با اشــاره بــه درگیری ایــران و ترکیه با
تروریســتها در طول سالهای متمادی ،گفت :در سوریه گروههای
تسلیحاتی سنگین از طرف کشورهای
تروریســتی ،مورد حمایت
ِ
غربی همچون آلمان ،انگلیس ،فرانسه و بهویژه آمریکا هستند.
آقــای اردوغان با بیان اینکه موضــع ترکیه در خصوص تمامیت
ارضی ســوریه مشخص است ،افزود :از دولت سوریه انتظار داریم
روندهای سیاســی را آغاز کند .در اجالس آستانه مسئله سوریه
به صورت ویژه در دســتور کار اســت و امیدواریم به نتایج خوبی
دست پیدا کنیم.

پوتین و اردوغان در تهران

آفتاب یزد :دیروز پوتین و اردوغان برای حضور در نشست آستانه
در تهران حضور یافتند.
ســید ابراهیم رئیسی صبح در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد
به شکل رســمی از «رجب طیب اردوغان» ،رئیس جمهور ترکیه
استقبال کرد.
در این مراســم ابتدا ســرود ملی دو کشور نواخته شد و پس از آن
روســای جمهور ایران و ترکیه از یگان تشریفات حاضر در میدان
سان دیدند.
رئیسی و اردوغان ســپس اعضای هیئتهای همراه را به یکدیگر
معرفی کردند.
پس از دیدار روســای جمهور ایــران و ترکیه و برگزاری هفتمین
نشســت شورای عالی همکاری دو کشور ،نشست خبری رئیسی و
اردوغان در جمع خبرنگاران برگزار شد.
در ادامه برنامههای سفر رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور
ترکیه به کشــورمان ،هشت سند و یادداشــت تفاهم همکاری در
عرصههای مختلف میان مقامات و مسئوالن دو کشور به امضا رسید.
طرح جامع همکاری بلندمدت میان ایران و ترکیه ،موافقتنامه در
زمینههای توســعه تامین اجتماعی و ورزش ،حمایت از بنگاههای
کوچــک اقتصــادی ،همکاریهای رادیــو و تلویزیونی و همکاری
میان ســازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و
دفتر سرمایهگذاری ریاســت جمهوری ترکیه از اسناد و یادداشت
تفاهمنامههایی است که به امضای مسئولین دو کشور رسید.
همچنیــن ،راهکارهــای ارتقای روابــط میان تهــران و آنکارا در
حوزههای گوناگون در هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران
و ترکیه بررسی شد.
این نشست با حضور آیتاهلل رئیسی و رجب طیب اردوغان و سایر
مسئوالن عالیرتبه دو کشــور به میزبانی جمهوری اسالمی ایران
برگزار شد.
آیتاهلل رئیســی در این نشســت با تاکید بر اراده جدی جمهوری
اســالمی ایران بر توسعه سطح روابط با همسایگان ،گفت :ایران از
ارتقای ســطح روابط با تمامی همسایگان خود استقبال میکند و
جمهوری ترکیه نیز به دلیل اشــتراکات فراوان و ســابقه دوستی
دیرینه با کشورمان ،از جایگاه بسیار مناسبی در مراودات سیاسی و
تجاری جمهوری اسالمی ایران در منطقه برخوردار است.
رئیس جمهور مناسبات میان دو کشور را مثبت و رو به ارتقا ارزیابی
و خاطرنشــان کرد :الزم است دو کشــور با سیاستگذاری اصولی
و توســعه همکاریها ،به ســمت هدفگذاری  ۳۰میلیارد دالری
مبادالت تجاری سالیانه حرکت کنند.

الگویموفقهمکاریمنطقهای

در این نشســت با اشاره به افزایش  ۶۰درصدی سطح روابط ایران
و ترکیه در یکســال گذشــته ،دو طرف بر تعامــل در زمینههای
ســاخت پارکهای علم و فنــاوری ،همــکاری در بخش محیط
زیست ،اســترداد مجرمان ،رفع معضل ریزگردها ،توسعه همکاری
در حوزههای انرژی ،اقتصادی و ورزشی و تسهیل در مراودات بانکی
و سرمایهگذاری تاکید کردند.
همچنین در هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران  -ترکیه،
جمهوری اســالمی ایران آمادگی خود را برای تامین انرژی پایدار
برای ترکیه از طریق صــادرات گاز اعالم کرد .در این زمینه توافق
شد تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه برای  ۲۵سال آینده
و افزایش میزان صادرات گاز در دســتور کار طرفین قرار بگیرد که
مذاکرات آن آغاز شد.
در این نشســت همچنین دغدغههای ایران در خصوص رود ارس
و ضــرورت تامین حقوق ملت ایــران در این زمینه با طرف مقابل
مطرح و مقرر شد موضوع در رایزنیهای آتی دو طرف مورد توجه
قرار بگیرد.
> پوتين در تهران

«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روســیه که عصر دیروز به تهران
ســفر کرد پس از ورود بــه فرودگاه ،بالفاصله عازم نهاد ریاســت
جمهوری شد و با آیتاهلل رئیسی دیدار کرد.
در این دیدار روســای جمهور ایران و روســیه درباره گســترش
بیشازپیش روابط در حوزههای مختلف از جمله انرژی ،ترانزیت و
مبادالت تجاری و نیز تحوالت منطقه گفتگو کردند.
گفتنی اســت تا لحظه تنظیم این گزارش جزییات بیشتری از این
دیدار منتشر نشد.
> الگوی موفقی از همکاری منطقهای

رئیس کمیته روابط خارجی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت

روند کرونا افزایشی است؛ محدودیتها بازگردند

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی
شهید بهشــتی با اشاره به روند افزایشــی کرونا خواستار بازگشت
محدودیتهای اجتماعی شد«.علیرضا ناجی» رئیس مرکز تحقیقات
ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با
ایلنا در مورد وضعیت بیماری کرونا در کشــور اظهار کرد :در حال
میزان بیماران سرپایی مبتال به کرونا در کشور افزایشی بوده و این
موضوع بر روی تعداد بســتریها نیز تأثیرگذاشته است.وی افزود:
خوشبختانه زیرشاخههای اومیکرون تأثیر زیادی در افزایش بیماران
بدحال و نیازمند بســتری ندارند با این حــال وقتی تعداد بیماران
ســرپایی افزایش پیدا کند ،مطمئنا افزایش بستری را نیز خواهیم
داشت و برخی افراد که ممکن است حساس بوده یا دارای بیماری
زمینهای باشند ممکن اســت کار آنها به بستری در بیمارستان یا
حتی آیســییو کشیده شود.ناجی در ادامه با بیان اینکه بر اساس
مطالعات در حال حاضر ســاب واریانــت  BA.۵اومیکرون در حال

چرخش در کشور است ،گفت :عمده افزایش آمار کرونا در کشور نیز
به دلیل همین ساب واریانت است .البته باید مطالعات دیگری صورت
بگیرد تا ببینم چه واریانت یا ساب واریانت دیگری در کشور در حال
چرخش است.این ویروسشناس در ادامه با اشاره به شناسایی ساب
واریانت  BA.۲.۷۵در هندوســتان گفت :این ساب واریانت نیز در
حال حاضر به آمریکا و حدود  ۲۰کشور رسیده است .به نظر میرسد
که ایمن گریزی و سرعت انتقال بسیار باالیی دارد ،خوشبختانه هنوز
گزارشــی در مورد این ساب واریانت امیکرون در ایران نداریم.ناجی
با بیــان اینکه تمامی اخطارها و توصیهها در مورد وضعیت کرونا و
لزوم حفظ خودمراقبتی انجام شــده است ،گفت :ماسک را باید هم
در فضای باز و هم فضای بســته زد .فواصل اجتماعی را رعایت کرد
و با توجه به اینکه واکســن نیز به اندازه کافی وجود دارد و افرادی
که از دوز دوم آنها شش ماه میگذرد دوز سوم خود را تزریق کنند
و اگر شــشماه از دوز سوم آنها میگذرد دوز چهارم را تزریق کنند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان:

خشکسالی حیات حیوانات تازه متولد شده را تهدید میکند

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
همدان گفت :تداوم شــرایط خشکســالی و کاهش نزوالت جوی،
تهدیدی جدی برای زنده ماندن و ادامه حیات حیوانات متولد شده در
طبیعت محسوب میشود.به گزارش برنا ،مهدی صفی خانی با اعالم
این خبر ،افزود :فصل زاد و ولد گونههای جانوری از اواسط بهار آغاز

میشود و با پایان یافتن این زمان ،طرح سرشماری بررسی زاد و ولد
گونههای مختلف جانوری بــرای تهیه آمار جمعیت حیات وحش
انجام میشودمعاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط
زیست استان همدان با اشاره به شرایط ناشی از خشکسالی ،گفت:
با توجه به خشک شدن شماری از چشمهها و منابع آبی موجود در

خارجی مجلس گفت که نشست آستانه الگوی موفقی از همکاری
منطقهای برای حل یک بحران منطقهای اســت و میتواند مدلی
برای همکاریهای آینده در منطقه باشد.
عباس گلرو در گفتوگو با ایســنا با اشاره به نشست آستانه و سفر
روسای جمهور روسیه و ترکیه به ایران گفت :سفر پوتین به ایران
هم در بُعد دوجانبه و هم در بُعد منطقهای و بینالمللی حائز اهمیت
است.
وی افزود :یکی از موضوعات مهم در دســتور ایران و روســیه در
طی چند ســال اخیر بحث ســوریه و برقراری آتشبس در این
کشور در روند آستانه همکاریهای سه جانبه بین ایران ،روسیه
و ترکیه توانســت بحران و مسئله ســوریه را به لحاظ میدانی با
برقراری آتشبس حل کند .اتفاقی که در هیچ یک از فرایندهای
سیاســی ،بینالمللی منطقه نتوانســته بود رخ دهد و بحران را
فروکش کند.
گلرو با بیان اینکه روند آستانه توانست به لحاظ میدانی آتشبس در
سوریه ایجاد کند و مناطق کاهش تنش در این کشور بوجود آورد،
افزود :در جریان نشست آستانه هر چند ماه یک بار اجالس سران
تشکیل میشود و اجالسهای کارشناســان ارشد را داریم که هر
ماه رایزنیهای ســه کشور با حضور آقای پترسون نماینده دبیرکل
ســازمان ملل در امور ســوریه و دولت و سوریه و معارضان سوری
انجام میشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره
به برگزاری مذاکرات آستانه در تهران گفت :در کنار برگزاری نشست
آستانه بحث سفر آقای پوتین به ایران همراه با دیدارهای دوجانبه و
توسعه روابط ،ارتقای سطح همکاریهای تجاری است .دو کشوری
که تحریم هستیم و میتوانیم با استفاده از مکانیزمهای پولی و مالی
دوجانبه خیلی از مشکالت تحریمی را پشت سر گذاریم.
گلرو با اشــاره به اینکه ما از این سفر استقبال میکنیم ،گفت :به
روسای جمهوری ترکیه و روسیه خیرمقدم میگوییم و امیدواریم
سفرها و این گونه نشست و برخاستها نتیجهاش به نفع کشورهای
منطقه در ابعاد مختلف سیاسی ،امنیتی و اقتصادی باشد.
وی با تأکید بر اینکه نشســت آســتانه الگوی موفقی از همکاری
منطقهای برای حل یک بحران منطقهای است ،افزود :نشستهای
مختلفی در وین ،سوئیس ،نیویورک ،تونس ،ریاض ،دوحه ،ابوظبی و
مونیخ برگزار شد اما نتوانست بحران را حل کند .در مقابل همکاری
ســه جانبه منطقه ایران ،روسیه و ترکیه توانست به بحران خاتمه
دهد که این جای تقدیر دارد .نشســت آستانه میتواند مدلی برای
همکاریهای آینده در منطقه باشد.
ما چارهای جز واکسن نداریم باید رعایت کنیم و در صورت بیماری
خــود را قرنطینه کنیم.وی با تأکید بر اینکه هرگونه عالئمی را باید
کرونا تلقی کنیم ،گفت :به همیــن دلیل باید هرچه زودتر خود را
قرنطینه کنیم تا به دیگران منتقل نشود .نباید ساده انگاری کنیم .در
مدت زمان طوالنی عادی انگاری در جامعه افزایش پیدا کرد و مردم
هم از واکسنهای موجود استفاده نکردند.عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی شــهید بهشــتی با بیان اینکه زمان طالیی تکمیل
واکسیناسیون کرونا را از دست دادهایم ،اظهار کرد :در شرایطی که
وضعیت بیماری آرام شده بود و واکسن هم به اندازه کافی در اختیار
داشتیم میبایست اقدام به تزریق واکسیناسیون کرونا میکردیم اما
این کار نشــد.وی تأکید کرد :بــرای کنترل کردن وضعیت موجود
افزایشی باید محدودیت ایجاد کرد و مردم نیز پروتکلهای اجتماعی
را رعایت کرد.ناجی یادآور شد :پیک هفتم بیماری کرونا آغاز شده
و تمامی پیشبینیها مبنی بر تداوم روند افزایشی بیماری در کشور
است اما اینکه چگونه بتوانیم این وضعیت را کنترل کنیم بستگی به
اقدامات کنترلی و رفتارهای بهداشتی مردم دارد.
طبیعت ،اقدامات الزم برای آبرسانی به حیات وحش استان در حال
انجام اســت.صفی خانی افزود :ایجاد آبشخورهای موقت و دائم در
برخی از مناطق ،آبرسانی با تانکر و آبرسانی به صورت غیر طبیعی
از جملــه اقدامات در حال اجرا بــرای تامین آب مورد نیاز جانوران
در حیات وحش اســتان همدان است.به گفته وی ،البته گونههای
جانوری موجود در حیات وحش به صورت غریزی هوشــمند الزم
بــرای بقا را دارند و در صورت مواجهه با کم آبی ،اقدام به جابجایی
محل زیست برای تامین آب مورد نیاز میکنند.

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

۷هزار ایرانی مقیم خارج از کشور؛ متقاضی فرزندخوانده

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در چهارمین
روز از گرامیداشت هفته بهزیستی با تاکید بر حرکت سازمان بهزیستی
کشور به ســمت هوشمندســازی ،گفت :در آینده نزدیک اورژانس
اجتماعی متحولی خواهیم داشــت که بتواند به  8۵میلیون جامعه
ایرانی خدمات ارائه کند.به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور
بینالمللبهزیستی«،سیدمرتضیحسینی»معاونتوسعهمدیریتو
منابع سازمان بهزیستی کشور در چهارمین روز از گرامیداشت هفته
بهزیستی ،گفت :سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹از ادغام مجموعهای

از انجمنها و موسسات فعال در حوزههای کمک به اقشار
آسیبپذیر کشور تشکیل شد؛ در حال حاضر با جامعه
 8۵میلیو نفری ارتباط دارد به عبارتی همه مردم کشور
مخاطب این سازمان هستند از مشاوره قبل از ازدواج و
آزمایش ژنتیک تا تولد یک نوزاد که با غربالگری شنوایی
و بینایی ارائه خدمت میکند تا نگهداری از کودکان بیسرپرســت و
بدسرپرست،افراددارایمعلولیت،زنانسرپرستخانواربرعهدهدارد.در
این راستا بحث شناسایی مطرح است که یا افراد خودشان برای دریافت

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

خدمات مراجعه میکنندیا با گروههای مختلفی که در
بطن جامعه محله به محله این اقشار را رصد میکنند و
در دستهبندیهای ارائه خدمات متنوع قرار میگیرند تا
برنامه مختص به خود را دریافت کنند.سازمان بهزیستی
کشــور در موضوع اقــدام برای جامعه هــدف با مردم
سردمدار باشد؛ چراکه بیش از  ۲۵هزار مراکز تحت نظارت بهزیستی
توســط مردم اداره میشود که بخشی از آن تکلیف حکومت است و
دولت هر سال برای آن منابع در نظر میگیرد.

دبیر کمیســیون اجتماعی مجلس بیان کرد:
کشــور ما با ســرانه مطلوب جهانی در تعداد
متخصص دندانپزشــک فاصله زیادی دارد و
در مقابل با خدمات پر هزینه این پزشــکان،
بخــش عمده جامعه ما دچار مشــکل شــده
است.حسین حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی
در گفتوگو با فارس ،درباره مســئله تعارض
منافع در زمینه تعیین ظرفیت ورود برخی از
رشــتهها مثل پزشکی و دندانپزشکی گفت:
بحث پزشــکی ،دندان پزشکی و خدماتی که
در این زمینهها به افراد جامعه داده میشود،
اساســا یک بحث موضوعی و تخصصی است.
بنابراین در این موارد باید با دقت زیادی نظر
داد .اما برداشت کلی من این است که به این
رشــته ها ،ســطحی از انحصار و پذیرشهای
محدود داده شده است که رانت و شبه رانتی
را ایجاد کرده و دسترسی مطلوب آحاد جامعه
و خدمات دندانپزشکی را دچار مشکل کرده
است.وی اضافه کرد :موضوع دیگر کمبود و پر
هزینه بودن مواد اولیه بــرای ترمیم دندان و
خدمات دندانپزشکی است که باعث میشود
دسترسی آسان و خدمات رایگان را برای افراد
ســطح متوسط جامعه و پایینتر سخت کند.
حاتمی با بیان اینکه طرح تســهیل کسب و
کار و رفــع انحصــار مورد توجــه نمایندگان
مجلس برای همه مشــاغل و کســب و کارها
است ،گفت :رشتههای پزشکی ،پیراپزشکی و
دندانپزشکی الزامات خاص خودش را دارد و
شــاید نتوان آن را در ردیف کسب و کارهای
متعارف و برنامه توسعهای در نظر گرفت .این
مشاغل نیازمند الیحه و طرح متفاوتی است
که مشــخصات و مختصات فنی طرح مرتبط
بر اســتانداردهای پزشــکی و دندانپزشکی
دارد.حاتمــی با بیان اینکه عدهای با ســنگ
اندازیها درصدد انحصاری کردن رشــتههای
دندانپزشــکی و پزشکی هســتند ،گفت :ما
در رشتهها و مشــاغل خاص مثل رشتههای
وکالت تا کارشناســان رســمی دادگستری و
پزشــکی ،مقاوتهایی را شــاهد هستیم ،اما
نیــاز و ضرورت آینده نگری ســالمت جامعه
میطلبــد که این موانع را به هر شــکلی رفع
کند .این کاهش ظرفیت هم به دلیل تعارض
منافع است و هم تصمیم نهادهای تصمیمگیر،
که ترک عادت هم برایشان مشکل است.

پس شایسته ساالری چه میشود؟!

>قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت

در همین راســتا در مــاده  ۱۵قانون حمایــت از خانواده و جوانی
جمعیت آمده است :کلیه دستگاههای دولتی موظف هستند در به
کارگیری ،جذب و اســتخدام به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند
دو درصد (۲درصــد) مجموعه حداکثر تا ده درصد (۱۰درصد) به
امتیاز هر فــرد اضافه کنند.در صفحه پنجم دفترچه اســتخدامی
دستگاههای دولتی نیز این قانون بدین صورت مطرح شده است:به
ازای تاهــل و نیــز هر فرزنــد دو ( )۲درصد ،مجموعــاً حداکثر تا
ده ( )۱۰درصد به امتیاز مکتســبه آزمون کتبــی داوطلب اضافه
میشــود.تذکر :امتیازات مطروحه در بند فوق الذکر ،مشــروط به
آن اســت که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند
وی ،باالی  ۲.۵درصد نباشــد.مبنای تعیین نــرخ باروری ،آخرین
اعالم رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک است.
>تصميمات آسيب زا

محمدرضا نیک نژاد کارشــناس آموزشی در این باره به آفتاب یزد
گفت «:در راستای سیاست جوانسازی جمعیت این نوع از اقدامات

>سنجش شايستگی افراد حائز اهميت است

= محمدرض�ا نیک نژاد :وضعی�ت تاهل و فرزند
تاثی�ری چندانی بر فعالیت حرف�های افراد ندارد.
خود انس�انها فطرتا تمایل دارند که پرجمعیت
باشند و این خواسته درونی افراد است که دوست
دارند فرزند داشته باشند و این یک گرایش ذاتی
و درونی اس�ت اما چرا امروزه در ایران این مشکل
به وجود آمده است؟ به دلیل اینکه افراد در حال
دس�ت و پنجه نرم کردن با معضلهای اقتصادی
فراوان در جامعه هستند
=علی بهش�تی نیا :مس�ئولین فک�ر میکنند که
مشکالت مختلف را صرفا با دستور میتوانند حل
و فص�ل کنند .در وهل�ه اول اینکه این قانون هیچ
نتیجهای نخواهد داشت و کسی قرار نیست برای
این امتیازها متاهل شود و یا فرزند به دنیا آورد
=علیرضا ش�ریفی یزدی :فرد وقت�ی میبیند در
اینج�ا نه میتواند ازدواج کند و نه میتواند کاری
پیدا کند و ش�غلی داشته باشد احساس میکند
ک�ه در اینجا ب�رای او جایی نیس�ت .ابتداییترین
حقوق هر انس�انی داش�تن یک ش�غل مناس�ب
متناس�ب با تخصص و تحصی�الت او و به تبع آن
تشکیل خانواده است
انجام میشود و چنین امتیازهایی برای افراد قائل میشوند .طبیعتا
این نوع از تصمیمات آســیب زا اســت و تبعات بسیار زیادی را به
همراه دارد .برای مثال در آزمون ســنجیده میشود که یک فردی
آیا معلم خوب و مناســبی اســت و یا نه لذا نباید تعداد فرزندان و
یا وضعیت تاهل او در این ســنجش تاثیرگذار باشــد .باید افراد به
صورت تخصصی ،حرفهای و از بعد روانشناســی مورد ارزیابی قرار
بگیرند .وضعیت تاهل و فرزند تاثیری چندانی بر فعالیت حرفهای
افراد ندارد .خود انســانها فطرتا تمایل دارند که پرجمعیت باشند
و این خواســته درونی افراد اســت که دوســت دارند فرزند داشته
باشــند و این یک گرایش ذاتی و درونی اســت اما چرا امروزه در
ایران این مشــکل به وجود آمده اســت؟ به دلیــل اینکه افراد در
حــال دســت و پنجه نرم کردن بــا معضلهای اقتصــادی فراوان
در جامعه هستند».

علی بهشــتی نیا کارشناس آموزشی نیز در این خصوص به آفتاب
یزد گفت «:همه میدانیم که هیچ مشــکلی در حوزههای مختلف
با دستور حل نمیشود و این اصرار بر اینکه مسئولین میخواهند
بسیاری از امور را به صورت دستوری حل کنند مشخص نیست از
کجا ناشــی میشود .مسئولین فکر میکنند که مشکالت مختلف
را صرفا با دســتور میتوانند حل و فصل کنند .در وهله اول اینکه
این قانون هیچ نتیجهای نخواهد داشــت و کسی قرار نیست برای
این امتیازها متاهل شــود و یا فرزند به دنیا آورد .زیرا الزمه تاهل
و فرزندآوری این اســت که افراد شرایط اقتصادی مناسبی داشته
باشند .درســت کردن این معادله چند مجهولی برای استخدام به
غیر از اینکه وقت افراد را بگیرد نتیجهای نخواهد داشت .در حوزه
آموزش و پرورش اصال خود موضوع آزمونهای استخدامی مسئله
دار اســت .حاال اگر قرار باشــد موضوع تاهل و فرزندآوری به این
بحث اضافه شود مطمئنا آسیبهای زیادی را به جا میگذارد زیرا
مســئله اصلی علم و دانش افراد اســت که باید مورد ارزیابی قرار
بگیرد .شایســتگی افراد باید بر اساس علم و مهارت آنها سنجیده
شــود وگرنه بحث تاهل اگر مطرح شــود به نظر میرســد بیشتر
استخدامها در مناطق محروم صورت بگیرد».
>ناکامی و نااميدی

علیرضا شــریفی یزدی جامعه شــناس و استاد دانشــگاه در این
خصوص به آفتاب یزد گفت«:این امتیازات داده میشود برای اینکه
افراد بتوانند تشکیل خانواده بدهند و همینطور افزایش فرزندآوری
در جامعه اتفاق افتد .پیامد آن این است که خیلی از افراد طبیعتا
تا زمانی که شغل مناسب نداشته باشند نمیتوانند ازدواج کنند و
این باعث ناامیدی و ناکامی بیشتری در جامعه میشود و به طبع
آن انگیزه برای تالش و رســیدن به اهداف در افراد مجرد کاهش
پیدا میکند .مجردین کشــور ما همین االن دالیل متعددی دارند
و بخــش زیــادی از آنها امید به آینده را از دســت دادهاند و این
امتیازدهیها هم مزید بر علت میشــود و ناکامی آنها را افزایش
میدهد .در گام دوم وقتی یک آدم مجرد میبیند تا زمانی که کار
درست ،شغل و درآمد ندارد نمیتواند ازدواج کند و از آن طرف هم
به او میگویند که تو اگر میخواهی کار داشــته باشی باید ازدواج
کرده باشی با تناقض مواجه میشود و طبیعتا میل به مهاجرت در
او افزایش پیدا میکند .یعنی فرد وقتی میبیند نه میتواند ازدواج
کند و نه میتواند کاری پیدا کند و شــغلی داشــته باشد احساس
میکند که برای او در اینجا جایی نیســت .ابتداییترین حقوق هر
انسانی داشتن یک شغل  ،متناسب با تخصص و تحصیالت او و به
تبع آن تشکیل خانواده است» .

عضو شورای شــهر تهران گفت:یکی از این کانالهای آب در جنوب تهران،
آب تصفیه شده شهر ری را به اراضی کشاورزی شهرستان ورامین میرساند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان جعفر شربیانی عضو شورای شهر تهران
در جلسه علنی شورا گفت :یکی از معضالت اصلی که در جنوب تهران وجود
دارد ،کانالهای انتقال آب است و یکی از این کانال ها ،کانال آبی است که آب
تصفیه شده شهر ری را به اراضی کشاورزی شهرستان ورامین و یا شهرهای
در مسیر میرساند.او گفت :در یک دهه گذشته شاهد اتفاقات تلخی بودیم
که افرادی به ویژه کودکان در این کانال غرق و دچار حادثه شده اند؛ آخرین
اتفــاق در اســفندماه  ۱۴۰۰بود که کودکی در این کانال غرق شــد و جان
خود را از دست داد .بر همین اساس برای رفع مشکل این کانال آب با ورود

تمامدانشآموزانعشایر
مشمول طرح تغذیه رایگان میشوند

بشر به دلیل بحران آب و هوا
با"خودکشیجمعی"
مواجه است

دبیرکل ســازمان ملل متحد هشــدار داد که
بشر به دلیل بحران آب و هوایی با "خودکشی
جمعی" روبروســت.به گزارش ایسنا" ،آنتونیو
گوترش" ،دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار
داد :آتشســوزیهای جنگلی و موج گرما که
سراســر جهان را فرا گرفته ،نشــان میدهد
بشــر با "خودکشــی جمعی" مواجه اســت.
آنتونیــو گوترش به وزرای  ۴۰کشــور جهان
گفت :نیمی از بشــر در منطقه خطر ناشی از
وقوع ســیل ،خشکسالی ،طوفانهای شدید و
آتشسوزیهای جنگلی قرار دارند .هیچ ملتی
مصون نیست.

وی ادامــه داد«:وقتی که اینجور قوانینی در نظر گرفته میشــود
تکلیف مقوله شایسته ساالری چه میشود؟ یعنی اگر یک انسانی
از لحاظ ســواد ،تخصص ،تعهد کاری و...در جایگاه مناســبی باشد
ولی همســر و بچه نداشــته باشد نمیتواند اســتخدام شود؟ بلکه
کســی اســتخدام میشــود که از نظر علمی و تخصــص جایگاه
پایینتری دارد ولی به دلیل داشــتن فرزند و همسر به شغل مورد
نظر دســت پیدا میکند .طبیعی اســت که خالء بدنه کارشناسی
برای جامعه مشکل ایجاد خواهد کرد» .

دادستان و فرماندار شهر ری پیگیریهای ویژهای انجام شد و حتی جلساتی
به عنوان شورای تامین برای این مسئله در شهرستان برگزار و آب منطقهای
تهران ملزم شد این کانال را در مجاورت منازل مسکونی در محله عباس آباد
سرپوشــیده کند.به گفته عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ،اواخر سال
گذشته تفاهم نامهای بین فرمانداری و آب منطقهای در این خصوص منعقد
شــد ،در این زمینه شهرداری تهران در تامین لوازم مورد نیاز کمکهایی را
به شــرکت آب منطقهای تهران انجام داد و بر این اســاس نیز بالشتکهای
جنوبی ضلع جنوب کانال کارگزاری شد.او گفت :متاسفانه این روند به دلیل
موضوعات داخلی و بروکراســی اداری آب منطقهای که کار را با کندی روبه
رو کرده بود ،متوقف کرد.

لزومصالحیتسنجی
مشارکتکنندگان در پروژههای شهری
یک عضو شــورای اســالمی شــهر تهــران بر لــزوم صالحیت ســنجی
مشارکتکنندگان در پروژههای مشارکتی شهرداری تهران تاکید کرد.به
گزارش ایســنا ،اقراریان در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر تهران ،در
تذکری گفت :نسبت به حقوق پرسنل شهرداری دغدغه جدی در مجموعه
مدیریت شهری وجود دارد؛ لذا درخواست ما از دولت این است که کمک
کند تا کمتر شــرمنده همکارانمان در
مجموعه شهرداری تهران باشیم.وی با
اشــاره به برگزاری همایش فرصتهای
سرمایهگذاری کالن شهر تهران گفت:
در این حوزه رسانهها باید کمک کنند
و به عنوان یک مسئله عمومی در حوزه
اطالعرسانی تالش جدی داشته باشند.
سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران،
با چالشهای جدی مواجه اســت که از
جمله آنها پروژههای مشارکتی است که در ادوار گذشته ایجاد شده است.
وی افزود :در قراردادهای این پروژهها ذکر شــده طرف مشــارکتکننده
اجــازه ندارد به صــورت جزیی و یا کلی موضوع قــرارداد را به افراد دیگر
واگذار کند اما به دلیلیک خالء قانونی و بعضا کم توجهی خود شهروندان،
افرادی آمدهاند و بخشی از این پروژهها را خریداری کرده اند .در این حوزه
باید دقت کاملی صورت بگیرد.عضو شــورای شــهر تهران ادامه داد :باید
در پروژههای آتی اطالعرســانی الزم و دقیق در این حوزه انجام شــود تا
شاهد نباشــیم پروژههایی که در مرحله گودبرداری متوقف شدند توسط
مشارکتکننده با قیمت پایینتری پیش فروش شود و سهم سرمایهگذار و
یا حتی بخشی از سهم شهرداری به مردمی که کمتر اطالع دارند فروخته
شود.

کرونا خبر

= مبتالیان جدید ۵377 :نفر
=قربانیان جدید 19 :نفر
=کل مبتالیان 7289۵42 :نفر
=کل قربانیان 141۵32 :نفر
=بهبودیافتگان 7069663 :نفر
=بیماران بدحال 640 :نفر

حوادث

هشدارپلیسفتانسبتبه
کالهبرداریبهبهانهبستهپستی

رئیس پلیس فتای ویژه شــرق استان تهران
نســبت به نصب نرمافزارهای موبایلی جعلی
برای مشاهده بار کدپســتییا ابالغیه قضائی
و امور مشــابه ،هشــدار داد و آن را ترفندی
برای کالهبرداری از شــهروندان دانســت.به
گزارش ایسنا ،ســرهنگ حمیدرضا سلطان
آبــادی دراینبــاره گفت :اخیــرا در مواردی
مشــاهده شده که مجرمین سایبری پیامکی
بــا ایجاد حســاب کاربــری در شــبکههای
اجتماعــی و قراردادن تصویر اداره پســت در
قســمت پروفایل ،اقدام به ارســال پیام برای
شهروندان کرده و خود را مامور پست معرفی
کردهانــد .این افراد با طــرح بهانههایی نظیر
دقیــق نبــودن آدرس و ...دلیل ارســال پیام
را بــرای کاربران توجیه کــرده و در ادامه از
آنها خواســتهاند تا نرم افزاری را نصب کنند
تا بتوانند بســتههای پســتی خود را تحویل
بگیرند.وی ادامه داد :با نصب این نرم افزار که
در واقع بدافزار اســت ،دسترسی سودجویان
به حساب کاربری شــهروندان فراهم شده و
آنان میتوانند نسبت به سرقت و سوءاستفاده
از اطالعــات کاربــری و دیگر مــوارد موجود
بر روی این گوشــیها اقدام کنند.بر اســاس
اعالم مرکز اطالعرســانی پلیس فتا ،سلطان
آبادی با اشــاره به اینکه مامورین اداره پست
هیچگاه از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به
برقراری ارتباط با مردم نمیکنند ،هشدار داد:
شهروندان به هیچ عنوان نباید از لینکهای
ارســالی در شــبکههای اجتماعی و یا نصب
اپلیکیشــنهای جعلی ارسالی برای مشاهده
بارکد پســتی ابالغیه قضائی و امور مشــابه
استفاده کنند ،زیرا اینگونه اقدامات ترفندی
برای کالهبرداری از آنان است.

پیدا شدن نوزاد  3ماهه در
قبرستانصالحینخرمآباد

بــه گزارش رکنا ،ســروان علی بســطامی از
عوامــل کالنتری  ۱۲خرمآبــاد حین عبور از
قبرســتان صالحین این شهر متوجه حضور
یک نوزاد  ۳ماهه در قبرســتان میشود.این
افسر وظیفه شناس با توجه به گرمای باالی
هوا بالفاصله نوزاد  ۳ماهه را به داخل خودرو
آورده و پــس از اعالم به مرکز او را به مرکز
درمانی منتقل میکند.این پسر بچه  ۳ماهه
پس از هماهنگی با مقام قضائی به بهزیستی
تحویل داده شده است .تا کنون اطالعاتی از
والدین این نوزاد بدســت نیامده و بر همین
اساس از افرادی که در این خصوص اطالعاتی
ممکن است داشته باشند خواسته شده تا آن
را در اختیار پلیس بگذارند.

مزایده فروش اراضی واقع در منطقه  22تهران
به شماره 2133/1401/6

نوبت دوم

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود واقع در استان تهران (اراضی واقع در منطقه  )22را به صورت یکجا و به شرح جدول ذیل
از طریق برگزاری فرآیند مزایده با جزئیات مندرج در اسناد مربوطه و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی
 www.setadiran.irو با شماره مزایده  2001001036000027به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
 تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد :ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ .1401/04/26
 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  18روز دوشنبه به تاریخ .1401/05/06
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز دوشنبه به تاریخ .1401/05/22
 تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی :ساعت  8صبح روز سهشنبه به تاریخ .1401/05/25
 تاریخ بازدید :از ساعت  9صبح روز سهشنبه به تاریخ  1401/04/28لغایت ساعت  12:30روز چهارشنبه به تاریخ ( 1401/05/19بازدید همه
روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد).
نحوه فروش :نقد
 توجه  :لطفاً به اصالحات احتمالی مزایده که در سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی  www.banksepah.ir/taمندرج می گردد و تا
پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد ،توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:
 .1متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات مندرج در شرایط مزایده می توانند هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
 .2شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد
مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان
پذیر می باشد.
 .3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره
تلفن  1456تماس و یا به آدرس اینترنتی  www. setadiran.irمراجعه نمایند .کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و
نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
ردیف

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش از پوشش  ۳تا ۵
میلیون دانشآموز در طرح تغذیه رایگان در ســال تحصیلی آینده خبر
داد و اظهــار کرد :تالش میکنیم تا  ۱۰۰درصد دانشآموزان عشــایر
شامل این طرح شوند.به گزارش ایســنا ،صادق ستاریفرد خاطرنشان
کرد :عشــایر از نفوذ فرهنگی دشمن مصون مانده است و این مصونیت
آنهــا برگرفتــه از ویژگیهای خاص
آنهــا از جمله صداقت ،ایمان ،توکل،
محبت اهل بیت و والیتمداری آنها
اســت.معاون تربیت بدنی و سالمت با
اشــاره به اینکه بیش از ۲۴۰مدرســه
شــبانه روزی ویژه عشــایر در کشور
وجــود دارد ،گفــت :وزارت آموزش و
پرورش توجه و نگاه مثبتی به عشایر،
مناطق محروم و مرزی و بسط عدالت
آموزشی در این مناطق دارد و این توجه در این دوره و بر اساس برنامه
عدالت محوری دولت ســیزدهم ،با شــتاب بیشتری دنبال میشود.وی
خاطرنشــان کرد :در ســال تحصیلی جدید در حوزه ســالمت و تربیت
بدنی ،تغذیه رایگان دانشآموزی احیا خواهد شــد و سه تا پنج میلیون
دانشآموز تحت پوشش تغذیه رایگان دانشآموزی قرار خواهند گرفت،
لذا تالش میکنیم تمامی دانشآموزان عشــایر کشــور تحت پوشــش
تغذیــه دانشآموزی قرار گیرند.به گزارش مرکز اطالعرســانی و روابط
عمومــی وزارت آموزشوپــرورش ،ســتاریفرد افزود :مدارس شــبانه
روزی دارای امکانات حداقلی هســتند و در تالش هستیم تا پایان سال
تحصیلی آینده برای هر مدرسه شبانه روزی حداقل یک فضای ورزشی
ایجاد کنیم.

سازمان ملل

>شايسته ساالری

وجود کانالهای انتقال آب ،معضل اصلی جنوب تهران

خبر

تالش برای انحصاری کردن
رشتههایپزشکی

نگاه کارشناسان به افزودن امتیاز تاهل و فرزند داشتن به آزمونهای استخدامی در گفتگو با آفتاب یزد

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء :روزگذشته خبر آمد که امتیاز
تاهل و فرزند داشــتن به آزمونهای اســتخدامی رسید .در همین
خصوص نیزحسن مروتی» معاون امور آزمونهای سازمان سنجش
کشورتوضیح داد« :نمره آزمون اســتخدام حداکثر  ۱۰هزار است
و امتیــاز مربوط بــه تاهل و قانون جوانی جمعیــت نیز هزار نمره
در کل به داوطلب مشــمول اضافه میکنــد .حاال این نمره چطور
اضافه و محاسبه میشود؟  ۲۰۰نمره به ازای تاهل و  ۲۰۰نمره به
ازای هر فرزند به نمره داوطلب مشمول این شرایط اضافه میکند
البته این قانون برای مناطقی اســت که رشد جمعیت آنها بیش
از  ۲.۵درصد نباشــد ،بنابراین اگر کسی چهار فرزند داشته باشد،
با احتســاب تاهل ،هزار نمره به هر نمرهای که گرفته باشد اضافه
میشــود و این مسئله هیچ ربطی به نمره مکتسبه داوطلب ندارد
و فرد پس از احتســاب این اعداد ،در تــراز مربوط به خودش قرار
میگیــرد .البته این نکتــه را نیز اضافه میکنم که به ازای هر یک
فرزند  ۲۰۰امتیاز به فرد داده میشود ،اما حداکثر امتیاز هزار است
و اگر فرد فرزندان بیشتری داشته باشد در این امتیاز تغییری ایجاد
نمیشــود ».افراد زیادی نســبت به این نوع از تصمیمات اعتراض
دارند.برخی میگویند این قانون کمکی به جوانان مجرد و تشویق
آنها بــه تاهل نمیکند و جوانی که همچنان وضعیت شــغلی او
رســمی و قابل اطمینان نیســت و در این آزمون امتیازی برای او
درنظر گرفته نشــده اســت ،انگیزههای الزم برای متاهلی را پیدا
نمیکنــد و در نتیجه این قانون به هــدف نهایی خود که افزایش
جمعیت از طریق ازدواج و فرزندآوری است ،نخواهد رسید .از سوی
دیگر عدهای نیز بر این اعتقاد هســتند که در این نوع از آزمونها
باید ســواد و مهارت افراد مورد سنجش قرار بگیرد و بر این اساس
نیز آنها به جایگاهها و مناصب گوناگون دست پیدا کنند و این نوع
از قوانین در جریان سالم امور اختالل ایجاد میکند .پیشتر نیز این
چنین قوانینی در خصوص جذب اعضای هیئت علمی دانشــگاهها
نیز به تصویب رســید که این مورد نیز به راحتی میتواند سالمت
علم و جایگاه دانشگاه را در معرض خطر قرار دهد .جوانی جمعیت
دغدغه همه دلســوزان جامعه و کشور است اما راه رسیدن به این
هدف متعالی باید راه درستی باشد که منجر به آسیبهای فراوانی
برای سطوح مختلف جامعه نشود.
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 -۱۱۲۵چــرا آمریکا که ادعای تعامل و
صلح دارد به دومیدانی کاران ایران ویزا
نداد؟ ()۴/۲۴
 -۱۱۳۰مشخص شد اســکوچیچ کنار
گذاشته شــد یا همچنان قرار است در
تیم بماند؟ ()۴/۲۴
 -۱۱۴۱امیدواریــم وضعیت ســالمتی
حجاج خوب باشد تا مشکلی برای ورود
به کشور نداشته باشند)۴/۲۴( .
 -۱۱۵۳آیا صحت دارد فالن خانم بازیگر
تغییر جنســیت داده؟ واقعا این موضوع
حیرانکننده است)۴/۲۴( .
 -۱۰۴۵متاسفانه موارد شناسایی شده
وبا در کردســتان به  ۴۲نفر رسیده .این
آمارها نگرانکننده است)۴/۲۴( .
 -۱۱۰۲آمریکاییها با حضور در منطقه
میخواهند جای چین و روسیه را در این
منطقه بگیرند)۴/۲۴( .
 -۱۱۱۲در حال حاضــر آیا میتوان دز
چهارم واکســن کرونــا را تزریق کنیم؟
مراکز واکسیناسیون حضور فعال دارند؟
()۴/۲۴
 -۱۱۲۰آیــا صحــت دارد میخواهند
ادبیات را از موارد امتحانی کنکور حذف
کنند؟ ()۴/۲۴
 -۱۰۰۱باید دســت برخی سارقان قطع
شود شاید این باعث ترس سارقان بشود
و دســت از این اعمال مجرمانه بردارند.
()۴/۲۴
 -۱۰۱۲آمریــکا در خاورمیانــه در حال
یارگیری و همراه کردن کشورهای منطقه
با رژیم جعلی اسرائیل است)۴/۲۴( .
 -۱۰۲۱مشــاور وزیر ارشــاد گفتند به
زودی نامگــذاری روز طنــز را مطــرح
میکنیم .این یعنی برای طنز و شوخی
ارزش خاصی قائل هستند؟ ()۴/۲۴
 -۱۰۳۱در نتیجه تحقیقات اعالم شــده
گلودرد هــم از عالئم کرونا اســت .پس
گلودرد گرفتیم یعنی کرونا داریم؟ ()۴/۲۴
 -۰۹۲۰وزیر بهداشت متأسفانه گفتهاند
وارد مــوج هفتم کرونا شــدهایم .واقعا
بعضیها فکر میکردند کرونا تمام شده.
()۴/۲۴
 -۰۹۲۵رئیــس جمهــور محترم اعالم
کردند باید همه مدیــران از چهرههای
انقالبــی انتخــاب شــوند .مدیرانی که
دغدغه مردم را داشته باشند)۴/۲۴( .
 -۰۹۳۱در مــورد فضــای مجــازی و
مشــکالتی که اخالق جوانان را در این
فضــا تهدیــد میکند باید نگــران بود.
بیاخالقــی در این فضا گاهی بســیار
تهدیدکننده و مخرب است)۴/۲۴( .
 -۰۹۴۱آقــای احمد خاتمــی گفتهاند:
اکثر بیحجابها لقمه حســاب و کتاب
شده ندارند .منظورشان این است لقمه
حالل نخوردند؟ ()۴/۲۴
 -۱۴۰۵دلیل تغییر ســهمیهبندی در
کنکور چیست؟ ()۴/۲۴
 -۱۴۱۰روسیه اعالم کرده تقویت روابط
مسکو و تهران بهترین پاسخ به فشارهای
غرب است .موضوع این است که روسها
هم چندان خوش قول و دوست تمام و
کمال ما نیستند)۴/۲۴( .
 -۱۴۵۲امــام جمعــه اردبیــل گفتند:
دشمنان عفت جا انداختهاند که خانمها
با فریبایی تعریف میشــوند .به نظر این
اظهارات خیلی عجیب است)۴/۲۴( .
 -۱۴۵۴امام جمعه ساری هم در جمالت
عجیبی گفتند بســیاری از بدحجابها
کارکنان دولت هستند)۴/۲۴( .
 -۱۷۰۵بایــد به موضــوع باندبازیها و
مافیا در سینما رســیدگی جدی شود.
نباید ســینما بیش از این دچار فساد و
باندبازی بشود)۴/۲۴( .
 -۱۷۲۵عربســتان ســعودی متأسفانه
آســمان خود را بــه روی هواپیماهای
اسرائیل گشود)۴/۲۴( .
 -۱8۱۰با توجه به اینکه وارد موج هفتم
کرونا شدهایم باید بســیار مراقب باشیم.
نباید غافلگیر بشویم .رســانهها مردم را
تشویق به رعایت پروتکلها بکنند)۴/۲۴( .
 -۱8۲۰حیــرت انگیز اســت که تغییر
جنســیت یک بازیگر زن باعث افزایش
فالوورها شده است)۴/۲۴( .
 -۱۶۲۰در طرحهای برخورد با بدحجابی
باید از روشهای فرهنگی مناسب برای
جذب حداکثری استفاده شود)۴/۲۴( .
 -۱۶۴۲به خاطر برکناری اســکوچیچ
سرمربی تیم ملی فوتبال خیلی زیرسوال
رفتیم .فدراســیون بســیار مورد انتقاد
قرار گرفت)۴/۲۴( .
 -۱۶۵۳بایــدن رئیسجمهور آمریکا در
ادعایی جدید گفته حتی به قیمت نابودی
برجام سپاه را از لیست تروریستی خارج
نمیکنیم .واقعا حرفهایش خجالتآور
است)۴/۲۴( .
پیامهای مردمی در صفحات 4-2
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گزارش

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

نیاز جامعه به پزشک و مسئولیت دولت درقبال آن
محمدعلی طیبی سورکی  -وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکال ،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور

از مشــاغلی که تامینکننده اهداف قانون اساسی و وزارت بهداشت در جهت بهداشت و درمان
اجتماع و افراد جامعه میباشد و نقش موثری را ایفاء مینماید ،شغل شریف طبابت است.
دراصل بیست و نهم قانون اساسی؛ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری،
پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراهماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی
و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره ،حقی است همگانی .دولت موظف است طبق قوانین
از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق
را برای یک یک افراد کشور تأمین کند و همچنین مطابق اصل چهل و سوم قانون اساسی ،برای
تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در
جریان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
تامین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات
الزم برای تشکیل خانواده برای همه.
تامین شــرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل
کار در اختیار همه کســانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام
بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص
منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت
ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد
عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ،سیاسی و اجتماعی و شرکت
فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شــغل ،و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار
دیگری .منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ،اعم از مصرف ،سرمایهگذاری ،تولید ،توزیع
و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را
به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
تدوین و ارائه سیاســتها ،تعیین خط مشــیها و نیز برنامهریزی بــرای فعالیتهای مربوط به
تربیت نیروی انسانی گروه پزشــکی پژوهش ،خدمات بهداشتی ،درمانی ،داروئی ،بهزیستی و
تامیناجتماعی.
تأمین بهداشــت عمومی و ارتقاء ســطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشــتی خصوصاً
در زمینه بهداشــت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر ســموم و مواد شیمیایی ،مبارزه با
بیماریها ،بهداشتخانواده و مدارس ،آموزش بهداشت عمومی ،بهداشت کار و شاغلین با تاکید
بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه ،بویژه بهداشت مادران و کودکان باهمکاری و هماهنگی
دستگاههایذیربط.
کلیه اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد ســازندگی (ســازمان دامپزشکی کشور) و وزارت
کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) همچنان بهقوت خود باقی است .اعالم ضوابط و حدود تماس
مجاز ســموم و مواد شیمیایی از حیث رعایت نکات بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت ،درمان
وآموزش پزشکی است و کلیه سازمانهای ذیربط موظف به رعایت ضوابط مربوط میباشند.
ایجاد نظام هماهنگ بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت
و درمان.
تعیین رشتهها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامههای تربیت نیروی انسانی گروه
پزشکی در جهت نیل به خودکفایی.
جهت نظارت و تعیین ضابطه الزم در مورد ارزشــیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه
پزشکی خارج از کشور ،شورائی بنام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به
ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی
به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود.
نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونهای که با اختیارات و
مسئولیتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مغایرت نداشته باشد ،توسط شورایعالی
انقالب فرهنگی تعیین خواهد
از تاریخ تصویب سازمان نظام پزشــکی جمهوری اسالمی ایران ،این سازمان دارای شخصیت
حقوقی مستقل گردید تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در قانون نظام
پزشکی در تاریخ ۱۳8۳/۰8/۱۶تشکیل گردید که مطابق ماده  ۲اهداف سازمان تعیین گردیده
که عبارتند از:
الف  -تالش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسالمی در کلیه امور پزشکی.
ب  -تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور پزشکی.
ج  -مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی.
د  -حفظ و حمایت از حقوق بیماران.
ه  -حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغالن حرف پزشکی.
و -تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط در جهت حسن اجرای موازین و
مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.
و همچنین وظایف و اختیارات این سازمان مطابق اهداف آن تعیین گردیده است که در ذیل به
آنها اشاره میگردد:
الف  -اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح ،طرحها ،تصویبنامهها و آئیننامههای مرتبط
با امور پزشکی.
ب  -تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهیهای داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی
و بهداشتی و امور پزشکی و اعالم به مراجع ذیربط.
تبصره  -ســازمان نظام پزشکی موظف اســت حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول
استعالمیه ،نظر خود را به مراجع ذیربط اعالم نماید.
ج  -تدویــن و تصویب مقررات و ضوابــط خاص صنفی مربوط به اســتاندارد کردنتابلوها و
سرنسخههای مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
د  -اجرای برنامههای آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راســتای قانونآموزش مداوم
جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
ه  -صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون.
و  -رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی که عنوانجرائم عمومی
را نداشته باشند.
ز -اظهارنظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها.
ح  -همکاری با مراجع ذیصالح در جهت رســیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرائمشــاغلین
به حرف پزشــکی و وابســته به پزشکی و اظهارنظرهایکارشناسی مشــورتی در اینرابطه با
مراجع ذیربط.
ط  -همکاری با مراجع ذیصالح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشکی در جامعه.
ی  -همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و انتشارات
پزشکی.
ک  -اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدماتبهداشتی و
درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی براساس قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب  ۱۳۷۳/8/۳و همکاری با مراجع ذیصالح در اجرای آن.
و ضمنا ،درصد تعهد سازمانهای بیمهگر در قبال تعرفههای فوق توسط شورایعالیبیمه خدمات
درمانی همهساله تعیین خواهد شد.
ل  -اظهارنظر و مشــارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل
مؤسسات و شاغالن حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذیصالح در وصول آن.
م  -مشارکت در تدوین آئیننامهها و دستورالعملهای نظارتی درمورد مطبها ،موسسات درمانی
و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی.
ن  -صدور پروانه اشتغال مطبهای پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور
پروانه موسسات پزشکی براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
ق  -عضویت در شــوراهای گسترش و برنامهریزی دانشــگاهها و مشارکت در تعیین ظرفیت
دانشگاههای دولتی و غیردولتی.
ر -همکاری در تدوین آئیننامههای ارزشــیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و
بیمارستانی.
ش  -کمک به رفع مشکالت رفاهی و مالی شاغالن حرف پزشکی کمدرآمد و خسارت دیده از
طریق صندوق تعاون و رفاه.
ت  -همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی ،بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث
و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان.
س  -مشارکت فعال در تدوین برنامههای آموزشی گروه پزشکی.
ع  -همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغالتحصیالن گروه پزشکی.

ف  -انجام کلیه مسئولیتها ،وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف ازسوی مجلس
شورای اسالمی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران محول گردیدهاست.
نکته قابل ذکر اینکه ،کلیه اتباع ایرانی پزشــک ،دندانپزشــک ،دکتر داروساز و متخصصین و
دکترایعلوم آزمایشــگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار
گروهپزشکی به استثناء گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند.
و اعضاء ســازمان همهساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود.
میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی
نظام پزشکی تهیه میگردد.
و برای پرداختن به حرفه پزشــکی پس از اخذ پروانه اشتغال ،عضویت درسازمان نظام پزشکی
جمهوری اسالمی ایران الزامی است.
ارکان تابعه سازمان به شرح زیر میباشد:
الــف  -مجمع عمومی نظام پزشــکی جمهوری اســالمی ایران که در ایــن قانون «مجمع»
نامیدهمیشود.
ب  -شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران که در این قانون «شورایعالی» خوانده
میشــود و دبیرخانه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری اســالمی ایران که در تهران است
مستقرمیباشد.
ج  -رئیس کل.
د  -هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای هماهنگی استانی.
ضمنا ،وظایف و اختیارات و ساختار تشکیالتی شورای هماهنگی استانی بهپیشنهاد رئیس کل به
تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ه  -هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین گروه پزشکی و حرف
وابسته.
و  -بازرسان.
ز  -صندوق رفاه و تعاون.
ترکیب مجمع سازمان به شرح زیر میباشد:
هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها با توجه به تعداد شرکتکنندگان در انتخابات
هیئت مدیره شهرستان مذکور ،یک یا چند نفر از بین خود را به عنوان نماینده خود برای تشکیل
مجمع عمومی به ترتیب زیر معرفی مینماید:
الف  -تا پانصد نفر شرکتکننده در انتخابات ،یک نفر.
ب  -از پانصد و یک تا هزار نفر شرکتکننده در انتخابات ،دو نفر.
ج  -از هزار و یک تا هزار و پانصد نفر شرکتکننده در انتخابات ،سه نفر.
و به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماینده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع
عمومی انتخاب میشوند.
وظایف مجمع عبارتند از:
الف  -استماع گزارش شورای عالی ،رئیسکل و بازرسان و تصویب سیاستهای کالن پیشنهادی
شورای عالی.
ب  -انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان بطور ساالنه.
ج  -مذاکره و اتخاذ تصمیم در ســایر اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبققوانین و
آئیننامههای مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و در صالحیت مجمع میباشد.
همچنین ،اعضای مجمع به شــرح مندرج در ماده ( )۶این قانون به مدت چهار ســال انتخاب
میشوند و آئیننامه داخلی مجمع به پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع خواهد رسید.
در اولین جلسه در مورد انتخاب رئیس و دو نفر نایب رئیس و یک نفر منشی مجمع براساس
آئیننامهای که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع میرسد اتخاذ تصمیم میگردد.
و اعضاء شورای عالی عبارتند از:
الف  -بیست و پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب :سیزده نفر پزشک ،سه نفر دندانپزشک ،سه نفر
دکترای داروساز ،دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ،دونفر کارشناس مامائی ،دو
نفر از سایر لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی.
ب  -دونفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب
مجلس شورای اسالمی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.
مجمع عمومی یک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکیب و تعداد اعضاء شورای
عالی ،مطابق با پیشنهاد شورای عالیتصمیمگیری خواهد نمود.
جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیلمیشود با حضور دوسوم
اعضاء شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر بوده و برای واحدهای ذیربط
الزماالجرا است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین
میشوند میتوانند در تمام جلسات شورای عالی و هیئتمدیره نظامپزشکی با حق اظهارنظر و
بدون حق رای شرکت نمایند.
شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس ،دو نایب رئیس و یک دبیرخواهد بود که از بین اعضاء
شورا با رأی اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت دوسال انتخاب میگردند.
دبیر شورای عالی مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود .اداره جلسات شورا به
عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود.
کلیه اعضاء انتخابی شــورای عالی میبایست در انتخابات هیئتمدیره شهرستانها شرکت و
انتخاب شده باشند.
رئیس کل سازمان باالترین مقام اجرایی ،اداری و مالی و نماینده قانونیسازمان درکلیه مراجع با
حق توکیل به غیر و یا نماینده وی میباشد و در حدود مصوباتمجمع عمومی و شورای عالی
و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بین منتخبین
هیئت مدیره سراسر کشور برای مدت چهار سالانتخاب و به رئیس جمهور جهت صدور حکم
معرفیمیشود.
مجمع عمومی میتواند انتخاب و معرفی رئیس کل را به شورای عالی منتخب خود واگذار نماید.
شورای عالی حق استیضاح رئیسکل را دارد و درصورتی که دو سوم اعضای شورای عالی رأیعدم
اعتماد به رئیس کل بدهند وی عزل میگردد و مجمع عمومیفوقالعاده جهت انتخاب رئیس
کل تشکیل میشود .در این فاصله رئیس شورای عالیسرپرستی سازمان را عهدهدار خواهد بود.
در هر شهرســتان که تعداد مشــموالن این قانون در آن حداقل یکصدنفر باشد نظام پزشکی
شهرستان تشکیل خواهد شد.
کلیه شهرستانهائی که در دوره قبل هیئت مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضاء آنها کمتر از
یکصد نفر باشد از این ماده مستثنی هستند.
هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک ،مرکب از یازده نفر به شرح زیر میباشد:
الف  -شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.
ب  -یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.
ج  -یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.
د  -یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی شهرستان.
ه  -یک نفر لیسانسیه مامائی یا باالتر به انتخاب گروه مامائی شهرستان.
و  -یک نفر لیسانسیه پروانهدار گروه پزشکی یا باالتر به استثناء گروه پرستاران بهانتخاب گروه
لیسانسیهدار یا باالتر پروانهدار گروه پزشکی شهرستان.
هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده
نفر به شرح ذیل میباشد:
الف  -ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستانهای مربوطه.
ب  -دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستانهای مربوطه.
ج  -دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستانهای مربوطه.

د  -یک نفر از متخصصین یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به انتخاب دکترهای
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستانهای مربوطه.
ه  -یک نفر لیسانسیه مامائی یا باالتر به انتخاب ماماهای شهرستان مربوطه.
و  -یک نفر لیسانســیه پروانهدار گروه پزشکی یا باالتر به انتخاب فارغالتحصیالن کارشناسی
و باالتر.
نظام پزشکی شهرستان مرکز استان یا یکی از شهرهای نزدیک با تصویبشورای عالی عهدهدار
وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه استان که در آن نظام پزشکیتشکیل نشده است نیز
میباشد.
اعضاء شهرستانهایی که امکان تشکیل هیئت مدیره را ندارند میتوانند در انتخابات یکی از سایر
شهرستانهای تابعه شرکت کنند.
رئیس هیئت مدیره هر یک از شهرستانها از بین منتخبین هر شهرستان با پیشنهاد هیئت مدیره
مربوط به صدور حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوریاسالمی ایران برای مدت چهار
سال منصوب میگردد.
رؤسای هیئت مدیره شهرســتانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی
در محدوده ســازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به استثنای وظایف خاص رئیس کل را
به عهده خواهند داشت.
عزل رئیس هیئت مدیره شهرســتان میتواند به پیشــنهاد هیئت مدیره توســط رئیس کل
صورت بگیرد.
بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا وکمکهای اشخاص حقیقی و
حقوقی تأمین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و طبق
آئیننامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.
میزان و طرز وصول حق ثبت نام ساالنه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه
بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجراء درخواهد آمد.
وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر میباشد:
الف  -اجرای دقیق وظایف مقرر در این قانون و نظارت مســتمر بر حسناجرای آنها از طریق
رئیس کل سازمان.
ب  -نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.
ج  -نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی.
د  -رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها ارجاعی از طرف شورای
هماهنگی استان و رفع اختالف بین آنها.
ه -تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی الزم در چارچوب این قانون.
و -انحالل هیئت مدیره نظام پزشــکی شهرســتانها و برگزاری انتخابــات مجدد درچارچوب
این قانون.
ز  -تصویب بودجه سالیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران.
تبصره  -هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل میگردند:
 -۱عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای عالی نظامپزشکی.
 -۲فوت یا اســتعفاء یا غیبت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه
متوالی.
وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح زیر است:
الف  -نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی بهاستثنای مواردی
که در صالحیت رئیس کل ،مجمع عمومی و شــورای عالی میباشد را در محدوده شهرستان
مربوطه دارا خواهد بود.
ب  -اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان.
هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:
الف  -عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی
نظام پزشکی.
ب  -نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزههای انتخاباتی و شورای عالی و رئیسکل.
ج  -بررسی نهائی صالحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و ابالغ
نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعالم عمومی.
د  -رسیدگی به شکایات نامزدهائی که صالحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد
و تجدیدنظر در آنها.
ه -رسیدگی به شکایات انتخاباتی درچارچوب مواد قانونی و آئیننامههای مربوطه.
و  -توقــف یا ابطال تمام یا قســمتی از مراحل انجــام انتخابات در چارچوب مــواد قانونی و
دســتورالعملهای مربوطه این قانون رأســاً و یا با پیشــنهاد هیئتهای اجرائی یا هیئتهای
نظارتحوزههایانتخاباتی.
ز -تائید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اعضاء شورای عالی
نظام پزشکی و رئیس کل و امضاء اعتبارنامه منتخبین.
ح  -رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد درمورد تایید صالحیت نامزدهای عضویت در
هیئت مدیره نظام پزشکیها و تجدیدنظر در آنها.
شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از رؤسای هیئتهای مدیره شهرستانهای
هر اســتان میباشد و ریاست این شــورا به عهده رئیس هیئتمدیره شهرستان مرکز استان
خواهد بود.
وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است:
الف  -نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانهای استان.
ب  -انتخاب اعضاء هیئتهای انتظامی تجدیدنظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیئتها
به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج این قانون رسیده باشد.
ج  -رســیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشــکی شهرســتانها و ارائه آن به
شــورای عالی و برقراری هماهنگی الزم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختالفات
داخلی آنها.
د  -ســایر مواردی که با تصویب شورای عالی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای
استانها تفویض خواهد گردید.
وظایف بازرسان به شرح زیر است:
الف  -نظارت بر نحوه هزینه بودجه که براساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه میگردد.
ب  -تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد ســاالنه مالی ســازمان مرکزی و نظامپزشــکی
شهرستانها به شورای عالی و مجمع عمومی.
ج  -بازرســان میتوانند بدون دخالت در امور اجرائی سازمان ،در هر زمان ،هرگونه رسیدگی و
بازرسی مالی الزم را به نحوی که در امور جاری سازمان وقفهای ایجاد ننماید ،انجام داده و اسناد
و مدارک و اطالعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
د  -چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس کلو یا معاونین و یا
سایر رؤسای هیئتمدیره شهرستانها مشاهده کنند بایستی به شورایعالی اطالع دهند.
ه - -بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف
خود مرتکب میشوند طبق قوانین و مقررات موجود مسئولیت خواهند داشت.
سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهایشاغلین حرف پزشکی و
وابسته در مرکز دارای هیئتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها دارای هیئتهای بدوی
و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای هیئتهای بدوی انتظامیپزشکی خواهد بود که مطابق مواد
بعدی این قانون تشکیل میگردند.
عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفهای و شغلی و سهلانگاری در انجام
وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین
با توجه به شــدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حســب مــورد به مجازاتهای زیر
محکوممیگردند:
الف  -تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
ب  -اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج  -توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو
اعالنات نظام پزشکی محل.
د  -محرومیت از اشــتغال به حرفههای پزشــکی و وابســته از ســه ماه تا یک سال در محل
ارتکاب تخلف.
ه  -محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و -محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
ز -محرومیت دائم از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته در تمام کشور.
در معیت هیئت بدوی انتظامی ،اعضای دادســرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به
تشخیص شورای عالی با رأی اعضاء هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب میشوند.
نهایتاً براساس قانون اساسی و رعایت قوانین سازمان نظام پزشکی و اختیارات وزارت بهداشت
و درمان در جهت تامین اهداف آنان و اجرا نمودن بهداشت و درمان ،میبایست به تعداد کافی
پزشک در اجتماع حضور فعال داشته باشند.
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آفتاب یزد – حسین گنجی :پانتهآ بیات مختاری ،نقاش ،طراح و
مجسمه ساز ،مهندسی کشاورزی در دانشگاه تهران خوانده است و به
صورت حرفهای و آزاد هنر را نزد احمد وکیلی آموخته است .بیات تا
کنون در بیش از ۲۰نمایشگاه گروهی چاپ دستی ،طراحی و حجم و
نقاشی شرکت کرده است و برنده جایزه نخست جوانان بینال طراحی
موزه هنرهای معاصر و گالری آنالین آمریکا در میکس مدیا و برگزیده
آرت فستیوال تهران است« .تنزار» اولین نمایشگاه انفرادی اوست
که به کیوریتوری سجاد باغبان ماهر ،استاد دانشگاه هنر اصفهان در
نگارخانه نگر برگزار میشود .با او به این بهانه به گفتگو نشستهایم .در
این نمایشگاه ،او در نقاشی ،طراحی و مجسمه آثار خود را به نمایش
گذاشتهاست.

ب��ه صورت حرفهای از کجا فکر کردید این کار اصلی
شماست و باید برای آن وقت بگذارید و به آن بپردازید؟
تحصیالت دانشگاهیام را در رشته کشاورزی به اتمام رساندم و پس
از آن هم ســر کار غیرمرتبط با هنر رفتم و آنجا هم متوجه شدم،
اینکه زمان خیلی کمتری را برای نقاشی میگذارم وضعیتی نیست
که بتوانم تا پایان عمر ادامه بدهم و باقی حسرت نقاشی است .پس
تالش مضاعفی کردم برای تحقق خواسته ام ،که فقط کار کنم وتماشا.
بدین ترتیب متوجه شدم فعل طراحی برای من مسیر شناختیای باز
کرده که در توقف ارتباطم با دنیای بیرون ناقص و غیر قابل اتکاست .به
این دلیل کمکم به تفکیک فضای کار و خانه و پرکاری به هدف تغییر
رفتار زیستنیای که مسیر خلق در دلش خانه میسازد ،پرداختم.
طراحی در آثار شما قوت بسیاری دارد و گویا بیش از
آنکه نقاش باشید ،شما را باید طراح دانست؟ شما خودتان
چطور ب��ه این دو نگاه میکنید و به کدام تمایل بیش��تری
دارید؟
به مرور زمان به این نقطه رسیدم که آن چیزی که فقدانش در عصر
حاضرخیلیاهمیتداردخودرفتارطراحیاست.هرچندمدیاهمین
مداد و کاغذی اســت که به طور معمول در دسترسترین است ،اما
از نظر من موکدا ذهن و ســاختارش در شــرق براساس طراحی آن
است که شاید تمایزی را با جغرافیای دیگر به وجود میآورد ،مطالعه
این ســاختار را اساسا از طریق طراحی ممکن میدانم ،ازاصلیترین
رنگی منســجم و یا
تفاوتهای طراحی و نقاشــی،حضور یک بیان ِ
طراحی رنگها در نقاشی است که این جنس از شرح بصری در آن

بیقصه شدهایم

شاخصترینمسیررسیدنبهبیانمحسوبمیشود،ایندرحالیست
که ما در طراحی از عناصر دیگر بصری هم مانند خط ،سطح و بافت
چه بسا به طور هم ارز با رنگ ،برای تبیین تصویری استفاده میکنیم.
ینابراین تأکیدی که درذهنیتم به طراحی دارم و نیز عملکردم در به
رساندن عناصر بصری در کنار رنگ ،به نظرم رفتاری است که
انسجام
ِ
بیشترمیشناسموفع ً
الطراحیمیکنمبهمثابهمدیایمستقل،شاید
سالهای بعد مجموعهای از نقاشیهایم هم قابل ارائه شد.
در این نمایشگاه س��ه دفتر طراحی هم در کنار دیگر
آثار به نمایش گذاش��تید؟ ممنون میشوم از آنها بگوید و
اینکه چه شد به دفتر طراحی فکر کردید؟
سه دفتر طراحی در این نمایشگاه به توصیه آقای باغبان دارم .اتفاقاً
دفتر را به عنوان یک رفتار درونیتر در مسیر کاریام تجربه کردم به
این منوال که مثال یک دفتر به نوعی وقایعنگاری از سفرهایم است:
دفتر سفرنامه ،که ثبت طراحانهای از مشاهدات من در خالل سفرها
بهجغرافیاهایمختلفوسیاحتیاستبهتماشا،گواینکهبهاینسیر
در طول زندگی خیلی قائل هستم و این دفترهای طراحی هم نوعی
وقایعنگاری زندگی یک نگاه به حساب میآیند ،نیز به مسیرواره بودن
هنردرهیئتمنظمیبیشترتأکیدمیکند.
از ش��اگردی آقای وکیلی بگویید و اینکه چه ش��د که
آنقدر به نظر دیر به فکر نمایش��گاه انفرادی افتادید؟ چند
اثر در این نمایشگاه و با چه ابعادی به نمایش گذاشته شد؟
شاگردی ایشــان در من عطش به جســتجوگری کاشت هرچند
همســو با تاکید پدرم هم بر این نوع زیستن بود اما یاد گرفتم باید
خطر کرد و ساخت .بعد دانشگاه که نقاشی را موازی کشاورزی پیش
میبردم ،تمرکزم در فضای هنر کمتر شد .هرچند آن سالها نقاشی
و طراحی را حتی کنار اشتغال ادامه میدادم ،منتها فکر میکردم که
ذات ارائه در مسیر هنری باید ویژگیهایی داشته باشد و هرچه بیشتر
میگذشت و سالهای بیشتری با کار کردن من در انزوا طی شد ،شاید
حساسیتها هم اضافهتر شد ،به نوعی سختگیریهایی که نمیدانم
لزوماً بگویم خوب یا بد بود ،افزایش یافت .برگزاری نمایشگاه در یک
روند جستجویهنری ،مقصدنیست و قرار استبخشی از مسیر باشد

و این را زیســتهام من .در رخداد گالری حدود  ۴۰کار،یک پاراوان ۵
متری با  ۷مجسمه و  ۳دفتر طراحی برای نمایش انتخاب کردیم .از
دید من بیان در این کارها نسبت به باقی مجموعهها و کارهایی که
داخل کارگاه دارم همسوتر هستند و بیشتر با ذهنیت امروزم متناسب
هستندواستداللهاییکهدارمبیشتردراینمجموعهمیتواندشکل
گرفتهباشد.
بعد از طراحی و نقاش��ی ،چه شد که به سمت حجم و
مجسمهسازی رفتید؟ آیا حرفی برای گفتن بود که در آن
قالبها قابل گفتن نبود و فکر میکردید باید در مجس��مه
بیان شود یا یک تجربه اندوزی به آن نگاه میکنید؟
در نوجوانی به صورت خودآموخته و با متریال گل حجم را تجربه
کردم .خاطرم هست در مدرسه هم حتی در خالل زنگ تفریح ها،
که فکر میکردم بیکاری کســالتآور است ،اغلب در یک کیسه به
اندازه یک مشت گل میبردم و شروع میکردم گوشهای یواشکی با
آن ور رفتن .روزی حتی معلم پرورشی که دید دو فیگور در آغوش
ســاختم و من را دفترمدرسه خواست و مجســمه را خرد کردند.
همچنان مسئلهام فیگور و انســان است و پرداختن به حال و فرم
و زار انبوه انسان زاریست که امروز در جهان ما قابل مشاهده است.
آن زمان با گل کار میکردم تا چند سال اخیر که به سبب سفرهایم
به مناطق مختلف مانند دشتها و بیابان ها ،با تنه درختانی مواجه
شــدم که به دلیل پوســیدگی آنها را از زیر خاک در میآورند و
برای کاشــت درخت جدیدتر ،خاک را زیرورو میکردند .در نتیجه
با تنه درختانی مواجه شــدم که پوسیده بودند ،بسیار زیبا ،و امروز
پوسیدگی برایم بسیار زیباتر است .چون هنوز تاریخ آن خواندن دارد
و میتوان روایات عمر درخت و عصر انسان را در آن شنید ،چیزی
که امروز خیلی از دست رفته و معتقدم ما بسیار بیقصه شدهایم.
روی هم رفته ،در این پوسیدگیها و کهنهگیها و رنگ و رو رفتنها،
رنگی خیلی درستتری نسبت به خیلی
در اصل هارمونی و انسجام ِ
حرفهای پر طمطراق و پرمدعای امروزی میبینم .این شد که از
همین ریشهها استفاده کردم تا روی آن با خمیر چوب به ذهنیتم
تجسم معاصر ببخشم .فیگورهایی که به طراحی آنها میپرداختم،
به نوعی قصد کردم وجه بیرونی ترشان را لمس کنم هرچند این

«زیرخاکی»
نقطهعطفبازیگریپژمانجمشیدی

از آین��ده برای م��ا بگوید و اینکه پانت��هآ بیات خود
از این نمایش��گاه چه انتظاری داشته و آیا مجموعه تازه یا
مجموعههای دیگری برای نمایش بزودی دارد؟
من زندگی میکنم و در این زندگی طراحی میکنم و طراحی
میکنــم تا بتوانم زندگی کنــم .بنابراین امیدوارم آیندهای که
میپرســید سوالی برای یک تکلیف یا چگونگی ترسیم نباشد.
صرفــاً میتوانم بگویم که من یک نقاش هســتم و در زندگی
همیــن را بلدم ،مانند کارگری کــه کار دیگری جز اینکه کار
کنــد و بگذراند ،ندارد .در نهایت مســلماً ما همه به امید زنده
هستیم دلخواهم است که قلم در دستانم بماند .نمایشگاه فعلی
اگرچه اولین انفرادیام اســت اما به فضای هنر اشــراف نسبی
دارم ،و بستری برای تخاطب و مواجهه و نقد در اجتماعی که
در آن زندگی کردم میتواند باشد و تبدیل به رانهای برای ادامة
مسیرم شود؛ مواجههای دقیقتر ،سالمتتر و شورانگیزتر من با
مضامینم در پروژههای بعدی...

 - 1وکیـل مجلس  -ناجـور - 2پراکنده
و پریشـان  -واحد برقی  -بسیار وسیع
 - 3نوزاد گوسفند  -مادر عرب  -صحنه
نمایش  -برآمدگی ته کفش  - 4کشوری
جزیرهایدراقیانوسیه-خطسیرسیارات
 جوان به انگلیسـی  - ۵خویشاوندی وقرابت  -کفش اسـب  -شکوه  -پیشوند
یکدهم  - 6ستون عرشـه کشتی  -یاد
گذشـته  -کشـاورز و کدخـدا  - 7دانه
خوشبو  -صاحبخانه  -خرس فلکی  -نت
منفی- 8نوازندهتار-مایعباالبردنفشار
 - 9کلمه پرسشی  -خوش و نیکو  -یک
چهارم چیزی  -ظرف سرکه  - 10ترس و
بیم-برخورد -غولیخیدرفیلمتخیلی
اسپیلبرگ  - 11نظرات  -نفس خسته -
پشت  -ماه سوم میالدی  - 12قوم بزرگ
ایرانی  -میوه ای به اندازه تخم مرغ  -توده
ای برآمده و غیر طبیعی  - 13دریا  -عدد
فوتبالی  -نام ترکی  -درد و رنج - 14رسم
و عادت  -جوانمرد  -یار " پوچ "  - 1۵تیم
فوتبال ایتالیایی  -مرکز ایالت آرکانزاس
آمریکا

عمودی

مدرک فارغ التحصیلی عباس کایکانی فرزند خلیل به شماره شناسنامه
۴۹۰۰۳۹۹۷۷۹صــادره از شــهریار در مقطع کاردانی رشــته مکانیک
خودرو صادره از دانشگاه پرند مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد.
ازیابنده تقاضا میگردداصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند
به نشانی تهران -پرند ارسال نماید.
آگهی فقدان مدرک تحصيلی

مــدرک موقت فارغالتحصیلی محمد حقیقــت بین فرزند محمود به
شــماره شناســنامه ۴۹۵۱صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته
حســابداری صادره از واحد دانشــگاهی کاشان جوشقان قالی با شماره
 ۲۲۱۳مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده تقاضا میشود.اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد واحد کاشان جوشقان قالی به نشانی جوشقان
قالی -بلوار امام رضا(ع) ارسال نماید.

س��وژه کارهای شما ش��مایلی هم ترسناک و در عین
حال ترحم آمیز دارند .البته عنوان «تنزار» گواه اس��ارت
است .از عنوان نمایشگاه هم برای ما بگویید چرا تن زار؟
تعریف شما و این محدوده از کلمات که به کارهای من اختصاص
دادید دقیقاً یک تعریف عریان از انسان مگر نیست؟ انسان است که
هم ترســناک اســت و در عین حال ترحمآمیز .انسان است که دو
وجه دارد و بستگی دارد در چه جهانهایی قرار بگیرد تا رفتارهای
متناسب با آن جهان را از خودش نشان بدهد.شناخت این انسان از
ابتدا به نظرم از طریق طراحی برای من خیلی تأکیدآمیز پیش رفت
و حتی در طبیعتهایی که کار میکنم باز فقدان انسان فضای منفی
طبیعتهای من است.

افقی

آگهی فقدان مدرک تحصيلی

مدرک تحصیلی فاطمه سادات علوی نسب اشکذری فرزند سید جالل
به شماره شناسنامه ۱۱۶۷۴صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد
رشــته معماری منظر صادره از واحد دانشگاهی بین الملل امام خمینی
قزوین به شــماره ۷۳۵۴۹و تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹مفقود گردیده اســت .از
یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره )
واقع در قزوین ،بلوار غدیر ،خیابان ورزش کد پســتی ۳۴۱۴8۹۶8۱8
تحویل یا پست نماید.

احم��د وکیلی در اس��تیتمنت نمایش��گاه ش��ما آورده
است« :موقعیت اشیا و امور در آثارش واجد زمان و مکان
مشخصی نیس��ت و فیگورهایش جغرافیا یا تیپ مشخصی
ندارند ،در نتیجه این فیگورها و فرمها روح سمبلیک گرفته
و وارد دنیای مثالی میشوند و راه را برای اسطورهای شدن
باز میکنند ».این نش��ان میدهد شما بیتاثیر از ادبیات و
اسطوره نیستید .چقدر خود را وابسته به ادبیات میدانید و
چقدر متاثر از فضای کنونی اطرافتان؟
از اســاس این را به نوعی تعریف جاودانگــی میدانم ،جاودانگی و
بقا مسئلهای است که به مطالعهاش پرداختهام و چه بسا به غریزه
انسانی .اما در ادامه این پژوهش به عنوان تعریف کردن و دریافتن
مهندسی جاودانگی به ابزار تصویر؛ فکر میکنم اصوال اتصال ما به
ِ
ادبیات در فرهنگ بدیهی است تفاوت در نسبت ما با آن است ،دور
یا نزدیک .این اســت که فکر میکنم بله ،از همان سنین نوجوانی
خیلی با متون و اشــعار مواجه بودم ،برایم جــذاب بود و حتی در
مــدارس هم جزو درسهایی بود که برایم عنوان درس نداشــت و
زمینه فکری ایجاد میکرد و من را به قصههای «من با آن ادبیات»
میبرد .وابستگیام به ادبیات از آن سالهاست تا به امروز .تأکید دارم
که از راههای پیدا کردن خطکشیهایمان برای نقد مضمون و فرم
یک اثر و حتی زندگی ،بازخوانی ادبیاتما و آثار کالسیکمان است
چه به لحاظ متون ،چه به لحاظ سینما و چه به لحاظ تصویر ،و چه
موسیقایی .این مواجهه با آثار کالسیک و سنتی ما به ما یادآوری
میکند که ما از چه مســیری به اینجا رسیدیم و االن که اینجا
هستیم چرا در این وضعیت قرار داریم.

جدول شماره6348

پژمان جمشــیدی بازیگر ســریال «زیر خاکی» که بــه همراه ژاله
صامتــی جایزه بهترین بازیگــران بخش ســریالهای تلویزیونی و
نمایش خانگی هشــتمین جشنواره فیلم شهر را کسب کردند و در
مراســم افتتاحیه این جشنواره
با گریم سریال «آفتابپرست»
ســاخته برزو نیکنــژاد حاضر
شــد ،گفــت :اصــوالً برگزاری
جشنوارهها اتفاق بزرگی است و
هرچه جشنوارههای سینمایی
با کیفیت برگزار شوند در روند
هرچه بهتر فیلمهای سینمایی
و آثار تلویزیونی تأثیر دارند .در ســطح دنیا جشــنوارههایی داریم
که معتبر هم نیســتند اما جوایزشــان در اینجا به چشــم میآید؛
در اینجا به نکته میرســیم که چرا در کشــورمان جشــنوارههایی
برگزار نشــود که اعتبارشــان از آنها بیشتر است و جشنواره فیلم
شــهر از همان جشنوارههای معتبر در ســطح کشور است ،هرچه
ما در بطن شــکلگیری داســتان فیلمهــا عمیقتر شــویم آینده
روشــنتری را از ســینما و تلویزیون خواهیم داشــت .بازیگر فیلم
«علفزار» درباره ســریال «زیرخاکی» عنوان کرد :این سریال یکی
از کارهای اســت که بسیار دوســتش دارم .این سریال نقطه عطف
دنیــای بازیگری من اســت .این گروه به خاطر داشــتن کارگردان
خوش ذوق و با اخالق بســیار دوست داشتنی هستند .حضور ژاله
صامتی به عنوان بازیگر نقش مقابل من در هر چه بهتر شــدن کار
کمک بزرگی کرد .به گزارش مهر ،پژمان جمشــیدی که این روزها
فیلم ســینمایی «علــفزار» را بر پرده ســینماها دارد ،بهتازگی با
ســریال «آفتابپرست» باردیگر حضور در شبکه نمایش خانگی را
هم تجربه میکند.

آگهی فقدان مدرک تحصيلی

احساسی خود بسیار درونی است که توصیفش کردم.

عکس :آفتاب یزد  -شراره سامعی

پیش از هر چیز به دلیل اینکه از یک سو در هنر شناخته
شده هستید و از سویی هم نه چندان ،به دلیل اینکه در کنار
نملیشگاههای گروهی متعدد ،این نمایشگاه اولین نمایشگاه
انفرادی شماس��ت .تحصیالت تان هم چیز دیگری است و
فعالی��ت خود را در هنر تعریف کرده ای��د .برای ما ابتدا از
خودتان بگویید و اینکه چطور ش��د به هنر آن هم نقاشی و
مجسمهسازی عالقه من شدید؟
عالقه من به نقاشی و مجسمه ،خصوصا نقاشی ،برمی گردد به دوران
مدرسهکهرفتارمشاهدهوتماشایدنیاخیلیمسیرمنجربهشناخت
شخصیتری شده بود ،یعنی کامال فکر میکردم که این مشاهده و
نقاشی کشیدنها بدل به یک رفتار شده است .طبیعتا والدینم هم در
آن سالها براساس تمرکز و توجهشان به عالقهمندیهای ما و تالش
برای یافتن بستر مناسبش ،من را در کالسی برای یاد گرفتن نقاشی
ثبتناممیکنندکهکالسهایاستاداحمدوکیلیبود.یکبارهبافضای
جدی آموزشی مواجه میشوم ،حاال اینکه بر حسب اتفاق در فضایی
قرار میگیرم که یک نگاه خیلی جدی و حرفهای به این رسانه دارد،
شاید از شانس من بوده است.

فرهنگی
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سفارش مستقيم آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193

نيـــازبــهتمــاستلفنــینمیباشـــد

 - 1ادیب و سـخنور  -طیاره  - 2صابون
خیاطی-استخوانبندی-اقیانوسکبیر3
 ضمیر غایب  -صندلی راحتی  -کاغذیبا قطع استاندارد  -سلیقه - 4نوعی مدل
کفشساقبلند-مادرحضرتعیسی(ع)
 کوشا - ۵لقب نور الدین محمد الهیجیاز شـاگردان معروف میر عماد  -نیشکر ،
ریشـه واژه خوزستان  -تکرار حرف گرد
 دور از خطر  - 6سـورچران  -بد ذات -منقار کوتاه  -صدای پرواز زنبور  - 7کاله
فرنگی  -خوشبو  -خشت تو خالی  -شاخ
گاو  - 8روانشـناس اتریشی بانی مکتب
فردی  -باال رفتن - 9همنشینان  -ضربه
سر  -نوعی رژیم  -تکرارش کنید دهان را
می سـوزاند !  - 10اشاره دور  -تاقچه باال
 مؤدب و فرهیخته  -آینده  - 11مزاحمتابسـتانی  -بی پرده  -از نزوالت جوی -
نوعی ورقه فلزی برای سـاختن در مغازه
ها  - 12گلزن تیم ملی پرتغال  -کمدین
سـیرك  -ماده ساخت شـمع  - 13زائو
ترسان  -شریعت ها  -موی گردن اسب -
شامل همه - 14آن طرف  -باالترین درجه
دانشگاهی – بله آلمانی - 1۵از مشکالت
ارتباطعاطفی-فنیدرکشتی

پاسخ جدول شماره6347

کوتاه از هنر

«تنداده» در «دیوار چهارم»

نمایش «تنداده» به کارگردانی منصور صلواتی
در تماشاخانه دیوار چهارم به صحنه میرود/.مهر

«پرده آخر» شنیدنی میشود

مهتاب نصیرپور فیلم ســینمایی «پرده آخر»
ســاخته واروژ کریممســیحی را برای نابینایان
توضیــحدار کرد .به گزارش مهر ،به مناســبت
سومین سال تاسیس گروه سوینا ،نسخه ویژه
نابینایان فیلم ســینمایی «پرده آخر» ساخته
واروژ کریممسیحی ،روز پنجشنبه  ۳۰تیر ماه در
چارچوببرنامهفیلمخانهمنتشرمیشود.

«تنهاتر از تنها» مجوز گرفت

در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر
سینمایی ،با ساخت فیلمهای کوتاه داستانی «به
جان پدر» به نویســندگی و کارگردانی محمد
لطفیان« ،صد و هجده» به نویسندگی مهدی
عظیمی میرآبادی و کارگردانی محمدرضا جنت
خواه دوســت« ،تنهاتر از تنهــا» به کارگردانی
و نویســندگی سوگل خالقی و همچنین فیلم
بلند داســتانی «زخم کهنه» بــه کارگردانی و
نویســندگی سیدمجتبی اســدی پور موافقت
شد /.سینما سینما

«زائران» در ایتالیا

فیلم کوتاه «زائران» ســاخته مشترک فرنوش
صمــدی و علــی عســگری در دومیــن دوره
جشنواره بینالمللی «چینه لیدو» ایتالیا اکران
شــد .در جریان این جشنواره که  ۲۳تا  ۲۶تیر
در بندر گردشگری شهر رم برگزار شد ۳۶ ،فیلم
کوتاه از آثار سینماگران کشورهای مختلف ،در
دو بخش غیر رقابتی و رقابتی ملی ،مدیترانهای
و بینالمللی به نمایش درآمد و در سومین روز،
بخش ویژهای به نمایش فیلم «زائران» ،با حضور
و معرفی دو کارگردان این فیلم اختصاص یافت/.
ایرنا

مجید نوروزی در برزیل

مجید نوروزی کاندید بهترین بازیگر مرد دومین
جشنوارهبینالمللیفیلمتیتهسائوپائولوشد.این
فستیوال برزیلی شامل رقابت های دوماهانه و
ساالنه است که به ترتیب مسابقه آنهوما نقرهای
و کاپیبارای طالیی برگزار میشود ،عالوه بر آنها
یک جایزه موازی با فیلمهای مرتبط با جامعه و
با اجتماعی قــوی دارد که برنز تیالپیا نام دارد.
به گزارش صبا ،مجید نوروزی بازیگر ســینما،
تلویزیون و تئاتر برای فیلم کوتاه فصل تنهایی،
کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول
مرد شــده است .این رویداد  ۳۱آگوست ۲۰۲۲
مصادف با  ۹شهریور  ۱۴۰۱برگزار میشود.
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نکته

یافته

بهبود از دست دادن حافظه پس از
سکته مغزی در برخی بیماران

از دســت دادن حافظه یک عالمت رایج پس از
ســکته مغزی اســت ،اما برای برخی از آنها این
امیــد وجود دارد که این خاطــرات بازگردند.به
گزارش مهر  ،در یک مطالعه جدید در نروژ 8۶
بیمار مبتال به سکته مغزی نسبتاً خفیف مورد
بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که بسیاری
از آنهــا پس از  ۱۲هفته عملکرد ذهنی شــأن
بهبود یافت.دکتر «رامون گرامبات» ،سرپرست
تیم تحقیق میگوید« :مطالعه ما نشان میدهد
کــه حدود نیمــی از بیمارانی که دچار ســکته
مغزی شده اند ،یک هفته پس از سکته مغزی،
با اشکال مختلف اختالل حافظه روبرو بودند .اما
تا سه ماه پس از سکته مغزی ،حدود یک سوم
از افراد مبتال به اختالل حافظه ،عملکرد حافظه
شــأن بهبود یافت».در حالی که در حال حاضر
تعداد بیشتری از بیماران سکته مغزی نسبت به
گذشته زنده میمانند ،اما سکته مغزی همچنان
یک بیماری جدی و ُکشــنده است .بازماندگان
ممکن اســت عالوه بر از دســت دادن حافظه و
کاهش توانایی یادگیری ،اضطراب ،افســردگی
و خســتگی را پــس از آن تجربه کنند.به گفته
محققان ،نســبت بیماران مبتال به ســکتههای
مغزی خفیف در ســالهای اخیر افزایش یافته
اســت .اما عوارض آن از نظر مشــکالت تمرکز،
کاهش اســتقامت و تغییــر در عملکرد حافظه
حتی در بیمارانی که سکته مغزی خفیف دارند
نیز رایج است.
تازهها

خطر زایمان زودرس
با استفاده این مواد بیشتر میشود

برخی مواد شــیمیایی در میلیــون ها محصول
مورد استفاده روزانه افراد قرار دارند که بر اساس
تحلیل جدید با خطر بیشــتر زایمــان زودرس
مرتبط هســتند.این مطالعه نشان داد در زنان با
غلظت فتاالتهای باالتــر در ادرار احتمال تولد
نوزادان نارس بیشــتر اســت.برای این مطالعه،
محققــان  ۱۱فتاالت مختلف موجــود در زنان
باردار را مورد بررســی قرار دادند و کشف کردند
کــه چهار مــورد از آنها با احتمــال  ۱۴تا ۱۶
درصدی بیشــتر برای تولد نــوزاد نارس مرتبط
اســت .ثابتترین آنها تماس با فتاالتی بود که
معموال در الک ناخن و ســایر لوازم آرایش یافت
میشــود.بارت ولش ،محقق ارشــد این تحقیق
اظهار کرد :برای مردم دشوار است که قرار گرفتن
در معرض این مواد شیمیایی را در زندگی روزمره
بهطــور کامــل از بین ببرند ،اما نتایج ما نشــان
میدهــد که حتی کاهشهــای کوچک در یک
جمعیت بزرگ میتواند تاثیرات مثبتی بر مادران
و فرزندان آنان داشــته باشــد.به گفته محققان،
کاهش سطح قرار گرفتن در معرض فتاالتها تا
 ۵۰درصد ،میتواند بهطور متوسط  ۱۲درصد از
زایمان زودرس جلوگیری کند .این مداخالت بر
تغییرات خاصی مانند انتخاب محصوالت مراقبت
شــخصی بدون فتاالت متمرکز است همچنین
شــرکتهایی که تعداد فتاالتها در محصوالت
خود را کاهش میدهند یا تغییر مقرراتی که قرار
گرفتن در معرض این مواد شــیمیایی را کاهش
میدهد.در این بین ،محققان پیشــنهاد کردند
از غذاهای فرآوری شــده یا غذاهای بستهبندی
شده در پالســتیک اجتناب کنند و به جای آن
از غذاهــای تــازه و خانگی اســتفاده کنند.آنان
همچنین انتخاب محصوالت بدون عطر را توصیه
کردند که دارای فتاالت کمتری هستند .محدود
کردن مقدار محصول استفاده شده نیز میتواند
قرار گرفتن در معرض آن را کاهش دهد.

زندگی

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصصان بررسی کرد

هرآنچه درباره «وبا» باید بدانیم

شیرمادر
کلید رشد نوزادان نارس است

یک مطالعه جدید نشان می دهد نوزادان نارس
که با شــیر مادر تغذیه می شــوند در مدرســه
عملکــرد بهتری دارند و کمتــر در معرض ابتال
به اختالل بیش فعالی هستند.به گزارش مهر ،
مطالعات قبلی نشــان داده که نوزادان نارس در
معرض خطر باالتر عملکرد ضعیف در ریاضیات،
روخوانی و ســایر مهارتهای تحصیلی هستند.
آنها همچنیــن در معرض خطر بیشــتر ابتالء
بــه اختالل بیش فعالی قــرار دارند.اما محققان
میگویند تغذیه آنها با مقدار زیادی شــیر مادر
ایــن خطر را کاهــش میدهد و در ســالهای
بعد منجر به عملکرد بهتر مغز میشــود.در این
مطالعــه دادههای مربوط بــه  ۵8۶نوزاد متولد
شده در کمتر از  ۳۳هفته بارداری مورد بررسی
قــرار گرفت .محققــان میزان شــیر مادری که
نــوزادان در هر روز تغذیه میکردند و همچنین
مدت زمانی که والدین به شیردهی ادامه دادند را
بررسی کردند.به طور کلی ،تیم تحقیق دریافت
که مصرف بیشــتر شــیر مادر با ضریب هوشی
باالتر و نمرات باالتر در زمینه روخوانی و ریاضی
در سن  ۷سالگی مرتبط است.همچنین والدین
عالئم بیش فعالی کمتری را برای کودکانی که
شیر مادر بیشتری مینوشیدند ،گزارش کردند.
عالوه بر این ،مدت طوالنیتر شــیردهی -تا ۱8
مــاه -با نمرات باالتر در روخوانی ،امال و ریاضی
همراه بود.دکتر «مندی براون بلفورت» ،محقق
ارشد این تحقیق گفت« :مطالعه ما راهبردهای
توصیه شــده برای حمایت از والدین در جهت
تأمین شــیر مادر برای نوزادان نــارس را تأیید
میکند».از آنجایی که این مطالعه مشــاهدهای
بود ،نمیتوان ثابت کرد که شیردهی به مزایای
تحصیلی منجر شده اســت .نویسندگان اذعان
میکنند که ممکن اســت عوامــل دیگری نیز
نقش داشته باشند.
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آفتـاب یـزد – نجمه حمزه نیا  :هرســاله در شــروع فصل
گرما یکی از بیماریهای شــایع  ،بیماری وبا اســت .وبا یکی
از بیماری های واگیر عفونی اســت که فقط در انســان ایجاد
بیماری میکند .این بیماری چون اولین بار در منطقهای به نام
التور در آفریقا پیدا شد ،به این نام مشهور میباشد .تخمین زده
میشــود که ساالنه  ۲,۹میلیون نفر به این بیماری مبتال شده
و  ۹۵،۰۰۰مرگ در سراسر جهان رخ میدهد .وبا (در ایران با
نام مرگامرگی خوانده میشــود) یک بیماری مرگبار است ،در
ایران بیشتر از طریق سبزی های آلوده که هنگام کاشت با کود
انسانی تغذیه میشوند دارای بیشترین مقدار آلودگی هستند
 ،انتقال می یابد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در اینباره با دکتر سید بشیر میرتاجانی  ،متخصص ژنتیک
مولکولی گفت و گو کرده است .
دکتر میرتاجانی در این باره می گوید  :وبا نوعی عفونت روده
کوچک بوده که توسط برخی از سویه های باکتری ویبریوکلرا
ایجاد می شود .عالئم این عفونت ممکن است از هیچ ،خفیف
تا شدید متغیر باشد.
وی بیان کرد :عالمت کالسیک بیماری وبا مقادیر زیاد اسهال
آبکی اســت که چند روز طول می کشــد .استفراغ و گرفتگی
عضالت نیز ممکن است رخ دهد.
این متخصص ژنتیک مولکولی افزود  :اســهال می تواند آنقدر
شدید باشد که در عرض چند ساعت منجر به کم آبی شدید و
عدم تعادل الکترولیت شود و این مشکل ممکن است منجر به
فرورفتگی چشــم ها ،سردی پوست ،کاهش خاصیت ارتجاعی
پوست و چین و چروک دست ها و پاها شود .کم آبی می تواند
باعث آبی شدن پوست شــود .عالئم این بیماری دو ساعت تا
پنج روز پس از قرار گرفتن در معرض مولد بیماری وبا شــروع
می شود.
وی اظهار کرد  :وبا توسط تعدادی از انواع باکتری "Vibrio
 "choleraایجــاد می شــود کــه برخی از انــواع آن ،بیماری
شــدیدتری نســبت به ســایرین ایجاد می کنند .این بیماری
بیشــتر از طریق آب ناسالم و مواد غذایی ناایمن که با مدفوع
انســان حاوی باکتری آلوده شــده اســت ،پخش می شــود.
صدف های نیم پز نیز یک منبع رایج ابتال به وبا هستند.
دکتــر میرتاجانی مطرح کرد  :انســان تنها میزبان شــناخته
شــده باکتری مولد وبا اســت .عوامل خطر بــرای این بیماری
نیز عبارتند از بهداشت نامناسب ،آب آشامیدنی سالم ناکافی
و فقر .وبا را می توان با آزمایش مدفوع تشخیص داد البته یک
تست سریع نشانگر در دسترس است اما آنقدر دقیق نیست.
این متخصص ژنتیک مولکولی ابراز کرد  :روش های پیشگیری
از وبــا شــامل بهبود وضعیت بهداشــتی و دسترســی به آب
تمیز اســت .واکســنهای وبا که از راه خوراکی داده میشوند،
محافظت معقولی برای حدود شــش مــاه ایجاد میکنند .آنها
مزیت اضافی محافظت در برابر نوع دیگری از اسهال ناشی از"
 " E. coliرا نیز دارند.
وی تصریح کــرد  :درمان اولیه بیماری وبا  ،درمان آبرســانی
خوراکی است  -جایگزینی مایعات با محلول های کمی شیرین
و نمــک .محلول های مبتنی بر برنج ترجیح داده می شــوند.
مصرف مکمل روی در کودکان مفید اســت و در موارد شدید،
مایعات داخل وریدی مانند الکتات رینگر ممکن اســت مورد
نیاز باشد و آنتی بیوتیک ها ممکن است مفید باشند .آزمایش
برای اینکه ببیند وبا به کدام آنتی بیوتیک حســاس است می
تواند به انتخاب درمان مناسب کمک کند.
> بيماری وبا حدود  3تا  5ميليون نفر
در جهان را تحت تاثير قرار می دهد

دکتر میرتاجانی عنوان کرد  :بیماری وبا حدود  ۳تا  ۵میلیون
نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث مرگ
 ۲88۰۰تا  ۱۳۰۰۰۰نفر در ســال می شــود .اگرچه از ســال
 ۲۰۱۰به عنوان یک بیماری همه گیر طبقه بندی شده است
اما در کشورهای با درآمد باال  ،شیوع آن نادر است و کودکان
بیشتر تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرند.
این متخصص ژنتیک مولکولی گفت  :بیماری وبا هم به صورت
شــیوع و هم به صورت مزمن در مناطق خاصی رخ می دهد.
مناطق با خطر مداوم بیماری شــامل آفریقا و آســیای جنوب
شرقی اســت .خطر مرگ در میان افراد مبتال معموالً کمتر از
 ۵درصد اســت اما ممکن اســت تا  ۵۰درصد هم باشد وعدم
دسترسی به درمان منجر به مرگ و میر بیشتر می شود.
وی مطرح کرد  :توصیفات وبا در اوایل قرن پنجم قبل از میالد
در سانســکریت یافت می شود .مطالعه وبا در انگلستان توسط
جان اسنو بین ســال های  ۱8۴۹و  ۱8۵۴منجر به پیشرفت
های چشمگیری در زمینه اپیدمیولوژی شد .هفت شیوع بزرگ
در طول  ۲۰۰سال گذشته با میلیون ها مرگ رخ داده است.
دکتر میرتاجانی ادامه داد  :وبا احتماالً منشــاء خود را در شبه
قاره هند داشــته اســت ،همانطور که شیوع آن در این منطقه
برای قرن ها نشان می دهد .این بیماری در ادبیات اروپایی در
اوایل سال  ۱۶۴۲ظاهر شد ،بر اساس توصیف پزشک هلندی
 Jakob de Bondtدر کتاب ،.De MedicinaIndorum
اعتقاد بر این اســت که شــیوع اولیه در شبه قاره هند نتیجه
شــرایط بد زندگی و همچنین وجود اســتخرهای آب ساکن
بوده اســت که هر دو شــرایط ایده آلی را برای رشد وبا فراهم
می کنند.
ایــن متخصص ژنتیــک مولکولی گفت  :بیمــاری وبا ابتدا از
طریــق راه های تجاری (زمینی و دریایی) در ســال  ۱8۱۷به
روســیه ،بعدا ً به سایرنقاط اروپا و از اروپا به آمریکای شمالی و
بقیه جهان گســترش یافت (از این رو نام "وبا آسیایی" نامیده
شــد) .هفت مرحله همه گیری وبا در  ۲۰۰ســال گذشته رخ
داده اســت که هفتمین همــه گیری آن در ســال  ۱۹۶۱در
اندونزی آغاز شد.
وی توضیــح داد  :اولیــن همه گیری بیماری وبــا در منطقه
بنگال هند ،نزدیک کلکته از ســال  ۱8۱۷تــا  ۱8۲۴رخ داد.
این بیماری از هند به آسیای جنوب شرقی ،خاورمیانه ،اروپا و
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آفریقای شرقی پراکنده شد .گمان میرود که حرکت کشتیها
و پرســنل ارتش و نیروی دریایی بریتانیا به دامنه شــیوع این
بیماری کمک کرده اســت زیرا کشــتیها افــراد مبتال به این
بیماری را به ســواحل اقیانوس هند ،از آفریقا به اندونزی و از
شمال به چین و ژاپن میبردند.
دکتر میرتاجانی افزود  :دومین بیماری همه گیری بیماری وبا
از سال  ۱8۲۶تا  ۱8۳۷ادامه یافت و به ویژه آمریکای شمالی
و اروپــا را به دلیل پیشــرفت در حمل و نقل و تجارت جهانی
و افزایش مهاجرت انســان از جمله ســربازان تحت تأثیر قرار
داد .سومین همه گیری وبا نیز در سال  ۱8۴۶فوران کرد و تا
ســال  ۱8۶۰ادامه یافت و به شمال آفریقا گسترش یافت و به
آمریکای جنوبی رسید و برای اولین بار به طور خاص برزیل را
تحت تأثیر قرار داد.
ایــن متخصــص ژنتیک مولکولــی افزود  :چهارمیــن پاندمی
بیمــاری وبا از ســال  ۱8۶۳تا  ۱8۷۵ادامــه یافت و از هند به
ناپل و اسپانیا گسترش یافت .پنجمین مرحله همه گیری وبا
نیز از سال  ۱88۱تا  ۱8۹۶بود و در هند شروع شد و به اروپا،
آسیا و آمریکای جنوبی گسترش یافت.
وی اضافه کرد  :ششــمین مرحله پاندمی بیماری وبا از ســال
 ۱8۹۹تا ۱۹۲۳شــروع شد .این همه گیری ها به دلیل درک
بیشــتر از باکتری وبا کمتر کشــنده بودند .مصر ،شبه جزیره
عربستان ،ایران ،هند و فیلیپین بیشترین ضربه را در طول این
همــه گیری ها دیدند ،در حالی که مناطق دیگر ،مانند آلمان
در ســال ( ۱8۹۲عمدتا شهر هامبورگ که بیش از  8۶۰۰نفر
در آن جــان باختند) و ناپل از ســال  ۱۹۱۰تا  ۱۹۱۱نیز این
بحران را تجربه کردند.
دکتــر میرتاجانی ادامه داد  :شــیوع شــدید هفتمین بیماری
همه گیر در سال  ۱۹۶۱در اندونزی آغاز شد و با ظهور سویه
جدیدی به نام ال تور مشــخص شد که هنوز (از سال )۲۰۱8
در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
این متخصص ژنتیک مولکولی مطرح کرد :بیماری وبا در قرن
نوزدهم گســترش یافت .از آن زمان تاکنون ده ها میلیون نفر
کشــته شده اســت .تنها در روسیه ،بین ســال های  ۱8۴۷تا
 ،۱8۵۱بیــش از یک میلیون نفر بر اثر این بیماری جان خود
را از دست دادند .در طول دومین بیماری همه گیر۱۵۰۰۰۰ ،
آمریکایی را کشــت و بین ســال های  ۱۹۰۰تا  ،۱۹۲۰شاید
هشت میلیون نفر در هند بر اثر وبا جان خود را از دست دادند.
وی می گوید  :وبا به دلیل تأثیرات قابل توجهی که بر سالمتی
داشت ،به اولین بیماری قابل گزارش در ایاالت متحده تبدیل
شــد .جان اســنو ،در انگلستان ،اولین کســی بود که اهمیت
آب آلوده را به عنوان علت آن در سال  ۱8۵۴شناسایی کرد.
دکتــر میرتاجانی گفــت  :بیماری وبا در حــال حاضر در بین
جمعیت در کشــورهای در حال توسعه به دلیل فیلتر کردن و
کلرزنی منابع آب ،دیگریک تهدید جدی برای سالمتی در اروپا
و آمریکای شــمالی محسوب نمی شود ،اما هنوز هم به شدت
بر آن تأثیر می گذارد.
این متخصص ژنتیک مولکولی افزود  :در گذشــته ،اگر خدمه
یا مســافری به وبا مبتال بودند ،کشتیها پرچم زرد قرنطینه را
برافراشتند .هیچ فرد ســوار بر کشتی با پرچم زرد برای مدت
طوالنی ،معموالً  ۳۰تا  ۴۰روز ،اجازه ورود به ساحل را نخواهد
داشت.
وی یــادآور شــد  :از لحــاظ تاریخی ،بســیاری از درمان های
ادعایی مختلف درباره بیماری وبا در فرهنگ عامه وجود داشته
اســت .بسیاری از درمان های قدیمی بر اساس نظریه میاسما
بودند .برخی معتقد بودند که سرد شدن شکم فرد را مستعدتر
می کند.
دکتر میرتاجانی تشــریح کرد  :در دوران شــیوع وبا در ســال
 ۱8۵۴الــی  ۱8۵۵در ناپــل از "کافور هومیوپاتی" طبق گفته
هانمن اســتفاده شد .کتاب «درمانهای مادر» نوشته تی جی
ریتر ،شــربت گوجه فرنگی را بهعنوان یــک درمان خانگی از
شمال آمریکا فهرست میکند .طبق گفته ویلیام توماس فرنی،
سنجد در انگلستان توصیه می شد .اولین واکسن موثر انسانی
در ســال  ۱88۵و اولیــن آنتی بیوتیک موثر در ســال ۱۹۴8
ساخته شد.
این متخصص ژنتیک مولکولی افزود  :بیشتر باکتری ها هنگام
مصرف در شــرایط اسیدی معده انسان زنده نمی مانند .تعداد
معدودی از باکتریهای زنده مانده انرژی و مواد مغذی ذخیره
شــده خود را در طــول عبور از معده با متوقــف کردن تولید
پروتئین حفظ میکنند .هنگامی که باکتریهای زنده مانده از
معده خارج میشوند و به روده کوچک میرسند ،باید خود را از
طریق مخاط غلیظی که روده کوچک را میپوشاند ،به حرکت
درآورنــد تا به دیوارههای روده برســند ،جایــی که میتوانند
بچسبند و رشد کنند.
وی تشــریح کرد :هنگامی که باکتری های وبا به دیواره روده
می رسند ،دیگر نیازی به تاژک برای حرکت ندارند .باکتریها
تولیــد پروتئیــن فالژلین را متوقف میکنند تــا انرژی و مواد
مغذی را با تغییر ترکیب پروتئینهایی که در پاســخ به تغییر
محیط شــیمیایی بیــان میکنند ،حفظ کنند .با رســیدن به
دیواره روده ،باکتری" " V. choleraeشروع به تولید پروتئین
های سمی می کند که به فرد مبتال اسهال آبکی می دهد.

ابتال به "وبا" در چه صورت منجر به مرگ میشود؟

دکتــر میرتاجانی افــزود  :در صورتی که اقدامات بهداشــتی
مناســبی وجود نداشته باشد ،این امر نسلهای جدید در حال
تکثیر باکتــری" "V. Choleraرا به آب آشــامیدنی میزبان
بعدی منتقل میکند.
ایــن متخصــص ژنتیــک مولکولــی ابــراز کــرد  :ســم وبــا
( CTXیا )CTیک کمپلکس الیگومری اســت که از شــش
زیرواحد پروتئینی تشــکیل شــده است.میکروبیولوژیستها
مکانیســمهای ژنتیکــی را مطالعــه کردهاند که توســط آن
باکتــری" "V. Choleraتولید برخــی پروتئینها را متوقف
میکند و تولید پروتئینهای دیگر را در پاسخ به مجموعهای از
محیطهای شیمیایی که با آنها مواجه میشوند ،عبور میکنند
و از طریق الیه مخاطی از معده عبور میکنند.
وی عنوان کرد :مکانیسمهای ژنتیکی جالب توجه باکتریهای
وبا تولید پروتئین ســمومی اســت که با مکانیسمهای سلول
میزبــان تعامل میکنند تا یونهــای کلرید را به روده کوچک
پمپ کنند و فشار یونی ایجاد کنند که از ورود یونهای سدیم
به سلول جلوگیری میکند.
دکتر میرتاجانی توضیح داد  :محققان با قرار دادن بخشهای
جداگانــه و متوالی DNA V. choleraeدر  DNAســایر
باکتریها مانند  E. coliکه به طور طبیعی سموم پروتئینی
تولید نمیکنند ،مکانیســمهایی را بررسی کردهاند که توسط
آن  V. choleraeبــه محیطهای شــیمیایی در حال تغییر
واکنش نشــان میدهد .محققان آبشار پیچیده ای از پروتئین
های تنظیم کننده را کشــف کرده انــد که بیان عوامل حدت
 V. choleraeرا کنترل می کند.
وی ادامه داد  :در پاســخ به محیط شــیمیایی در دیواره روده،
باکتــری V. choleraeپروتئیــن هــای TcpP/TcpHرا
تولید میکنــد که همراه بــا پروتئین هــای،ToxR/ToxS
بیان پروتئین تنظیم کننده  ToxTرا فعال می کند .ســپس
 ToxTبه طور مستقیم بیان ژنهای حدت را فعال میکند که
سموم را تولید میکنند و باعث اسهال در فرد مبتال میشود و
به باکتریها اجازه میدهد تا روده را مستعمره کنند .تحقیقات
کنونی با هدف کشــف «ســیگنالی اســت که باعث میشود
باکتریهای وبا شــنا را متوقف کنند و شــروع به چسبیدن به
سلولهای روده کوچک کنند .این متخصص ژنتیک مولکولی
افزود  :برای تعیین وجود باکتری  ، V. choleraیک آزمایش
دیپ استیک سریع در دسترس است .در نمونه هایی که تست
آنها مثبت است ،باید آزمایشات بیشتری برای تعیین مقاومت
آنتی بیوتیکی انجام شود .در شرایط اپیدمی ،تشخیص بالینی
ممکن اســت با گرفتن شــرح حال بیمــار و انجام یک معاینه
مختصر انجام شود .درمان معموالً بدون یا قبل از تأیید توسط
تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی شروع می شود.
وی تصریح کرد  :نمونه مدفوع و ســواب جمع آوری شــده در
مرحله حاد بیماری وبا ،قبل از تجویز آنتی بیوتیک ،مفیدترین
نمونــه برای تشــخیص آزمایشــگاهی اســت .اگر مشــکوک
به اپیدمی وبا باشــد ،شــایع ترین عامل ایجــاد کننده آن V.
 cholerae O۱است .اگر  V. choleraeسروگروه  O۱جدا
نشده باشد ،آزمایشگاه باید  V. cholerae O۱۳۹را آزمایش
کند .با این حال ،اگر هیچ یک از این ارگانیسم ها جدا نشدند،
الزم است نمونه های مدفوع به آزمایشگاه مرجع ارسال شود.
دکتر میرتاجانی مطرح کرد  :عفونت با باکتری V. cholerae
 O۱۳۹باید گزارش شــود و به همان روشــی که توســط V.
 cholerae O۱ایجاد می شــود ،رســیدگی شــود .بیماری
اسهالی مرتبط را باید وبا نامید و باید در ایاالت متحده گزارش
شود.
این متخصص ژنتیک مولکولی متذکر شــد  :نظارت و گزارش
سریع امکان مهار سریع اپیدمی های وبا را فراهم می کند .وبا
به عنوان یک بیماری فصلی در بســیاری از کشــورهای بومی
وجــود دارد و ســاالنه بیشــتر در فصول بارانــی رخ می دهد.
سیستمهای نظارتی میتوانند هشدارهای اولیه در مورد شیوع
بیماریهــا را ارائه دهند ،بنابرایــن منجر به واکنش هماهنگ
و کمک به تهیه برنامههای آمادگی میشــوند .سیســتمهای
نظارت کارآمد همچنین میتوانند ارزیابی خطر شیوع احتمالی
وبا را بهبود بخشند.
وی مطــرح کرد  :درک فصلی و محل شــیوع ،راهنمایی برای
بهبود فعالیت های کنترل وبا برای آسیب پذیرترین افراد ارائه
می دهد .برای موثر بودن پیشــگیری ،مهم است که موارد به
مقامات بهداشــت ملی گزارش شــود.دکتر میرتاجانی تشریح
کرد  :پزشک اسپانیایی""JaumeFerraniCluaیک تلقیح
وبا را در سال  ۱88۵ایجاد کرد که برای اولین بار انسان را در
برابر یک بیماری باکتریایی ایمن کرد .با این حال ،واکســن و
تلقیح او بسیار بحث برانگیز بود و توسط همتایان او و چندین
کمیســیون تحقیق رد شــد .والدمار هافکین ،باکتری شناس
روسی -یهودی ،با موفقیت اولین واکسن وبا را در ژوئیه ۱8۹۲
ساخت .او یک برنامه تلقیح عظیم در هند بریتانیا انجام داد.
این متخصص ژنتیک مولکولی ابراز کرد  :تعدادی از واکســن
های خوراکی ایمن و موثر برای وبا در دسترس است .سازمان
جهانی بهداشــت ( )WHOدارای ســه واکســن خوراکی وبا
( )OCVsاست که عبارتند از دوکورال ،سانچول و اوویچول.
دوکورال ،یک واکسن سلول کامل غیرفعال خوراکی ،اثربخشی
کلی حدود  ۵۲درصد در ســال اول پس از تزریق و  ۶۲درصد
در ســال دوم ،با حداقل عوارض جانبی دارد و در بیش از ۶۰
کشور موجود است.
وی افزود  :واکســنی که ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده
( )FDAتوصیــه می کند ،Vaxchora ،یک واکســن زنده
خوراکی ضعیف است که به صورت تک دوز موثر است.
> اثر حفاظتی واکسن وبا
در کودکان کمتر از پنج سال  28درصد کمتر بود

دکتر میرتاجانی ابراز داشــت  :یک واکســن تزریقی برای دو
تا ســه ســال موثر بود .اثر حفاظتی واکســن وبــا در کودکان
کمتر از پنج ســال  ۲8درصد کمتر بود .با این حال ،از ســال

بیماری وبا یک بیماری حاد واگیردار است که میتواند در صورت عدم درمان ،در عرض چند ساعت منجر به مرگ ناشی از کم آبی شدید بدن شود .به گزارش ایسنا ،بیماری وبا
یک بیماری حاد واگیردار است که با اسهال پرحجم ،دفع مدفوع آبکی و استفراغ خود را نشان میدهد .این بیماری به دنبال خوردن آب یا غذای آلوده به باکتری ویبریو کلرا
ایجاد می شود.شیوع بیماری وبا ،معموال در مناطقی رخ میدهد که دسترسی کافی و مناسب به آب آشامیدنی سالم و نیز سیستم جمعآوری فاضالب مناسب وجود ندارد .باید
توجه کرد که این بیماری از توانایی سرایت باالیی برخوردار است.اغلب افراد آلوده به وبا بیعالمت بوده یا عالئم خفیف دارند و با موفقیت درمان میشوند .با این حال در مواردی
نیز به دنبال بروز اسهال حاد آبکی شدید ،در صورت عدم رسیدگی ،این بیماری میتواند منجر به ناتوانی شدید یا مرگ شود .با توجه به شرایط جمعیتی هر جامعه ،این بیماری
میتواند سـرعت همهگیری باالیی هم داشـته باشد .مناطق حاشیه شهرها و کمپهای اقامت مهاجرین از خطر بیشتری برای وقوع همه گیری وبا برخوردارند.بنابر اعالم مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،اسهال بیماری وبا میتواند مدفوع کدر آبکی ایجاد کند .بیماری وبا میتواند در صورت عدم درمان ،در عرض چند ساعت منجر به
مرگ ناشی از کم آبی شدید بدن که ناشی از ،از دست رفتن آب و الکترولیتها است ،شود.

دکتر میرتاجانی  :در بنگالدش مکمل روی
باعث کاهش مدت و شدت اسهال در
کودکان مبتال به وبا در صورت تجویز آنتی
بیوتیک و درمان آبرسانی مجدد در صورت
نیاز شد و طول مدت بیماری را  8ساعت
و می زان مدفوع اسهالی را  10درصد کاهش
داد .به نظر می رسد مکمل ها هم در درمان
و هم در پیشگیری از اسهال عفونی به دالیل
دیگر در بین کودکان در کشورهای در حال
توسعه موثر باشد
وبا توسط تعدادی از انواع باکتری های
 Vibrio choleraeایجاد می شود که برخی از
انواع بیماری شدیدتری نسبت به سایرین
ایجاد می کنند .این بیماری بیشتر از طریق
آب ناسالم و مواد غذایی ناایمن که با
مدفوع انسان حاوی باکتری آلوده شده
است ،پخش می شود .صدف های نیم پز
نیز یک منبع رایج ابتال به وبا هستند
سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که
واکسیناسیون خوراکی وبا در مناطقی که
بیماری بومی است (با اوج فصلی) ،به عنوان
بخشی از پاسخ به شیوع بیماری یا در یک
بحران انسانی که در طی آن خطر ابتال به وبا
باال است ،در نظر گرفته شود
 ،۲۰۱۰در دســترس بودن محدود اســت .کار برای بررســی
نقش واکسیناسیون انبوه در حال انجام است .سازمان جهانی
بهداشــت ایمن سازی گروه های پرخطر مانند کودکان و افراد
مبتال به  HIVرا در کشــورهایی که این بیماری بومی اســت
توصیه می کند .اگر افراد به طور گســترده ایمن سازی شوند،
مصونیــت گله ای به همراه کاهش میــزان آلودگی در محیط
حاصل می شود.
ایــن متخصص ژنتیک مولکولی تصریح کرد :ســازمان جهانی
بهداشــت توصیه می کند که واکسیناســیون خوراکی وبا در
مناطقــی که بیماری بومی اســت (با اوج فصلــی) ،به عنوان
بخشی از پاسخ به شیوع بیماری،یا در یک بحران انسانی که در
طی آن خطر ابتال به وبا باال است ،در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد  :واکســن خوراکی وبــا ( )OCVبه عنوان یک
ابزار کمکی برای پیشــگیری و کنترل وبا شناخته شده است.
سازمان بهداشــت جهانی ( )WHOسه واکسن دو ظرفیتی
وبا را از پیش تعیین کرده اســت و دو واکســن با اســتفاده از
انتقال یکسان فناوری که دارای واکسنهای O۱و  O۱۳۹دو
ظرفیتی وبا هستند ساخته شدهاند.
دکتــر میرتاجانــی اضافه کرد  :واکسیناســیون خوراکی وبا را
میتــوان در طیف متنوعی از موقعیتها از مناطق بومی وبا و
مکانهای بحرانهای بشردوستانه به کار برد ،اما توافق روشنی
وجود ندارد.
این متخصص ژنتیک مولکولی خاطرنشــان کرد  :رایج ترین
اشــتباه در مراقبت از بیماران مبتال به وبا ،دســت کم گرفتن
ســرعت و حجم مایعات مورد نیاز است .در بیشتر موارد ،وبا را
می توان با درمان آبرســانی خوراکی ( )ORTکه بسیار موثر،
ایمن و ساده است ،درمان کرد .محلول های مبتنی بر برنج به
دلیل کارایی بیشــتر به محلــول های مبتنی بر گلوکز ترجیح
داده می شوند .در موارد شدید با کم آبی قابل توجه ،آبرسانی
داخل وریدی ممکن است الزم باشد.
وی اضافــه کــرد  :الکتات رینگر ،محلول ترجیحی اســت که
اغلب با پتاســیم اضافه شده اســت .ممکن است نیاز به حجم
زیاد و جایگزینی مداوم تا زمان فروکش کردن اســهال باشد.
ممکن است الزم باشد ده درصد از وزن بدن فرد مایع در دو تا
چهار ســاعت اول داده شود .این روش برای اولین بار در طول
جنگ آزادیبخش بنگالدش در مقیاس گسترده آزمایش شد و
موفقیت زیادی داشت .با وجود باورهای گسترده ،آب میوه ها
و نوشیدنی های گازدار تجاری مانند کوال برای آبرسانی مجدد
بــه افراد مبتال به عفونت های جدی روده ایده آل نیســتند و
محتوای قند بیش از حد آنها حتی ممکن اســت به جذب آب
آسیب برساند.
دکتر میرتاجانــی افزود  :اگر محلول های آبرســانی خوراکی
تولید شده به صورت تجاری بسیار گران یا به سختی به دست
مــی آیند ،می تــوان راه حل هایــی تهیه کرد .یکــی از این
دســتورالعمل ها نیــاز به  ۱لیتر آب جوشــیده ۲/۱ ،قاشــق
چایخوری نمک ۶ ،قاشــق چایخوری شکر ،و اضافه کردن موز
له شده برای پتاسیم و بهبود طعم دارد.
این متخصص ژنتیک مولکولی اظهار کرد :از آنجایی که اغلب
اســیدوز در ابتدای بیماری وبا وجود دارد و ســطح پتاســیم
ممکن اســت طبیعی باشــد ،حتی اگر تلفات زیادی رخ داده
باشــد .با اصالح کم آبی ،سطح پتاسیم ممکن است به سرعت
کاهش یابد بنابراین باید جایگزین شــود .این کار ممکن است
با مصرف غذاهای سرشــار از پتاسیم مانند موز یا آب نارگیل
انجام شود.
وی عنوان کرد  :ســازمان جهانی بهداشــت درمان های آنتی
بیوتیکی به مدت یک تا سه روز باعث کوتاه شدن دوره بیماری
و کاهش شــدت عالئم بیماری وبا می شــود .استفاده از آنتی
بیوتیــک ها نیز نیاز به مایعات را کاهش می دهد .با این حال،
اگر هیدراتاســیون کافی حفظ شود ،افراد بدون آنها بهبود می
یابند .دکتر میرتاجانــی اضافه کرد  :فقط آنتی بیوتیک ها را
برای افرادی که کم آبی شدید دارند ،توصیه می کند".داکسی
ســایکلین" معموالً خط اول اســتفاده می شود ،اگرچه برخی
از ســویه های V. choleraeمقاومت نشان داده اند .آزمایش
مقاومــت در طول شــیوع مــی تواند به تعییــن انتخاب های
مناسب در آینده کمک کند.
این متخصص ژنتیک مولکولی ادامه داد  :سایر آنتی بیوتیک های
ثابت شــده موثر عبارتند از :کوتریموکسازول ،اریترومایسین،
تتراســایکلین ،کلرامفنیــکل ،و فورازولیــدون .فلوروکینولون
ها مانند سیپروفلوکساســین نیز ممکن اســت استفاده شوند،
اما مقاومت گزارش شــده اســت.آنتی بیوتیک ها نتایج را در
افرادی که هم به شــدت کم آب هســتند و هم به شدت کم
آب نیســتند ،بهبود می بخشد .آزیترومایسین و تتراسایکلین
ممکن اســت بهتر از داکســی ســایکلینیا سیپروفلوکساسین
عمل کنند.
وی در پایــان گفت  :در بنــگالدش مکمل روی باعث کاهش
مدت و شدت اسهال در کودکان مبتال به وبا در صورت تجویز
آنتی بیوتیک و درمان آبرسانی مجدد در صورت نیاز شد .طول
مدت بیماری را  8ساعت و میزان مدفوع اسهالی را  ۱۰درصد
کاهش داد .به نظر می رســد مکمل ها هم در درمان و هم در
پیشــگیری از اسهال عفونی به دالیل دیگر در بین کودکان در
کشورهای در حال توسعه موثر باشد.

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

دستیار پوتین :از احیای برجام حمایت میکنیم

دستیار رئیس جمهور روســیه در اظهاراتی با تاکید بر اهمیت روابط
دوجانبه ایران و روسیه ،گفت که تداوم گفتمان غیرمستقیم میان ایران
و آمریکا بر سر احیای برجام نشاندهنده تعهد ایران نسبت به اجرایی
شدن کامل این توافق است و روسیه از احیای برجام حمایت میکند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اینترفکس ،یوری یوشــاکوف،
مشــاور رئیس جمهور روســیه گفت که این کشــور از احیای توافق
هستهای[برجام] حمایت میکند .یوشاکوف با اشاره به سفر والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه به تهران برای دیدار با همتای ایرانیاش و

دیدار احتمالی او با مقام معظم رهبری ایران ،گفت :منطقی
اســت که وضعیت پیرامون برجام در این دو دیدار مورد
بحث قرار بگیرد .روســیه از احیای توافق هستهای که در
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵
تایید شده است ،حمایت میکند.این مقام روس گفت :به
عبارت دیگر ،هدف لغو محدودیتهای تجارت و تعامل اقتصادی عادی
ایران با جهان اســت و مســکو به تالشها در این مسیر ادامه میدهد.
او در ادامه گفت :روسیه تداوم ارتباط[غیرمستقیم] در زمینه برجام را

سیاسی
مهم تلقی میکند .ما از گفتمان برقرار شــده میان ایران
و آمریــکا با میانجیگری اتحادیه اروپا حمایت میکنیم و
این گفتمان را نشاندهنده تعهد ایران نسبت به رسیدن
به مصالحه در زمینه از ســرگیری اجرایی شــدن کامل
برجام میدانیم.یوشــاکوف درباره روابط دوجانبه ایران و
روسیه گفت :دو کشور برای ارتقای همکاری دوجانبه به سطحی جدید،
یعنی سطح شراکت راهبردی ،برنامههایی در نظر دارند و در حال تهیه
پیشنویس یک توافق جدید به این منظور هستیم.

آفتاب یزد در گفت و گو با بصیری ،استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
تحوالت منطقه با محور حضور بایدن و پوتین در تهران و ریاض را بررسی میکند

ایران نیازی به «برجامِ آمریکایی» ندارد!

متحدین منطقهای وقتی میبینند آمریکا در ادارهی خود ناتوان شده است دلیلی برای همراهی با سیاستهای نخ نما شدهی منطقهای واشنگتن نمیبینند!
آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :ایران به دنبال «بمب اتم» است،
این نخ نما شــدهترین بازی آمریکاییها و اسرائیلیها است که حتی
خودشــان نیز باور ندارند ،موضوعی که حتی دیگر برای کشورهای
منطقه که اختالفاتی با جمهوری اســالمی ایران دارند نیز جذابیتی
ندارد!
بعد از ســف ِر پرهیاهوی «بایدن» به تل آویو و ریاض که دستاوردی
معادل «هیچ» در برداشت حاال ،پوتین و اردوغان راهی تهران شدهاند
تا صفحهای دیگر از تاریخ روابط بین الملل ورق بخورد صفحهای که
میتواند موازنهی ایجاد شــده را از همیشه بیشتر به سمت و سوی
تهران ،مسکو و پکن سنگین کند.
محمدعلی بصیری استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در تحلیل
دو سفر بایدن و پوتین به خاورمیانه و تهران به آفتاب یزد میگوید:
بعد از جنگ اوکراین و بحران انرژی و غذا که برای اروپا به طور خاص
و برای جهان به طور عام رخ داد یک رقابت بین المللی بین آمریکا و
متحدین او و روســیه و حامیان او در جنگ اوکراین شکل گرفته که
این فشــارها را به نفع خود مدیریت کنند و هزینههای تخریبی خود
را کاهش دهند.
وی میافزایــد :عمده تالش بایدن در این ســفر این بوده که بتواند
حجم کم شده صادرات نفت و گاز روسیه را با درخواست از عربستان
سعودی و متحدین او جبران کند مسئلهای که همه میدانند شدنی
نیســت و عربستان نیز با صراحت به این ناتوانی و عد ِم تمایل اذعان
کرده است.
> تنش با ايران ،رويدادی که ترسناک است!

بصیری اظهار میدارد :آمریکا و متحدان منطقهای و بین المللیاش
در عین حال هم نگران تنشها با ایران هستند و هم به صورت چراغ
ســبز یا درخواست ضمنی از ایران خواستند که روابط را با عربستان
عادی کند تا در جریــان یمن صادرات نفت و گاز بیش از این ضربه
نبیند و متوقف نشود.

> همکاری ايران و روسيه يعنی ايجاد جبههی ضد تحريمی عليه غرب

این تحلیلگر مســائل بین الملل معتقد است :آقای پوتین هم با یک
رقابت سنگین برای مدیریت آثار ناشی از تهدید به ایران آمده و ظاهرا
قراردارد  ۴۰میلیارد دالری ســرمایهگذاری در حوزههای گازی و تا
حدودی نفتی آخرین دستاوردهایی بوده که اگر روسیه از درآمدهایی
در صادرات نفت و گاز محروم شــده گرچــه آن را با هند و چین به
صــورت بلند مدت دارد جبران میکند اما در این مقطع هم بتواند با
یارگیــری از جمله ایران که رقابتهایی با اروپا و آمریکا دارد و تحت
تحریم اســت یک جبهه ضد تحریمی عملیاتــی کنند که هم از آن
فشارها بر روسیه کاسته شود هم برای ایران و این یک پیام سنگین
و دهن کجی است که روسیه دارد به آمریکا و اروپا نشان میدهد که
تحریمها آن طور که آنها انتظار داشتند عملیاتی نشده و بیشتر برای
خود تحریم کنندهها هزینه دارد.
حال پرسش این جا است که در ایجاد موازنه و برگرداندن بازی کدام
موفقتر بودهاند به تعبیری درست تر ،کفه کدام سنگینتر است؟
این اســتاد دانشــگاه اصفهان در پاســخ به این پرسش خاطرنشان
میســازد :میتواند پنجاه پنجاه باشــد میتواند چهل به شصت .این
بســتگی به حجم اقتصادی و نظام امنیتی دارد .به هر جهت دنیای
فعلی بعد از جریان اوکراین چونان گذشته نیست و در نظام بین الملل
حداقل یک دو قطبی ایجاد شده است یک جبهه غرب با مدیریت اروپا
و آمریکا و متحدین و جبهه دیگر به رهبری روسیه و چین و تاحدودی
هند و ایران و متحدین منطقه ای .لذا عمال یک موازنه دو قطبی در
میدان دارد شکل میگیرد .اینکه کفه کدام سنگینتر است به تحوالت
آتی باید نگاه کنیم .البته جبهه روســیه و متحدین در ماههای اخیر
متحدتر و عملیاتیتر جلو رفتند تا جبهه رقیب به رهبری آمریکا.

> برخی؛ تردیدهای ایران برای بازگشت
ب��ه برجام را بخش��ی از اختالفات درون
حاکمیتی معن��ا میکنند در حالی که هیچ
ِ
درک این
اختالفی وج��ود ندارد بلک��ه
واقعیت ک��ه تهران به خوب��ی میداند
«برجام آمریکایی» هیچ قابلیت و کاراییای
ندارد برای غربیها سخت و باورنکردنی
شده است
ِ
بازدارندگ��ی آمریکا مصرف
> قدرت
داخلی نیز ندارد حال س��ؤال اینجا است
که کاخ سفید چگونه میخواهد تهران را با
دامن زدن به تنشهای منطقهای مرعوب
کند؟ به جای پاس��خ به این پرسش فقط
باید ایستاد و تماشا کرد و هیچ نگفت!
> بصیری استاد روابط بین الملل دانشگاه
اصفهان به آفتاب ی��زد میگوید :اراده
برای احیای برجام بیشتر خواست غربیها
اس��ت .در طرف ایرانیها قبال کم رنگ
بود با بح��ران اوکراین ک��م رنگتر نیز
شده یعنی مزایای احیای برجام به سبک
قبل برای ای��ران باعدم احیای آن در این
شرایط قابل لمس و ارزیابی مثبت نیست.
مضاف بر اینکه دولتهایی که بینابین در
برجام بودند مانند روس��یه و چین امروز
در نقض گس��تردهتر آن و حمایت ایران
در خنثی کردن تحریمها اراده بیش��تری
پیدا کرده اند
> حفظ توازن با ايجاد بحران؟

حاال دیگر همهی دنیا فهمیدهاند یکی از روشهای آمریکا برای حفظ
موازنه ،بحران آفرینی است؛ موضوعی که دیگر کارکردی ندارد.
بصیری با اذعان به این مســئله که بازی با کارتهای سوخته دیگر
جــواب نمیدهد به آفتاب یزد گفــت :آمریکاییها دچار پارادوکس
تاکتیکی در خاورمیانه شــده اند .یعنی با دســت پس میزنند با پا
پیشمیکشند .استراتژی آنها این بوده که به دلیل هزینههای سنگین
ســالیان گذشته از متحدینشان در خاورمیانه مستقیما دفاع نکنند
و تمرکز را روی مهار چین در آســیای دور ببرند .این گامها برداشته

شده اما در عمل متوجه شدند که با رفتن آنها و سپردن مسئولیت
به متحدین شان:
 اوال متحدین متزلزل شدند و احساس وحشت و ترس میکنند ثانیا آن ائتالف و اتحاد مطلوبی که بین آنها باید باشد وجود ندارد ثالثــا برخی از این متحدیــن از روی بیاعتمادی و ترس به رقیبنزدیک شدند و این برای آمریکا تهدید غیر مستقیم است که متحدین
در حالت دوگانه بازی قرار داده شده اند .به همین دلیل آقای بایدن
در منطقــه حضور یافت که به آنها روحیه دهــد که اگر ما رفتیم
امــا منافع متحدینمان را رها نمیکنیــم .اما در عمل به دلیل افول
توان و بودجــه آمریکا آن اراده جدی را دولت فعلی آمریکا ندارد .به
همین دلیل بسیاری این سفر را اینگونه ارزیابی کردند که انتظاراتی
که متحدین توقع داشــتند در آن نبوده است .اینکه واکنش و رفتار
متحدین در دوگانه بازی چه خواهد بود باید در ماههای آتی شــاهد
آن باشیم.
> بازی با کارتهای سوخته

موضوع مهم دیگری که در این گفت و گو مورد توجه قرار میگیرد،
اصرار آمریکاییها برای بازی با کارتهای ســوخته است مسئلهای
که بصیری ،استاد دانشگاه اصفهان آن را تالشی نافرجام و بینتیجه
مینامد و اضافه میکند :قدرتهــای نوظهور که رقیب بودند مانند
چین ،روسیه و هند در دکترین غرب دست کم گرفته میشد و آثاری
بر خود آنها متحمل شد و بحران دامن آنها را گرفت .آمریکاییها
میدانند نمیتوانند در بلندمدت جایگزین انرژی روسیه را پر کنند و
تالشهای آمریکا که خواسته آن را جبران کند خروجی قابل دفاعی
نداشــته اســت .در ارتباط با ایران هم به همین ترتیب فشــارهایی
که برای ایران اســتفاده کردند کارتهای ســوخته است و آنها هم
فهمیدهاند که ایران فشار حداکثری تحریم را مدیریت کرده است .لذا
محاســباتی که آمریکا برای روسیه ،ایران و چین داشته موانع جدی
پیدا کرده و یک به هم ریختگی عجیب برای ادامه مسیر بین آمریکا
و متحدین غربی و از جمله منطقهای آنها ایجاد کرده است این است
که میبینیم صدای اختالف وعدم همراهی و ادامه مســیر از اردوگاه
غرب و متحدینش به وفور دارد شنیده میشود.
> برجام جديد؟

بصیری در بخش پایانی این گفت و گو با اشــاره به مشکالتی که بر
سر راه احیای برجام به وجود آمده میگوید :اراده برای احیای برجام
بیشــتر خواست غربیها است .در طرف ایرانیها قبال کم رنگ بود با
بحران اوکراین کم رنگتر شده یعنی مزایای احیای برجام به سبک
قبل برای ایران باعدم احیای آن در این شرایط قابل لمس و ارزیابی
مثبت نیست .مضاف بر اینکه دولتهایی که بینابین در برجام بودند
مانند روسیه و چین امروز در نقض گستردهتر آن و حمایت ایران در
خنثی کردن تحریمها اراده بیشــتری پیدا کردند .نمونه آن عضویت
ایران در شــانگهای و گروه جی هشت و بحث سرمایهگذاری چهل
میلیارد دالری بر اســاس برجام که بــا احیای برجام ممکن نبود اما
االن عمال نقض شــده است و مضاف بر اینکه در این فشارها فرانسه،
انگلیــس و آلمان هم ایــن اراده را دارند که به دلیل نیاز مهلکی که
به انرژی دارند مخفیانه با ایــران روابط اقتصادی را برقرار کنند .لذا
اگر ایران در شــرایط فعلی بخواهد برجام را احیا کند دیگر به برجام
گذشته یا «برجام آمریکایی» و آن امتیازات راضی نیست .این واقعیات
محاسبات ایران را تغییر داده و اشتباه هم نیست .تغییرات بین الملل
و منطقه دســت ایران را باز کرده که به نوعی هزینههایش را کاهش
دهد و با رقیبش تسویه حساب کند .اکنون نفت چند برابر شده هم به
نفع ایران است هم روسیه تا اینکه بخواهد به برجام برگردد و قیمتها
کاهش یابد که این به نفع غرب و آمریکا است نه ایران و روسیه و نیز
عربستان و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه.

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و «جوزف بورل»

امیرعبداللهیان :آمریکا از توسل به اهرم فشار و تحریم دست بردارد

حســین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشــورمان در تماس
تلفنی با« جوزف بورل» ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
خصوص آخرین وضعیت گفتگوها برای رفع تحریمها و همچنین
برخی موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک
گفتگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایســنا ،وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتگوی
تلفنــی ،اظهــار کرد :هیــچ تردیــدی در اراده دولت جمهوری
اســالمی ایران برای رســیدن به یک توافق خوب ،قوی و پایدار
وجود ندارد.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با ابراز قدردانی
از تالشهــای بیوقفه جوزف بورل و آنریکه مورا و با اشــاره به
گفتگوهــای اخیر خود با وزرای خارجه ایتالیا و فرانســه تأکید
کرد :کاخ ســفید باید زیاده خواهیها و تردیدها را کنار گذاشته
و با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام
بردارد و از تکرار رویکرد ناکارآمد گذشــته و رفتار غیر ســازنده
و توســل به اهرم فشار و تحریم دســت بردارد .امیرعبداللهیان

از اهمیت زیادی برخوردار است.

> جوزف بورل :به تالشهای خود برای نزديک کردن ديدگاههای ايران
و آمريکا و رسيدن به نقطه توافق ادامه خواهم داد

در بخش دیگری از این گفتگو با اشــاره به نشســت سه جانبه
بین روسای جمهور سه کشــور ایران ،روسیه و ترکیه در تهران
رویکــرد ایران را در مورد امنیت غذایــی و امنیت انرژی تبیین
کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به گفتگوی اخیر خود
با وزیرخارجه اوکراین افزود :تســهیل صــادرات غالت اوکراین

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی
بــا تقدیر از اراده مثبــت و جدی طرف ایرانــی در روند مذاکرات
تاکنون ،بر ضرورت ارائه و جمعبندی ایدههای طرفین در شــرایط
کنونی تاکید کرد.بــورل همچنین ضمن تقدیر از ابتکار عملهای
جمهوری اسالمی برای عبور از موانع و حل و فصل برخی اختالفات
باقیمانده برای حصول توافق نهایی در مذاکرات برای رفع تحریم ها،
بر آمادگی خود و معاونش برای تسهیل و تسریع این روند از طریق
ارتباط و رایزنی با همه طرفها تأکید کرد.وی دراین ارتباط افزود:
معتقدم باید ماهها تالش به نتیجه منجر شود و به تالش خود برای
نزدیک کردن دیدگاههای ایران و آمریکا و رســیدن به نقطه توافق
ادامه خواهم داد.

ریاض:کشورهایشورایهمکاریخواهانحلاختالفاتباتهرانازطریقگفتوگوهستند

وزیر خارجه سعودی در اظهاراتی تاکید کرد که تمام کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس با ایران گفتوگو میکنند زیرا آنها
خواهان حل اختالفات از طریق گفتوگو هستند.به گزارش ایسنا به
نقل از الشرق االوسط ،فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه عربستان در
اظهاراتی گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج(فارس)
موضع واحدی نســبت به آن چه تهدیدات ایران میخواند ،دارند و
میتوان تماسهای میان آنها در این خصوص را به وضوح دید.وی
در گفتوگو با شــبکه سی ان ان تاکید کرد :تمام کشورهای عضو
شورای همکاری با ایران گفتوگو میکنند زیرا آنها خواهان حل

اختالفات از طریق گفتوگو هستند.
فیصل بن فرحان در ادامه خاطرنشــان کرد که محمد بن سلمان،
ولیعهد ســعودی و جوبایدن ،رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیر
خــود درخصوص چگونگی مقابله با آن چه تهدیدات ایران خوانده
شده و مذاکرات و آوردن فشار کافی به منظور تشویق ایرانیها برای
نشستن بر میز مذاکرات ،رایزنی کردند.وزیر خارجه سعودی تاکید
کرد :امیدوارم که ایرانیها از مشوقهای ارائه شده که شامل ادغام در
منطقه و همکاری اقتصادی با همسایگان میشود ،بهره ببرند و این
امر فواید فراوانی برای ملت ایران به د نبال خواهد داشت.

بن فرحان با اشــاره به حمالت انجام شــده علیه پاالیشگاه آرامکو
گفت :عربســتان با آمریکا و دیگر کشــورهای منطقه برای ایجاد
قدرتهای دفاعی به منظور مقابله با هرگونه تعرض احتمالی ایران
همکاری میکند.بر اساس این گزارش ،محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربســتان اخیرا در آغاز نشست جده که با حضور رهبران آمریکا و
کشورهای عرب منطقه برگزار شد ،گفت که ایران را به همکاری با
کشورهای منطقه و پایبندی به قوانین بینالمللی دعوت میکنیم.
وی همچنین گفت که جهان اکنــون با چالشهای بزرگی مواجه
است که نیازمند تالشهای بینالمللی است.
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سفر پوتین به ایران؛ نمایی از یک ائتالف استراتژیک

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
طی یاداشــتی به تحلیل و بررسی سفر پوتین
رئیس جمهور روسیه به ایران پرداخته است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اســالمی ،متن یادداشت بابک
نگاهداری به این شــرح اســت«:رئیسجمهور
روســیه روز سهشــنبه  ۲8تیر برای شرکت در
اجالس سهجانبه با همتایان ایرانی و ترک خود
در چارچوب مذاکرات آســتانه برای حلوفصل
دیپلماتیک مسائل ســوریه به تهران سفر کرد
و طی آن دیدارهایی با مســئوالن کشــورمان
خواهد داشت.
مروری بــر دیدارهای مقامات ایرانی و روســی
طی ســالهای اخیر حکایــت از آن دارد که دو
کشــور نزدیکی و همکاریهای گستردهتری را
در دستورکار خود قرار دادهاند و آن را از مجاری
رســمی و از طریق دیدارهای دیپلماتیک عملی
میسازند .سفر جناب آقای رئیسی ،رئیسجمهور
ایران به روسیه در دیماه  ،۱۴۰۰دیدار والدیمیر
پوتین با رئیسجمهور ایران در حاشــیه اجالس
ســران خزر در عشــقآباد در تیرماه  ،۱۴۰۱و
همچنین سفر آقای دکتر قالیباف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی به روسیه در بهمن  ۱۳۹۹همگی
نشــانههایی از عزم و اراده معطوف به همگرایی
بیشــتر در مقامات دو کشور را بازتاب میدهند.
سفر رئیسجمهور روسیه به ایران حامل دو پیام
مهم و قابلتأمل به جهانیان است:
اول اینکه ،این ســفر در حالی رخ میدهد که
ســفر منطقهای بایدن و دیــدار وی با مقامات
عربســتان ســعودی و رژیم صهیونیســتی به
پایان رســیده اســت .قرابت زمانی این سفرها
و دســتورکارهای آنها بیانگر اهمیت و جایگاه
خاص غرب آســیا و ایران در سیاست خارجی
قدرتهای بزرگ است .سفر والدیمیر پوتین به
ایران حکایت از آن دارد که روسیه قصد ندارد
بهدلیل درگیری در اوکراین ،روابط استراتژیک
خود با متحد با نفوذ خود در غرب آسیا را رها
کــرده و این منطقه راهبــردی را به آمریکا و
متحدان منطقهای آن واسپارد.
دوم اینکــه ،با توجه به تحــرکات دیپلماتیک
منطقهای در جریان ســفر اخیر رئیسجمهور
امریــکا به نظر میرســد هدف اصلــی بایدن
تالش برای پیشــبرد روند عادیســازی روابط
برخی کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی
و تشــکیل یک ائتالف امنیتی جدید در سطح
منطقه با مشــارکت آمریکا ،صهیونیســتها و
برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس بوده است.
ناگفته پیداســت که سمتوســوی این جریان
منطقهای معطوف به ایران با دســتمایه مقابله
با بــه اصطالح تهدیدهای ایران اســت .در این
بافت منطقهای ،ســفر رئیسجمهور روسیه به
ایران واکنشی مخالفتجویانه و مقابلهجویانه با
سفر رئیسجمهور امریکا و اقدامات و طرحهای
منطقهای آن که آماج آن را مقابله با جمهوری
اســالمی ایران تشکیل میدهد تلقی میگردد.
رهاورد تقابل قدرتهــای بزرگ ،اعالم افزایش
حمایت روسیه از ایران بهعنوان مؤتلف منطقهای
خود در برابر امریکا و متحدان آن است .این امر
فهم وهمآلود
بیش از هر چیز مبین بیاعتباری ِ
غربیهــا مبنی بر انــزوای بینالمللی جمهوری
اسالمی ایران است.
سفر پوتین به تهران نشان از آن دارد که ایران و
روسیه برای نزدیکی بیشتر بهسوی یکدیگر گام
برمیدارند .عوامل و متغیرهای متعددی پیشران
گســترش روابط همگرایانه دو کشور در شرایط
فعلی میباشــند .مهمترین عوامل پیشــران را
میتوان اینگونه برشمرد و تبیین کرد:
اولین عامل ،مقابله با سیاستهای ضدروسی و
ضدایرانی آمریکا اســت .سفر پوتین به ایران در
ِ
حالی رخ میدهد که درگیریهای روســیه در
اوکراین ادامه دارد؛ درگیری که مسکو طی آن در
پاسخ به تالشها برای گسترش ناتو ،وارد جنگی
غیرمســتقیم با غرب شــده و آماج تحریمهای
فزاینــده قرار گرفته اســت .کشــورهای غربی
منزویســازی روسیه در جهان را به طور جدی
و همهجانبه در دستور کار قرار دادهاند .در چنین
وضعیتی ،مســکو درصدد بیاثر ساختن تالش
غربیها برای تحمیل کســری نفوذ ژئوپلیتیک
به این کشــور از طریق توسعه روابط راهبردی
با مهمترین قــدرت غیر غربی منطقه راهبردی
غرب آســیا یعنی جمهوری اسالمی ایران است
و تقویت همگرایی با کشورمان را در دستور کار
قرار داده است .ســفر پوتین به تهران دقیقا در
راستای اجرای چنین سیاستی پیگیری میشود.
در ســوی دیگر این معادله ،جمهوری اسالمی
ایران نیز بعد از خروج یکجانبه آمریکا از توافق
هســتهای در معرض سیاســت حداکثرسازی
فشــار از جانب کاخ ســفید قــرار گرفته و با
بدعهدی کشــورهای اروپایی مواجه شده است.
در چنین شــرایطی ،جمهوری اســالمی ایران

با حمایــت دولت و مجلس انقالبــی ،عالوه بر
درپیش گرفتن راهبرد اقتصاد مقاومتی ،سیاست
خارجی خود را بیش از پیش بر توســعه روابط
با قدرتهای نوظهور ،تقویت روابط با همسایگان
و اتخاذ دیپلماســی متوازن بنا نهاده است و در
این فرایند تقویت همکاریها با دولت روســیه
از اهمیت بســزایی برخوردار شده است .اینک
که تهران و مســکو همزمان آماج سیاستهای
تحریمــی امریکا و غرب قــرار گرفتهاند ،محور
اصلــی مذاکرات مقامات دو کشــور در جریان
ســفر پوتین به تهران ،همکاریهای اقتصادی
و منطقهای ،بهویژه مســئله مقابله با تحریمها
خواهد بــود؛ از اینرو ،میتوان اســتدالل کرد
که این ســفر و دیدارهــای دیپلماتیک از این
نــوع نشــانههایی از عزم ایران و روســیه برای
خنثیسازی سیاستهای ضدایرانی و ضدروسی
واشنگتن را بازتاب میدهند.
دومیــن عامل ،رویکرد مشــترک در قبال نظم
ساختاری بینالمللی و مخالفت با هژمونیکگرایی
امریکا است .ایران و روسیه دارای مواضع یکسان
در ضدیت با نظم جهانی ناعادالنه لیبرال تحت
رهبری آمریــکا که داعیهدار نظــام بینالملل
تکقطبی است ،میباشــند .درواقع ،دو کشور
مهمتریــن منبع تهدید و ناامنــی در جهان را
سیاســتهای یکجانبهگرایانه امریکا و همراهی
کشورهای اروپایی در این زمینه میدانند .براین
اســاس ،تهران و مســکو نظام جهانی مستقر
پــی درافکندن نظام
را نامطلوب دانســته و در ِ
جهانی جدید و مطلوب هستند .از نگاه آنها ،نظم
جایگزین میباید از تمرکز قدرت بهسوی توزیع
پراکنده قدرت حرکت کرده و حکمرانی جهانی
با سازوکارهای چندجانبهگرایانه را قوام بخشد.
سومین عامل ،ســوابق همکاریهای راهبردی
منطقهای در حوزههای جغرافیایی مختلف است.
ایران و روسیه دارای پیشینهای نسبتاً طوالنی در
زمینه همکاریهای راهبردی در مناطق مختلف
هستند .این دو کشــور ،هریک در محیطهایی
قــرار گرفتهاند که بهطور بالقوه و بالفعل درگیر
بیثباتــی و بحــران میباشــند .همکاریهای
منطقهای تهران-مسکو جهت مدیریت امنیت
در آســیای مرکزی و غرب آسیا پس از جنگ
سرد نشان از منافع راهبردی مشترک آنها دارد.
تعامل ایران و روســیه در مدیریت بیثباتیها و
ناامنیهای تاجیکســتان در دهه  ،۹۰همکاری
دو کشــور در صحنه بحران افغانســتان بعد از
قدرتیابــی طالبــان در دور اول دهه  ۱۹۹۰و
در دور دوم  ۲۰۲۱و به شــکل بســیار مشهود
در صحنه نبرد ســوریه نمونههایی از مهمترین
ســوابق همکاریهای راهبــردی منطقهای دو
کشور محسوب میگردند .در این میان ،همکاری
موفقیتآمیز تهران و مســکو در غرب آســیا و
مشخصاً در سوریه از چنان اهمیت استراتژیکی
برخوردار اســت که از آن بهعنوان نقطه عطفی
در تاریخ روابط دو کشور یاد میشود .موضوعی
که یکی از محورهای مذاکرات سران دو کشور
درجریان سفر پوتین خواهد بود.
عامل چهارم ،ســابقه همکاریهــای راهبردی
دوجانبه در حوزههای موضوعی مختلف اســت.
ایران و روسیه در حوزههایی مانند انرژی هستهای
و دفاعی-تسلیحاتی از سابقه تعامالت گسترده و
قابلتوجهــی برخوردارند .همکاری مســکو در
راهاندازی و فعالسازی نیروگاه هستهای بوشهر
در فازهــای مختلف و همچنین مقاومت آن در
برابر فشــارهای آمریکا جهت عقبنشــینی از
پروژههای هستهای ایران ،نمونهای بسیار مهم در
این زمینه محسوب میگردد .همکاری راهبردی
دو کشــور در حوزههای دفاعی-تسلیحاتی نیز
اگرچه همواره تحت فشــارهای فزاینده آمریکا
قرار داشــته ،اما تــداوم یافته اســت .بهعنوان
نمونهای روشــن از این همکاریها میتوان به
فروش سامانه موشکی  S-۳۰۰به ایران بهرغم
فشــارهای فراوان امریکا بر روسیه و همچنین
مخالفت مســکو در شورای امنیت سازمان ملل
با تمدید تحریمهای تسلیحاتی این سازمان علیه
ایران اشــاره کرد.این عوامل که میتوان از آنها
بهعنوان پیشــرانهای همکاریهای راهبردی
ایران و روســیه نام برد ،نقش بسیار مهمی در
دستورکار مذاکرات مقامات دو کشور در جریان
سفر پوتین به تهران دارد .افزون بر این ،چنین
تحرکاتی قوامبخش «سیاســت نگاه به شرق»
بهعنوان رویکرد غالب سیاســت خارجی ایران
خواهند بود و بر توان جمهوری اســالمی ایران
جهــت موازنهســازی در برابــر مجموعه غرب
خواهــد افزود .حفظ دســتاوردهای ناشــی از
پیروزیهای استراتژیک در منطقه غرب آسیا و
کاهش آثار مخرب ناشی از تحریمهای ظالمانه
که محور مذاکرات مقامات ایرانی و روســی را
تشکیل خواهد داد ،مهمترین حوزههای منفعت
تهران و مسکو است که در جریان سفر پوتین به
تهران دنبال میشود».

اتریش

اتریش :قصد پیوستن به ناتو را نداریم

صدراعظم اتریش اعالم کرد که کشورش دنبال
عضویت در ناتو مشابه ســوئد و فنالند نیست.
به گزارش ایســنا ،به نقل از صدی البلد ،کارل
نهامر ،نخســت وزیر اتریش گفت که در جریان
گفتگوهایش با ادوارد هگر ،نخست وزیر اسلواکی
بر وضعیت اوکراین متمرکز بود .نهامر گفت که
اتریش از ســوئد و فنالند که با تغییر در موضع
بیطرف خود ،آماده پیوســتن به ناتو هستند،

الگوبرداری نخواهد کرد.
صدراعظم اتریش در ادامه تاکید کرد که چنین
بحثی در اتریش مطرح نخواهد شد و خاطرنشان
کرد که وین به سیاســت مشترک اتحادیه اروپا
در زمینههای بینالمللی و امنیتی پایبند است.
نخست وزیر اسلواکی نیز به نوبه خود گفت که
کشــورش مانند بسیاری از کشورهای جهان به
اوکراین کمک همه جانبه میکند.

مفقودی

پــالک خودرو ســواری پژو پارس  PARS XU۷مدل  ۱۴۰۰رنگ ســفید روغنی به شــماره پــالک  ۲۶۹ق  ۷۱ایران  ۲۰به شــماره موتور
 ۱۲۴K۱۵۶۳۲۹۶و شــماره شاســی  NAAN۰۱CE۱MH۶۰۴۲۵۵به نام کانون ســردفتران و دفتریاران مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

خبرچین

نخبگان مهاجرت کنند به جهنم
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

معاون وزیر صمت هشدار دادند :نخبگان علمی
و عملی به صورت تیمی دارند از ایران مهاجرت
میکنند.
به نظر خبرچین شاید اگر زمان دولت روحانی
بود وی میگفت :خب بروند به جهنم! هر چند
خیر ،وی معموال به مخالفانش میگفت بروید
به جهنم! به نخبگان نمیگفت مهاجرت کنید
به جهنم! اما از جدی رد کرده چند نکته:
در این رابطه «ننه حسن» که یکی از پیرزنان
محله و عضو گروه اینستاگرامی ما هم هست
بعد شنیدن این خبر پیام داد :ننه! منم بتونم
مهاجرت میکنم .فقط نمیتونم آیلتس امتحان
بدم مدرک بگیرم .اما از همه مهمتر هر شــب
جمعه باید برم ســر خاک شــوهرم .من نه از
خاک شوهرم میتونم دل بکنم نه خاک وطنم.
ولی خب چون منم نخبهای واسه خودم هستم
میترسم اینجا استعدادم تلف بشه!
از نظر اهالی نخبه خبرچین :اینکه نخبگان ما
اتوبوسی دارند مهاجرت میکنند این پدیده از
موضوع اتوبوســی و فامیلی سفر کردن برخی
مقامات هم نگران کنندهتر است!
از طرفی از آنجا که یکی از اساتید در تریبونی
فرمودند :سرعت پیشــرفت علمی ایران چهار
برابر متوسط جهانی است ،واقعا دلیل مهاجرت
نخبگان ما چیست؟ چرا میخواهند به ممالک
دیگر بروند که سرعت پیشرفت علمی آنجا از
ما چهار برابر کمتر اســت؟ حتی اگر سرعت
اینترنتشان از ما بیشتر باشد؟!
خبرچین هشدار میدهد :ای نخبگان! به کجا
چنین شــتابان؟ تورم و بحران در اروپا بیداد
میکند اگر شــک دارید اخبار رســانه ملی را
درباره بحــران اروپا ببینید فکــر مهاجرت از
سرتان میپرد .حتی کسانی هم که برای تفریح
به اروپا میروند پشیمان بر میگردند .خصوصا
که امســال گرمــای شــدیدی در اروپا بیداد
میکند و توریســتها با پوست آفتاب خورده
سوخته ،برنزه برمی گردند!
البته دولت امــارات هــم دارد ویزای طالیی
میدهد جذب نخبگان میکنــد .باید در این
مورد ســفیر امارات را به وزارت خارجه احضار
کنند تا پاســخ دهــد چرا با ویــزای طالیی
بچههای ما را هوایــی میکند؟ البته اگر االن
سفیر دارند؟
در کل به نخبگان میگوییم :هر کی رفته حتی
اگر نخبهای بوده که آنجا شــکوفا شده باز هم
غمگینه ،غم دوری از وطن .غم شکوفا نشدنش
در وطن.
هر کسی غیر از ما اهالی خبرچین فکر میکند
باید از این دیار برود!
دیالوگ

کســی که آلزایمر داره آخریــن چیزی که از
یادش میره شعر و موسیقیه!
کفش هایم کو  -کیومرث پور احمد

داستانمرداسپانیایی
در میان شعلههای آتش

مردی اســپانیایی که میخواست از شهرش
در برابر آتشسوزی محافظت کند ،در میان
شعلههای وحشــتناک آتش گرفتار شد .به
گزارش فرارو ،آنجل مارتین آرجونا سوار بیل
مکانیکــی بود که آتش او را فرا گرفت و او را
مجبــور کرد برای نجات جان خود فرار کند.
در ویدئوی منتشر شده این مرد در حالی که
آتش گرفته از میان شــعلهها خارج میشود.
دوســتش ،خوان لوزانو ،مکانیک محلی ،به
رویتــرز گفت ،آنجل مارتیــن آرجونا ،مالک
یک انبار ســاختمانی در اســتان زامورا در
شمال غربی اسپانیاست و با سوختگی شدید
با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد .آرجونا
در حال حفر ســنگر در یک مزرعه به عنوان
حائلی بــرای آتش نزدیک بــود که دریای
شــعلههای آتش به روی او بسته شد .برای
لحظهای ،قبــل از اینکه مرد بیــرون بیاید،
وسیله نقلیه کام ً
ال در پشت یک دیوار شعله
ناپدید میشــود .لباسهایش هنگام دویدن
از روی او میســوختند .او ســرانجام موفق
میشود خود را به محل امن برساند .او از آن
زمان به دلیل سوختگی به بیمارستان منتقل
شد .گرمای کمسابقه در اروپا همچنین باعث
آتشســوزی در کشورهایی همچون اسپانیا،
کرواسی و یونان نیز شــده است .شعلههای
آتش بــه دلیل موج مداوم گرمــا و بادهای
شــدید بارها و بارهــا اوج گرفتهاند .تنها در
اسپانیا حدود  ۳۰آتشسوزی رخ داده است.
در شرق اسپانیا دمای هوا به باالی  ۴۳درجه
رسیده است.

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

اگر چه ُحسن فروشان به جلوه آمدهاند
کسی به ُحسن و مالحت به یا ِر ما نرسد
تفسیر :آقای حسن عباسی گفتند :باید فارغ التحصیالن اقتصاد را به
گاری بست! حافظ میگوید :اگر به حسن فروشی باشد کسی به حسن
و صفات نیکوی وی نمیرسد!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
ارتباط با روزنامه (واتساپ)09213۵۵3193 :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یک
امور اجرایی و آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :صمیم -تلفن44۵82814 :
توزیع :موسسه نشرگستر امروز نوین -تلفن61933000 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس03۵-3۵246919 :

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

امام علی (ع) :عقل شفا و درمان است.
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چرا رسانههای جناح راست به موضوع تخلف فرزند نماینده مجلس انقالبی ورود نکردند؟

سکوت کامل در مورد فرزند میرسلیم

آفتاب یزد -گروه شــبکه :ایــن روزها
مصطفی میرســلیم عضو شورای مرکزی
حزب موتلفه و نماینــده فعلی تهران در
مجلس بابت مسائل پیرامونیاش در صدر
اخبار قرار دارد .یک روز به خاطر استفاده
از کفشهای آمریکایی و حاال هم به خاطر
پسرش .چند سال پیش مهدی میرسلیم
فرزند مصطفی میرســلیم را بــه اتهام
همکاری با منافقین بازداشت کردند.
> پسرم به دام منافقين افتاد

اما مصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی
حزب موتلفــه در گفتوگو با تســنیم،
درخصوص ماجرای بازداشــت پسرش به
اتهــام همکاری با منافقین گفته اســت:
«مهدی را ظاهرا ً پس از دو سال مراقبت،
در تیرمــاه  1398بازداشــت و در بهمن
 1398به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به
پنج ســال حبس محکوم کردند که پساز
درخواســت تجدید نظر و قطعی شــدن
حکم ،در بهمن  1399به زندان اوین برده
شــد ».وی افزود« :در هنگام دستگیری
او ،بــا اطالعاتی که مامــوران امنیتی به
من دادند متوجه مسائلی که او را گرفتار
کرده بود شــدم و فکر میکنــم که اگر
زودتر متوجه این مســائل شده بودم ،با
تنبیه مختصری میتوانســتم او را از این
وضعیت نجات دهم .بنده برای جلوگیری
از هرگونه شــائبه و شبهه ،در هیچ یک از
مراحل بازداشــت و بازجویی و محاکمه و
تجدید نظر دخالتی نکردم ».این نماینده
مجلس درخصــوص اقدامات فرزندش در
این پرونده گفت« :منافقین با شناســایی
و سوء استفاده از نقطه ضعف مهدی او را
شکار کرده و به دام انداخته و سعی کردند
از او اطالعاتی به دســت بیاورند که البته
چون او فاقد هرگونه اطالعات طبقهبندی
شــده بوده ،موفقیتی جز به دام انداختن
او به دســت نیاوردنــد ».وی درخصوص
نقطه ضعف فرزندش نیز خاطرنشان کرد:
«نقطه ضعــف مهدی از بدو تولد با او بوده
واین مسئله هم جسمی است و هم روحی.
من و مادرش هم بسیار تالش کردیم تا این
نقاط ضعف بر شخصیت او تاثیر نگذارد و
او بتواند به تدریج که رشد میکند ،بدون
احساس ضعف و به صورت عادی به تحصیل
و زندگــی اجتماعی بپــردازد و تا حدود
زیادی هم موفق بودیم ».میرســلیم ادامه
داد« :فرزندم بســیار عاطفی و سادهلوح
و سست اراده اســت؛ این ضعف موجب
ناتوانی در تامین وضعیت معیشتی او شده
و منافقین نیز با اســتفاده از همین موارد
توانســتند او را جذب کنند و به انحراف
بکشانند و ماموران امنیتی نیز گمان کرده
بودند که او عنصر اثرگذاری اســت ».وی
گفت« :من بــه عنوان پدرش ،حتی بعد از
پنجاه ســال ابا دارم که بگویم او ضعیف
اســت تا مبادا به شخصیت او اهانت شود
ولی واقعیت همین اســت و اکنون اغلب
کسانی که با این پرونده سروکار داشتهاند
این نقاط ضعف را به خوبی میدانند ».این
نماینده مجلس ادامه داد« :مهدی در دوران
بازجویی متوجه شد که فریب خورده و به
دام افتاده و کامال نادم و افســرده شــد
به گونهای که دائم پــس از بازجویی و به
ویژه در زندان احســاس غربت میکرد و

شب و روز را با اشــک و ناله میگذراند و
همبندیهایــش او را وادار کرده بودند از
قرصهای آرامبخش استفاده کند و همین
موجب شد ضعف جســمانیاش تشدید
شــود و حتی تعادلش را از دست بدهد».
میرسلیم اظهار داشت« :همچنین برخی
از همبندیهــای او در هنگام مرخصی به
من گفتند که دیگــران ،مهدی را وادار به
بیگاری کرده و از او اخاذی میکنند و بدتر
از همه به مناســبت شرکت در رأیگیری
و انتخابات ریاســت جمهوری به او اهانت
میکردند .اینها نمونههایی بود از آنچه در
زندان رخ مــیداد و وقتی یقین به صحت
گزارشها پیدا کردم و برایم محرز شد که
از طرف همبندیهایش ظلمی رخ داده ،در
نامهای از رئیس قوه قضائیه سوال کردم که
آیا منظور از  ۵ســال حبس ،زندان توأم با
تحقیر و توهین و اخاذی است؟ ایشان هم
بزرگواری کردند و جواب دادند ».میرسلیم
در پاســخ به ســوال دیگری درخصوص
نحوه مرخصی گرفتن فرزندش از زندان،
خاطرنشــان کرد« :مرخصی از زندان تابع
ضوابطی است که مهمترین آنها مربوط به
رفتار خود زندانی است .با توجه به گزارش
دادیاران مقیم و وضع جســمی و روحی
فرزندم ،او را مستحق مرخصی تشخیص
دادند .در این فاصله ،مهدی درخواســت
عفو کرده بــود که با مالحظــه رفتار و
شرائط او نیمی از مدت حبس او مشمول
عفو شــد ».این نماینده مجلس گفت« :به
نظر من ،دســتگاه قضا باید این نکته را
در نظر بگیرد که زندان ،مجازات مناسبی
برای فردی با این شــرایط ضعیف نیست؛
آن هم زندانی که درشرایط کنونی امکان
طبقهبندی زندانیان در آن به نحو شایسته
وجود ندارد ».میرسلیم تصریح کرد« :این
سخنان بنده نه برای مبرا کردن فرزند و نه
برای اعمال نفوذ در دستگاه قضائی است
چراکه از مشکالت کار آنها به خوبی آگاهم
و امیدوارم بتوانند هرچــه زودتر و بهتر
اصالحات بنیادین را در قوه قضائیه بهثمر
برســانند ».وی تاکید کرد« :بنده شخص ًا
از پیگیــری جدی برای ریشــهکنکردن
مفاسد و خشــکاندن انحرافات و تخلفات
و ویــژه خواریها دســت بــر نخواهم
داشــت و منافقان و تبهکاران سیاسی و
زالوصفتان اقتصادی و منحرفان فرهنگی
و جنایتکاران اجتماعــی و امنیتی گمان
نکنند که این یورشــهای مذبوحانه آنها
اینجانب را تضعیف خواهــد کرد یا از پا

کشف مقبره فرمانده ارتش مصر باستان

باستانشناسان با کاوش در مصر بقایای مقبره
باستانی یکی از فرماندهان ارتش مصر باستان را
کشف کردند .به گزارش ایسنا ،باستانشناسان
جمهوری «چک» با کاوش در مصر ،بقایای مقبره
یکی از مقامهای نظامی مصر را کشف کردند که
فرماندهی گردانی متشکل از سربازان خارجی
را برعهده داشــته اســت .به گفته وزارت آثار
تاریخی مصر ،این اکتشاف نشان میدهد مصر
باستان بیش از آنچه که پیشتر تصور میشد با
نقاط مختلف جهان در تعامل بوده است .گمان
میرود ایــن مقبره که اخیرا در  ۱۲کیلومتری
جنوب شــرقی اهرام جیزه کشف شده است به
مردی به نام «»Wahibre-merry-Neith
تعلق داشته باشد که در حوالی  ۵۰۰سال پیش
از میــالد ،یعنی در فاصله بیــن اواخر دودمان
بیستوششــم تا اوایل دودمان بیســتوهفتم
زندگــی کرده اســت .این اکتشــاف به همت
شناسان دپارتمان مصرشناسی دانشگاه
باستان
ِ
«چارلز» شــهر «پراگ» صورت گرفته اســت.
مقبره باســتانی این فرمانده به واسطه پلهای
باریکی که با تراشیدن سنگ ساخته شدهاند به
بخشهای جداگانه تقسیم شده است .مساحت

این مقبره  ۱۴متر مربع اســت و گودال اصلی
آن حدود  ۶متر عمق دارد .با این حال همچون
سایر مقبرههای آن زمان ،یک داالن کوچکتر،
اما عمیقتر در میانه گودال اصلی ساخته شده
است که به تابوتدانی منتهی میشود که این
فرمانده در آن دفن شــده بود .باستانشناسان
در داالن عمیقتــر که حــدود  ۱۶متر عمق
دارد ،دو تابوتدان که یکــی از آنها در درون
دیگری قرار داشــت را کشف کردند .تابوتدان
عظیم سنگ آهک
بیرونی از دو تخته ســنگ
ِ
سفید ساخته شده است .تابوتدان داخلی ،اما از
سنگ بازالت و به شکل بدن یک انسان ساخته
شده است.

خواهد انداخت .مــا بر آن عهد که با امام
بستهایم استوار خواهیم ماند».
> بازتاب خبر

اما انتشار این ماجرا واکنشهایی را در پی
داشت .در همین راستا منصور حقیقتپور،
مشــاور رئیس مجلس دهم و نایبرئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس نهم ،گفت« :بر اســاس تاریخهای
اعالمی ،فرزند آقای میرســلیم پیش از
ثبتنامهــای انتخابات مجلــس یازدهم
دستگیر شدهاند و به رغم احراز جرم فرزند
ایشــان توســط نهادهای امنیتی ،خللی
در روند بررســی و تایید صالحیت آقای
میرســلیم برای کاندیداتوری در مجلس
یازدهم رخ نداده است ».او با مقایسه این
موضوع با رد صالحیت علی الریجانی در
سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری نیز
توضیح داد« :پشت موضوع رد صالحیت
آقای الریجانی یک جریان سیاســی بود
و مســئله حضور کوتاهمدت دختر ایشان
در خارج از کشــور بهانه بود ».به گزارش
خبرآنالیــن ،فعال سیاســی اصولگرا در
این باره خاطرنشــان کرد« :دختر آقای
الریجانی برای ســفر به خارج از کشور،
تمکین به شــوهر کرده بود ،اما پسر آقای
میرسلیم برای براندازی با سازمان منافقین
همکاری کرده است و اص ً
ال این دو حتی با
یکدیگر قابل قیاس هم نیســت ».او ادامه
داد« :با توجه به دسترسیهای خاص آقای
میرســلیم به جاهای مختلف ،پسر او این
امکان را داشــت که دنیایی از اطالعات را

جمع و جور کند و تحویل منافقین دهد».
حقیقتپور تصریح کرد« :اگر قرار اســت
پدران از عملکرد فرزندان مصون باشــند
که نباید در ارتباط با دختر آقای الریجانی
آن جوسازی صورت میگرفت ،اگر هم قرار
است پدران چوب رفتارها و اعمال فرزندان
را بخورند که چرا در پرونده به این مهمی
در ارتباط با آقای میرســلیم ،استثنا قائل
شدهاند».
عباس عبدی فعال سیاسی اصالحطلب در
واکنش به خبر دستگیری پسر میرسلیم
نیز نوشــت« :این یکــی از ویرانگرترین
تبعیضهایی است که در ساختار سیاسی
ایران و نزد اصولگرایان حاکم وجود دارد.
نه تنها در این باره ســکوت کردند بلکه
ســعی کردند آن را الپوشانی کنند .ولی
وای اگر کوچکتر از این ،نزد منتقدانشان
رخ داده بود».
> واکنش کاربران

اما این ماجرا واکنش کاربران شــبکههای
اجتماعی را نیز در پی داشت.
یکی از کاربران در این باره نوشــته است:
«درداســتان جرم امنیتی پسر میرسلیم
نکته قابــل توجه اینکه اگــر این اتفاق
برای آقای ظریف یا یکی از اعضای دولت
روحانی پیش آمده بود االن شــبانه روزی
صدا و سیما و سایر عوامل رسانهای دنیا را
کر کرده بودند».
کاربر دیگری گفته است« :آقای میرسلیم!
به قول خودت اینو چی میگی!»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«میرسلیم همزمان داره؛ -1پسرش رو تبرئه
میکنه -2 .از شرایط بد زندان بزرگنمایی
و ســیاهنمایی میکنــه -3 .دولــت رو
بخاطر شرایط اقتصادی! مقصر چنین موارد
امنیتی جلوه میــده -4 .همچنان خودش
رو به عنوان ســردمدار مبارزه با فســاد
جا میزنه؟!»
کاربر دیگری گفته اســت« :اگر این پسر
فرزند روحانی یا جهانگیری بود فکر کنم
روزنامــهی کیهان هرروز یــک ویژهنامه
داشت .به هر صورت چشم شورای نگهبان
روشن که زیر چشمش پسر موردتاییدترین
شخص مجلس ،دست پروردهی منافقین
شــده اســت لذا االن مصلحت نیست
آقای میرســلیم در مجلس و هیچ منصب
دولتی باشد».
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کشف سیاهچاله برای اولین بار
در خارج از کهکشان راه شیری

دانشمندان نمونهای از سیاهچاله را مشاهده
کردهاند که احتماال نادر نبوده و بســیار رایج
باشــد ،اما یافتن آن بســیار دشوار است .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،اخترشناســان
وارد چالش کشــف اجرام جدیدی شــدهاند
که آن را ســیاهچالههای خفتــه مینامند.
دلیل این نامگذاری آن اســت که این اجرام
مادههایی مانند گاز ،غبار یا مواد ســتارهای
جدا شــده از ســتاره همراه خود را مصرف
نمیکنند .بدون مصرف موارد ذکر شده ،این
سیاهچالهها اشعه ایکس الزم که دانشمندان
برای شناســایی ســیاهچالههای معمولی از
آن اســتفاده میکنند را ساطع نمیکنند و
به همین دلیل کشــف سیاهچالههای خفته
بســیار دشوار است .به گفته محققان ،کشف
جدیــد میتوانــد پیامدهایی بــرای درک
چگونگی فروپاشــی ســتارهها در پایان عمر
خود داشته باشد .تومر شنار ،اخترفیزیکدان
دانشگاه آمستردام در هلند این کشف جدید
را به یافتن ســوزن در انبار کاه تشبیه کرده
اســت .این جرم ســتارهای ،حــدود  ۹برابر
خورشــید جرم دارد و در ســحابی رتیل و
در کهکشــان ابر ماژالنی بــزرگ ،قرار دارد.
این ســیاهچاله به دور یک ستاره آبی بزرگ
با جرمــی معادل  ۲۵خورشــید میچرخد.
علیرغــم اینکه انتظار مــیرود تقریبا در هر
کهکشــانی میلیاردها سیاهچاله خفته وجود
داشته باشد ،اما این اولین بار است که بدون
ابهام خاصی کشف این نوع از سیاهچالهها در
خارج از کهکشان راه شیری تایید شده است.
این سیاهچاله یک نکته جالب توجه دیگر نیز
برای دانشمندان داشته است .سیاهچالههای
با جــرم ســتارهای معموالً زمانی تشــکیل
میشــوند که ســوخت مورد نیاز ستارگان
عظیم برای ادامه همجوشــی هستهای تمام
میشوند .پایان همجوشی به فروپاشی کامل
گرانشــی منجر میشــود؛ فراینــدی که در
سیاهچاله تازه کشف شــده رخ نداده است.
کشف این ســیاهچاله مستلزم بررسی دقیق
دادههایی بود که طی شــش ســال توسط
تلســکوپهای  VLTجمع آوری شده بود.
این چهار تلسکوپ نوری در منطقه صحرای
آتاکاما در شمال شیلی قرار دارند.

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

افزایش ابتالی مردم به کرونا افزایش مشکالت اقتصادی را در پی دارد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت :کرونا هنوز تمام نشده و
همچنان خطر افزایش فوتیها و مبتالیان و احتمال وقوع جهش
جدیــدی در ویروس کرونا وجــود دارد بنابرایــن همچنان باید
رعایت پروتکلهای بهداشــتی در اولویت قرار گیرد و در اماکن و
وســایل عمومی و فضاهای بسته از ماسک استفاده شود.همایون
ســامه یح نجف آبادی در گفتگو با خانه ملت ،با اشــاره به اینکه
باید از جهش احتمالی ویروس در آینده ترسید ،افزود :متاسفانه
شــاهد بیتفاوتی و بیخیالی مردم نسبت به رعایت پروتکلهای

بهداشــتی و استفاده از ماسک هستیم در حالی که
وارد پیک هفتم کرونا شــدهایم و مشــخص نیست
که ویروس با ســرد شــدن هــوا و در فصول پاییز و
زمســتان چه رفتــاری خواهد داشــت.نجف آبادی
یادآور شد :درست است میزان کشندگی سویههای
جدیــد امیکرون از دلتا پایینتر اســت اما ابتــالی مردم به این
سویهها ،افزایش مشــکالت اقتصادی برای کشور و خانوادهها را
در پــی دارد زیرا افــراد در کنار صرف هزینه بــرای درمان باید

اجتماعی
چندین روز در منزل اســتراحت کنند و از سویی اگر
به طور مداوم مردم به کرونا مبتال شــوند و ســرکار
نروند اقتصاد کشور با مشکل مواجه میشود؛ آنفلوآنزا
ســاالنه چندصد میلیارد دالر به اقتصاد دنیا خسارت
وارد میکند در حالی که میزان ابتالی کرونا بســیار
بیشتر از آنفلوآنزا است و به طور قطع میزان خسارتها نیز بسیار
بیشــتر خواهد بود .مردم باید تزریق دوز بوستر یایادآور را مورد
توجه قرار دهند.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان:

بند کمال خان دسیسهای برای خالی شدن
سیستان و بلوچستان از ایرانیان است

عضو مجمع نمایندگان اســتان سیســتان و بلوچستان آب را یک
مســئله حیاتی و تهدید ملی دانســت و گفت :نپرداختن به حقابه
هیرمند با احداث بند کمال خان و ســرازیری این حقابه به سمت
شوره زارها طرح کامال برنامه ریزی شده دشمنان برای خالی شدن
استان سیستان است.حبیباله دهمرده در گفتوگو با خانه ملت،
در مورد حقابه آبی از ســد کمال خان افغانســتان که سمت شوره
زارها جاری شــده ،گفت :بخشی از رفع تشنگی سیستان به حقابه
رودخانه هیرمند وابســته اســت که این رود از بلندیهای کوه بابا
در  ۴۰کیلومتری غرب کابل از رشــتهکوه هندوکش در افغانستان
سرچشــمه میگیرد اما امروز با طرح کامل خائنانهای که از طرف
"آمریکا ،انگلیس ،اسرائیل و آل سعود" شکل گرفته شاهد خشکی
سیســتان و مهاجرت مردم آن شهر به شهرهای دیگر همچون قم
هستیم.
>طالبان قطرهای آب به ايران نداد

نماینده مردم زابل ،زهــک ،هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس
عنــوان کرد :براســاس همین دسیســه،بند کمال خــان را در 8۰
کیلومتری سیستان بر روی هیرمند احداث کردند که طی آخرین
اقــدام دولت طالبان حقابه ایــران از این رودخانه را به شــوره زار
گودزره جاری کردند تا قطرهای آب وارد خاک کشــور ایران نشود،
این مســئله زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده اســت و شاهد از
بین رفتن کشــاورزی و دامپروری اهالی این منطقه هستیم و این
شروع تغییر مسیر زندگی مردم شده و دلیلی بر خالی شدن یکی
از شهرهای مرزی کشور از ایرانیان است.
>دشمنان ايران دست روی سيستان گذاشته اند

وی بــا انتقاد از اجــرای طرح خالی شــدن سیســتان از ایرانیان
تاکید کرد :نپرداختــن به حقابه هیرمند با احداث بند کمال خان
و ســرازیری این حقابه به ســمت شــوره زارها طرح کامال برنامه
ریزی شــده دشمنان برای خالی شدن استان سیستان است؛ تمام
روستاهای سیستان به دلیل نرسیدن آب هامون در حال فرو رفتن

با دالر آل سعود امروز سرنوشت سیستان در
حال تغییر است ،در حال حاضر شاهد تغییر
جمعیت سیستان هستیم به گونهای که در
آینده نزدیک شاهد حضور افغانیها ،چچنیها
و ...خواهیم بود که با قیمت پایین ،زمینهای
این استان را خریداری میکنند و بسیار نرم
هرم جمعیتی این استان را تغییر خواهند داد.
تغییر هرم جمعیتی سیستان یک تهدید ملی و
فاجعه جهانی میشود ،ما در حال از دست دادن
خاک کشورمان هستیم مسئوالن و متولیان امر
استانهای مرزی را دریابند و با اجرای برنامههای
پیشبینی شده آب را به سیستان و بلوچستان
برسانند
زیر شــن هستند ،منطقه دچار بحران شده و عده زیادی به سمت
خراســان شــمالی و اطراف مشــهد یا گرگان و گلستان مهاجرت
کــرده اند.دهمرده بــا ارائه راهکار برای حل تشــنگی سیســتان
 ۴گزینــه تعریف کرد و گفت :مرحله نخســت تامین حقابه مورد

نیاز از افغانستان است که متاسفانه با وجود ضعفهایی منجر شده
تــا این آب به ایران تعلق نگیــرد ،از طرفی دیگر میتوان آب مورد
نیاز سیســتان را از دریای عمان که به اقیانوسها وصل است تهیه
نمود و همچنین آبهای ژرف میتوانند گزینه مناسبی برای رفع
تشنگی سیستان باشند در کنار این موارد و تمام گزینههای عنوان
شده ،جلوگیری از تبخیر آب بهترین مانع از رسوبگذاری چاهها و
منابع آبی است.نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضعف
دیپلماســی دریافت حقابه هیرمند ،ادامــه داد :دولتمردان اذعان
دارند که دولت قبلی و فعلی افغانســتان همکاری الزم در راستای
پرداخت حقابه با ایران را ندارد و به جهت دیپلماســی آب پاکی را
روی دست مسئوالن ما ریخته که به هیچ صراطی مستقیم نیستند
و با ســرازیر کردن حقابه ایران به شــوره زاره باردیگر مهر تایید بر
غیر قابل اعتماد بودن خــود زدند ،مجلس به این جهت وزیر امور
خارجه را فراخواند و دلیل ضعف عملکرد در مورد حقابه هیرمند را
بازخواست کرد .با سیاست در پیش گرفته دولت طالبان سرنوشت
سیستان را به حقابه هیرمند گره زدن خیانت به مردم سیستان و
ملت ایران است.

>سرنوشت سيستان با دالر آل سعود در حال تغيير است

دهمرده با تاکید دوباره بر دسیســه دشــمنان هشــدار داد :با دالر
آل ســعود امروز سرنوشت سیســتان در حال تغییر است ،در حال
حاضر شــاهد تغییر جمعیت سیستان هســتیم به گونهای که در
آینده نزدیک شــاهد حضور افغانیها ،چچنیهــا و ...خواهیم بود
که با قیمت پاییــن ،زمینهای این اســتان را خریداری میکنند
و بســیار نرم هرم جمعیتی این اســتان را تغییر خواهند داد.عضو
مجمع نمایندگان اســتان سیســتان و بلوچســتان در ادامه تاکید
کــرد :تغییر هــرم جمعیتی سیســتان یک تهدید ملــی و فاجعه
جهانــی میشــود ،ما در حــال از دســت دادن خاک کشــورمان
هســتیم مسئوالن و متولیان امر اســتانهای مرزی را دریابند و با
اجرای برنامههای پیشبینی شــده آب را به سیستان و بلوچستان
برسانند.

مسئول حوزه اعتیاد و ایدز معاونت امور پیشگیری و توسعه بهزیستی:

رئیس سندیکای تولیدکنندگان داروی انسانی کشور:

چند نرخی بودن ارز به صنعت دارو آسیب وارد کرد

شناسایی کودکان کار و خیابان مبتال به HIV

رئیس ســندیکای تولیدکنندگان داروی انســانی کشــور گفت :چند نرخی بودن ارز آسیب زیادی
بــه صنعت دارو وارد کرد و مشــکالت متعــددی در تولید و عرضه صنایــع دارویی به وجود آورده
بود.محمد عبدزاده در گفتگو با ایرنا افزود :طرح «دارویار» کار بزرگ و درســتی بود چرا که چند
نرخــی بــودن ارز عاملی برای قاچاق معکوس دارو و جلوگیری از صادرات آن شــده بود.وی اظهار
داشــت :اجرایی شــدن طرح دارویار به همت دولت و وزارت بهداشــت کار کارشناســی و درستی
اســت و باعث افزایش پوشش بیمهای دارو و کاهش دغدغههای بیماران برای تهیه داروهای مورد
نیاز میشــود.عبدزاده ادامه داد :وزارت بهداشــت در این طرح هماهنگیهایی با ســازمان برنامه و
بودجه ،بانک مرکزی و ســازمانهای بیمهگر انجام داده تا مشــکالت ناشی از بهای داروها کاهش
یابــد و بیمــاران بدون پرداخت هزینه اضافــی داروهای مورد نیاز را تهیه کنند.رئیس ســندیکای
تولیدکنندگان داروی انســانی تصریح کرد :باالخره با اجرای طرح دارویار تکلیفی که قانون بودجه
 ۱۴۰۱تاکید کرده پرداخت از جیب مردم از شــهریور افزایش نیابد ،به ســرانجام رســید و ســقف
پوشــش ســازمانهای بیمهای در حوزه دارو افزایش یافت.به گفته وی ،قیمت داروها مانند ســال
گذشته است و در حال حاضر تامین نقدینگی صنعت دارویی کشور را پیگیری میکنیم و جلسات
مداوم در این زمینه برگزار میشــود .عبدزاده خاطرنشــان کرد :امسال بیمه شدن حدود  ۶میلیون
نفر تعهد بزرگی بوده که دولت انجام داده و سازمانهای بیمه گر متعهد شدند داروها بدون افزایش
قیمت به دســت بیماران برسد.وی اظهار داشت :همچنین باید مطالبات داروخانهها توسط سازمان
برنامه و بودجه ماهانه پرداخت شود تا به شرکتهای پخش بدهی نداشته باشند«.دارویار»؛ طرحی
که قرار است با انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به مردم ،پوشش بیمهای داروها را افزایش داده،
اقالم بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن
ســوق دهد ،با این شــرط که "پرداختی از جیب بیمار" نه تنها افزایش نیابد ،بلکه در برخی اقالم
کاهش قیمت نیز خواهد داشت.

مســئول حوزه اعتیاد و ایدز معاونت امور پیشــگیری و توسعه بهزیســتی استان تهران با بیان اینکه
حدود هزار و  ۲88نفر  HIVمثبت در ســال  ۱۴۰۰در باشگاههای مثبت خدمات دریافت کردهاند،
گفت :همچنین  ۲8یتیم ایدز در حال حاضر در این باشگاهها تحت پوشش هستند و خدمات دریافت
میکنند« .مریم امیدی» مسئول حوزه اعتیاد و ایدز معاونت امور پیشگیری و توسعه بهزیستی استان
تهران در گفتوگو با ایلنا درباره خدمات ارائه شده به افراد دارای  HIVمثبت در باشگاههای مثبت
گفت :در تهران حدود هزار و  ۲88نفر  HIVمثبت در ســال  ۱۴۰۰در باشــگاههای مثبت خدمات
دریافت کردهاند .همچنین هزار و  ۹۳۶نفر نیز اعضای خانوادهشــان تحت پوشــش دریافت خدمات
باشگاههای مثبت هستند.امیدی با بیان اینکه سازمان بهزیستی به عنوان یکی از شرکای این کمیته
و به عنوان یک سازمان متولی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و بیماریهای ویروسی و عفونی
فعالیت میکند ،خاطرنشان کرد :هزار و  ۲88نفر در  ۷باشگاه مثبت در سراسر استان تهران خدماتی
از جمله کمک هزینه دندانپزشکی ،کمک هزینه مسکن ،اشتغال ،درمان و تحصیلی دریافت میکنند.
همچنین آموزشهای مختلف در زمینه شناســایی بیماریهای مقاربتی و جنسی رفتارهای سالمت
جنسی ،شناخت راههای انتقال نوین ایدز و راههای پیشگیری از آن و هپاتیتها در این باشگاهها به
این افراد ارائه میشــود.وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره پیشگیری از ایدز برای کودکان
کار و خیابان گفت :ســازمان بهزیســتی عنوان ســازمانی اســت که در زمینه کاهش آسیب فعالیت
میکند یکی از اقداماتی که در حوزه اجتماعی ارائه میشــود این اســت که موسساتی از طریق دفتر
اجتماعی ســازمان مجوزهایی را دریافت میکنند که در این مراکز به کودکان کار و خیابان خدمات
ارائه دهند.امیدی ادامه داد :حدود  ۵هزار و  ۴۰۰کودک کار و خیابان در سطح استان تهران زیر نظر
حوزه اجتماعی بهزیستی سازماندهی میشوند .به این افراد آموزشهای الزم به کودکان ارائه میشود
همچنین خدمات به خانواده این کودکان از طریق این دفاتر ارائه میشود .از طریق همین آموزشها
توانستهایم کودکانی را که به ایدز مبتال هستند را نیز شناسایی کنیم.

کارشناس حوزه آب:

راهی جز احیای دریاچه ارومیه نداریم

با روی کار آمدن دولت ســیزدهم ،تداوم احیــای دریاچه ارومیه در
دســتور کار قرار گرفت و جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه شنبه
( ۲۵مهرمــاه  )۱۴۰۰به ریاســت محمد مخبر  -معــاون اول رئیس
جمهوری  -برگزار شــد .مخبر در این جلســه ضمن تاکید بر اینکه
احیای دریاچه ارومیه عالوه بر موضوع محیط زیســت به سالمت و
معیشت مردم و اعتبار و حیثیت نظام جمهوری اسالمی ایران مرتبط
دانســت و گفت :اثرات مخرب زیســت محیطی خشــک شدن این
دریاچه میتواند کشــور را با آسیبها و مشکالت زیادی مواجه کند.
رئیس جمهوری ۲۹مهر  ۱۴۰۰نیز با نمایندگان استانهای آذربایجان
شرقی و غربی در مجلس دیدار کرد و در پاسخ به دغدغه نمایندگان
آذربایجان غربی درباره وضعیت دریاچه ارومیه و آثار و تبعات زیست
محیطی ناشی از خشکسالی و کمبود آب در منطقه گفت :ستاد احیای
دریاچه ارومیه بهزودی با شــکل جدید فعال خواهد شد تا با کمک
نمایندگان ،مدیران اســتان و دغدغه منــدان کار را دنبال و اقدامات
الزم را انجام دهد.در ســال جاری نیز موضوع احیای دریاچه ارومیه
مطرح بوده اســت بهگونهای که جلســه هماهنگی و بررسی اجرای
طرحهای اولویتدار استان آذربایجان غربی ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۱به
ریاست محمد مخبر  -معاون اول رئیس جمهوری  -برگزار و در این
جلسه با اشاره به مطالبات و تاکیدات رئیس جمهور درخصوص احیای
دریاچه ارومیه مقرر شــد تا طرحهای مرتبــط با احیای این دریاچه
هرچه سریعتر عملیاتی شود.در شرایطی که به گفته وحید جاللزاده
 نماینده ارومیه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیمجلس شــورای اسالمی  -ســطح عرصه آبی دریاچه ارومیه نسبت
به زمان مشــابه در سال گذشــته  ۱۲۹۴کیلومتر مربع کاهش پیدا
کرده است همچنین تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه از  ۱۵.۵میلیارد
متر مکعب به  ۲.۴میلیارد مترمکعب کاهش یافته اســت ،سهشنبه
( ۲۱تیرماه) محمدباقر قالیباف  -رئیس مجلس شورای اسالمی  -در
جلسه علنی در جریان رســیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی،
آب و منابــع طبیعی مبنی بر تصویــب تقاضای تحقیق و تفحص از
عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه ،پس از تصویب این تقاضا توسط

نماینــدگان مجلس به اهمیت دریاچه ارومیه به عنوان موضوع مهم
و ملی اشــاره کرد که اگر به احیای این دریاچه توجه نشود و درباره
آن چاره اندیشــی صورت نگیرد اثرات زیســت محیطی ناشی از آن
چندین میلیون نفر را تحت تاثیر مسائل اقتصادی ،سالمت و بهداشت
قرار میدهد .دریاچه ارومیه نقطهای کام ً
ال استراتژیک است و از بین
رفتن آن ظرفیتهای اقتصادی و محیط زیستی و کشاورزی کشور
را به پتانسیلی منفی تبدیل میکند که قابل جبران نیست و ممکن
اســت زیست را در بخشهایی از ســرزمین ما تحت تاثیر قرار دهد.
در شرایطی که نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه
ابراز نگرانی کردهاند ،علی سالجقه  -رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست  -به تدوین بسته نرمافزاری برای احیای دریاچه ارومیه اشاره
کرد و گفت :اگر بســتهنرم افزاری زودتر عملیاتی میشــد و کارهای
ســخت افزاری و هزینهکردها در زمینه ســاخت سد ،تونل و ...انجام
نمیشــد ،شــرایط بهتری رقم میخورد و نتایج ملموس و هزینهها
بسیار کمتر میشد.وی درباره موضوعات بسته دوم گفت :کامال یک
بستهنرم افزاری است و بیشتر جنبه مدیریتی مطرح است و مسائلی
چون کاهش مصارف آب در بخشهای مختلف بهویژه کشــاورزی و
اســتفاده مجدد از آب را در بر میگیرد.محمد موسویخوانساری -
کارشناس حوزه آب  -در گفتوگو با ایسنا به ضرورت احیای حتمی
و بدون شــک دریاچه ارومیه اشــاره کرد و گفت :هیچ راه برگشتی
نداریم .بنابر گفته بعضــی افراد درباره قابل احیا نبودن دریاچه اصال
مورد تایید نیســت و دریاچه باید احیا شود چراکه فرهنگ و سنت
دو اســتان آذریایجان شــرقی و غربی در آن درگیر اســت .لطافت و
رطوبت هوای این منطقه در امیدواری مردم و ایجاد حس امید تاثیر
دارد.این کارشناس حوزه آب افزود :امیدواریم دولت سیزدهم عزم را
جزم کند تا همه مسئوالن ذیربط دور یک میز در استانهای ذینفع
جمع شــوند و بتوانند مدیریت جامع حوضه آبریز را عملیاتی کنند.
وی مهمترین اقدامات ســختافزاری انجامشده در دریاچه ارومیه را
برشمرد و گفت :اولین اقدام توقف سدهای در دست مطالعه و ساخت
مانند سد نازلو و باراندوز چای در ارومیه ،سد لیالنچای در ملکان و

سد ســیمینهرود در بوکان بوده است .در صورت اجرای این طرحها
و به بهرهبرداری رسیدن ســدها تقریبا دریاچه ارومیه تمام میشد.
وی در ادامه به اقدام برای رهاسازی آب از سدهای موجود به سمت
دریاچه ارومیه اشــاره کرد و افزود :تمام نهادهای متولی مانند جهاد
کشاورزی ،شــرکت آب منطقهای ،سازمان حفاظت محیط زیست،
وزارت صنعت،معدن و تجارت(صمت) و هر ســه اســتان آذربایجان
شــرقی،آذربایجان غربی و کردســتان باید زیر نظر استانداریها بر
ســر میزان آب تجدیدپذیر و قابل برنامهریزی به توافق برسند و در
نهایت ســهم آب محیط زیســت و دریاچه ارومیه مشخص شود که
باید رها شود.موســوی اقدام رهاســازی آب را " اقدامی بینظیر" در
ســطح کشــور خواند که از سال  ۹۴تا ســال  ۹8انجام شد و اظهار
کرد :حقآبه دریاچه ارومیه با حجم آب قابل توجهی از رودخانههای
ســدهای مشرف به حوضه دریاچه ارومیه حدود یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون مترمکعب آب بود که رهاســازی شــد و این اقدام توانســت
دریاچه ارومیه را به وضعیت پایداری برساند.این کارشناس حوزه آب
الزمه انجام این اقدام را تعویض دریچههای خروجی آب سدها مانند
ســد بوکان دانست تا بتواند حجم آب بســیار زیادی را در زمستان
رها کند.وی افزود:این رهاسازی آب بهگونهای برنامهریزی شد که در
زمستان آب رها شود و بتواند خود را به دریاچه برساند و از دسترس
کشــاورزان خارج شود.این عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان به
اقدام آزادسازی یا الیروبی مسیر رودخانهها بهویژه در مسیر زرینهرود
و سیمینهرود به سمت دریاچه ارومیه اشاره و اظهار کرد :این الیروبی
باعث شد آب رهاسازی شده از سدها بتواند خود را به دریاچه برساند.
این الیروبی در دو منطقه زرینهرود و سیمینهرود بسیار مفید بود و
این دو رودخانه توانستند به حجم آب قابل توجهی برسد.موسوی به
بازســازی و دریچهگذاری بیش از  ۲۰۰سردهنه اشاره کرد و گفت:
این کار از دیگر اقدام ســختافزاری بهویژه در رودخانه «گدارچای»
بود .این ســردهنهها باعث شــد که جریان آب در فصل سیل کشور
بســته شود و آب به سمت دریاچه حرکت کند.این کارشناس حوزه
آب اختصاص پســاب تصفیهخانههای فاضالب به دریاچه را از دیگر
اقدامات سختافزاری دانست و توضیح داد :تصفیهخانه تبریز ،فاضالب
دوم و سوم ارومیه و مهاباد بسیار پیشرفت داشتند که باعث شد پساب
تصفیهخانههای فاضالب داخل دریاچه رود.
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آیا پای مسئوالن وقت
به تخلفات ساختمانی
کشیدهمیشود؟

این روزها در هر پروژه ســاختمانی امکان بروز
تخلفات ســاختمانی وجــود دارد که هر تخلف
ســاختمانی به معنی نقض قوانین شهرسازی،
بیتوجهــی به مقررات الزامی ســاخت و ســاز
و عــدم رعایت نکات ایمنی ،بهداشــتی و فنی
مربوط به ســاخت ســاختمان است و به نحوی
میتوان گفت؛ هر ســازنده ساختمان که بدون
توجه به قوانین ســاخت و ساز و در نظر گرفتن
نکات مهم ایمنی اقدام به ساختمانسازی کند،
مرتکب تخلفات شــده و شهرداریها نسبت به
این تخلفات پیگیریهایی را خواهند کرد.
در شــهر تهران نیز روزانه ساختمانهای زیادی
توسط پیمانکاران و ...ساخته میشود که برخی
از آنها با خیال پرداخت جریمه اقدام به برخی
تخلفات محــرز مانند راههــای ارتباطی هوایی
و زیرزمینــی بین ۲ســاختمان نظیــر پاالدیوم
میکنند که این دســته از اقدامات بدون مجوز
شهرداری تخلف محســوب میشود؛ به نحوی
میتوان گفت که هر اقدام ساختمانی که خارج
از ضوابط و مقررات ســاختمان و خارج از پروانه
ساخت شــهرداری یا جواز ساختمانی باشد ،به
عنوان تخلف محســوب میشود .یکی از همین
پروژهها که در چند ماه گذشــته ســر و صدای
زیادی به پــا کرده بود ،پرونده پاســاژ پاالدیوم
منطقــه  ۱تهران بــود و در همین راســتا داود
گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران
درباره آخرین وضعیت تخلفات پاســاژ پاالدیوم
به آنــا میگویــد« :در پروژه پاالدیــوم ،تخلف
ساختمانی صورت گرفته بود که منجر به صدور
رای ماده  ۱۰۰نیز شــد و بعد از گذشــت چند
سال ،شــهردار منطقه یک و مجموعه مدیریت
شهری تصمیم به اجرای این رای گرفت».وی با
بیان اینکه در پهنه مسکونی پاالدیوم مجوز دو
برج تجاری داده شــده بود ،اما این ۲برج از زیر
زمین و باال به هم وصل شده بودند ادامه میدهد:
«تخلفــات در پــروژه پاالدیوم یکــی دوتا نبود،
منتهی آن بخشی که رأی ماده  ۱۰۰داشت را ما
توانستیم اجرا کنیم و حرف ما این است که برای
پاالدیوم و پروژههای شبیه پاالدیوم که تخلفات
ســاختمانی محرزی دارند ،دو کار را باید انجام
دهیم».رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران
با اشاره به برنامههای شهرداری برای جلوگیری
از تخلفات ســاختمانی میگوید« :از این به بعد
نباید اجازه دهیم این اتفاقات در ساختمانهای
پایتخت رخ دهد؛ یعنی بر اساس پروانهای که هر
ساختمان اخذ میکند ،باید سازنده طبق همان
پروژه خود را بســازد و از رفتن به سمت تخلف
و پرداخت جریمه جلوگیری شــود».گودرزی با
بیان اینکه ما تالش میکنیم تا آنجا که میشود
درخواستهای شــهروندان را رعایت کنیم و با
امتیازات بهتری پروانه ساخت بگیرند ،اما نباید
بیشتر از مجوز داده شده اقدام به ساخت و ساز
کنند،ادامه میدهد« :در فضاهایی که تخلفهای
محــرز مانند پــروژه پاالدیــوم وجــود دارد ،به
ســراغ مســئوالن وقت خواهیم رفت تا بگوییم
که چگونه ایــن مجوزها را دادهاند .شــهرداران
وقت ،معاونتهای شهرسازی وقت ،اداره صدور
پروانــه ،اداره اجرای احکام ،از جمله افراد درگیر
این پروژهها هســتند و ما پرونده تخلفات را به
هیئت تخلفات فرســتادهایم و منتظر بررســی
هســتیم».حال باتوجــه بــه این مــوارد گفته
شده ،مشــخص میشود که شــهرداری تهران
پیش از گذشــته عزم خود را در زمینه تخریب
ساختمانهایی که تخلفات آشــکار دارند جزم
کرده تا سایر شهروندان رضایت بیشتری نسبت
به گذشــته داشــته باشــند و این امر میطلبد
کــه ســایر ســازندگان پروژههای ســاختمانی
از انجــام تخلفات ســاختمانی پرهیــز کنند و
با ایــن کار ،بودجه خود و ســایر افــراد را هدر
ندهند.

مکث

هنوزبرخیایرالینها
بلیت دالری به گردشگران
خارجیمیفروشند

بــا وجود اعالم ممنوعیت وزیر راه درباره فروش
نرخ دالری بلیت به گردشــگران خارجی؛ هنوز
برخی از ایرالینها بلیت دو نرخی میفروشــند.
به گزارش مهر ،انجمن شــرکتهای هواپیمایی
در آذرماه ســال  ۱۴۰۰در بحبوحه گرانی بلیت
پروازها در مســیرهای داخلی ،در دستورالعملی
بــه ایرالینها ،نرخ بلیت در مســیرهای داخلی
را برای مســافر غیرایرانی متفاوت اعالم کرد ،بر
این اساس ،سقف نرخ پروازهای داخلی زیریک
ساعت ۱۰۰دالر و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰دالر
تعیین شد.این دســتورالعمل تیر ماه امسال به
دفاتر مسافرتی و شــرکتهای هواپیمایی برای
اجرا ابالغ شــد و جنجالی به پــا کرد .خیلیها
مخالف این اقدام بودند و میگفتند که نمیتوان
برای مســیر داخلی دو نرخ تعیین کرد تا اینکه
پس از مخالفتهای بســیار ،رستم قاسمی وزیر
راه و شهرسازی ایران گفت :فروش بلیت هواپیما
به اتباع خارجی بر اساس نرخ دالر ممنوع است
و ایــن موضوع به همه شــرکتهای هواپیمایی
ابالغ شــد.اما بعد از اعــالم ممنوعیت دو نرخی
شــدن بلیت هواپیما بــرای اتبــاع خارجی در
مســیرهای داخلی ،هنوز برخی از شرکتهای
هواپیمایی این نرخ را برای اتباع خارجی متفاوت
میفروشــند به عنوان مثال در مسیر تهران به
مشــهد که نرخ بلیت برای مسافر ایرانی معموالً
یک میلیون و  ۱۹هزار تومان اســت برای اتباع
خارجــی یک میلیون و  ۷۰۰هــزار تومان تمام
میشود.این شرکتهای هواپیمایی در پاسخ به
اینکه مدتی است ممنوعیت این کار اعالم شده،
پاسخ میدهند که هنوز به ما ابالغ نکردهاند.

خبر
توسط موسسه داراالکرام هدیه شد

 ۳۰میلیارد ریال لوازم
کمکآموزشیبهدانشآموزان

آفتاب یزد :امروزه مفهوم ســواد دیگر فقط
به توان خواندن و نوشــتن محدود نمیشود
توانایــی یادگیری و بازتولید دانش ضرورتِ
و
ِ
جامعهی امروز اســت.فرآیند اشتراک دانش
از طریــق کانالهای مختلف مانند کتابهای
الکترونیــک ،ســیدی ،و بینــار و  ...روشــی
انقالبــی در روش مرســوم آمــوزش با گچ و
تخته به دانشآموزان است .برخالفِ
آموزش
ِ
آموزش الکترونیک دریافت اطالعات
سنتی،
ِ
را ســادهتر ،پربارتر و مثمرثمرتر کرده اســت
و معلمــان نیــز روش تدریــس را از طریــق
آموزش
آخرین فــنآوری به کار میگیرند.در
ِ
الکترونیــک ،دانشآمــوز میتواند بــه تعداد
دفعات نامحدود بــه مطالب و محتوای بهروز
شده در هر زمان و هر مکان دسترسی یابد و
مطالعه کند.موسسهی خیریه و عامالمنفعهی
آمــوزش حدود  8هزار
پشــتیبان
داراالکرام،
ِ
ِ
کودک و نوجوان بااســتعداد فاقد سرپرســت
موثر ،در راســتایِ پاسخ به نیازهای بهروز این
دانشآموزان و با هدف رفع موانع تحصیلی آنها،
در تعامل و رایزنی با جمعی از ایرانیان نیکوکار
خارج از کشــور ،طرح اهدای  ۵۲۶تبلت۹۷ ،
لپتــاپ و  ۱۴رایانــه را بــه ارزش حدود ۳۰
میلیارد ریــال ،به جامعهی دانشآموزی خود
اجرا کرده اســت.در این میان ،شعبهی تهران
موسسه داراالکرام همزمان با اعیاد فرخندهی
قربــان و غدیر ،طی مراســمی ۳۱ ،تبلت۳ ،
کامپیوتــر و  ۱۲لپتــاپ را بــه دانشآموزان
خــود در ایــن شــعبه هدیــه داده اســت تا
شکوفایی تحصیلی آنان محقق شود.داراالکرام
موسسهی نیکوکاری فعال در حوزهی آموزش
با دارا بودن بیش از  ۲۵شــعبه در  ۹۵شــهر
ایران ،دانشآموزان بااستعداد در معرض خطر
ترک تحصیل را فارغ از دین ،مذهب و قومیت
آنها از بســتههای حمایتی پنجگانه بهرهمند
میکند و مســیر آنها را برای تحصیل هموار
میسازد.

پلیس
رئیس پلیس آگاهی پایتخت خبرداد:

همکاریپلیسوخودروسازان
برایمقابلهباسرقت

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از همکاری
پلیس و خودروســازان برای مقابله با سرقت
خودرو و قطعات آن خبر داد.ســرهنگ علی
ولی پور گودرزی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
همکاری خودروســازان با پلیس برای مقابله
با ســرقتهای مرتبط با خودرو گفت :پلیس
آگاهی جلســات مختلفی را با خودروســازان
داشتهاســت که این جلســات به طور مداوم
برگــزار شــده و در آن موضوعــات مرتبط با
سرقت خودروها و ســرقت از خودروها مورد
بحث و بررسی قرار گرفته میشود.وی با بیان
اینکه این جلســات با محوریت پلیس آگاهی
فراجا است ،گفت :در همین راستا نیز بنا شد تا
تعامالتی میان پلیس و خودروسازان در مورد
شناســایی قطعات خودروهای سواری برقرار
شود که خوشبختانه این روند آغاز شده است.
بر این اســاس از شــرکتهای ایران خودرو،
ســایپا و ...خواســته شــده تا بانک اطالعات
قطعات اصلی خودروها را در اختیار پلیس نیز
قرار دهند و همچنین هر قطعه خودرو دارای
یک شماره و کد شناسایی باشد که اگر مورد
سرقت قرار گرفت ،بالفاصله امکان شناسایی
آن وجود داشته باشد.

شهری

افزایشضریبایمنیمعابر
با روشنایی بیشتر

ساالری پور از تامین روشنایی زیرگذر شهید
محالتــی در بزرگراه امام علــی(ع) به منظور
افزایش ضریب ایمنی و امنیت و رضایتمندی
شهروندان خبرداد.به گزارش آنا ،محمد امین
ســاالری پور با بیان اینکه تاریکی شــریانها
و معابر از دالیلی اســت که مشــکالتی چون
ناامنــی و کاهش ضریب امنیــت ترافیکی را
ایجاد میکند افزود :در این راســتا شناسایی
و تامین روشنایی نقاط تاریک در دستور کار
شهرداری منطقه قرار دارد.شهردار منطقه ۱۴
با اشــاره به اینکه برای این منظور جلســات
متعددی با ادارات بــرق و پلیس راهنمایی و
رانندگی منطقه  ۱۴برگزار شــده است گفت:
عــالوه بر تامین روشــنایی بلــوار هجرت در
بخش شرقی منطقه ،نورپردازی زیرگذرشهید
محالتی نیز در دستور کار قرار گرفت.ساالری
پور با اشاره به اینکه این طرح به منظور بهبود
دید رانندگان وســایل نقلیه عمومی ،سهولت
تردد خودروها در هنگام شب ،افزایش چشم
اندازهای بصــری و ارتقای امنیت و رفاه حال
شــهروندان در دوفاز اجرایی شده است ،ادامه
داد :با اجرای فاز اول طرح و روشن شدن این
محــور به ویژه در پایــان روز ،این محدوده به
لحاظ آسیبهای اجتماعی نیز شرایط مطلوبی
خواهد داشت.
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اقتصادی

صنعت

بازدید رئیس انجمن روابط عمومی ایران از خط اول جبهه صنعت

آفتــاب یزد :مهندس خســرو رفیعی رئیس
انجمن روابــط عمومی ایران بــه اتفاق هیئت
همراه به منظور آشنایی بیشتر با دستاوردهای
ذوبآهــن اصفهان ،ازخط تولید این شــرکت
بازدید نمود.
رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این بازدید
ضمن ابراز خرســندی از حضور در جمع پوالد
مردان خــط اول جبهه صنعت گفت :ذوبآهن
اصفهان به عنوان یک صنعت مادر در طی بیش
از نیم قــرن فعالیت ،نقش مهمی در رشــد و
توسعه صنعت فوالد و تربیت نیروهای متخصص
در این عرصه داشته است و در همه نقاط کشور
نقش آفرینی کرده است .وی با اشاره به جایگاه
مهم روابط عمومی در این شرکت یادآور شد:
با توجه بــه قدمت و دســتاوردهای مهم این
مادر صنعت ،داشتن یک روابط عمومی قوی و
کارآمد ،شایسته چنین صنعتی است.
وی افزود :وجود یک روابط عمومی فعال و خالق
در هر ســازمانی ،نشانه شناخت و درک صحیح
مدیریــت عالی آن ســازمان از نقش و جایگاه
واقعی روابط عمومی اســت که خوشــبختانه
در طی پنجاه ســال گذشــته این رویکرد ،در
ذوبآهن اصفهان دیده شده است.
> دستاوردهای ذوبآهن اصفهان

قرارداد تاســیس ذوبآهن اصفهــان به عنوان
سندی مهم در جهت آغاز صنعتی شدن کشور،
روز  ۲۳دی مــاه  ۱۳۴۴بــه تصویــب مجلس
رســید و این ماه در سال  ۱۳۵۰شاهد گرفتن
اولین چدن از کوره بلند ذوبآهن اصفهان بود
کــه از به یاد ماندنیترین لحظات صنعت فوالد
کشور است و در دی ماه  ۱۳۵۱اولین محصول
فوالدی ایران با راهاندازی نورد ذوبآهن ،تولید
شد .اما حکایت دی ماه پس از پیروزی انقالب
شــکوهمند اسالمی پربارتر شد .در  ۲۳دی ماه
 ۱۳۷۱با حضور رئیــس جمهور وقت حضرت
آیت ا ...هاشــمی رفسنجانی بیستمین سالگرد
تولید فوالد در ذوبآهن گرامی داشته شد.
اینــک پس از نیــم قرن که از عمــر پربار این
مجتمع عظیم صنعتی گذشته است ،همچنان
به عنوان پیشران صنعت این مرز و بوم ،همچنان
با قامتی استوار و گامهای محکم مسیر بالندگی
را طی میکند.
تربیــت  ۱۰۰هزار مدیر ،مهندس و کارگر ماهر
در ایــن دوران ،چالش کمبود نیروی انســانی
ماهر در دهه  ۴۰و  ۵۰را پوشــش داد تا صنایع
پــس از ذوبآهن بــه لحاظ منابع انســانی با
مشکل عمدهای مواجه نباشند .تاثیر ذوبآهن
در راهاندازی معادن و توســعه زیرساختهای
صنعت فــوالد کم اهمیتتــر از تربیت نیروی
انسانی نبود و عم ً
ال امکان شکلگیری واحدهای
فــوالدی جدید را فراهم آورد ،کارخانههایی که
در تاسیس ،توسعه و حتی مدیریت امروز آنها
شاهد حضور پر رنگ ذوبآهنیها هستیم.
ذوبآهن اصفهان هم اکنون با شرکتهای زیر

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

مجموعه میزبان حدود  ۱۷هزار نفر پرسنل است
و معیشت کارگران معادن زغال سنگ ایران نیز
از این کارخانه عظیم تأمین میشود .کارخانهای
که همچون مادری بخشــنده هر آنچه در توان
داشت برای طراحی ،ســاخت و توسعه صنایع
مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه ،خوزستان،
خراســان ،قروه ،یزد و ...در سراســر این مرز پر
گهر به کار گرفت تا همه در کنار همدیگر طعم
شیرین رشــد و بالندگی را بچشند و معیشت
ایران و ایرانی را رونق بخشند.
ذوبآهن اصفهان که تالشگران آن در پیروزی
انقالب اسالمی دوشادوش مردم علیه رژیم ستم
شاهی فعالیت نمودند ،در سالهای دفاع مقدس
نیز با اعزام نیرو به جبهه ،پشتیبانی از جنگ با
ســاخت قطعات و تجهیزات و همچنین تقدیم
 ۲۹۰شهید ،حضور جانانهای در این پیکار حق
علیه باطل داشت و تا همیشه نماد ایثارگری در
خانواده صنعت کشور شد.
در کنار این دســتاوردها ،ذوبآهن اصفهان در
راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی ،خدمات
بســیاری را همچون احداث بزرگراه ذوبآهن،
تاسیس فوالدشهر ،ایجاد  ۱۶هزار و پانصد هکتار
فضای سبز دست کاشت که  8۴برابر استاندارد
و  ۲۰برابر وســعت این شــرکت است ،ساخت
ورزشگاه بزرگ فوالدشــهر ،بیمارستان شهید
مطهری ،جمعآوری پســاب شهرهای پیرامون
کارخانه برای استفاده در خط تولید و بخشی از
فضای سبز کارخانه ،تعمیرات کوره بلند شماره
یک ذوبآهن به عنوان اولین کوره بلند ایران با
دانش و توان کارکنان سختکوش شرکت و ...را
به جامعه ارائه نموده است ،لذا به جرات میتوان
گفت هیچ صنعتی مانند ذوبآهن اصفهان در
اجتماع ریشه دار نیست.
ذوبآهن اصفهان در تاریخ سراسر افتخار خود،
عالوه بر نقشــی که در شــکلگیری فرهنگ
صنعتی کشــور و راهاندازی سایر صنایع داشته،
دستاوردهای چشمگیری حاصل کرده است که
از جملــه مهمترین آنها میتوان به تولید ریل
اشــاره کرد .در این راســتا تولید شمش ریل و
انواع ریل مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای
جهانی با گرید  ۶۰E۱که تنها شش کشور دنیا
قادر به تولید آن هستند صورت گرفت که نقش
مهمی در توسعه زیرساخت حمل ونقل کشور
دارد .تولید محصوالت جدید نظیر آرک معدن،
ورق ســازههای فوالدی ،انواع تیرآهن بال پهن،
ریل مترو ،ریل زبانه ســوزن و ...کســب عنوان
صادرکننــده ممتاز ،نمونه ملی و اســتانی طی
هشت سال ،دریافت مدال افتخار ملی صادرات
و واحد نمونه اســتاندارد طی سالهای متمادی،
دریافت لوح حمایت از حقوق مصرفکنندگان
طی ســالهای مختلــف ،کســب گواهینامه
صادرات محصوالت به اروپا ،کســب استاندارد
ملی تولید ریل ،تندیس مســئولیت اجتماعی
و ...بخشــی از دیگر دســتاوردهای این شرکت
محسوب میشوند.

حقیقی با اشاره به تبعات قطع برق صنایع مطرح کرد

هزینه میلیاردی بیدار کردن کورههای منجمد!

دبیر ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران با حضور در ایسنا ،در مورد
مســائل روز این صنعت از جمله تامین مواد اولیه ،برنامه تولید ،قطع
برق ،وضعیت صادرات ،اثرات تحریم و قیمتها سخن گفت.
آریا صادق نیت حقیقی در گفتوگو با ایسنا درباره تعداد کارخانهها
و واحدهای عضو این سندیکا اظهار کرد :سندیکای صنایع آلومینیوم
از اوایل انقالب به نام شــورای آلومینیوم تشکیل شد و بعدها تحت
پوشــش اتاق بازرگانی ایران به شکل ســندیکا درآمد و این سندیکا
شامل تمام زنجیره آلومینیوم است.
وی ادامــه داد :یعنی ما در صنایع دیگر مانند برق ،تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان برق یا در زمینه فوالد ،تولیدکنندگان مادر ،سندیکای
تولیدکننــدگان لوله و پروفیل و تولیدکننــدگان ورق داریم ،اما در
صنعت آلومینیوم کل صنایع آلومینیوم از معدن تا مصرف در حوزه و
عضو این سندیکا هستند.
حقیقی افزود :متاسفانه در حوزه معدن ما فقط جاجرود و آلومینا ایران
را داریم که قســمتی از مواد اولیه مورد نیاز را تامین میکنند و سه
تا اسملتر (دیگ) داشتیم که از مواد معدنی ،آلومینیوم خالص تولید
میکردند که از سال گذشته آلومینیوم جنوب هم به آن اضافه شد و
درحال حاضر چهار تولیدکننده مادر داریم که مواد اولیه کل صنعت را
تامین میکنند .قبال بخشی از این مواد از طریق واردات تامین میشد؛
بنابراین کلیت این صنعت در حوزه فعالیت سندیکا است.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در پاسخ به سوال
چــرا در حوزه آلومینیوم فقط یک معدن وجود دارد؟ تشــریح کرد:
متاسفانه سرمایهگذاری مناسبی انجام نشده و در بخش معدن ،یک
معدن به نام بوکســیت تاش در اطراف شهرستان شاهرود داریم که
با مشــکالت بین استانی مواجه شده است .درحال حاضر تنها معدن
جاجرود است که شرکت آلومینا ایران در آنجا فعالیت میکند اما به
طور کلی معدن بوکسیت تاش که در حوالی شهرستان شاهرود قرار
دارد هنوز اجازه فعالیت پیدا نکرده است.
> در معدن گينه کار خاصی انجام ندادهايم

وی با بیان اینکه بیش از  ۲۵سال است که معدن گینه به عنوان یکی
از غنیترین معادن بینالمللی در اجاره ایران قرار دارد اما متاســفانه
سرمایهگذاری مناســبی در آنجا انجام نشده است ،گفت :این مهلت
تمام شــده و دوباره تمدید شده است؛ در حالی که امارات و بسیاری
از کشــورهای دیگــر در حوزه آلومینیوم از ما جلــو زدهاند و از آنجا
برداشــت و آلومینیوم تولید میکنند اما متاســفانه ما در این زمینه
فعالیت درستی نکرده ایم.
حقیقی ادامه داد :در زمینه سرمایه گذاری ،ایمیدرو (سازمان معادن و
صنایع معدنی ایران) به عنوان یک سازمان دولتی متولی این کار است
و شرکت آلومینا ایران هم وابسته به آن است .یکی از مشکالت معدن
گینه این است که آن بخشی که در اجاره ایران قرار دارد به آبهای
آزاد دسترسی ندارد؛ بنابراین یا باید از طریق ریلی و احداث راه آهن
مواد را برسانند یا از طریق لوله ،آن را سیال کنند و به بندر بیاورند و
پس از خشک کردن ،آن را از طریق کشتی حمل کنند .به طور کلی
این دو طرح وجود دارد که هیچکدام عملی نشده است.
وی با بیان اینکــه حدود  ۲۰درصد از آلومینا داخلی بوده و بقیه آن
وارداتی اســت ،تصریح کرد :اگر معدن گینه راهاندازی و طرح آلومینا
در المرد اجرایی شــود ،پس از آن به خوراک نیاز اســت که باید در
معدن گینه ســرمایهگذاری شود و با استخراج مواد معدنی ،آن را به
بندر منتقل کنیم.
> هزينه ميلياردی بيدار کردن کورههای منجمد!

دبیر ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران معتقد است ایران به عنوان
اولین تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه از ســال  ۱۳۵۰به شدت
به مواد اولیه نیازمند اســت و تولید واحد اراک با ورود سالکو به ۷۰۰
هزار تن رســیده است؛ درصورتی که حوزه خلیج فارس و کشورهای
حاشــیه مانند امارات ،بحرین و قطر هرکدام از ظرفیتهای میلیون
تنی برخوردارند.
وی گفت :ما در خاورمیانه در رتبه آخر قرار داریم و دلیل آن هم این
است که سرمایهگذاری مناســبی انجام نشده است .ما  ۲۵۰تا ۲8۰
هزار تن پودر آلومینا در داخل تولید میکنیم که چیزی حدود کمتر
از  ۲۰درصد نیاز داخلی است و باقی را وارد میکنیم.
حقیقی درباره برنامه توسعه در زمینه آلومینیوم اظهار کرد :برنامهای
که در افق  ۱۴۰۴در نظر گرفته شــده بــود ،تولید  ۱.۵میلیون تن
آلومینیوم بود که به صورت خوشبینانه به یک میلیون تن هم نخواهیم
رسید .به هر حال آلومینیوم یک فلز استراتژیک و تولید آن برای کشور
واجب است.
> فلز آلومينيوم دوستدار محيط زيست است

استان
به میزبانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در مشهد مقدس انجام خواهد شد:

برگزاری مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی

آفتاب یزد :بیســت و پنجمین دوره مسابقات
سراسری قرآن کریم شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران به میزبانی شرکت خطوط
لولــه و مخابرات نفت ایران در مشــهد مقدس
برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ایــران ،مرحله نهایی این دوره
از مسابقات شرکتهای وابسته به شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههــای نفتی ایران از ۶
تا  8مردادماه در زائرسرای نفت مشهد مقدس
برگزار میشود.
دبیر برگزاری مرحله نهایی بیســت و پنجمین
دوره مسابقات قرآن کریم شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم کرد۱۹8 :
نفر از برگزیدگان مرحله نیمه نهایی مســابقات
قرآن کریم که در هشت منطقه برگزار شد ،حائز
رتبه برتر شدند و در مرحله نهایی در دو بخش
برادران (8۴نفر) و خواهران (۱۱۴نفر) و در سه
رشته تحقیق (۳۶نفر) ،ترتیل (۴8نفر) و حفظ
قرآن کریم (۱۱۴نفر) به رقابت خواهند پرداخت.
سیدعزتاهلل میرحسینی با اشاره به اینکه داوری
این دوره از مســابقات بر عهــده داوران ممتاز

جامعه قاریان مشــهد مقدس است؛ اضافه کرد:
مســابقات قرآن کریم شــرکتهای وابسته به
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران همهساله با هدف گسترش خانواده قرآنی،
سبک زندگی قرآنی ،فرهنگ انس با قرآن کریم
و شناســائی و تشویق نیروهای قرآنی در سپهر
برنامههــا و فعالیتهای فرهنگی این شــرکت
قرار دارد.
میرحسینی خاطر نشان کرد :این مسابقات به
همسران ،فرزندان و کارکنان رسمی ،قراردادی
و پیمانی شرکتهای وابســته به شرکت ملی
پاالیــش و پخــش فرآوردههای نفتــی ایران
اختصاص دارد.
دبیر برگزاری مرحله نهایی بیســت و پنجمین
دوره مسابقات قرآن کریم شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پایان گفت:
متسابقین این مســابقات از شرکتهای پخش
فرآوردههــای نفتی ایران (۷۵نفر) ،خطوط لوله
و مخابــرات نفت ایران (۶۴نفر) ،پاالیشــگاهها
(۵8نفر) و ملی مهندســی نفت ایران (یک نفر)
در زائرســرای نفت مشهد مقدس با یکدیگر به
رقابت خواهند پرداخت.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران خاطرنشان کرد:
در زمان جنگ هم صنایع آلومینیوم در کنار جبهههای جنگ فعال
بوده است .قایقهای تندرو ،دیشهای مخابراتی ،پل خیبر و امثال آنها
همــه آلومینیومی بودند و االن هم به خاطر اینکه آلومینیوم مصرف
دوگانــه در صنایع نظامی دارد ،جــدا از تحریمهای کلی ،به صورت
خاص هم تحریم شده است؛ بنابراین چنین شرایطی نشان میدهد
که حساسیت وجود دارد و ما باید از حداقلها برخوردار باشیم .عالوه
بر موارد ذکر شده ،تولید این فلز مسئله زیست محیطی آنچنانی هم
ندارد .به عبارتی فلز آلومینیوم دوســتدار محیط زیست است زیرا تا
بــاالی  ۹۰درصد خاصیت بازیابی دارد؛ بنابراین ضایعات و عارضهای
برای محیط زیست ندارد.
وی با بیان اینکه همه چیز آلومینیوم قابل استفاده است گفت :در واقع
برای تولید سایندهها مانند سمبادهها و در صنایع کاشی و سرامیک
از اکسید آلومینیوم استفاده میشود و به همین دلیل جدا از خود فلز
خیلی از صنایع دیگر را پوشــش میدهد .اساس تولید آلومینیوم در
دنیا به خاطر اینکه در تولید آن مصرف انرژی نقش مهمی دارد و به
آن برق جامد هم میگویند ،فراوانی انرژی است.
به گفته حقیقی ،در زمینه آلومینیوم فراوانی معدن نداریم و در حال
حاضر معدن جاجرود ،تاش و سراب را داریم و بقیه ،معادنی نیستند
که بتوان به صورت جدی روی آنها حساب باز کرد .در معادن تاش
و جاجرود فعالیتهای اکتشافی انجام شده و امکان بهرهبرداری از آنها
مهیا اســت .در رابطه با معدن سوم هم طرح و امکان بهرهبرداری آن

وجود دارد ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
دبیر ســندیکای صنایــع آلومینیوم ایران درباره تعــداد اعضای این
سندیکا خاطرنشان کرد :سندیکای آلومینیوم تحت نظارت وزارت کار
است؛ بنابراین ما سندیکا و تحت پوشش اتاق بازرگانی هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که عضویت در این سندیکا چه دستاوردی
برای اعضا دارد؟ اظهار کرد :سندیکای آلومینیوم صنایع باالدستی و
پایین دســتی ،لوازم خانگی ،ظروف سازان ،ورق ،فویل ،در و پنجره و
سیم و کابل را در بر میگیرد و ما تالش میکنیم مسائل کلی مرتبط
با این صنایع را حل کنیم .به طور مثال در زمینه قیمت ،آرامش بازار،
تعادل قیمت ،جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ،شوک بازار و میزان
عرضه و تقاضا پیگیریهای الزم را از ســوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) انجام میدهیم.
حقیقی افزود :قســمت نســوز کورههای صنایع مــادر یکی از گران
قیمتترین قســمت کورههاســت و اگر جریان برق قطع شود و این
کوره منجمد شود از بین میرود .در واقع کورهای که به خواب میرود،
بیدار کــردن آن هم هزینه میلیاردی به همــراه دارد و زمان بر هم
هست .همانگونه که گفته شد ،مشکل صنایع پایین دستی هم مانند
سایر صنایع است؛ آنها هم به برق نیاز دارند و اگر برق نداشته باشند
نمیتوانند تولید کنند؛ ضمن اینکه اگر این صنایع مادر از بین بروند،
صنایع پایین دست هم به صورت اتوماتیک از بین میروند.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد :درحال حاضر واردات
و صادرات آلومینیوم به خاطر تحریمها بســیار سخت است و ما باید
از طریق واسطهها مواد اولیه را بیاوریم که گرانتر و سختتر است .از
سوی دیگر باید از طریق واسطهها محصوالت خود را صادر کنیم که
از لحاظ قیمتی برای ما مقرون به صرفه نیست .اینها مواردی است که
سندیکا پیگیری میکند و اقداماتی هم که در این زمینه انجام شده،
این است که سال گذشــته صنایع مادر از قطع برق مستثنی شدند
و توانســتند به تولید خود ادامه دهند و بقیه صنایع هم تحت رژیم
مصرف برق قرار گرفتند که صدماتــی هم خوردند ،اما به طور کلی
توانستیم جلوی صدمه دیدن کل صنعت را بگیریم.
وی درباره قیمتها اظهــار کرد :در این زمینه دائما درحال پیگیری
هستیم .به هر حال چالشهایی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
در زمینــه عرضه و تقاضا وجــود دارد که آلومینیوم هم خارج از این
موضوع نیست ،اما تالش میکنیم تعادل حفظ شود.
عضو هیئت مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران در پاســخ به
وضعیت برق صنایع در تابســتان امســال اظهار کرد :صنایع به طور
کلی از  ۱۶خرداد ماه دچار قطعی برق شدند و صنایع فوالد و سیمان
نیز رژیم و محدودیتهای خاص خــود را دارند؛ به طوریکه مجبورند
تعطیالت تابستانی خود را در فاصله زمانی  ۱۶خرداد تا  ۱۵شهریور
برقرار کنند و اورهــال (تعمیر و نگهداری) خود را در این بازه زمانی
انجــام دهند؛ چرا که باید مصرف خود را تا  ۱۰درصد کاهش دهند.
صنایع پایین دستی البته شامل محدودیتهای عامه صنعت شدهاند که
فعال قطع برق برای  ۱۲ساعت در هفته است و از  ۱۶خرداد در ابتدا
دو روز درهفته به مدت  ۱۲ساعت خاموش میشدند که خوشبختانه
ایــن زمان به یک روز تقلیل پیدا کرد و از  8صبح تا  ۱۱شــب برق
آنها قطع میشود.
وی با بیان اینکه میزان کمبود برق در ســال گذشته و امسال حدود
۱۵هزار مگاوات بوده است افزود :امسال با تدابیر در نظر گرفته شده و
همکاری با نیروگاههایی که در مدار هستند ،تولید برق نسبت به سال
گذشــته پنج درصد بیشتر بوده ،در صورتی که مصرف بیش از هفت
درصد بوده؛ یعنی در کنار تولید ،مصرف برق هم رشــد داشته است؛
بنابراین امسال نسبت به سال گذشته به دلیل اینکه رشد مصرف از
تولید بیشــتر بوده ،دو درصد هم عقبتر هستیم؛ بنابراین با حدود
 ۱۵هزار مگاوات کمبود برق مواجه هســتیم .این مســئله هم فقط
مربوط به سال گذشته و آینده نیست؛ در واقع در جریان یک سیرعدم
سرمایهگذاری برای تولید برق ایجاد شده و به این زودیها هم برطرف
نمیشود .به عبارتی شــما نمیتوانید نیروگاهی احداث کنید تا این
کمبود را جبران کند ،زیرا نیروگاه به ســوخت نیاز دارد .کمبود برق
نیروگاهها در زمســتان ناشــی از کمبود گاز است ،پس ابتدا باید در
توسعه فازهای پارس جنوبی سرمایهگذاری شود تا سوخت مورد نیاز
تأمین و بعد به موازات آن نیروگاه احداث شود.
حقیقی همچنین خاطرنشــان کرد :تولید  ۱۰هــزار مگاوات برق از
انرژیهــای تجدیدپذیر ماننــد انرژی بادی و خورشــیدی از جمله
مواردی بود که در برنامه دیده شده بود اما متاسفانه آن هم شاید در
حد بیش  ۱۰درصد محقق نشــده که اگر مورد توجه قرار میگرفت
بحثهای محیط زیستی و کمبود رخ نمیداد و از نعمت آفتاب که در
ایران حدود  ۳۵۰روز است ،بهرهمند میشدیم .درحال حاضر چنین
اتفاقاتی صنعت را تهدید و مشکالت جدی ایجاد میکند.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره مشوقهای درنظر گرفته
شــده در زمینه قطعی برق صنایع نیز توضیح داد :سالهای قبل که
به این صورت کمبود برق وجود نداشــت ،مشوقهایی در نظر گرفته
میشــد که صنایع در ایام پیک مصرف برق (تابســتان) تعطیالت
تابستانی خود ،تعمیرات و شیفت شب را قرار دهند و در ازای کاهش
مصرف ،مشــوقهای ریالی دریافت میکردند .چنین اقداماتی شاید
میتوانســت هزینههای اضافی را تا حدودی کاهش دهد اما بیشتر
مشوقها از جنس تعامل بود و منفعتی برای صنعت نداشت.
وی معتقد اســت برخی از کارخانهها به صورت دو یا سه شیفت کار
میکنند ،بنابراین اگر بخواهند شــیفت روز را به شب منتقل کنند
باید هزینههایی متقبل شوند .در واقع شب کاری از ضرایب اضافهای

برخوردار اســت که میتوان به کاهش بهــره وری و افزایش ضریب
حوادث اشاره کرد.
حقیقی تأکید کرد :درحال حاضر دولت هم براســاس قانون موظف
است برق مورد نیاز صنایع را فراهم کند که در صورت بروز مشکل در
تأمین آن ،در مرحله اول باید با اطالع قبلی خاموشــی اعمال کند و
ثانیا ضرر و زیانها را جبران کند .مشکل این است که در کشور قوانین
فراوانی داریم اما یا اجرا نمیشوند یا به صورت بد اجرا میشوند.
عضو هیئت مدیره ســندیکای آلومینیوم ایران با تأکید بر اینکه باید
همیشــه اولویت به تولید داده شود ،گفت :وقتی مقام معظم رهبری
طی ســالهای متمادی بیــان میکنند که اولویت با تولید اســت،
بنابراین چنین امری خطی مشی حمایت از تولید را مشخص میکند.
همچنین نقش حمایت در شــرایط جنگ اقتصادی بســیار پر رنگ
میشود ولی در عمل مشاهده میکنیم که چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
درحال حاضر هزینه گاز برای منازل مسکونی یا مراکز تجاری تغییری
نکرده اما برای صنعت بین  ۱۰تا  ۲۶برابر افزایش یافته است .چنین
مسئلهای به این معنا اســت که یارانه به مصرفکننده داده میشود
نه تولید کننده؛ بنابراین زمانی که با کمبود برق روبه رو میشــوند،
برق صنایع (بخش مولد) را قطع میکنند اما المپ برق بخشــهای
مصرفکننده را روشن نگه میدارند تا نارضایتی عمومی نداشته باشد.
وی ادامه داد :برای اینکه نارضایتی وجود داشــته باشد باید امکانات
را فراهــم کرد و در صورت کمبود امکانــات باید اولویتگذاری کرد.
متاسفم که در اولویتگذاری کردن به این نتیجه میرسیم که رضایت
خانه از رضایت محل کار بیشــتر است .در جلسات برگزار شده اعالم
کردهام اگر کورهای خاموش شود سفرهای برچیده میشود اما اگر کولر
خانهای خاموش شود راههای گوناگونی برای استفاده و بهره مندی از
آن وجود دارد.

> قيمت برق واقعی نيست

او با تأکید بر اینکه قیمت برق واقعی نیست گفت :لوازم خانگی عمدتا
تایمرهایی دارند که متاســفانه در ایران از آن استفاده نمیشود .در
خارج از ایران قیمت یک ماشین ظرفشویی بر اساس دسی بل صدایی
که تولید میکند ،تعیین میشــود ،چون قرار است در هنگام شب و
زمان آرامش خانوادهها از آن استفاده شود نه در طول روز و علت آن
هم گرانی برق اســت؛ کاربرد تایمر آن هم به همین دلیل است .این
در حالی اســت که در ایرانی هیچ کسی درباره نحوه استفاده از تایمر
لباسشویی اطالعی ندارد ،چون برق ارزان است.
حقیقی تصریح کرد :اگر مشاهده میشــود که بخش غیردولتی در
جایی ســرمایهگذاری کرده و نیروگاه ساخته ،به این دلیل است که
دولت برق آن بخش را به مبلــغ  8۰۰تومان خریداری میکند و به
بخش خانگی  ۱۲۰تومان میفروشد .البته چنین اقدامی هم در حال
حاضر کم شده ،چون دولت  ۳۰هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان
برق بدهکار است .همه این مسائل نتیجه سوء مدیریت است؛ بنابراین
باید اقدامی انجام داد که منفعت شــخصی درمنفعت جمعی باشد و
تحقق چنین امری امکانپذیر و شدنی است.
> صادرات آلومينيوم يعنی صادرات انرژی!

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره وضعیت
صادرات این فلز اظهار کــرد :صادرات آلومینیوم جزو آن حوزههایی
اســت که باید بسیار به آن رسیدگی شــود .وقتی ما بابت برق یارانه
میدهیم و آلومینیوم نیز مصرف برق قابل مالحظهای دارد ،بنابراین
وقتی آلومینیوم را صادر میکنیم ،در واقع انرژی را صادر کردهایم.
وی افزود :خوب است به جای اینکه برق را صادر کنیم ،آن را به یک
کاالی دارای ارزش افزوده بیشــتر و با اشتغال بیشتر تبدیل و سپس
آن را صادر کنیم .در همه جای دنیا هم به همین صورت است؛ یعنی
اگر مشاهده میکنید که در کانادا آلومینیوم تولید میشود ،علت آن
وجود انرژی برق آبی زیاد اســت .همچنین در آمریکا انرژی برق آبی
زیادی وجود دارد .عالوه بر موارد ذکر شده ،آلومینیوم در حوزه خلیج
فارس هم به دلیل وجود انرژی بسیار رشد کرده است؛ بنابراین این فلز
به دنبال انرژی توسعه پیدا کرده است .به تازگی در حوزه خلیج فارس
به این نتیجه رسیدهاند به جای اینکه آلومینیوم بفروشند ،محصوالت
آن را بفروشند که سبب ایجاد اشتغال هم میشود.
حقیقی گفت :درحال حاضر صادرات مواد اولیه به محصول میچربد
که این یک ایراد اســت .مشــکلی که وجود دارد این است که ما در
تحریم قرار داریم و تبادل پولمان بسیار سخت و گران است؛ بنابراین
ســادهترین راه که لزوما بهترین هم نیست تهاتر کردن است؛ یعنی
آلومینیــوم خالص بدهیم و آلومینا دریافت کنیم .درحال حاضر یک
مقدار آلومینا وارد و در مقابل آلومینیوم صادر میشود.
وی معافیت از مالیات و ارائه جایزه صادراتی را از دیگر مشــوقهای
در نظر گرفته شــده برای صادرات اعالم کرد و گفت :در کشورهای
درحال توسعه و توسعه یافته برای تشویق تولید و صادرات محصول
نهایی ،ایجاد اشتغال و ارزش افزوده جایزه و برای خام فروشی جریمه
در نظر گرفته میشــود .آنها به صادرکنندگان خود میگویند اگر
میخواهید مواد خام صادر کنید باید جریمه پرداخت کنید .در آنجا
کاالی میانی نه جریمه دارد و نه جایزه اما محصول نهایی جایزه دارد.
در واقــع بین منفی  ۱۵تا مثبت  ۱۵درصد فاصله وجود دارد؛ یعنی
بین خام فروشی تا محصول نهایی مزیت قرار دادهاند و برای منفعت
خود به دنبال آن میروند و به همین دلیل مواد خام را نمیفروشــند
اما ما چنین اقدامی انجام نمیدهیم .یکی از صادرکنندگان نمونهای
که مدال بر گردن آن انداخته میشود صادرکننده مواد خام است.
> مصرف آلومينيوم نشاندهنده ميزان رشد اقتصادی يک کشور

حقیقی درباره میزان رشد مصرف آلومینیوم در حوزههای گوناگون نیز
اظهار کرد :سرانه مصرف این فلز در دنیا حدود هشت کیلوگرم برای
هر نفر بوده که این رقم در ایران حدود  ۵.۱کیلوگرم برای هر نفر است
و نشاندهنده پایین بودن سرانه مصرف ایران است.
وی با بیان اینکه میزان مصرف آلومینیوم نشــاندهنده میزان رشد
اقتصادی یک کشــور اســت خاطرنشان کرد :درســت اجرا نشدن
مشــوقها و ارزانتر بودن صادرات از قیمت داخلی ،از دیگر مســائل
مورد توجه اســت .آلومینیومی که از ایران به ترکیه صادر میشــود
ارزانتر از آلومینیومی اســت که به دست تولیدکننده ایرانی میرسد
و این فاجعه است.

جزئیات تجارت میلیاردی اما مشروط سیب و موز

طی  ۲۷ماه گذشته که بخش عمدهای از این زمان ،شرط واردات
موز در قبال صادرات ســیب حاکم بوده است ،در مجموع حدود
 ۳.۱میلیون تن به ارزش  ۱.۴میلیارد دالر صادرات سیب و واردات
موز انجام شده است ولی اینکه چقدر از این تجارت با رعایت شرط
تعیین شده بوده تفکیک شده نیست و در ابهام قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،از خردادمــاه  ،۱۳۹۹جهت حفظ منابع ارزی،
ثبت ســفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شد و در ادامه
با توجه به افزایش تولید داخلی ســیب و اهمیت صادرات آن ،به
درخواست وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر
شد که واردات موز حتما در قبال صادرات سیب درختی باشد ،اما

چندی بعد و در ســال  ۱۴۰۰بود که گزارش گمرک ایران نشان
داد بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تایید منشا ارز و صدور
ثبت ســفارش برای محمولههایی از موز اقدام کردهاند که شرط
صادرات سیب در قبال واردات موز رعایت نشده بود .همین باعث
شــد که واردکننده کاال را به گمرک آورده ولی با توجه به اینکه
صادرات ســیبی انجام نشده بود ،در ترخیص دچار مشکل میشد
و در نهایت به دلیل اینکه کاال سریعالفساد بود نسبت به ترخیص
اقدام میشد.
ایــن موضوع که مدتها محل اختالف نظــر بین گمرک ،وزارت
صمت و وزارت کشــاورزی بود ،درنهایت در شهریورماه  ۱۴۰۰در

مورد آن تصمیمگیری و مقرر شــد که ضمن تعیین تکلیف ثبت
سفارشها و واردات صورت گرفته تا آن زمان ،همچنان واردات موز
مشروط به صادرات سیب درختی باشد که پیشتر اعالم شده بود
تجار میتوانند در قبال هر سه کیلو سیب درجه یک یا دو نسبت
بــه واردات یک کیلو موز اقدام کنند .حتــی در زمان بالتکلیفی
موزها در گمــرک این هم مطرح بود که طبق بند ( )۵مندرجات
ذیل یادداشــت فصل ( )8کتاب مقررات صــادرات و واردات ،اگر
صاحب کاال نخواهد از تســهیالت تخفیف مربوطه استفاده کند،
باید حقوق ورودی  ۲۰درصد پرداخت و با تایید ثبتسفارش و کد
رهگیری بانک ،ترخیص کاال امکانپذیر باشد.

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

فرهنگی

اکرم محمدی:

فکر میکردم بعد از کرونا ،آدمهای بهتری بشویم ولی نشد
اکــرم محمدی بازیگر ســینما ،تئاتر و تلویزیــون کار تئاتر را از
ســال  ۶۴آغاز کرده اســت .او در نمایشهایی مانند «خسیس»،
«آن شــب که تورو زندانی بــود»« ،آنتیگونه» و ...به ایفای نقش
پرداختــه اســت .به مــرور و با بیشــتر شــدن فعالیتهایش در
پروژههــای تصویری ،کمتر مجال بــازی در تئاتر را پیدا میکند.
اما آن گونه که خودش میگوید در تمام این ســالها پیگیر آثار
روی صحنه بوده و به عنوان تماشاگر ،رابطه خود را با تئاتر حفظ
کرده است .پیشنهاد بازی در نمایشی درباره پروین اعتصامی ،او
را بــرای حضور دوباره روی صحنه تئاتر وسوســه کرد و خواندن
متــن نمایش هم او را در ایــن تصمیم مصرتر کرد .آنچه پیشرو
دارید ،گفتگوی ایســنا با این بازیگر اســت که چند روز پیش از
تعطیلی نمایش «پروین» انجام شد .قرار بود این نمایش تا پایان
تیر ماه در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه باشد که
ابتالی کارگردان و چند تن از بازیگران آن به کرونا ،اجرای آن را
تعطیل کرد .محمدی که کمتر به مصاحبههای مطبوعاتی رغبت
دارد ،در ایــن گــپ و گفــت از حال و احوال نامســاعد مردم در
روزگار فعلــی میگوید و مدام تکرار میکند که با قضاوت کردن،
به جان یکدیگر نیفتیم.
او غمگین اســت که کرونا از ما انسانهای بهتری نساخت بلکه
ســبب شد خوی درندگی ما بیشتر شــود .این بازیگر درباره کم
کار بودنش در تئاتر میگویــد :هرگز آدم پرکاری نبودهام ،حتی
در حوزه تصویر .به این دلیل که همیشــه برایم مهم است که در
هر کاری ،حرفی برای گفتن داشــته باشــم .ما در این سیســتم
کاری پــرورش پیدا کردهایم که در آغاز باید متن را میخواندیم
و ان را تحلیــل میکردیــم .طبیعتا در حدود  ۴۰ســال فعالیت،
ممکن اســت یکی دو انتخاب اشــتباه هم داشــته باشم و گاهی
شرایط انتخاب طور دیگری بوده و نتیجه به شکلی دیگر درآمده
اســت .به همین دلیل اگر امروز به من پیشــنهادی شود  -البته
ایــن گونه پیشــنهادها اغلب در حوزه تصویــر رخ میدهد ـ که
داســتانی یکخطی دارند و دو قســمت نوشته شده و قرار است
 ۶۰قسمت ساخته شود ،به محض دریافت چنین پیشنهادی ،در
همــان اولین گفتگو ،خداحافظی میکنم و حتی حاضر نیســتم
این ریســک را بپذیرم که شاید نتیجه خیلی خوبی داشته باشد.
چون برایم بســیار مهم اســت که از آغاز بدانم در پروسه کار چه
اتفاقــی رخ خواهد داد و شــروع و پایــان کار چگونه خواهد بود.
شاید این دلیل کمکاری من است که امروز بیشتر هم شده .البته
به هیچ عنوان دیگران را نقد نمیکنم زیرا هر کسی شیوه کاری
خود را دارد .فقط درباره ســبک و سیاق خودم صحبت میکنم.
آخرین کار تصویریام ،بعد از  ۵سالی که مطلقا کار نکرده بودم،
بازی در فصل ســوم مجموعه «ســتایش» بود کــه متنی کامل
آماده در اختیارم بود و خوشــبختانه بازخورد خوبی هم داشــت.
او در پاســخ به این پرســش که با توجه به این گزیدهکاری چه
شد که پیشــنهاد بازی در نمایش پروین را پذیرفتید؟ میگوید:
دخترم دانشآموخته کارگردانی تئاتر اســت و با همنسالن خود
کار میکند .با او تماســی گرفتند و پرســیده بودند مادرت اصال
تئاتــر کار میکنــد .پاســخم این بود کــه به کار بســتگی دارد.
گفتگوهــای اولیه انجام شــد ولی اینکه چــرا پروین را پذیرفتم،
معتقدم که اصوال به شخصیتهای اسطورهای خیلی کم پرداخت
شــده است که پروین اعتصامی هم یکی از همانهاست .ضمنا با
نمایشــی مواجه شدم که کامال زنانه اســت .پروین اعتصامی به
عنوان شــاعرهای که کمتر از او صحبت شــده و خودش تمایلی
نداشــت که در ایــن عرصه بماند .اگر میمانــد و اگر زندگیاش
بیشــتر ادامه پیدا میکرد ،شاید خیلی حرفهای بیشتری برای
گفتن میداشت .اکرم محمدی گفت :همیشه برایم اولین مالک
انتخــاب کار ،متن اســت و بعد کارگــردان و بعــد از آن ،دیگر
عوامل .به طوری که وقتی پیشنهاد کار مطرح میشود ،میگویم
فیلمنامه ،فیلمنامه ،فیلمنامه .یعنی ســه بار تکرار میکنم .تعمد

همیش�ه برایم اولین مالک انتخ�اب کار ،متن
است و بعد کارگردان و بعد از آن ،دیگر عوامل.
به طوری که وقتی پیشنهاد کار مطرح میشود،
میگویم فیلمنامه ،فیلمنامه ،فیلمنامه .یعنی
سه بار تکرار میکنم .تعمد دارم به این تکرار
دارم بــه این تکــرار .محمدی ادامه میدهــد :موضوع مهمی که
در نمایش «پروین» یافتم ،به جز زندگی خود او ،این اســت که
پروین نه از حصبه درگذشت و نه هیچ بیماری دیگری .او قربانی
قضاوت شد .متاسفانه این قضاوت در مورد مایی که امروز زندگی
او را به تصویر میکشیم ،هم وجود دارد .محمدی ادامه میدهد:
درباره مدت زمان طوالنی نمایش ،نمیخواهم از تاثیر شبکههای
اجتماعــی بگویم که همه میدانیم اما انســان یــک روز صبح از
خواب بیدار شد و به او گفتند حق نداری از خانه بیرون بیایی یا
به عزیزترین فرد زندگیت نزدیک شوی .با پدیدهای به اسم کرونا
رو به رو شــدیم که ناگهان سه سال از زندگیمان را درگیر خود
کرد .اســتنباط من این بود که کرونا شــاید به انسان درسهای
خیلی بیشــتری بدهد ولی معتقدم درســت برعکــس این اتفاق
افتاد .گویی یک شــتابزدگی در ما ایجاد کــرد که فکر میکنیم
وقتی برایمان باقی نمانده و نمیخواهیم برای دیدن یک نمایش
ســه ســاعت وقت بگذاریم .خب اگر این سه ســاعت را به سالن
نمایــش نیاییم ،چه اتفاقی میافتد .او ابراز تاســف میکند :فکر
میکردم در دنیا اتفاقی رخ داده که ما را از قضاوتها و هجمهها
دور میکند ولی چون انســان بشدت فراموشکار است ،همین که
حس کردیم کمی به حالت قبلی بازگشتهایم ،گویی دوباره دچار
همان قضاوتها شدیم و حتی با شدت بیشتر .گویی انسان امروز
گمشدهای است که نمیتواند خود را پیدا کند .حاال که به پروین
فکر میکنم ،به نظرم او خوشبخت بود.
در زندگیاش فقط دو مشکل داشت؛ یکی اینکه قضاوتش کردند
و شــعرهایش را به پدرش نســبت دادند ،یک ازدواج ناموفق هم
داشــت و یک زندگی بسیار کوتاه .اما چه بالیی بر سر ما خواهد
آمد .وقتی این بال بر ســر پروین آمد که همین دو اتفاق ســبب
شــد در  ۳۴ســالگی دق کند و ما که حاال زندگی او را به تصویر
میکشــیم ،میبینیــم ما هم هــر روز داریم قضاوت میشــویم،
یادمان نرود که هجمه با نقد متفاوت است چون گفتگویی وجود
ندارد .او در پاســخ به این پرسش که مشکالت و کمحوصلگی و
کــج خلقی مخاطب امروز چقــدر در ایجاد این فضا علیه نمایش
«پروین» موثر بوده اســت ،توضیــح میدهد :همانطور که گفتم،
دلیــل انتخاب من برای بازی در این نمایش ،زنانه بودن این کار
اســت اما کمی بحــث را فراتر ببریم .امروز من و شــما هر کدام
یک پروین هســتیم که تــازه بار او کمتر از ما بوده اســت و اگر
قرار اســت حال و روز امروز ما ســبب چنین برخوردهایی با این
نمایش شــود ،پس بهتر اســت در این وضعیت اصال کار نکنیم و
همه به حال خود رها شــویم .توجه کنیم که در این دســت و پا

«کالس اولدنبرگ» درگذشت

«کالس اولدنبــرگ»
هنرمند پاپ آرت متولد
ســوئد که مجسمههای
عظیمالجثهای با موضوع
اشیاء عادی خلق میکرد
در ســن  ۹۳ســالگی
درگذشــت .طبــق اعالم
دختــر «اولدنبرگ» ،این
هنرمند روز دوشــنبه در
«منهتن» درگذشــته است .ســالمت او از یک
ماه پیش به دنبال شکســتگی اســتخوان لگن
در وضعیت مناســبی قرار نداشت .این هنرمند
تجسمی آمریکایی ـ سوئدی اشیا و سوژههای
روزمــره همچــون همبرگــر ،اره یا گیالســی
کــه روی قاشــق قرار گرفته اســت را در قالب
مجسمههای عظیمالجثه خلق میکرد و آنها

را در فضاهای عمومی به
نمایــش میگذاشــت .از
جمله آثار مشــهور او به
یک مجسمه عظیم گیره
لباس که در سال ۱۹۷۶
در نزدیکــی تاالر شــهر
«فیلدلفیا» نصب شــد و
یک مجســمه  ۳۰متری
چوب بیســبال میتوان
اشاره کرد .به گزارش ایســنا« ،اولدنبرگ» در
سال  ۱۹۲۹در استکهلم متولد شد .او که فرزند
یک دیپلمات بود ،بیشــتر دوران کودکیاش را
در شــیکاگو گذرانــد و در نهایت به شــهروند
ایاالت متحده تبدیل شــد .او در دوران جوانی
در دانشــگاه «ییل» و موسســه هنر شــیکاگو
تحصیل کرد.

زدنهای زندگی چه میکنیم .او در پاسخ به این پرسش که چرا
کمتر به اسطورههای کشور خود نزدیک میشویم و در قالب یک
اثــر هنری به آنــان میپردازیم ،توضیح میدهد :شــاید به دلیل
شرایط زمانه امروز است یا همان خشمی که همه با آن مواجهیم
و آن را در ارتبــاط با یکدیگر خالــی میکنیم به جای اینکه آن
را ریشــهیابی کنیم .چرا عادت کردهایم کــه در تقابل با یکدیگر
قرار بگیریم .شــاید این فرصت به ما داده نمیشــود که بررســی
کنیم چقدر مشــکالت داریم .مثال بــه جای گفتگو درباره پروین
گفته میشــود ،چقدر این نمایش ضعیف اســت و بازیگرانش بد
بازی میکنند .از تکرار این ســخنان چه چیزی عاید ما میشود.
اگر کســی بهتــر میتواند کار کند ،کار کنــد و من نیز مدافعش
خواهم بــود .محمدی اضافه میکند :بدتریــن اتفاقی که امروزه
در جامعه ما رخ میدهد ،قضاوتهایی اســت که خودمان نسبت
به یکدیگر داریم که شــاید از ســر ناچاری اســت اما به هر حال
همه با هم زندگی میکنیم و مشــکالت را میدانیم .دیگر ترسی
از مطــرح کردن آنها وجود ندارد چون همــه چیز آنچنان عیان
است که از مطرح کردنش نگران نیستیم ولی این اتفاقها سبب
شــدکه خشــم خود را در برخورد با دیگری تخلیــه کنیم .او در
پاسخ به این پرسش که در فاصلههایی که بین کارهایتان افتاده،
شرایط تئاتر را چگونه ارزیابی میکنید؟ ،میگوید :تئاتر امروز ما
ســرگرمی است که اصال هم بد نیســت چون حال ما آنچنان بد
اســت کهای کاش کسی بتواند لبخندی بر لب ما بنشاند .شخصا
یادم نیســت آخرین بار کی خندیــدهام .بنابراین ابدا مخالفتی با
تئاتر ســرگرمکننده ندارم ولی اگر قرار باشد فقط به آن سمت و
ســو برویم که تئاتر ما باید سرگرمکننده باشد و بیشتر با حضور
چهرههایــی روی صحنه برود که مردم کمتر به آنها دسترســی
دارند ،در عین اینکه هیچ یک را ایراد نمیدانم ولی این شــرایط
سبب میشود که تماشاگر حوصله دیدن یک نمایش سه ساعته
را نداشته باشد و این یعنی مرگ تئاتر به معنی کلمه تئاتر وگرنه
که کارهای ســرگرمکننده در همه جای جهان اجرا میشــود و
تماشــاگر برای فراغت از مشکالت به دیدن آنها میرود که هیچ
ایرادی هم ندارد .ولی درست نیست که تمرکز بر این گونه کارها
سبب شــود ,کارگردانی مانند حســین کیانی را واداریم نمایش
خود را کوتاه کند.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه باید درد
گفته شــود ،خاطرنشــان میکند :اگر درد خود را بیرون نریزیم،
جمع میشود .مانند آنچه در جامعهمان در حال وقوع است چون
دســتمان باز نیســت ،به خانههای خود پناه میبریم و در را به
روی خــود میبندیــم و حالمان این گونه بد میشــود .او ادامه
میدهد :امیدوار بودم کرونا سبب شود انسانهای بهتری بشویم
ولی گویی بدتر شــدیم .انگار درنده شــدیم در حالیکه ما همان
کســانی بودیم که در حســرت در آغوش کشــیدن نزدیکترین
عزیــزان خود بودیم اما چگونه این دو ســال را این چنین راحت
فراموش کردیم .باید اتفاق خوبی میافتاد .شــاید خیلی جاهای
دنیا چنین شــد ولی برای ما نه ،چون عادت کردهایم به خودمان
هجمــه بدهیم تا بتوانند به مــا هجمه بدهند .خودمان را ضعیف
میکنیم و در این وضعیت الشــه ناتوان مــا این آمادگی را دارد
که از چپ و راســت لگدمال شــود در حالیکه الیق این وضعیت
نیســتیم .او کــه نمیخواهد ســخنان خود را با تلخــی به پایان
برســاند ،میگوید :البته که باید امیدوار باشــیم روزی شــرایط
بهتر شــود اما فقط امیدواری کافی نیست و خوب است حرکتی
کنیم و ســهمی داشته باشــیم .درد جامعه ماست که به راحتی
از کنار یکدیگر عبور میکنیم و نمایشــی مانند پروین را نادیده
میگیریم.ای کاش میتوانستیم پروین را به امروز خود بیاوریم و
با خود بیندیشیم وقتی با پروین چنین کردند ،با ما چه خواهند
کرد .نه اینکه از کارگردان توقع داشته باشیم مدام بخشی از کار
خود را دور بریزد.

«پیتر دینکلیج» در «بازیهای گرسنگی»

«پیتر دینکلیــج» به تیم
بازیگــران پیشدرآمــد
«بازیهــای گرســنگی»
پیوســت .بازیگــر نقــش
«تیریــون لنیســتر» در
ســریال بازی تاج و تخت
در فیلــم موردانتظــار
تصنیف پرندگان آوازخوان
و مارهــا نقــش کاســکا
هایباتــم ،رئیــس آکادمــی و خالــق بازیهای
گرسنگی ،را بازی میکند .این فیلم که اقتباسی
از رمان ســوزان کالینز اســت ۱۷ ،نوامبر سال
 ۲۶( ۲۰۲۳آبان  )۱۴۰۲در ســینماهای جهان
اکران خواهد شــد .آخرین قسمت از چهارگانه
بازیهای گرســنگی ســال  ۲۰۱۵اکران شد و
مجموع درآمد این مجموعه سینمایی را به بیش

از  ۳میلیارد دالر رســاند.
حاال الینزگیــت در نظر
دارد با اقتباس جلد جدید
رمانهــای کالینــز این
دنیای ضدآرمانشهری را
گسترش دهد .دینکلیج
در بازیهای گرســنگی:
پرنــدگان
تصنیــف
آوازخوان و مارها در نقش
مقابل تام بالیث (جوانی کوریوالنوس اســنو) و
ریچل زگلر (لوســی گری بیــرد) بازی میکند.
بــه گزارش ایرنــا از هالیوودریپورتر ،در خالصه
داســتان پیشدرآمد بازیهای گرسنگی آمده
است :کریوالنوس اســنو در  ۱8سالگی و سالها
پیــش از آن که بــه رئیس جمهوری مســتبد
سرزمین پانم تبدیل شود...

تهدید سازمان سینمایی جواب نداد

حــاال بیش از دو ماه از خط و نشــان ســازمان ســینمایی برای
ســینماداران میگــذرد ،خط و نشــانی که ناظر بــر یک تخلف
بود و ســازمان ســینمایی انگشت اشــاره را به سوی سالن داران
گرفــت و آنها را مســئول و متهمش توصیف کــرد .موضوعی که
البته در گرماگرم منازعات آن روزها رونق داشــت و حاال بیآنکه
محل بحث باشــد هنوز پابرجا برمدار اســت ،از قاچاق فیلمهای
ســینمایی صحبــت میکنیم ،همان موضوعی کــه پس از متهم
شدن سالنداران ،متولیانش بالفاصله نسبت به آن واکنش نشان
دادند و مســئولیت آن را معطوف به نهادها و دســتگاههای دیگر
دانســتند .اردیبهشت امســال بود که در پی مخابره گزارشهای
متعــدد و اعتراض ســینماگران نســبت به قاچاق فیلمهایشــان
روحاهلل سهرابی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان
ســینمایی در واکنشــی تند و تیز عنوان کرد« :در این خصوص
سینماداران و انجمن ســینماداران باید جوابگو باشند متأسفانه،
در هفتههای اخیر شــاهد برخی اتفاقــات و بیاخالقی در زمینه
اکران آثار ســینمایی هســتیم .قاچاق فیلم از طریق فیلمبرداری
از روی پرده ســینما موجب نگرانی صاحبان آثار شــده که البته
ایــن نگرانی کام ً
ال بهجاســت .امــا واقعیت امر این اســت که در
این مرحله وظیفه مراقبت از ســرمایههای فیلمســازان بر عهده
سینماداران و مسئوالن ســالنهای سینمایی است و این وظیفه
و مأموریت ذاتاً ذیل وظایف و مأموریتهای سالنداران تعریف و
اعالم شــده است ».در مقابل و به فاصله کوتاهی از این اظهارات

ادامه قاچاق فیلمهای روی پرده!

و موضعگیری ها ،محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران
نســبت به این صحبتها اعتراض و مسئولیت قاچاق فیلمها را از
ســالنداران ســلب کرد .او گفت« :اظهارات آقای سهرابی بدون
اســتدالل بود و من در جلسه حضوری هم به آن معترض شدم.
اساســاً مشخص نیســت که این فیلمها واقعاً از سالنهای سینما
تصویربرداری شــده باشــند .خیلی از ارگانها و نهادهای دولتی
امروز ســالن نمایش فیلم دارند و واقعاً معلوم نیست محل ضبط
این نســخههای قاچاق ،سالنهای سینمایی باشد .شاید فیلم در
ارگان و نهادی بهصورت ویژه برای کارمندان اکران داشته و آنجا
از روی پرده تصویربرداری شده باشد .از این منظر استدالل آقای
ســهرابی اص ً
ال صحیح نیست که فیلم از سالن سینما بیرون آمده
است .ما شدیدا ً این موضوع را رد میکنیم ».پس از آنکه سازمان

ســینمایی جلساتی متعدد با معاون دادستان ،نماینده پلیس فتا،
مدیران ســینمایی و… برای رفع این معضل برگزار کرد راهکار
این ســازمان برای مقابله با عرضه غیرقانونی فیلمها ،اما گماشتن
بازرســانی نامحســوس متشــکل از اهالی ســینما ،دانشــجویان
عالقمند و فعال در این عرصه و برخی دیگر از فعاالن فرهنگی و
هنری بود! تا به این لحظه اما نتیجه این مجمع و آن جدالهای
لفظی «هیچ» بوده اســت ،ایــن را ادامه این روند ،فیلمبرداری از
فیلمهــای روی پرده و در نتیجه بارگذاری آنها در شــبکههای
مجــازی میگوید ،تنهــا کمی بعد از اکران یک فیلم ســینمایی
نســخهای غیرقانونی و البته پردهای از آن از فضای مجازی ســر
درمیآورد تا قاچاق فیلمها مشــکلی الینحل در ســینمای ایران
باشــد .به گزارش مهر ،گرچه سازمان سینمایی ستادی با عنوان
ســتاد صیانت از آثار ســینمایی در دل خود دارد کــه اتفاقاً جز
کمکارتریــن و البته بیخبرترین بخشهای این ســازمان اســت
و البتــه در ماجرای عرضه غیرقانونی فیلمهــا ،خود را به کناری
کشــیده و هیچ مســئولیتی را متوجه خود نمیداند در این میان
اما این آثار ســینمایی هستند که هزینه این اتفاقات را میدهند.
از ابتدای امســال تقریباً تمــام فیلمهای مهم روی پرده از طریق
فیلمبرداری با موبایل از روی پرده دست به دست شدهاند و هنوز
راه حلی عملی برای برخورد با آن ارائه نشده و به نظر میرسد از
حیطه اختیارات ســازمان سینمایی هم خارج شده است ،متولی
مقابله با قاچاق فیلمها کیست؟
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران

در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
آرمان امروز:جنگ روايتها
اگر نان ندارند کيک بخورند

« اگر نان ندارند ،کیک بخورند» .این
قول منتســب به ماري آنتوانت
نقل ِ
بارها و بارها تکرار شــده و حاال در تاریخ مطالعه
انقالبهــا و قیامهاي مردمي ،شــان و جایگاهي
نمادین دارد .گویــا در روزهاي منتهي به انقالب
فرانسه در .۱۷8۹
اما این انتســاب ،انتسابي غلط است .آن جمله را
که ماري آنتوانت نگفته بود و این نقل قول سالها
به غلط به او منتسب شده و هنوز هم ميشود .و
این است داستان «روایتپردازي ِ» وقایع مهم ،یا
اشخاص بانفوذ .ماري آنتوانت با آن چهرهاي که از
او ثبت شده منطقاً ميتوانست گوینده این جمله
باشد اما نبوده .حداقل ميدانیم که سالها پیش
از انقالب ،ژان ژاک روســو در کتاب «اعترافات»
این جمله را در بخش ششم کتابش آورده است،
به نقل از شــاهدختي که گویا در پاســخ به این
اعتراض کــه دهقانان ناني براي خــوردن ندارند
گفته «خب کیک بخورند» .روسو کتاب را ۱۷۶۵
نوشــته و  ۱۷8۲منتشــر کرده؛ پیش از انقالب.
روسو در کتاب صحنهاي را به یاد ميآورد که در
جستجوي ناني بوده تا با نوشیدنياي که دزدیده
بخورد و پیش از واردشــدن به نانوایي این گفته
شاهدخت را که قب ً
ال شنیده به یاد ميآورد .جالب
اینجاست که حدود پنجاه سال بعد از اعدام ماري
آنتوانت اســت ،در ســال  ،۱8۴۳که براي اولین
بار این گفته به او منتســب ميشــود .روایتها
پیرامون اتفاقات و شــخصیتهاي تاریخي دائماً
در معرض بازنویســي هســتند ،در معرض کم یا
زیاد شــدن .نوعي بازنویسي تاریخ .و خب گاهي
برخي روایتها آنچنان جایگیر ميشوند که از هر
واقعیتي واقعيتر جلوه ميکنند .و اینچنین است
که «روایت» تا بدین اندازه مهم ميشــود و انگار
از یک جایي برنده کسي است که جنگ روایتها
را ببرد.
اعتماد:سقفبرخوردهايساتراکجاست؟

هنــوز جوهــر بیانیههای انتقــادی و
خیرخواهانــه در خصــوص مخالفت با
واگذاری نمایش خانگی به صدا و ســیما خشک
نشــده ،که ســاترا علــم تقابل با فعــاالن بخش
خصوصی در این شــبکه را برداشــته اســت .هر
روز به بهانهای واهی دســت بــه تهدید میزنند!
عجیبتــر آنکه اولیــن اقدام و بازخــورد به زعم
خودشــان تأدیبی هم تهدید به تعطیلی اســت،
سوال این اســت که سقف برخوردشان چیست؟
روزی کــه جمع بزرگی از هنرمنــدان ،صاحبان
اندیشــه ،صاحبنظران فنی و دلسوزان فرهنگ
و هنر کشــور به واگذاری این شــبکه نمایشــی
رسانهای به صدا وســیما معترض بودند و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی را بهعنوان یکی از ارکان
دولت متولی قانونی و حقوقی این امر مهم تلقی
میکردند ،این روزهای ماالمال از تصمیمگیری
های شبانه ،خلقالساعه و یک طرفه و رقیبانگاری
فعاالن این حوزه را پیش بینی می کردند .سوال
ایــن بود که صدا وســیما با بیش از  8۰شــبکه
رادیویــی و تلویزیونی و صــرف میلیاردها بودجه
عمومی کشور در عرصه های داخلی و بینالمللی،
گره کدام مشکل کشور را باز کرده و یا در عرصه
فرهنگ عمومی کدام جریان فرهنگی و رسانهای
را ایجــاد کرده که حال از طریق شــبکه نمایش
خانگی بنا دارد سیاستهایش را اعمال کند؟امروز
در شــرایطی قرار داریم که یک سازمان رسانهای
که تعامالت درون سازمانیاش با عوامل و صاحبان
تولید محتــوا رابطه کارفرمایی و پیمانکاری بوده
و به پشــتوانه بودجه عمومی کشــور با امریه ها،
ضوابط و مقررات داخلی اداره میشود ،تا جاییکه
مجریــان آن حتی اجازه اظهارنظــر در رویههای
تولیدی و نظارتی و دستورالعملهای یکطرفه آن
را ندارند و فقط میبایست تابع باشند به پشتوانه
کدام تجربه موفق دیدبانی سیاســتی ،اقتصادی
و مدیریتــی ؛ در حال حاضر امر سیاســتگذاری
فرهنگی ،تسهیلگری و رگوالتوری شبکه نمایش
خانگی کشور را که سرمایههای بخش خصوصی
موتور محرک آن بوده را برعهده گرفته اســت؟ و
ایضا در کدام عرصه رقابت رســانهای بینالمللی
موفق عمل کرده و صاحب هژمونی رسانهایست
که امروز مدعیاســت با مدیریت شبکه صوت و
تصویر فراگیر بنای توسعه آنرا دارد؟ مگر اساسا
در یک ســازمان انحصاری فرهنگ رقابت معنا و
مفهومی دارد؟ ساترا مدعی است به دنبال ارتقای
ســالمت و کیفیت خدمــات رســانهاي صوت و
تصویــر فراگیر در فضاي مجازي اســت و تقویت
و ارتقای جایگاه صنعت رسانهاي صوتي-تصویري
جمهوري اســالمي ایران در رقابتهاي سنگین
جهانــي را دنبــال میکند و در پــی حفاظت از
مرزهاي رسانهاي کشــور و کاهش آسیبپذیري
جامعه در مقابل هجمههــاي فرهنگي بیگانگان
اســت و همچنین بنای جلوگیــري از انحصار و
تضمین رقابت ســالم و در نهایت زمینهســازي
تحقق الگوي رســانهاي در تمدن نوین اسالمي را
دارد .در خیرخواهانه بــودن و ضروری بودن این
اهداف در عرصه فرهنگی کشور شکی نیست  ،اما
حیرتانگیز است که این ماموریتها و رسالتها
اهدافی است که فلسفه وجودی ساترا بوده است!
یــا آقایان خیال فــرض میکنند و یا مــا توان و
ظرفیت مدیران ساترا و بهطور اولی رسانه ملی را
دست کم گرفتهایم .با اینحال سلمنا؛ سوال این
است که با اعمال سیاستهای انحصاری که منجر
به تعطیلی پلتفرمها و خفقانهای نظارتی میشود
بنای رقابت درعرصههای بینالمللی را دارید یا با
اعمال سیاستهای مخل کننده اقتصادی؟ و شاید
هم با بی انگیزه کردن فعاالن هنری ،اقتصادی و
صاحبان فکر و اندیشــه و ایــده ،به دنبال کاهش
آســیبپذیری جامعه در مواجهــه با تهاجمهای
فرهنگــی هســتید؟! واضح و مبرهن اســت که
سازمان صدا وسیما با زیادهخواهی و انحصارطلبی
مدیریت شبکه نمایش خانگی کشور که در اختیار

دولت بود را به انحصار خود درآورد و بهعنوان یک
بنگاه رسانهای از یک ســو متولی ،سیاستگذار و
ناظر شد و از ســویی دیگر بهعنوان تولید کننده
دولتی در عرصه محتوای نمایشــی رقیب جدی
فعاالن بخش خصوصی! باور کنید نمونه این مدل
ســازمانی را در هیچ کجای جهان و در هیچ نظام
حقوقی و اقتصادی و فرهنگی پیدا نخواهید کرد.
بخش خصوصی به ناچار از یک طرف باید مطیع
دستورالعملها و ممیزیهای نظارتی ساترا باشد
و از یک ســو در صدد رقابت در بازار اقتصادی با
ساترا باشــد؛ میان ساترا و بخش خصوصی فعال
این حوزه هم به لحاظ برخورداری از پشتوانههای
مالی و بودجهای  ،آن یکی شیراســت اندر بادیه؛
وآن دگر شیر است اندر بادیه.
جمهوری اسالمی :سفير روسيه
و ادبيات عهد قجر!

مطالعــه تاریخ دوران ســلطنت
قاجاریه به روشنی نشان میدهد
که ســفیر کنونی روســیه در تهران ایــن روزها
درصدد تکرار نمایشهای مداخلهجویانه سفرای
روس و انگلیــس در دربار شــاهان قاجار اســت
هرچند توجه ندارد که حدود  ۲قرن دیرتر به دنیا
آمده و همه چیز را عوضی گرفته است.ســفرای
روس و انگلیــس در دربار قاجار به بهانه فالنقدر
بدهی شاه ایران به دولتهای متبوعشان ،تالش
میکردند از دربار امتیاز بگیرند و مداخالتشــان
را افزایش بدهند .ضعف شــاهان قاجار و فســاد
دربــار نیز زمینه را برای امتیاز گرفتن قدرتهای
خارجی فراهم ســاخته بود و کار به جائی رسید
که روســیه و انگلیس توانستند طبق میل خود،
ایران را تقســیم کنند و عمــ ً
ال حاکمیت ملی را
نقــض نمایند .در آن زمان هنوز آمریکا ســهمی
در استعمار خاورمیانه نداشت و تاخت و تازها در
انحصار روسیه و انگلیس بود .استعمار آمریکا در
ایــران ،عم ً
ال از کودتای  ۲8مرداد که دســتپخت
مشــترک آمریکا و انگلیس بود شــروع شــد و تا
انقراض سلطنت پهلوی در  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷ادامه
یافت.
لوان جاگاریان ،ســفیر روسیه در تهران ،در ادامه
دخالتهایــش در امور داخلی ایــران و اقدامات
تحریکآمیز و گستاخانهاش در موارد متعدد که
همگی اهانت و جســارت به ملت ایران محسوب
میشــوند ،اخیرا ً پایش را جای پای سفرای روس
و انگلیس در دربار قاجار گذاشته و به بهانه طلب
چندصد میلیون یوروئی دولت متبوعش درصدد
امتیازگیــری برآمده اســت .وی گفتــه« :بعضی
چیزهاســت که مــن نمیخواهم افشــایش کنم
ولی آنچه واضح و روشــن است ،اینست که ایران
چندصد میلیون یورو بدهکار ماســت و پرداخت
هــم نمیکند».در این بخش از ســخنان ســفیر
روسیه در تهران ،حداقل دو اهانت به ایران وجود
دارد .اول اینکه گفته «بعضی چیزها هست که من
نمیخواهم افشایش کنم».
اینگونه ســخن گفتن از افشای بدترین خیانتها
و مفسدهها بدتر است .واقعاً چه چیزی در روابط
ایران و روســیه یــا در عملکرد دولــت ایران و یا
مســئولین ایرانی وجود دارد که سفیر روسیه از
افشــای آن خودداری میکند؟ ایکاش آقای لوان
جاگاریان اهل خــودداری نبود و آنچه میداند را
بدون کم و کاست افشا میکرد تا معلوم شود چه
چیزی در چنته دارد .این قبیل ژســت گرفتنها
و بکار بردن تعبیر «افشــاگری» برای یک سفیر
نســبت به کشــور متوقف فیه ،یک اهانت آشکار
بلکه یک تهدید اســت و جرم محسوب میشود.
سفرا موظفند حرمت کشور محل مأموریت خود را
حفظ کنند و کسی که با چنین لحن گستاخانهای
علیه کشــور محل مأموریت خود سخن میگوید
برخالف وظایــف مأموریتی خود عمل میکند و
صالحیت ادامه کار به عنوان سفیر را ندارد.
اهانت دوم ،ســخن گفتــن از صدها میلیون یورو
بدهی ایران به روســیه اســت که ابراز آن در یک
مصاحبــه یا اعــالم عمومی آن اهانت آشــکار به
کشــورمان محسوب میشــود و خارج از وظایف
یک سفیر است.منظور سفیر روسیه از این بدهی،
هزینه ســوخت نیروگاه بوشهر و معوقات مربوط
به آنســت .این قبیل بدهیها در روابط کشورها
بســیار طبیعی اســت و این مبلغ نیــز در حدی
نیســت که به خاطر آن گروکشــی شود .مهمتر
آنکه ســفیر روسیه اگر احســاس وظیفهای برای
وصول ایــن مبلغ میکند میتوانــد درباره آن با
وزارت امــور خارجه یا وزارت نیروی کشــورمان
مذاکره نماید ،اعالن عمومی چنین موضوعی غیر
از گروکشی و امتیازخواهی چه هدفی را میتواند
دنبال کند؟ســفیر روســیه در تهران ،دروغهائی
هم در ســخنان اخیرش درباره همراهی با ایران
در زمینــه برجام و هرگونــه توافقی با اروپا گفته
که افشای این دروغها به مجال دیگری نیاز دارد
ولــی از تأکید بــر این نکتــه نمیتوانیم بگذریم
که پرونده خود این ســفیر و دولت متبوعش در
ماجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران و مذاکرات
برجامی ،پر از برگهای ســیاه اســت .پایبندی
دقیــق به تحریمها به منظور پر کردن جیبهای
خــود از رهگذر ایــن برخورد ظالمانــه آمریکا با
ملت ایران ،گروکشــی مذاکرات برجامی با جنگ
اوکراین ،رقابت ناعادالنه با ایران در زمینه فروش
نفت ارزان به چین و بهرهبرداریهای سیاســی از
رابطه بــا ایران برای جبران انــزوای جهانی خود
ازجمله برگهای سیاه هستند .خود سفیر روسیه
هم که با زنده کردن خیانت گریبایدف و انتشــار
عکس اجالس ســران متفقین در سفارت روسیه
در تهران ،به روشنی نشان داد درصدد است ادای
ســفیر تزارها در دربار قاجــار را به رخ ملت ایران
بکشــد .با چنین پرونده سیاهی او نمیتواند الف
دوســتی با ملت ایران بزند .مــردم ایران ،تفاوتی
میان قدرتهای شــرقی و غربی قائل نیســتند و
هردو را غیرقابل اعتماد میدانند و روابط کشــور
خود با آنها را فقط در چارچوب تأمین منافع ملی
خود قبول دارند.
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با گرفتن رای اعتماد پارلمان؛ دولت جانسون ماندنی شد

دولت بوریس جانسون موفق شد از رایعدم اعتماد و تالش احزاب مختلف برای برگزاری
انتخابات عمومی زودهنگام نجات پیدا کند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
 349نماینده با رایعدم اعتماد به دولت محافظهکار بوریس جانسون ،نخست وزیر
مستعفی انگلیس مخالفت کردند و  238نفر به آن رای مثبت دادند و بدین ترتیب دولت
جانسون تا زمان معرفی نخست وزیر جدید به کارش ادامه خواهد داد.

قطر
حمد بن جاسم:

شک دارم واشنگتن وارد جنگ با چین شود

از سیاست کنارهگیری کن

نخست وزیر پیشین قطر اعالم کرد که آینده اروپا
در گرو خروجش از دایره سلطه آمریکا و مذاکره با
چین است .به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری
روسیا الیوم ،حمد بن جاسم ،نخست وزیر پیشین
قطر در توییتی نوشت :اروپا و در راس آن آلمان به
دلیل پیامدهای بحران اوکراین و ناتوانی کشورهای
اروپایی برای خروج از دایره ســلطه آمریکا بر این
کشورها به دلیل ضعف تواناییهای نظامی آنها
و شکننده بودن اقتصاد و مواضع سیاسیشان در

آمریکا

آمریکا «ناقضان» نظم اقتصادی بینالمللی را تهدید کرد

وزیر خزانــهداری آمریکا اعالم کرد ،واشــنگتن
«اقدامات تنبیهی سختی» را علیه کشورهایی که
نظم اقتصادی بینالمللی را «نقض» میکنند یا آن
را «بر هم» میزنند ،اعمال خواهد کرد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،جنت یلن ،وزیر
خزانهداری آمریکا گفت :روســیه یکپارچهسازی

اقتصادی را به یک سالح تبدیل کرده است .من از
تمامی کشورهای مسئول میخواهم تا در مخالفت
با جنگ روسیه در اوکراین متحد شوند .وی اظهار
داشــت که از صحبت با همتای کره جنوبیاش
در سئول درباره سقف پیشنهادی بر قیمت نفت
روسیه «بسیار دلگرم و خوشحال» شده است.

اعتماد آمریکاییها به رسانهها به پایینترین حد رسید

نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد
که تنهــا یک نفــر از هر شــش آمریکایی به
روزنامههای این کشــور اعتمــاد دارد ،در حالی
که وضعیت اعتماد این آمریکاییها به رسانههای
تلویزیونی این کشور حتی بدتر است .به گزارش
ایســنا ،به نقل از پایگاه راشــا تودی ،بر اساس
نظرسنجی جدید گالوپ ،از هر شش آمریکایی،
یک نفر به روزنامهها و از هر  ۱۰آمریکایی یک نفر
به رسانههای تلویزیونی کشورشان اعتماد دارند.
این کمترین رقم ثبت شده در زمینه افت چنین
اعتمادی از زمان سالهای  ۱۹۷۳و  ۱۹۹۳که در
نظرسنجیهای مربوط به هر کدام ،کاهشی شدید
نســبت به ســال قبل از آن ثبت شد ،محسوب
میشــود .همچنین شــکاف فزایندهای هم در

زمینه اعتماد به رسانهها بین دموکراتها و مابقی
طیفهای این کشور وجود دارد .تنها  ۱۶درصد از
پاسخدهندگان گفتند که اعتماد زیادی یا نسبتا
زیادی به روزنامهها دارند ،در حالی که  ۴۳درصد
گفتند که اعتماد «خیلی کم» به مطبوعات دارند.
این اولین بار است که از سال  ،۱۹۷۳زمانی که
گالوپ شروع به ردیابی دادهها در این حوزه کرد،
این رقم به زیر  ۲۰درصد میرسد .وضعیت برای
رسانههای تلویزیونی این کشور حتی بدتر به نظر
میرســد و تنها  ۱۱درصد  -پایینترین درصد
ثبت شده از سال  ۱۹۹۳در این حوزه -گفتند که
اعتماد زیادی به اخبار تلویزیون این کشور دارند،
در حالی که در مقایسه  ۴۹درصد اعتماد «خیلی
کم» به آن داشتند.

دولت بایدن درباره مصونیت بن سلمان در آمریکا سکوت کرده است

دولت بایدن از یک قاضی آمریکایی خواســته تا
پیش از آنکه بتواند رسما درباره اعطای احتمالی
مصونیت حاکمیتی به ولیعهد سعودی که متهم
به مشــارکت در قتل جمال خاشــقجی است،
نظری بدهد ،ضرباالجل این بررسی را برای ۶۰
روز دیگر تمدید کند .به گزارش ایســنا ،به نقل
از روزنامه گاردین ،وزارت دادگستری آمریکا در
سندی که نزد یک دادگاه ناحیهای آمریکا مطرح
کرده ،آورده اســت که «پروسه تصمیمگیری»
درباره اینکه آیا یک «بیانیه منفعت» را در قبال
این پرونــده صادر کند ،به جریــان انداخته اما

نمیتواند این فرایند را در چارچوب ضرباالجل
درخواستی دادگاه برای اول اوت به نتیجه برساند.
در متن این ســند آمده اســت :آمریکا موضوع
تحقیقات این دادگاه را جدی میگیرد اما روند
اجرای آن مستلزم مشورت میان نهادهای متعدد
در قوه مجریه با در نظر گرفتن مسائل پیچیده
مربوط بــه حقوق بینالملــل و حقوق داخلی
اســت .در عین حال قاضی ایــن پرونده با این
درخواســت دولت آمریکا موافقت کرد و تا سوم
اکتبر به دولت بایدن مهلت داده تا «هدفنامه یا
انگیزهنامه» خود را ارائه کند.

انگلیس

پسر ولیعهد انگلیس در روز نلسون ماندال به آمریکا تاخت

پســر کوچک ولیعهد انگلیس که اکنون ساکن
کالیفرنیاســت ،بار دیگر به سیاست آمریکا ورود
کرده و در یک سخنرانی مجمع عمومی سازمان
ملل به مناسبت روز نلسون ماندال از «عقبگرد
حقوق قانون اساســی» در ایاالت متحده انتقاد
کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از وبسایت دیلی
میل ،سخنان انتقادی شاهزاده هری به تصمیم

ماه گذشته دیوان عالی آمریکا در مورد حق سقط
جنین و واگذاری تصمیمگیری نهایی در مورد آن
به ایاالت آمریکا بود .هری ۳۷ساله مدعی شد که
این «بخشــی از تهاجم جهانی به دموکراسی و
آزادی» است .او همچنین در سخنانش به حمله
روســیه به اوکراین ،در میان سایر مشکالتی که
جهان با آن مواجه است ،اشاره کرد.

روسیه

اولیانوف :اتحادیه اروپا خودکشی سیاسی میکند

نماینده دائم روسیه در ســازمانهای بینالمللی
در ویــن گفت ،اتحادیه اروپا با پیروی کورکورانه از
دستورات آمریکا دارد «خودکشی سیاسی» میکند.
به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف ،نماینده دائم
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در اکانت

رهبر جریان صدر عراق در ســخنانی در واکنش به اظهارات منتسب
به رئیس ائتالف «دولت قانون» علیه خود ،خواستار کنارهگیری وی
از دنیای سیاست شد .به گزارش ایسنا ،به نقل از صدی البلد ،مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق با انتشــار پیامی در توییتر نســبت به
اظهارات منتصب به نوری المالکــی ،رئیس ائتالف «دولت قانون» و
دبیرکل حزب «الدعوه» علیه خود واکنش نشــان داد .مقتدی صدر
گفت که از ســوی المالکی «تهدید به قتل» شده است .وی نوشت:
المالکی یا از دنیای سیاســت کنارهگیری و یا خودش را به دستگاه
قضائی معرفی کند .مقتدی صدر گفت :مایه تعجب است که تهدید به
مرگ از سوی حزب «الدعوه» که منتسب به خاندان صدر بوده و یکی
از رهبران آن المالکی اســت ،مطرح میشود .مقتدی صدر از رهبران
فراکســیونهای همپیمان با المالکی (اعضــای چارچوب هماهنگی
شیعیان) و بزرگان عشیره وی خواست که با محکوم کردن مشترک
این اظهارات ،فتنه را خاموش کنند .در توییت صدر آمده است« :این
محکوم کردن تنها به متهم کردن من به همکاری با اسرائیل یا متهم
کردن من به کشــتن عراقیها محدود نمیشود ،بلکه مسئله مهمتر،
حمله او به نیروهای امنیتی عراق و اتهام حشــد شــعبی به بزدلی و
همچنین فتنهانگیزی و تحریک به درگیری شــیعه  -شیعه است».
مقتــدی صدر همچنین پیشبینی کرد که یک طرف ســومی برای
دامن زدن به «فتنه» وارد عمل شود .صدر در ادامه تاکید کرد :پس از
طرح این افکار مخرب ،المالکی به هیچ وجه حق رهبری عراق را ندارد.
> واکنش حزب مالکی

وضعیت دشواری به سر میبرند .وی گفت :اروپا با
رهبری آلمان و فرانسه خواهند فهمید که ناگزیر
باید قبل از وقوع بحران دوم و مقابله اقتصادی یا
نظامی میان واشنگتن و پکن درباره تایوان با چین
مذاکره کنند .من شک دارم که آمریکا وارد جنگ
گستردهای با چین شــود .بن جاسم تأکید کرد:
در تمام موارد بازنده اول اروپا است مگر اینکه به
مذاکره با چین بپردازد .این مسئله احتماال راه حل
برای وضعیت راکد اوکراین نیز باشد.

توییتر خود نوشــت :به نظر میرسد که اتحادیه
اروپا با پیروی مشتاقانه و بدون تردید از دستورات
واشــنگتن ،دارد خودکشی سیاســی میکند .او
همچنین این گزاره را مطرح کرد که «آیا اتحادیه
اروپا هنوز هویت سیاسی خود را حفظ میکند؟».

نخواهد شد .پوتین گفت« :نه تنها محدودیتها ،بلکه
حتی ممنوعیت شبه کامل دستیابی به تولیدات خارجی
با فناوری پیشرفته هم که غرب متعمدانه علیه کشور
ما اعمال میکند باعث ســردرگمی و تســلیم روسیه
نمیشود .بلکه برعکس زمانی که متوجه حجم عظیمی از مشکالت
پیش رو هستیم ،سخت و کارآمد برای دستیابی به راه حل جدید کار
خواهیم کرد .واضح است که این یک چالش بزرگ برای کشور ما است،
اما ما تسلیم نمیشویم و متوقف نشده و یا به گذشته برنمیگردیم».

پوتین همچنین گفت :روســیه باید فناوری و همچنین شرکتهای
متخصص در عرصه فناوری را توسعه دهد .روسیه در بحبوحه تحریمها،
توســعه خود را رها نخواهد کرد و به دهههای قبل که «بدخواهان»
پیشبینی میکنند ،بازنخواهد گشــت .این فناوریها مبنای توسعه
پیشرو هر کشور در دنیای مدرن هستند .این دقیقاً همان جایی است
که آنها سعی میکنند برای ما موانعی ایجاد کنند تا جلوی توسعه
روسیه را بگیرند .وی در پایان از دولت روسیه خواست تا برای اقدامات
حمایتی از نهادهای آسیب دیده از تحریمها تالش کند.

واکنش مقتدی صدر به اظهارات منتسب به المالکی:

دعوت رئیس جمهوری چین
از سران آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا برای سفر به پکن

برگزار شود .این نشست همچنین احتماال پس از
کنگره بزرگ حزب کمونیست چین که برای نیمه
دوم سال جاری میالدی برنامهریزی شده ،برگزار
میشود؛ کنگرهای که قرار است در آن مسئولیت
سومین دوره ریاست جمهوری به شی جینپینگ
اعطا شود .برای شی جینپینگ میزبانی از رهبران
اروپایی بیانگر بازگشت به دیپلماسی رو در رو با
غرب اســت چرا که وی از زمان شــیوع پاندمی
کرونا در ژانویه ســال  ۲۰۲۰به خاطر استراتژی
ویروســی تحمل صفر چین به هیــچ عنوان از
کشورش خارج نشــده و در تمامی نشستها و
اجالسهای سیاســی از طریق تماس تصویری
شرکت کرده است .مقامات خارجی که در دوران
پاندمی کرونا به چین سفر میکردند معموال در
شهرهایی چون تیانجین در خارج از پکن مورد
میزبانی قرار میگرفتند به استثنای المپیک پکن
که اکثر دموکراســیهای غربی از حضور در آن
اجتنــاب کردنــد .در آن زمان یعنی چند هفته
پیش از حمله روسیه به اوکراین ،شی جینپینگ
دوستی «بدون محدودیتی» را با والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه اعالم کرد.

پوتین خطاب به غرب :منزوی کردن روسیه غیرممکن است

رئیسجمهور روسیه تاکید کرد که تحریمهای اعمالشده
علیه کشورش توسط غرب نمیتواند روسیه را در جهان
منزوی کند .به گزارش ایســنا ،به نقل از آر تی ،والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روســیه که ریاست جلسه شورای
توســعه استراتژیک و پروژههای ملی را از طریق یک لینک ویدیویی
برعهده داشت ،با تاکید بر این که منزوی کردن روسیه از سایر نقاط
جهان غیرممکن اســت عنوان داشت :تحریمهای اعمالشده توسط
کشــورهای غربی باعث پسرفت روســیه در زمینه رشد و شکوفایی

چین

در پــی دعوت رئیس جمهوری چین از مقامات
ارشــد اروپایی برای سفر به کشــورش ،روزنامه
ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داد ،مقامات
اروپایــی هنوز به این دعوت برای دیدار با شــی
جینپینگ در اواخر ســال جاری میالدی پاسخ
ندادهاند .به گزارش ایســنا ،به نقل از بلومبرگ،
روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از یک
منبع آگاه گزارش داد :اوالف شولتس ،صدراعظم
آلمان ،امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانســه،
ماریو دراگی ،نخست وزیر ایتالیا و پدرو سانچز،
نخست وزیر اسپانیا برای دیدار با شی جینپینگ،
رئیس جمهور چین در نوامبر سال جاری میالدی
دعوت شــدهاند .در ادامه این گزارش آمده است:
دولتهای فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا به سواالت در
این رابطه پاسخ ندادند در حالی که مقامات چین
هنوز هیچ اظهارنظری در این باره نکرده و دولت
آلمان نیز از پاسخگویی امتناع کرده است .در این
گزارش هیچ اشارهای به زمان ارسال دعوتنامهها
نشده است .نشست پکن احتماال مصادف میشود
با نشست گروه  ۲۰که قرار است  ۱۵و  ۱۶نوامبر
ســال جاری میــالدی ( ۲۴و  ۲۵آبان) در بالی

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

در همین حــال ،حزب الدعوه نیز بیانیهای در ایــن باره صادر کرد:

همزمان با زمزمههای تشکیل دولت ،میبینیم که کسانی آتش نزاع
را بین ما فرزندان صدر شعلهور میکنند .در این بیانیه آمده است :ما
وارد درگیری حزبی با هیچ طرفی نمیشویم و چنین درگیریهایی
ما را از اهداف اسالمی و ملیمان دور میکند .این روزها نشانههایی از
روغن ریختن بر آتش فتنه سرویسهای مخفی در داخل و خارج دیده
میشــود و این افراد میخواهند عراق را از طریق جاسوسی به کانون
درگیری تبدیل کنند .حزب الدعوه همچنین در ادامه آورده است :ما
به نزاع کورکورانه میان فرزندان یک ملت کشــیده نخواهیم شد .این
حزب در ادامه از مردم و احزاب سیاســی خواســت در دام درگیریی
گرفتار نشوند که فقط در خدمت دشمنان اسالم و ملت است .در این
راستا ،نوری المالکی در توییتی اعالم کرد :اظهارات زشت و توهینی
که علیه مقتدی صدر از زبان وی منتشر شده ،درست نیست.

|

مقتدی صدر از هادی العامری خواست نامزد نخست وزیری شود

منابع خبری گزارش دادند که رهبر جنبش صدر به دنبال فاش شدن فایلهای صوتی منتسب به نخست وزیر سابق و رهبر ائتالف
قانون ،از رهبر ائتالف «فتح» خواسته که خود را نامزد نخست وزیری عراق اعالم کند و جنبش صدر از وی حمایت خواهد کرد.
بهگزارش ایسنا ،به نقل از شفق نیوز ،منابع نزدیک به جنبش صدر عراق اعالم کردند که مقتدی صدر ،رهبر جنبش صدر با هادی
العامری ،رهبر ائتالف فتح درباره اعالم نامزدی خود برای تصدی پست نخست وزیر عراق رایزنی و گفتگو کرده است.
براساس اعالم این منابع مقتدی صدر از العامری خواسته که نامزد نخست وزیری شود و به وی تضمین داده که حمایت جنبش
صدر را در این زمینه خواهد داشت .این منابع افزودند ،چارچوب هماهنگی شیعیان سخت در تالش است که بتواند بر اختالف میان
اعضای خود برای انتخاب نامزدی جهت تصدی پست نخست وزیری عراق فائقاید با این حال یکی از گزینههایی که این چهارچوب
پیش روی خود دارد ابقای مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر فعلی در سمت خود است.

واکنش آمریکا به دیدارهای رئیسی با پوتین و اردوغان

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به
سواالتی درباره پیشــرفتهای اخیر برنامه هستهای ایران و دیدار
ســهجانبه روســای جمهور ایران ،ترکیه و روســیه پاسخ داد.به
گزارش ایسنا به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا ،ند پرایس،
سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در
پاسخ به این سوال که آمریکا چه انتظاری از نشست سهجانبه ایران،
روســیه و ترکیه درباره سوریه دارد ،آیا پیشرفتی در زمینه موضوع
سوریه وجود خواهد داشــت و آیا تعامالتی دیپلماتیک مانند این
توســط والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه نگرانکننده است،
گفت :صحبت کردن درباره دستور کار[این نشست] را به خود این
ســه کشور واگذار میکنم .ما شاهد اظهارات متعددی از سوی این
کشورها در زمینه موضوعات مورد بحث بودهایم اما صحبت کردن
درباره آن را بر عهده خودشان میگذارم.
پرایس در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر سید کمال
خرازی ،رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی مبنی بر این که
«بر هیچ کس پوشیده نیست که ما توانایی فنی برای ساخت بمب
هستهای را داریم اما تصمیمی در این خصوص نداریم» ،ارزیابی او
از چنین اظهاراتی ،به ویژه پس از ســفر جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا به منطقه چیســت ،بیان کرد :فکــر میکنم ما با صراحت
گفتهایم که از زمان خروج دولت قبلی از برجام[توافق هســتهای]،
بر کسی پوشیده نیست که مواد شــکافتپذیر ایران افزایش پیدا
کرده و زمان گریز آن ،یعنی زمانی که برای به دســت آوردن مواد

شکافتپذیر کافی جهت تولید یک سالح هستهای ،در صورتی که
بخواهد تسلیحات تولید کند ،به طور چشمگیری کاهش یافته است.
از حدود یک سال به چند هفته یا کمتر رسیده است.
او در ادامــه گفت :دلیل این که مــا هنوز بر روی تصمیمگیری در
این باره که آیا میتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام
بازگردیم یا نه ،دقیقا این اســت که بازگشتی دوجانبه به پایبندی
موجب اعمال دوباره محدودیتها بر برنامه هستهای ایران میشود.
زمان گریز را طوالنیتر میکند که االن بیشتر از حد کوتاه است و
بسیار فراتر از چیزی رفته است که بقیه مایلند شاهدش باشند .این
کار همچنین اطمینان میدهد که برنامه هستهای ایران باری دیگر
مشمول سختترین مقررات راستیآزمایی و نظارتی مذاکرهشده و

سوئیسدرخواستناتو
درباره اوکراین را رد کرد

دولــت فدرال ســوئیس به دالیــل مربوط به
بیطرف بودنش با درخواست ناتو برای درمان
مجروحان جنگی اوکراین در این کشور مخالفت
کرده است .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه
تاگس آنسایگر ،یکسری از استانهای مشخص
شده سوئیس در مه سال جاری میالدی تمایل
خود را بــرای درمان مجروحان جنگ اوکراین
ابراز داشتند اما با مخالفت از سوی دولت فدرال
روبرو شدند .این درخواســت در ابتدای امر از
ســوی یکی از دپارتمانهای ناتو به نام «مرکز
هماهنگــی واکنش بالیــای یورو-آتالنتیک»
مطرح شــده بــود .این نهاد مذکور مســئول
هماهنگی تخلیه پزشــکی از اوکراین اســت.

این درخواســت با تحقیقاتی از سوی سرویس
پزشــکی ســوئیس (اداره فدرال و بهداشــت
عمومی وزارت خارجه) روبرو شد .سه هفته بعد،
مقامهای فدرال سوئیس پذیرش اوکراینیهای
مجروح را به دالیل حقوقی و عملی رد کردند.
دلیل اصلــی مخالفت اینگونه اعالم شــد که
پذیرش این افراد نقضکننده وضعیت بیطرفی
سوئیس بر اســاس قوانین بینالمللی است .به
عنوان مثال ،بر اساس کنوانسیون ژنو و توافق
الهه در  ،۱۹۰۷کشــورهای بیطرف ملزم به
تضمین این مسئله هستند که سربازان بهبود
یافتــه نباید دیگر در عملیــات نظامی پس از
بهبودی شرکت کنند.

تحت نظارت دوباره آژانس بینالمللــی انرژی اتمی قرار میگیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین مطرح کرد :رئیس
جمهور متعهد شده است که ایران هیچ گاه به یک سالح هستهای
دست پیدا نکند .ما همچنان بر این باوریم که دیپلماسی موثرترین
وسیله عمل به این وعده است .همچنان بر این باوریم که بازگشتی
دوجانبه به پایبندی به برجام سودمندترین مسیری است که هنوز
شدنی است و ما تا زمانی که منافعمان ایجاب کند ،آن را در پیش
خواهیم گرفت.
پرایس در پاســخ به این که آیا طبق گفتههایــش ،اظهارات ایران
در ایــن زمینه را باور نــدارد و فکر میکند که ایــران در این باره
الف میزند ،گفت :ما میدانیم که آنها مواد شکافتپذیر بیشتری
به دست آوردهاند .میدانیم که زمان گریزشان به طور چشمگیری
کاهش یافته است .اما رئیس جمهور تعهد کرده است که ایران هیچ
وقت به یک سالح اتمی دست پیدا نمیکند.
او در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا درباره سفر پوتین
به تهران این نگرانی وجود دارد که او از این فرصت برای دستیابی
بیشــتر کشــورش به پهپادهای دارای قابلیت حمل سالح از ایران
اســتفاده کند ،بیان کرد :ما به رصد دقیق ادامه خواهیم داد .تمام
تحریمهای ما اجرایی میشوند و پابرجا هستند .هر گونه معاملهای از
این دست مشمول تحریمهایی خواهد شد که ما یا آماده کردهایم یا
احتماال دیگر کشورهای جهان آماده کردهاند .بنابراین ،این موضوعی
است که ما همچنان آن را رصد خواهیم کرد.

مشاور زلنسکی :جنگ اوکراین را
با جنگ کره مقایسه نکنید

مشاور زلنسکی در واکنش به اظهارات یکی از
فرماندهان ســابق نیروهای ناتو در اروپا گفت،
درگیــری فعلی در اوکرایــن را نباید با جنگ
کره مقایســه کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از شــبکه خبری راشــا تودی ،پیشتر «جیمز
استاوریدیس» فرماندهی سابق نیروهای ناتو در
اروپا گفته بود کــه دو طرف درگیر در جنگ
اوکرایــن گزینه دیگری جــز «نبرد منجمد»
(جنگ بــدون توافق صلح پایــان یابد) ظرف
چهار تا شــش مــاه ندارنــد .در همین رابطه
میخائیل پودولیاک ،مشاور ولودیمیر زلنسکی
رئیس جمهوری اوکراین گفت که این ارزیابی
از سوی این ژنرال بازنشسته آمریکایی درست

کربی :آمریکا هرگز خاورمیانه را رها نخواهد کرد

سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا ســفر رئیس جمهور این
کشــور به خاورمیانه را در این مقطع زمانی «بسیار مهم» ارزیابی
و تاکید کــرد ،هرگز جای خالی برای چین و روســیه نخواهیم
گذاشــت .به گزارش ایسنا ،جان کربی ،سخنگوی شورای امنیت
ملی آمریکا در مصاحبهای با شــبکه ماهوارهای الحره با اشاره به
اینکه جو بایدن ،رئیس جمهور این کشــور در ســفر اخیر خود
به خاورمیانه رایزنیهای «ســازندهای» با سران اسرائیل ،مقامات
تشــکیالت خودگردان فلســطین و نیز  ۹تن از سران کشورهای
عربی داشــت ،اظهار کرد« :بسیار اهمیت داشت که بایدن در این
مقطع زمانی به خاورمیانه سفر کند».
کربی گفت :در هر توقف رئیس جمهور در این سفر برخی مسائل
مربوط به منافع ملی و منافع امنیت ملی وجود داشتند .سخنگوی
شــورای امنیت ملی آمریکا افزود :بار دیگــر بر پایبندی خود به
«دفاع از اســرائیل» و در بیت لحم نیز بر پایبندیمان به راهحل
«دو کشــوری» تاکید کردیم و بایدن بــه محمود عباس (رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین) گفت که «دوستی بهتر از آمریکا
برای او وجود ندارد».
او در ادامه گفت :دستورکار گستردهای روی میز مذاکرات با سران

کشــورهای خاورمیانه وجود داشتند و «خاورمیانهای با انسجام و
ثبات بیشــتر» از جمله اهداف سفر بایدن بود .کربی تاکید کرد:
«دولت آمریکا از توافقنامههای ابراهیم و به طبع ادغام اســرائیل
در منطقه حمایت میکند ،ما در این سفر پیشرفتی در این زمینه
داشــتیم و عربســتان حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای
تجاری اسرائیل گشود».
همچنین این مقام آمریکایی اذعــان کرد که توجه دولت بایدن

نیســت و اوکراین ،کره جنوبی و روسیه ،کره
شمالی نیست .استاوریدیس در مصاحبهای با
رادیو « »WABCنیویورک چنین ارزیابی را
مطرح کرده بود.
مشاور زلنســکی همچنین ادامه داد :ماهیت
و مقیــاس درگیری اوکراین در این بازه زمانی
متفاوت اســت و تنها راه بــرای پایان دادن به
جنگ ،شکست روسیه و اجازه دادن به اوکراین
برای آزادسازی سرزمینهایش است .پودولیاک
همچنین هشــدار داد :هرگونه نبرد منجمد به
معنای این اســت که خصم و نبــرد در طول
چند سال بعد بار دیگر از سر گرفته میشود و
درگیری جدید ،خونبارتر خواهد بود.

دوبــاره معطــوف خاورمیانه و تعامل و مشــارکت مجدد در این
منطقه شــده است .سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا تاکید
کرد« :آمریکا هرگز خاورمیانــه را رها نخواهد کرد و جای خالی
را باقی نخواهد گذاشــت تا چین و روســیه از آن استفاده کنند
و به مشــارکت خــود در آنجا ادامه خواهیــم داد ،ما موجودیتی
نظامــی داریــم و به عنوان مثــال هزاران نظامی در عربســتان
به سر میبرند».
کربــی در ادامه مذاکــرات بایدن دربــاره ســوخت و انرژی را
«خــوب» توصیف کــرده و ابراز خوشبینی کرد که واشــنگتن
شاهد نشــانههایی در این زمینه خواهد بود .او ضمن مخالفت با
این مطلب کــه «دولت فعلی آمریکا از تعهدات خود در خصوص
دموکراســی و حقوق بشر عقب کشــیده» گفت :رویکرد بایدن
برای خاورمیانه مبتنی بر دیپلماســی و همکاری همراه با تمرکز
بر مســئله حقوق بشر است .کربی تاکید کرد :پروندههای حقوق
بشــری هســته اصلی مذاکرات با سران کشــورهای خاورمیانه
بود و ما به شــکل جدی خواســتار حقوق مردم هستیم تا آنها
بتوانند از دولتهایشــان انتقــاد کرده و نظرات خــود را آزادانه
اعالم کنند.

